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Para complicar ainda mais o quadro 
de recessão, no ano passado foram 
fechadas, em Minas, 36.365 empre-
sas, representando um crescimento 

de 35,7% em relação ao ano anterior. Em 
2017, esse número já chega a 9.791 até abril, 
segundo dados da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais (Jucemg). No Brasil, o índice 
de empreendimentos que encerraram suas 
atividades aumentou 12,2%. Devido a este fato, 
o consultor de marketing do Sebrae Minas, An-
tônio Augusto, explica que um dos motivos que 
leva a essa situação é a falta de planejamento 
estratégico. “Isso reduz o risco de falência 
porque a empresa vai entender qual é o seu 
público-alvo, já que é ele que irá sustentar o 
negócio”. eConomia – Página 4

46 mil emPResas FeChadas
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Em nome da sobrevivência política, os 
13 deputados estaduais do PMDB nutrem 
a expectativa de continuar a aliança com o 
Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 
do próximo ano. Se o pleito fosse hoje, eles, 
inclusive, apoiariam a reeleição de Fernando 
Pimentel (PT) para governador, indicando o 

nome do atual presidente da Assembleia, 
Adalclever Lopes (PMDB), como vice. Já 
os deputados federais da legenda preferem 
esperar pelo resultado do cenário político de 
Brasília para debaterem o que pode ser feito 
no intuito de minimizar a divisão da sigla em 
Minas. PolíTiCa – Página 3

100 milhões de
processos emperram

a Justiça no país 
“As ações na Justiça referentes à Opera-

ção Lava Jato, concentradas nas mãos do 
juiz federal Sergio Moro, no Paraná, e no Su-
premo Tribunal Federal (STF), têm recebido 
grande apoio da imprensa e isso faz parecer 
que tudo vai bem neste segmento. Porém, 
na verdade, existem aproximadamente 
100 milhões de processos paralisados nos 
bastidores do Judiciário em todo Brasil”, 
critica o advogado mineiro Getúlio Queiroz. 
oPinião – Página 2

Casamento entre pessoas 
do mesmo sexo comemora

4 anos com 15 mil cerimônias
Enquanto o Congresso Nacional não vota 

uma lei específica sobre o assunto, está valendo 
a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que, há cerca de 4 anos, autorizou os cartórios 
a registrar o casamento civil  homoafetivo e, até 
então, foram realizadas 15 mil cerimônias. O 
defensor público, Vladimir de Souza, considera 
que a regulamentação foi um grande avanço na 
luta LGBT, dentro do princípio de que a família é 
o berço da sociedade. geRal – Página 10
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A cantora Millena está traba-
lhando em seu novo CD. Paradi-
se é o nome do próximo traba-
lho, cujo conteúdo tem uma 
mistura de músicas bra-
sileiras e internacionais. 
Com apenas 12 anos, ela 
aderiu ao mundo musi-
cal desde criança.

Enem tem mais de 6 milhões de inscritos
eduCação

–
Página 8

Deputados do PMDB 
querem permanecer 
aliados ao PT em 2018

adalclever lopes defende,
inclusive, a reeleição de Pimentel
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hospitais
pedem
socorro

Sobra espaço nos 10 mil 
leitos existentes em hospitais 
particulares e fundações do 
Estado. Segundo avaliação 
do presidente da Associação 
dos Hospitais de Minas Gerais 
(AHMG), Reginaldo Teófanes, 
a situação financeira está ruim, 
pois existem um número de lei-
tos, mas não há clientes. “Houve 
uma redução da procura por 
hospitais privados e, consequen-
temente, a demanda no público 
aumentou”. E nas unidades filan-
trópicas, a situação está ficando 
fora de controle. “É difícil dizer 
quais são as instituições filan-
trópicas que não estão sofrendo 

com a falta de repasse”, diz a 
presidente da Federassantas, 
Kátia Regina de Oliveira Rocha. 
eConomia – Página 5

Presidente da associação
dos hospitais de minas gerais
(ahmg), Reginaldo Teófanes
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Cantora de apenas 12 anos se 
prepara para seu segundo Cd
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“Casos devem ser tratados igualmente”

eduCação & CulTuRa
Página 8
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RodRigo Flausino

acidentes de trânsito 

Falta pujança de uma ação mais efetiva da campanha Maio Amarelo, 
entabulada pelos órgãos de governo com o intento de esclarecer 
à opinião pública sobre medidas cautelares em relação à ver-
dadeira carnificina registrada a partir da onda de acidentes no 

trânsito, onde segundo estatísticas, o Brasil, lastimavelmente, se torna 
o campeão mundial. 

Esse lugar é preocupante, pois denota a falta de educação oferecida, 
sobretudo, aos jovens, cujos os pais e/ou responsáveis não orientam com 
a devida presteza, já que eles serão futuros motoristas. Falta educação 
para se viver em coletividade, responsabilidade e o indispensável senso 
em saber que o volante se transforma em uma arma destruidora, capaz 
de ceifar muitas vidas. 

Em síntese, o povo precisa de aulas de cidadania, cujo princípio 
poderia ser os bancos das escolas. No entanto, é necessário que tenha-
mos uma estrutura melhor para atender as demandas da juventude em 
espaços públicos e, com isso, seria possível disponibilizar ensino eficiente 
a todos e não somente para aqueles que têm condições de pagar caro 
em instituições particulares.  

Observa-se, porém, uma insofismável realidade: os descendentes 
das famílias abastadas, assim que são autorizados a dirigir, em sua 
maioria, são também os protagonistas dessa terrível estatística, que 
elege o Brasil ao primeiro lugar em acidentes, inclusive fatais. Apenas 
a título de curiosidade, as pessoas mais humildes, em geral, utilizam no 
dia a dia o transporte coletivo. 

Deixando de lado essa tese de viés ideológico, convém revelar um 
fato estarrecedor: segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
país tem uma média de 23,4 vítimas fatais de trânsito a cada 100 mil 
habitantes. No estágio atual, as autoridades do setor apenas tomam as 
medidas paliativas e que todos já conhecemos: registram as ocorrên-
cias, divulgam os números e busca-se uma saída. Assim, o caminho se 
direciona para a compreensão de um compartilhamento entre os entes 
públicos e a coletividade.

Os índices mineiros não diferem muito a situação nacional. Os da-
dos da Polícia Militar de Minas Gerais confirmam que, no ano passado, 
registrou-se 19.291 acidentes nas rodovias do Estado, sendo que 7.842 
foram acidentes sem vítimas, 10.538 ocorrências tiveram 17.507 feridos 
e 911 foram casos com 1.089 mortes. 

Quando abordado pela polícia, os transgressores alegam descui-
do costumeiro, como o uso de celular, além do consumo exagerado 
de álcool. Mas, o excesso de velocidade está presente em grande 
parte das anotações. Estamos falando de procedimentos corriqueiros, 
porém, se evitados pelos condutores podem surtir efeito e impedir a 
mutilação de muitas vidas. Por tanto, a decisão, momentaneamente, 
está nas mãos de cada condutor. É hora de incutir em cada cidadão a 
importância de uma atuação efetiva para mudar essa real, mas triste 
estatística que, infelizmente, só tem levado à morte e destruição de 
nossas próprias vidas.

“mais de 100 milhões de 
processos estão parados no país”

Já parou para pensar como funciona a 
Justiça no país? Atualmente, todos os 
olhos estão voltados para os grandes 
casos de corrupção que assombram o 
Brasil. A cada movimentação do proces-

so da Lava Jato, entre outros escândalos no meio 
político, a população se surpreende e, também, 
repercute cada nova informação. Contudo, diante 
de acontecimentos que demandam uma atenção 
redobrada da Justiça, hoje, mais de 100 milhões 
de processos estão parados em todo o território 
nacional, segundo o advogado Getúlio Barbosa 
de Queiroz 

Para entender mais sobre os trâmites jurídi-
cos, o Edição do Brasil conversou com Queiroz, 
que tem mais de 55 anos de experiência na área 
do direito. Com um currículo extenso, ele também 
foi funcionário da Justiça, oficial de gabinete, 
chefe de gabinete do professor Paulo Neves de 
Carvalho e juiz substituto do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MG).

da redação
explique como funciona a Justiça 
no país. 

O funcionamento é por meio de um advogado 
que representa a parte (pessoa física ou jurídica), 
onde se formula os pedidos em juízo e estes de-
senvolvem o processo até a decisão. Dentro da 
decisão, confere o direito da parte, sendo positivo 
ou negativo. 

Em relação ao regimento de custos dos tribu-
nais, eles estabelecem os valores de custas prévias 
(despesas) para você entrar na Justiça. Existem 
aqueles que, por norma constitucional e lei especí-
fica, são necessitados de assistência judiciária, ou 
seja, na própria petição é requerida a assistência, 
comprovando que a pessoa é hipossuficiente de 
recursos para arcar com os gastos do processo. 
Vale lembrar que isso não interfere no andamento 
dele, os casos são tratados igualmente. 

Mas, o poder Judiciário no Brasil está institu-
cionalizado há mais de 250 anos. Podemos dizer 
que a instituição está muito insipiente, ela não 
tem uma estrutura de poder que se desenvolve à 
altura das necessidades da prestação de serviços 
jurisdicionais. 

os casos de grande repercussão 
atrapalham o andamento dos de-
mais?

A nossa Just iça está polarizada entre 
o Supremo Tribunal Federal (STF) e o juiz 
Sérgio Moro, no Paraná. Isso por causa de 
certos desacertos por parte dos ministros do 
Supremo que, atualmente, julgam por vaidades 
pessoais, o que tem trazido problemas no de-
senvolvimento do poder Judiciário. 
Mesmo porque cada um entende 
de um jeito, não há uniformidade. 
Por outro lado, tem o Moro que 
está incumbido da Lava Jato – onde 
todos os processos que envolvem a 
corrupção de maneira geral foram 
centralizados. Assim, isso nos dá 
a impressão que a Just iça está 
funcionando, mas na verdade não 
está, pois são apenas processos pe-
nais. Eles estão canalizando muita 
mídia nesses casos, quando mais 
de 100 milhões de processos estão 
paralisados nos auditórios forenses do Brasil. 
E isso tem causado um mal estar, a ponto de 
dizer que o cidadão brasileiro não acredita 
mais na Justiça. Não quero criticar ninguém, 
mas aponto que essa estrutura está mal feita. 

O crime tem muito espaço na mídia – mas 
tão importante quanto os casos que estão com o 
Moro, são os outros 110 milhões em andamento, 

pois o direito está ali e está reclamando que se 
decidam sobre ele, pois todos tem a mesma 
importância. É preciso um tratamento igualitário.  

Por que alguns casos são morosos?  
Quais são os principais problemas 
da Justiça brasileira? 

A estrutura está muito deficiente. A responsa-
bilidade disso quanto ao poder Judiciário é da 
magistratura nacional. As distorções dentro do 
poder precisam ser minimizadas e eliminadas. 
O juiz não pode acumular a função de judicante 

com o exercício da função admi-
nistrativa, por se tratar de funções 
incompatíveis. Isso é o emperramento 
da máquina. E ainda tem um agra-
vante que são os assessores, eles 
tem o cargo e não tem a função, pois 
não assinam nada que faz, e isso 
ocorre em todos os órgãos do poder 
Judiciário do país. Para se ter ideia, 
um ministro do Supremo deve ter em 
torno de 5 ou 6 assessores, aqui cada 
desembargador tem 3 ou 4 assesso-
res e um juiz tem cerca de 2. 

Outro problema são as férias e re-
cessos forenses dos magistrados que atrapalham 
as pautas de julgamentos. Nada foi feito para 
suprir essa lacuna. Os magistrados têm as férias 
regulamentares, de modo que os julgamentos 
não são realizados quando estão ausentes. Isso 
é uma distorção do sistema. Essa ausência de 
controle provoca o retardamento da prestação 
jurisdicional.

É correto dizer que a Justiça do 
trabalho é mais eficiente no país? 

A Justiça do Trabalho só tem uma matéria de dis-
cussão e de realização do direito, o direito do trabalho. 
Com isso, eles conseguiram por meio do sindicalismo 
no Brasil, complementar a consolidação das leis do 
trabalho, seja a favor da classe empresarial ou traba-
lhadora. Eu até sugeri certa vez que, devido a essa 
reforma trabalhista, deveria se fazer uma fusão no di-
reito do trabalho com a Justiça Federal, pois ambas são 
federais e discutem o mesmo problema. Isso reduzia 
em 100% a economia do país na matéria do Judiciário. 

Como os processos podem ser tra-
tados com mais agilidade?

Hoje, a magistratura só se preocupa com os seus 
vencimentos pessoais, e tem se descuidado da função 
judicante e de distribuir justiça. Nós estamos passan-
do por uma crise acentuada, pois o que se institui 
atualmente no Judiciário são meras falácias de rea-
lização do direito. Os atos realizados pelas direções 
dos tribunais não passam de engodo. Um exemplo 
é o funcionamento de uma central de cumprimento 
de sentenças, chamada Centrase, em que todos os 
processos cíveis, a partir de 2016, começaram a ser 
remetidos a essa central. Ela não tem condições de 
dar os impulsos processuais que são necessários. 
Isso é um atraso nos processos. Como esses pro-
cessos vão ter andamento? E posso dizer que não há 
excesso de trabalho, pois tem juízes que estão com 
o serviço em dia. Contudo, é preciso reestruturar o 
poder Judiciário. Para se ter uma estrutura consistente 
é preciso seguir a dinâmica da sociedade.

“isso tem causado um mal estar, a ponto de dizer que o cidadão não acredita mais na Justiça”

Não quero
criticar

ninguém,
mas aponto

que essa
estrutura

está mal feita
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ou o Brasil vence a crise ou a crise engole o Brasil
Aécio Neves. Até o fechamento desta 

edição, Michel Temer (PMDB) continua 
presidente da República e Aécio Neves 
(PSDB), o senador – afastado! – flumi-
nense votado em Minas, solto. Diante de 
acontecimentos tão dinâmicos e estarre-
cedores, chega a dar preguiça comentar 
sobre esses dois senhores. É um misto de 
indignação, raiva e nojo. Não dá para ter, 
por nenhum dos dois, nenhum respeito 
público. E faço uma singela observação: 
por muito menos o ex-senador Delcídio 
Amaral foi parar atrás das grades. 

Talvez, pior que o comportamento 
de Temer, que, na calada da noite, se 
encontra com um empresário acusado 
das piores práticas, seja a cara de pau 
de Aécio em negar aquilo que é evidente 
aos olhos de todos. É uma vergonha 
para Minas! Na tal conversa com Joesley 
Batista, o vocabulário do senador é chulo, 
ridículo e típico de gente vagabunda. Foi 

uma linguagem de criminoso mesmo. E 
não venham pensar que a conversa se deu 
em caráter privado, porque ali se discutia 
assuntos públicos e de interesse público. 

Não é novidade para ninguém que 
Aécio sempre se achou o herdeiro do 
trono. Esse duro golpe – afastamento do 
mandato e a prisão da irmã – foi apenas 
o começo do fim. Ainda que sobreviva 
politicamente e escape da Justiça, ele 
pode se conformar em ser, no máximo, 
deputado federal com base em Cláudio e 
em São João del-Rei, idolatrado por jecas 
e morando no Leblon. 

Em tempo: veremos se, agora, final-
mente essa turma de deputados mineiros 
que sempre andaram a reboque dele, 
cai na real e nos ofereça algo melhor e 
mais promissor! Em relação ao grampo 
envolvendo o jornalista Reinaldo Azeve-
do e Andrea Neves, é obvio que é uma 
violação latente ao Estado de Direito e 
ao mandamento constitucional do sigilo 
da fonte jornalística. Entretanto, não 
menos evidente é que Reinaldo sempre 
foi um tucanóide empedernido, porém 
coisas muito piores vitimaram muitos 
colegas jornalistas em Minas na época 
em que Andrea mandava e desmandava 
no governo. Para quem sabe ler, um 
pingo é letra. 

Governo Temer. Se antes o pre-
sidente já não tinha a legitimidade do 
voto popular, a crise fez acabar de vez 
com qualquer condição dele exercer a 
Presidência da República. Temer deveria 
fazer um gesto de grandeza e renunciar, 
se aposentar, ir para casa. O país não 
pode ficar à deriva, como está: desem-
prego crescente, crise econômica, moral 
e política. O Brasil está de cabeça para 
baixo e Temer não parece ter condições 
de reorganizar as coisas. 

É preciso um governo de transição 
para que em 2018 consigamos eleger 
alguém realmente com capacidade de nos 
liderar. Falo 2018 porque não embarco 
nessa furada de eleições diretas agora. 
Além de não haver previsão constitucio-
nal para isso, outros quesitos precisam 
ser respondidos: quanto tempo seria o 
mandato desse novo presidente? Quanto 
custaria essa eleição extemporânea? Sa-
bendo das propinas pagas sobretudo ao 
PT, alguém confiaria na fonte de recursos 
dessa sigla? São questões que precisam 
ser esclarecidas. 

O que não podemos é ficar reféns 
de um governo atolado em denúncias de 
corrupção, liderado por um presidente da 
República sem apoio popular e também 
acusado de práticas incompatíveis com a 
dignidade do cargo que ocupa. Ou o Brasil 
e os brasileiros de bem vencem a crise ou a 
crise engole o Brasil. Não há outro caminho.
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Mencionado pela 
imprensa como 
intermediador 
de  d iá logos 

entre membros de seu 
partido, o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB) se viu 
obrigado a dar um passo 
para trás em sua estra-
tégia, visando minimizar 
a briga interna da sigla 
que, por sinal, tem ficado 
mais acirrada entre a ala 
do presidente da Assem-
bleia, Adalclever Lopes e 
o vice-governador, Antô-
nio Andrade, presidente 
do diretório estadual.

Em um encontro rea-
lizado, semana passada, 
em Belo Horizonte, com 
oito deputados da banca-
da federal, Nogueira foi 
aconselhado a esperar 
um pouco para saber o 
que vai acontecer em 
Brasília, especialmente 
em relação ao desfecho 
das delações contra o 
presidente Michel Temer, 
pois ele é o comandante 
maior do PMDB nacional.

13 deputados do PmdB almejam
continuidade de aliança com o PT

apoio a Pimentel 
Por conta dessa ponderação, o 

deputado peemedebista recuou em 
sua tática e, agora, tem procurado 
ouvir a opinião de seus pares na 
Assembleia para saber os próximos 
passos a serem tomados por eles. 

Atualmente, são 13 deputados 
do partido na Casa. E, segundo 
Nogueira, eles querem acompanhar 
Lopes na sua decisão de permane-
cer aliado ao governador, deixando 
a tese de dissidência por conta do 
vice-governador Andrade. Antes 
de mais nada, há um pragmatismo 
nesta decisão deles quanto à conti-
nuidade da aliança com o atual man-
datário mineiro. Matematicamente, 
interessa aos deputados remontar 
uma aliança, em 2018, com o PT, 
pois facilitaria, segundo avaliam, 
a reeleição de todos. Do contrário, 
se o partido tentar caminhar sozi-

nho, pode diminuir o tamanho da 
bancada, passado de 13 para 8 dos 
futuros eleitos. 

Apenas para mencionar, o PMDB 
é o maior partido em Minas, contando 
com exatos 153 prefeitos e dezenas 
de vereadores, além de diretórios em 
mais de 500 municípios. Com relação 
ao futuro da legenda, em Minas, tudo 
pode acontecer na disputa majoritá-
ria. A tendência é pelo apoio do atual 
governador, com os peemedebistas 
permanecendo na vice-governadoria, 
por meio da indicação de Lopes, ou 
quem sabe de sua indicação para 
pleitear uma vaga no Senado, pois 
no próximo ano, serão duas cadeiras 
diante do fim dos mandatos dos atu-
ais senadores Aécio Neves (PSDB) 
e Zezé Perrella (PMDB).

No que diz respeito ao episódio 
envolvendo o governador Fernando 
Pimentel (PT) com os problemas 
relacionados aos processos na 
Justiça, os representantes do PMDB 
avaliam: mesmo que o governador 
seja processado, dificilmente seria 
afastado do cargo. Nesta linha de 
raciocínio, aliás a mesma dos ad-
vogados do governador, ele poderia 
disputar a própria reeleição. É neste 
cenário que os peemedebistas pre-
tendem apostar. A não ser que antes 
do fim do ano, aconteça algo diferen-
te. “Em política, em uma semana, 
tudo pode mudar. Então, vamos de-
vagar, embora não possamos deixar 
de ter um roteiro a ser seguido. No 
momento, o partido tem essa visão 

para continuar com a aliança com os 
petistas”, confessa um deputado que 
prefere o anonimato. 

Caso consiga se manter no car-
go, Pimentel contaria com um grupo 
coeso em torno de sua reeleição. Há 
informações indicando prossegui-
mento de um bom entendimento po-
lítico dele com os dois prefeitos mais 
influentes de Minas no momento: o de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS) 
e o de Betim, Vittorio Medioli (PHS).

Além disso, em torno do petista 
existe uma grande aliança sindical, 
capitaneada pela ala mais aberta do 
PT. “São sindicalistas que, embora 
críticos ao governo mineiro, no final 
terminariam apoiando o governador, 
mesmo que fosse para não deixar 
forças conservadoras retornarem ao 
Palácio da Liberdade”, comentou, 
recentemente, a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), 
Beatriz Cerqueira.

ivair nogueira continua dialogando
com os colegas na assembléia
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adalclever lopes pode disputar o
senado ou a vice- governadoria
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Tércio amaral

em busca de novos investidores,
contagem firma parceria com a china

Em busca de novos investidores para Conta-
gem, a prefeitura estreitou laços entre empresários 
do município e o mercado chinês, intensificando 
atividades conjuntas. A cidade foi representada 
pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, 
René Vilela, de 13 a 19 deste mês, na missão de 
prospecção de negócios para exportadores minei-
ros à China.Contagem busca parceria 

A missão foi promovida pela Agência de Pro-
moção de Investimento e Comércio Exterior de 
Minas Gerais (Indi), em parceria com a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). 
O diretor de Relações Internacionais da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede-
con), João Paulo de Oliveira, também fez parte. 

A viagem também foi uma oportunidade para 
visita à Jiaxing, co-irmã de Contagem. Foram 
reestabelecidos os laços de cooperação com 
a cidade, os investimentos e o intercâmbio por 
meio de encontros com empresários dos setores 
industriais de alimentação e tecnologia, visando 
novas parcerias com a Federação de Indústrias 
de Jiaxing. O tratado entre as cidades, iniciado 
em 2013, foi uma iniciativa do prefeito Alex de 
Freitas, que na ocasião era secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico.

Em Jiaxing foram feitas visitas às empresas 
de inovação tecnológica na Jiaxing Science City, 
que representa um “cluster” de empresas voltadas 
para criação de novas tecnologias e soluções in-
dustriais. Essas visitas tiveram como foco a busca 
de parcerias para o Centro de Inovação Industrial 
de Contagem (projeto que está sendo desenvolvido 
pela Sedecon) e também atrair a atenção para as 
vantagens que Contagem oferece como um grande 
polo logístico e industrial para outras cidades e os 
investimentos do município na busca pela inovação 
e renovação das suas indústrias.

Outro ponto importante da visita à Jiaxing foi 
o encontro com empresas instaladas na província 
de Zhejiang, dos ramos automotivo, tecnológico, 
infraestrutura e mineradora, para promoção de 
Contagem como um forte parceiro para inves-
timentos e instalação de filiais no município. 
Segundo João Paulo de Oliveira, as empresas se 
mostraram muito interessadas e receptivas com a 
ideia de finalmente conseguir um parceiro no Brasil 
que possa auxiliar a entrada dos seus produtos e 

proporcionar o crescimento de suas produções e 
expansão dos negócios. 

“Diálogos foram iniciados com mais de cinco 
empresas chinesas para análises, estudos e cria-
ção de planos de negócios voltados para instalação 
das empresas na cidade. Esses estudos serão 
feitos em parceria com a Fiemg e já são frutos 
decorrentes da reaproximação de Contagem com 
Jiaxing”, salientou João Paulo. 

Várias perspectivas foram abertas para par-
cerias em diversas áreas. “Encerramos nossa 
primeira missão internacional visando a atração 
de investimentos para Contagem. Após agenda em 
Shangai e Jiaxing, obtivemos resultados surpreen-
dentes. Grandes companhias chinesas, além do 
governo municipal e estadual ficaram interessados 
em investir em Contagem”, destacou René Vilela.

Novo encontro
A repercussão da missão à China fez com que o 

governo do país oriental demonstrasse o interesse 
em visitar Contagem novamente para promover 
uma semana de diálogos no mês de novembro com 
os principais investidores e empresas chinesas. 
A proposta é tratar de exportação, parcerias com 
empresas do município (importação e exportação), 
instalação de empresas de ponta chinesa, além de 
investimentos em infraestrutura.

Outra novidade foi a criação de um intercâmbio 
profissional entre as cidades, onde um represen-
tante do município passaria um período na China 
e Contagem receberia um membro de Jiaxing, 
com o objetivo de conhecer melhor o potencial 
dos municípios. 

“Nossa cidade é forte e competitiva. Reúne 
atributos essenciais para o capital produtivo glo-
balizado. O trabalho de cada um e os resultados 
obtidos só ampliam as novas perspectivas”, disse 
Vilela. A missão China 2017 faz parte das iniciati-
vas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico para atração de investimentos interna-
cionais e promoção da cooperação internacional de 
Contagem com outras cidades do mundo.

O secretário participou de uma reunião em 
Paris com o ministro conselheiro João Alfredo dos 
Anjos Júnior e com o conselheiro Caio Renault, na 
Embaixada do Brasil na França. Foram apresenta-
dos os planos de Contagem para atração de inves-
timentos e empresas estrangeiras e um pedido de 
apoio para promoção da cidade no país europeu.

Foi anunciada uma rodada com investidores 
e empresas francesas em setembro, em Paris, e 
o Fórum Brasil-França, em outubro. O Fórum vai 
promover atividades em Brasília e Belo Horizonte, 
com apresentações das cidades e empresas bra-
sileiras para investidores franceses.

René vilela se reuniu com empresários e representantes do governo chinês
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População do Norte de Minas se
beneficia do recursos de delação

Um acordo de delação premiada com 
um dos réus de ação que envolve 
crimes de corrupção, na Comarca de 
Januária, permitiu a devolução de re-
cursos financeiros da ordem de R$ 10 

milhões, em benefício da comunidade do Norte de 
Minas. Parte do montante foi revertido na compra 
de um imóvel, que irá abrigar a sede do Consócio 
Intermunicipal de Saúde do Alto Médio do São 
Francisco (Cisamsf), e de cinco automóveis. A 
iniciativa é inédita na região e envolveu parceria do 
Judiciário e do Ministério Público locais.

Segundo denúncia do Ministério Público, os 
réus da ação compunham uma organização crimi-
nosa que praticava crimes em vários municípios 
do Norte de Minas, formando uma extensa rede 
de corrupção e de desvio de recursos públicos. Foi 
identificada atuação do grupo nos municípios de 
Itacarambi, Januária, Cônego Marinho, São Romão 
e São João da Ponte. Entre os réus, figuram R.B., 
ex-prefeito de Itacarambi, e N.F.M.N. e D.P.M., 
respectivamente ex-secretário de administração 
e ex-coordenadora de licitação e contratos do 
município.

Em um dos processos que tramita na 1ª Vara 
da Comarca de Januária, foi assinado acordo de 
delação premiada entre o Ministério Público e o réu 
M.V.C., conhecido por Corby, que seria o suposto 
chefe da quadrilha. O grupo atuava com a prática 
de crimes em desfavor da administração pública 

e do patrimônio público e contra a regularidade 
de procedimentos licitatórios e da administração 
da justiça. 

Na ação criminal movida pelo Ministério Pú-
blico, houve a reversão dos desvios de recursos 
públicos das prefeituras de Itacarambi, Cônego 
Marinho, São João da Ponte e Patis, em prol da co-
munidade. Segundo o promotor de justiça, Franklin 
Reginato, o valor dos bens revertidos chega a 
quase R$ 10 milhões, e ele destaca o pioneirismo 
da iniciativa da devolução dos bens desviados em 
ações criminosas no Norte de Minas. 

A juíza titular da 2ª Vara da Comarca, Bárbara 
Lívio, também destaca a relevância histórica destes 
atos conjuntos em beneficio da sociedade, afirman-
do que a devolução de bens apreendidos em sede 
de delação premiada ao Poder Público marca uma 
mudança de estrutura, uma vez que não há apenas 
a coibição de atos de improbidade, mas o efetivo 
retorno dos bens que foram desviados em benefício 
da população, minorando o prejuízo à sociedade.

 

sede própria 
Os bens foram revertidos em um imóvel, 

avaliado em quase um milhão de reais, para a 
abrigar a sede própria do Consócio Intermuni-
cipal de Saúde do Alto Médio do São Francisco 
(Cisamsf). Em solenidade que reuniu autoridades 

dos três poderes, no último dia 5, o presidente do 
consórcio, prefeito Marcelo Félix Alves de Araújo, 
recebeu oficialmente do Judiciário e do Ministério 
Público o imóvel, construído em um terreno de 1,1 
mil m², no bairro São Vicente, na região norte de 
Januária. Na ocasião, foram também entregues os 
cinco automóveis, avaliados em R$ 160 mil – quatro 
serão destinados para o município de Itacarambi 
e um para o de Cônego Marinho. Os recursos são 
parte de um montante, resgatado pela justiça, de 
outros oito imóveis e 20 veículos.

Juíza Bárbara lívia destacou
relevância histórica da iniciativa
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sem fala
Faltou criatividade no comercial da Ultrafarma, quando é 

exibida a imagem do jogador Neymar, com um texto defenden-
do os produtos do laboratório, sem uma única fala do craque. 
Uma espécie de ventrículo, algo extremamente, ridículo para 
ser exibido no horário nobre das TVs. É aquela velha história: 
“pagando bem, que mal tem”.

Temer cai, cai
Sempre direto e contundente em suas análises sobre temas 

nacionais, o historiador paulistano Marco Antonio Villa, desta 
vez, não poupou o próprio conterrâneo, presidente Michel Te-
mer (PMDB). Em sua avaliação, o presidente se tiver certeza 
que não irá preso, renunciará nos próximos dias. 

Comentário final. Mas para o Supremo Tribunal Federal 
conceder garantias neste sentido ao chefe do nação, teria que 
ser celebrado um acordo. Aí, o Temer iria delatar quem? 
 

impopular
Em Minas, o professor e cientista político Adriano Cer-

queira, consideram a situação do presidente da República 
muito delicada. Para ele, a popularidade de Temer (PMDB) 
já oscilava em torno de 5%, agora, pode não existe nem isso 
mais. Ou seja, caminha para a falta de sustentabilidade. 

um nome, vários processos
Essa crise política instalada na capital federal aguçou o 

país. As opiniões sobre uma possível solução são as mais 
divergentes. Agora, por exemplo, o ex-deputado e advogado 
paulistano, Airton Soares, do alto de sua experiência na área 
política e jurídica, sugere que as provas contra Temer (PMDB), 
podem, inclusive, ser anexadas ao processo de cassação 
da Chapa Dilma/Temer, no TSE. Assim se resolveria de vez 
essa pendenga.

a renúncia é legal?
Diretor da Faculdade de direito da UFMG, Thomas Bus-

tamante, demonstra preocupação com os rumos da questão 
institucional. Para ele, a renúncia deveria o ser caminho mais 
curto visando diminuir esta agonia. Mas, mesmo assim, ela 
pode gerar dúvidas, quanto à escolha do atual presidente, 
afinal, no mês passado, houve cassação de governador e o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convocou novas eleições. 
Então, a eleição indireta para presidente não deveria seguir 
os mesmo critérios? É o questiona o professor. 

Piada global
A sugestão do apresentador Luciano Huck, da TV Globo, 

como uma opção para suceder Michel Temer (PMDB) foi uma 
piada de mau gosto do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). Porém, passou a ser levada a sério por 
membro das Organizações Globo, ou seja, ele acreditaram 
na pilhéria. Essa são as avaliações dos jornalistas da crônica 
política de Brasília. 

Projeto medioli
Pessoas próximas ao prefeito de Betim, Vittorio Medioli 

(PHS), não conseguem decifrar o futuro político do prefeito. 
Mas, tudo indica que sua pretensão de se tornar candidato 
a governador continua em marcha. Basta ver sua presença 
constante em eventos em Belo Horizonte, fato nunca antes 
registrado.

Política em Bh
Segundo alguns vereadores, o prefeito de BH, Alexan-

dre Kalil (PHS), não está nem um pouco preocupado com a 
decisão do Tribunal Regional Eleitoral que manteve a decisão 
de primeira instância, no que diz respeito à rejeição de suas 
contas de campanha. Certamente, o prefeito partiu do princípio 
que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, 
antes de uma decisão final sobre o assunto. É aguardar para 
conferir.

Política em moC
Por enquanto, o empresário Adauto Marques (PP), atual 

vice-prefeito de Montes Claros, ainda não definiu com relação 
a sua possível candidatura a deputado federal. O certo é que 
Raquel Muniz (PSD) não teria condições de continuar no pá-
reo. E olha que o Norte de Minas representa um dos grandes 
colégios eleitorais do Estado. 

Problemas na saúde
A decisão da Santa Casa de BH no sentido de conceder 

férias coletivas a centenas de funcionários, depois de ter 
fechado inúmeras salas de atendimentos, é o retrato fiel da 
crise verificado nas entidades filantrópicas que cuidam da 
saúde em Belo Horizonte e no Estado, inclusive a Santa Casa 
de Montes Claros.
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Levantamento realizado pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 
com 416 consumidores da capital mineira, apon-
tou que 35,9% dos entrevistados afirmam que as 
roupas são a melhor opção de presente para o 
Dia dos Namorados deste ano. Os calçados apa-
recem em seguida, com 24,4% da preferência. 

Para o presidente da CDL/BH, Bruno Falci, 
em função do cenário econômico instável, as pes-
soas estão buscando alternativas de menor custo, 
de forma a impactar menos no orçamento. “Nesse 
sentido, esses itens são os que, normalmente, 
têm opções de preços mais acessíveis”, analisa.  

Entre outras opções de presentes citadas 
pelos entrevistados estão perfumes e hidratan-
tes (13,2%); cestas e bombons (5,2%); joias, 
semijoias e bijuterias (4,8%); flores (3,7%); ma-
quiagens e livros (3,2% cada); eletrodomésticos e 
eletrônicos (2,2%); utensílios domésticos (1,5%); 
viagem (1,1%) e vinho (0,4%). 

Com relação aos gastos, o tíquete médio des-
te ano deve ser de R$ 133,65. Para a maioria dos 
consumidores (37,3%), o valor dos presentes vai 

variar entre R$ 50 e R$ 100. A média de gastos da 
classe A/B deve ser de R$ 166,56. Entre a classe 
C/D o valor deve ficar em torno de R$ 125,67 e 
na classe E, R$ 73,21. 

Ainda de acordo com a pesquisa da CDL/
BH, o dinheiro será a forma de pagamento mais 
utilizada na opinião de 39,2% dos entrevistados, 
seguida por parcelamento no cartão de crédito em 
até três vezes (22,9%), cartão de débito (21,0%), 
à vista no cartão de crédito (11,9%), parcelamento 
no cartão da própria loja (2,2%), à vista no cartão 
da própria loja (1,6%), parcelamento no carnê/
crediário (0,6%) e à vista no boleto (0,3%). 

O levantamento também mostra que a maior 
parte dos consumidores (29,2%) afirma que 
não vai comemorar o Dia dos Namorados neste 
ano. Outros 27,9% disseram que vão celebrar 
a data com um jantar em restaurante. Demais 
opções de comemorações citadas foram: cinema 
(12,2%); almoço em restaurante (8,8%); almoço 
em casa (6,9%); lanchar fora (4,7%); hotel e 
pousada (3,1%); viagem (2,2%); parque/centro 
de diversões (1,6%); motel (0,6%) e jantar em 

casa (0,3%). Não responderam (1,6%) e não 
sabem (0,9%). 

Expectativa do comércio
A CDL/BH também ouviu 120 empresários da 

capital mineira e região metropolitana com relação 
à expectativa de vendas para o Dia dos Namo-
rados. Segundo a pesquisa, o comércio espera 
um crescimento de 1,02% nas vendas do mês de 
junho, em relação ao mesmo período de 2016. 

Para 65% dos lojistas entrevistados, a ex-
pectativa com a data, neste ano, é positiva. “Em 
2017, os lojistas voltaram a acreditar que o Dia 
dos Namorados pode ser uma boa oportunidade 
para alavancar as vendas”, afirma Falci. Os em-
presários mais confiantes são dos segmentos 
de vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias 
e óticas. 

Vale lembrar que ambas as pesquisas foram 
realizadas entre os dias 26/04 e 12/05, ou seja, 
antes dos últimos acontecimentos políticos, fato 
que poderá impactar a opinião dos consumidores 
e empresários daqui pra frente.

1 – Sinopse – Recentemente, um senhor 
idoso foi esquecido por aproximadamente 20h 
na sauna de um clube em BH. No domingo de 
manhã, saiu de sua casa para o clube e por 
volta das 21h, ainda não havia chegado. Fami-
liares preocupados o procuraram por todas as 
partes da cidade, hospitais, delegacias etc. Na 
segunda feira, às 07h, foram informados que 
a sauna foi higienizada no fim do dia e o clube 
foi todo vistoriado antes de seu fechamento. Ao 
entrar na sauna às 11h30 desta mesma segunda 
feira, pedreiros encontraram o mesmo senhor 
desmaiado, com desidratação e queimaduras. 
Foi socorrido e internado por seus familiares, que 
também registraram um Boletim de Ocorrência 
(BO) na polícia. 

Mudo de história! Em janeiro, no final da 
tarde de domingo, um homem jovem atirou 
na cabeça da esposa, na frente do filho, dos 
frequentadores e dos funcionários de um co-
nhecido clube na grande BH. O criminoso fugiu 
em seu carro. 

Mudo de assunto! No país, afogamentos em 
piscinas são responsáveis por 54% dos casos 
de crianças entre 1 a 9 anos, sendo que estes 
óbitos concentram-se em 44% em apenas nos 
4 meses do verão, de novembro a fevereiro. 
Trata-se de um índice muito alto de afogamentos, 
para tão pouco tempo! (Sociedade Brasileira de 
Salvamentos Aquáticos (Sobrasa) 

2 – Atividade-fim – No contexto da “ativi-
dade-fim”, os sábados e domingos constituem 

nos dias mais produtivos de “fornecimento de 
lazer” de um clube. 

3 – Gestão da surpresa – Brincamos com 
amigos que, aos domingos na parte da tarde, 
espiritualmente, quanto mais silencioso estiver 
o clube, paira no ar o “perigo”! A atenção da 
equipe operacional deve ser redobrada! Sempre 
foi difícil conceituar a “surpresa” e, dependendo 
da situação, “administrá-la” é mais difícil ainda! 
O prof. Anssoff elaborou vários artigos sobre este 
polémico tema que é a “gestão da surpresa”! 
Faltando “talento” para administrá-la, a “surpre-
sa” torna-se incontrolável! Por exemplo: qual 
presidente de clube imaginaria que um associado 
idoso passaria 24h esquecido na sauna ou, que 
um homem iria dar um tiro na cabeça de sua 
esposa em pleno lazer ou, que aconteceria um 
falecimento por afogamento de uma jovem num 
domingo de verão? Por estas e outras questões, 
entendemos que dirigentes afins, devem “rever 
conceitos”, e já procurar uma forma “mais pro-
fissional” para conduzir o seu respectivo clube. 

4 – A piscina e o afogamento – O afoga-
mento, constitui-se num incidente silencioso, 
cercado de mistérios espirituais indecifráveis. 
Entre outros, a maior razão deste incidente é 
a ignorância de dirigentes de clubes, sobre o 
“tamanho exato” deste lamentável fato! Sabem 
que a ferramenta mais eficaz para este problema 
é a “prevenção”! Prevenir é salvar! Prevenir é 
planejar! E planejar é gestão! Uma boa gestão 
evitará que este fato lamentável aconteça! Em 

Miami, percebemos que os salva-vidas perma-
necem assentados no alto de uma cadeira de 
2,50 metros de altura, um em cada lado, na 
beira da piscina, com um apito. Ficam totalmente 
focados nas pessoas, crianças, jovens, idosos 
etc que se adentram na água. Tolerância zero 
para afogamento há 35 anos, desde a funda-
ção do clube! Nos Estados Unidos, as leis são 
extremamente severas! Um falecimento por 
afogamento determina o fechamento imediato 
do clube, além de um avassalador e leonino 
processo jurídico. Nesta ocasião, observamos 
também que, tais salva-vidas não conversam. 
Eles ficam totalmente focados na movimentação 
das pessoas nas águas das piscinas. No Brasil, 
dirigentes responsáveis por piscinas de clubes, 
devem manter seus alertas em níveis máximos 
de atenção, por meio de permanentes reuniões 
de supervisão com os profissionais afins. 

5 – Considerações finais – O “pensamento, 
ideias e ideais” do presidente, diretores e conse-
lheiros de um clube de lazer, constituem-se em 
indicadores, que irão determinar seus “erros e 
acertos” em termos de desempenho! Indepen-
dente de Estatuto, Regimento Interno, Normas 
Gerais etc recomenda-se um “guia”, que enseja 
uma “filosofia de atuação”, traduzida por meio de 
uma “carta de princípios”, com os mencionados 
indicadores descritos da seguinte forma: “visão, 
missão, filosofia de ação, valores, crenças e 
princípios”.

Gestão de clubes de lazer: erros, acertos e “carta de princípios”

Pesquisa da Cdl/Bh sobre dia dos namorados

Cresce em 35,7% número de 
empresas que faliram em 2016
Falta de planejamento é um dos principais motivos do fechamento

A economia brasileira fechou 
2016 em maus lençóis, já que 
o Produto Interno Bruto (PIB) 

recuou 3,6%. O país enfrentou, nos 
últimos anos, a pior crise de sua his-
tória. Contudo, no começo de 2017, 
o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, disse: “Essa recessão já 
terminou. Vivemos ainda as consequ-
ências dela em muitos aspectos”. Um 
dos principais resquícios do abalo na 
economia nacional foi o número de 
empresas que fecharam as portas. No 
ano passado, só no Brasil, esse índice 
cresceu 12,2%. Em Minas Gerais, 
avançou 35,7%, totalizando 36.635 
empresas falidas. Em abril deste ano, 
o número chegou a 9.791, de acordo 
com dados da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais (Jucemg).

Foi justamente o que aconteceu 
com o empreendimento da gerente 
Daiana Santiago. Ela conta que abriu 
uma pizzaria, mas que a falta de ex-
periência fez com que o negócio não 
desse certo. “Comprei a loja de um 
ex-patrão que estava falindo, mas eu 
não tinha estrutura para uma emprei-
tada dessas. Como aconteceu tudo 
de maneira repentina, acabou que eu 
não conhecia o mercado, não sabia 
onde buscar os fornecedores, além 
disso, eu usava o dinheiro da loja 
para pagar contas pessoais. Eu era 
muito desorganizada, com isso, em 
8 meses, fechei as portas”, recorda.

O consultor de marketing do 
Sebrae Minas, Antônio Augusto, ex-

plica que um dos motivos que leva as 
empresas a encerrar suas atividades 
é a falta de planejamento estratégico, 
bem como ocorreu no caso de Daiana. 
“Um planejamento estratégico reduz o 
risco de falência porque a empresa vai 
entender qual é o seu público-alvo, já 
que é ele que irá sustentar o negócio. 
Com base nisso, o empresário saberá 
como se comunicar com o mercado, 
qual método de venda utilizar e o 
mix de produtos. Existe uma curva 
de conhecimento, o negócio muda a 
todo o momento, então quanto mais 
preparado o dirigente estiver, menos 
impactos irá sofrer”.

Augusto acrescenta que um 
projeto auxilia o gestor a conhecer a 
concorrência e o ajuda a se aproxi-
mar do cliente. “O proprietário precisa 

saber com quem irá concorrer e quais 
produtos e serviços o adversário 
oferece. Além disso, é essencial que 
ele busque fidelizar seu público. Hoje, 
a empresa não pode se preocupar 
apenas em vender, mas como a ex-
periência de compra como um todo. 
Ou seja, se certificar de que aquele 
cliente seja bem atendido e tenha 
um contato agradável para querer 
voltar depois”.

Apesar do planejamento estra-
tégico, o especialista elucida que há 
variáveis incontroláveis no mercado. 
“Às vezes, mesmo com o plano de 
negócio, algo externo pode abalar a 
empresa. Por exemplo, se a corpora-
ção adquire seus produtos em dólar 
e ele sofre uma escalada grande, 
isso pode inviabilizá-la. Mas assumir 

riscos faz parte da característica em-
preendedora. Em um período em que 
sofremos as consequências de uma 
retração econômica, se a pessoa não 
quiser se arriscar, é melhor não iniciar 
um negócio porque não existe mais 
zona de conforto”.

Caminho certo
Arriscar foi à palavra-chave para 

a assistente administrativa Bianca 
Rodrigues iniciar um negócio. Ela 
que, há cerca de um ano, abriu uma 
papelaria explica que, mesmo com a 
crise, acredita no planejamento. “Eu 
busquei entender qual o investimento 
inicial era preciso, além do perfil das 
pessoas para que eu pudesse ofere-
cer o que se encaixaria mais nessa 
demanda”.

Ela conta que para manter as 
vendas utiliza várias ferramentas. “Eu 
procuro divulgar os pontos positivos e 
os benefícios dos produtos que ofe-
reço para que os clientes entendam 
a necessidade de adquiri-los. Além 
disso, prezo pelo bom atendimento, 
e estou nas redes sociais”.

Para Augusto, é preciso inovar. 
“Às vezes, o cliente muda, mas a 
empresa não. Ela mantém uma 
mesmice na sua forma de traba-
lhar e não atende mais o mercado. 
Nesse momento é preciso rever o 
planejamento estratégico como um 
todo. Muitas entidades promovem 
cursos de capacitação para auxiliar 
nisso. O gestor precisa buscar o 
conhecimento e treinamento de seus 
funcionários”, conclui.

Conhecer o mercado é fundamental para alavancar o negócio
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Católicos x Previdência
Oficialmente, ninguém comenta com clareza, mas nos bas-

tidores dissemina a informação indicando que a igreja católica 
tem jogado pesado visando evitar a aprovação do projeto de lei, 
na Câmara Federal, para promover a Reforma da Previdência. 

Cena única. Indignados, alguns titulares do segundo es-
calão de Brasília afirmam: já imaginaram se o governo fosse 
tentar ensinar os padres a administrarem as suas igrejas? 

A vez de lula?
Nos bastidores do Congresso, no cafezinho no Senado ou na 

antessala do Supremo, especula-se sobre tudo e todos. Por exem-
plo, tem pessoas acreditando que a dura da Justiça contra o senador 
mineiro Aécio Neves (PSDB), foi uma sinalização de preparação 
de terreno para poder chegar ao ex-presidente Lula (PT). Será?

ninguém acredita
Jornalistas que, diariamente, mantém contato com os 

grandes advogados de Brasília apontam como pouco provável 
a cassação de Temer (PMDB) pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), no início de junho. “Ele tem a simpatia do presidente 
Gilmar Mendes, além de outros tentáculos importantes junto 
aos muitos outros membros da Corte. Cruz credo!

Comentário final. Essa crença de não cassação do presi-
dente da República pelo TSE, pode ter se alterado depois dos 
recentes envolvimento do presidente com a JBS. 

Política estadual
Enquanto permanece a queda de braço entre o presidente 

da Assembleia, Adalclever Lopes (PMDB) e o vice-governador 
Antônio Andrade (PMDB), pelo comando do PMDB mineiro, 
o ex-deputado Antônio Júlio, um dos fundadores do partido, 
continua dizendo que irá abandonar a sigla. Mas ninguém no 
meandro da política acredita nesta possibilidade. Provavel-
mente, o ex-parlamentar está apenas fazendo jogo de cena. 

lá, como cá...
Não é só no Brasil que a imprensa noticia as trapalhadas 

do presidente americano. Nos Estados Unidos, os veículos de 
comunicação estão a todo instante insinuando que o presidente 
Donald Trump não tem preparo para o cargo.  

ontem e hoje
Nos corredores da Assembleia, o deputado Gustavo Vala-

dares (PSDB), um dos mais contundentes críticos do governo 
Fernando pimentel (PT), anda de cabeça baixa, depois do 
envolvimento do seu padrinho político, o senador Aécio Neves 
(PSDB) com possíveis irregularidades. É aquela velha história, 
hoje é seu dia, amanhã será o meu.

sem reformas 
Tudo leva a crer que o embate político entre o presidente da 

Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB) e o secretá-
rio de Governo e deputado federal Odair Cunha (PT), já está 
caminhando em águas mais calmas. Diante dessa realidade, é 
bem possível que o falatório sobre uma possível reforma mais 
acentuada no governo do Estado fique também mais morna.

Crise nas prefeituras
A crise do poder público não se resume apenas no âmbito 

dos governos estaduais, como alardeia a imprensa. Existem 
prefeituras próximas a BH que ficaram sem telefone por vários 
dias no mês passado. Isso por falta de pagamento. 

na rua
Aumenta, dia após dia, o número de pessoas morando e 

vivendo nas ruas de Belo Horizonte. Essa cena era comum 
no Centro da cidade, agora a onda se espalha também pelos 
bairros. Coitado do prefeito Alexandre Kalil (PHS).

sindicato dos jornalistas
A jornalista Alessandra Mello, do jornal Estado de Minas, 

foi eleita presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de Minas Gerais, em substituição ao jornalista Kerrison Lopes. 

Política em uberlândia 
Depois de deixar a Prefeitura de Uberlândia, o ex-prefeito 

Gilmar Machado (PT) sumiu da cidade. Ele foi derrotado ainda 
no primeiro turno, quando tentou a reeleição. Mas, segundo 
fontes petistas, ele poderá ser candidato a deputado federal 
no próximo pleito. É aguardar para conferir.

amm em apuros
Embora diga o contrário, o ex-presidente da Associação Mi-

neira de Municípios (AMM) e ex-prefeito de Barbacena, Antonio 
Andrada, deixou o cofre da entidade, completamente, combalido. 
Segundo ele, a culpa é da crise nacional, mas bem que o ex-prefeito 
poderia ter usado um discurso mais realista e sincero, quando 
transferiu o cargo, ao invés de apregoar um quadro inexistente.
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Acesse o site e emita a sua guia:
www.fecomerciomg.org.br

MAIS INFORMAÇÕES:
0800 031 2266

Últimos dias para o pagamento da Contribuição Confederativa 
2017! As contribuições patronais são a principal fonte de cus-
teio das entidades sindicais e garantem que elas atuem como 
legítimas representantes da categoria, oferecendo produtos e 
serviços relevantes para o desenvolvimento das empresas. Con-
fira alguns benefícios disponibilizados pela Fecomércio MG para 
fortalecer o seu negócio.
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Crise diminui a procura
por hospitais particulares

A crise financeira também têm atin-
gido o setor da saúde. Hoje, em Minas 
Gerais, existem cerca de 10 mil leitos nos 
hospitais particulares e fundações, sendo 
que 2.855 estão em Belo Horizonte. Mas 
será que todos estão sendo utilizados? O 
presidente da Associação dos Hospitais de 
Minas Gerais (AHMG) e vice-presidente 
da Central dos Hospitais de Minas Gerais 
(CHMG), Reginaldo Teófanes, diz que a 
situação financeira está ruim, pois existem 
um número de leitos, mas não há clientes. 
“Houve uma redução da procura por hos-
pitais privados e, consequentemente, a 
demanda no público aumentou”.

Em relação aos planos de saúde, 
Teófanes conta que BH tem uma particu-
laridade, pois existe um plano de saúde 
que engloba mais de 60% do mercado. 
“A Unimed não tem problema algum, já os 
planos menores, estão com dificuldades em 
receber”, aponta. 

O superintendente da Central dos 
Hospitais, Wesley Marques, explica que a 
associação e a central não têm informações 
sobre a queda no faturamento dos hospitais, 
mas salienta que com a alta da inflação da 
saúde, os preços praticados pela maioria das 
operadoras e a recente saída de milhares de 
pessoas dos planos são fatores que agrava-
ram o cenário. “Houve queda de faturamento 
em vários hospitais, mas não foi possível 
realizar uma medição”. 

Para ele, se grandes mudanças não 
forem feitas, partindo do governo (reduzindo 
impostos, taxas, financiamentos); dos hospi-
tais (compartilhamento de serviços e união 
institucional); e das operadoras (pagamento 
alinhado aos custos dos hospitais e em dia, 
reajustes que compensem a inflação da 
saúde), há grandes chances de algumas 
instituições fecharem ou reduzir a oferta de 
serviços. 

Teófanes ressalta que entre as ações 
que realizam para apoiar as instituições, 
unificar alguns serviços seria uma saída. 
“Dependo do porte, seria possível economi-
zar cerca de 30% nos hospitais, se alguns 
integrassem alguns serviços administrativos, 
por exemplo, o RH. No entanto, a ideia ainda 
não foi absorvida pelos dirigentes”.

60 dias para a santa Casa

Hospital filantrópico é a entidade priva-
da que reserva para a população carente 
serviços gratuitos, respeitando a legislação 
em vigor.  Ele deve ter pelo menos 60% 
de atendimento SUS e o restante pode ser 
de plano de saúde ou particular. De acordo 
com informações da Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas 
Gerais (Federassantas), existem cerca de 
314 hospitais filantrópicos no Estado, aten-
dendo 853 cidades e representam 70% das 
internações do SUS.

A Santa Casa de BH está há 2 meses 
com cerca de 400 leitos fechados. “Estamos 
com a perspectiva de trabalhar com o que 

temos por 60 dias. Se a situação não for 
resolvida, a instituição pode fechar”, prevê 
o diretor de Finanças, Recursos Humanos 
e Relações Institucionais da Santa Casa de 
BH, Gonçalo de Abreu Barbosa. 

Ele afirma que o déficit mensal é de 
R$ 4 milhões. “Não podemos atender sem 
ter a garantia de que o paciente terá todos 
os recursos. Damos férias coletivas para 
evitar demissões e atraso de salários, pois 
já estamos com 2 meses em débito com os 
médicos e fornecedores”.

A presidente da Federassantas, Kátia 
Regina de Oliveira Rocha, conta que existe 
um passivo do Estado de R$ 250 milhões 
para os hospitais filantrópicos e, juntando os 
filantrópicos e públicos, chegamos a R$ 416 
milhões. “Os hospitais estão em situação de 
precarização de assistência. Não posso dizer 
que a crise acentuou, mas afirmo que na me-
dida que eles passam por dificuldade, como 
a Santa Casa, o cidadão começar a procurar 
pelas unidades de pronto atendimento, que 
são as UPAs e que não tem estrutura hospi-
talar para atender as pessoas”. 

Ela descreve que, recentemente, havia 
mas 580 pessoas aguardando transferên-
cia na Central de Regulação de Leitos da 
capital. “É quase o número de leitos que 
foram fechados na Santa Casa. O cidadão 
acha que a assistência prestada na UPA é 
um atendimento que resolve, mas não é. 
O tempo que ele aguarda, seu estado de 
saúde piora”. 

Kátia alerta que existem várias insti-
tuições que estão com muitas reduções 
nos atendimentos, como os hospitais da 
Baleia, Evangélico e o São Francisco. 
“É difícil dizer quais são as instituições 
filantrópicas que não estão sofrendo com 
a falta de repasse”.  

Em nota, a assessoria de imprensa 
da Secretaria de Estado de Saúde (SES-
-MG), informou: Reconhecemos que 
existem débitos junto a alguns municípios 
mineiros, inclusive, alguns advindos dos 
governos anteriores. Mas, ressaltam 
que os débitos são com os municípios e 
não com os hospitais. E segundo eles, 
os valores divulgados pelo Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde de 
Minas Gerais (Cosems) não correspon-
dem à verdade. No mais, a SES-MG 

tem trabalhando incessantemente junto 
à Secretaria de Fazenda para que a 
situação seja regularizada o quanto 
antes, considerando a disponibilidade 
financeira.  Ainda em nota, a assessoria 
aponta que o grande financiador da 
rede hospitalar no Brasil é o Ministério 
da Saúde. A SES-MG recebe o recurso 
federal e repassa para os municípios, que 
não são plenos, mediante comprovação 
de produção. Esses recursos têm sido 
repassados em dia. No início de maio, 
houve atrasos no repasse dos recursos 
da Rede de Urgência e Emergência e 
da Rede Cegonha. O Pro-Hosp, que é o 
maior programa estadual, está em dia. A 
SES-MG considera que responsabilizar 
o Estado pela crise do financiamento da 
saúde, em Minas Gerais, é fazer uma 
leitura superficial e parcial do problema.

solução em andamento

No último dia 22 de maio, houve uma 
reunião no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) com representantes da Federas-
santas, Conselho Regional de Medicina, 
Conselho Regional de Farmácia, Conselho 
Regional de Enfermagem, Associação dos 
Hospitais e Associação Médica de Minas 
Gerais. 

Segundo a assessoria da Federassan-
tas, as entidades decidiram, como medida 
emergencial, marcar uma reunião com o 
procurador-geral do Estado, o coordena-
dor do CAO-Saúde e outros promotores, 
para pedir ao órgão um posicionamento de 
quais medidas serão adotadas, inclusive, 
na esfera judicial, diante dos atrasos de 
repasses do Governo do Estado de Minas 
Gerais. Também ficou decidido a entrega de 
um documento, aos deputados da Comis-
são de Saúde na Assembleia Legislativa, 
relativo aos encaminhamentos da última 
audiência pública, onde foi discutido a 
possível intervenção ética em 26 institui-
ções notificadas pelo CRM/MG. Uma das 
deliberações acordadas na audiência, seria 
uma reunião com o governador e os secre-
tários de Saúde, Planejamento e Fazenda 
do Estado, para ter um posicionamento 
final para a resolução dos atrasos dos 
repasses à saúde.

muitos leitos estão fechando no estado e, em
outros casos, vazios por falta de demanda
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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.

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

BH Convention & Visitors Bureau

Cadeia produtiva do turismo em Bh é 
motor de criação de emprego e renda

murai caetano e a jornalista, shirley Barroso, na
Feijoada dos amigos do mercado Central de Bh

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte – SetraBH – entregou no dia 25, 6.480 livros recebidos na cam-
panha “O Livro Acolhe, Abriga e Ensina” para 14 instituições e entidades 
de Belo Horizonte.

A Fiemg comemorou, semana passada, o Dia da Indústria 2017. Na 
ocasião, o presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia e 
Participações S/A, Rubens Menin Teixeira de Souza, foi condecorado como 
Industrial do Ano 2017. Outros 14 empresários receberam a Medalha do Mé-
rito Industrial. Já o vice-presidente da Fiemg, Aguinaldo Diniz Filho, recebeu 
a Comenda do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Daniel Nepomuceno, dublê de presidente do Atlético e secretário 
municipal, vai disputar a reeleição no Galo. Segundo os mais chegados, ele 
tem muito mais afinidades com as coisas do Atlético, do que com os pepinos 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do qual é titular.

O vereador Catatau, que anda posando com faixa de Presidente da 
República nas redes sociais, conseguiu salvar o Grêmio de perder seu 
campo de futebol na Rua Gorutuba. Outro vereador, Wellington Magalhães 
(PTN) tentou ficar com a Praça de Esportes. Catatau virou Deus na região.

A Master Turismo, comandada por Fernando Dias, tem camarote 
no show do U2 em São Paulo, nos dias 19 e 22 de outubro, mas continua 
atendendo mal quem procura o balcão da agência. 

Dinis pinheiro (pp) aproveita a crise política no Brasil e viaja por Minas, 
se colocando como candidato ao posto de governador. Agora, não tem o 
fantasma de Aécio para atrapalhar sua caminhada.
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pRAÇA DE GuERRA - Ninguém imaginava que a Esplanada dos Mi-
nistérios em Brasília pudesse um dia se transformar numa praça de guerra, 
como na quarta-feira passada. Tudo isso porque os chamados segmentos 
sociais marcaram uma manifestação para a capital da república, para pregar 
a deposição do presidente Temer e, também, protestar contra as reformas que 
estão no Congresso. O que se viu não foi manifestação e, sim, um bando de 
desordeiros que queria colocar fogo nos prédios dos ministérios. O Ministério 
da Agricultura foi invadido por integrantes do MST e tudo leva crer que eles 
colocaram fogo lá.  Manifestantes usando máscaras enfrentaram a polícia e 
iniciaram uma quebradeira nunca vista na capital da república. Os Black Bloc 
apareceram por lá e deram o tom da manifestação, que deveria ser uma ação 
pacífica de um grande número de pessoas que em conjunto pediria um “Fora 
Temer” nunca vista. Não foi o que aconteceu.

FiM DE AÉCiO - Antes mesmo da hecatombe que recaiu sobre o senador 
por Minas Gerais, já se falava que ele não disputaria a reeleição do Senado 
pelo nosso Estado e já ensaiava uma candidatura de deputado Federal para  
não ficar sem mandato. A verdade é que Aécio Neves, foi bem avaliado gover-
nador de Minas, praticamente abandonou a política do interior, não andando 
por minas e preferindo ir para o Rio de Janeiro, chegando a Belo Horizonte na 
terça à tarde e voltando ao Rio na quinta à tarde. Raramente passava um final 
de semana em Minas e não tinha o gosto pelo interior, deixando com o seu 
vice, Antonio Anastasia a responsabilidade de representá-lo em cerimônias e 
visitas. No Carnaval, Aécio era visto em Recife assistindo ao Bloco “Galo da 
Madrugada” ao lado de artistas famosos e do governador daquele Estado. 
O mesmo acontecia em Salvador, onde em companhia de Ivete Sangalo, 
Gilberto Gil e outros, assistia aos blocos daquela cidade. Também era visto 
sempre no Sambódromo do Rio em camarotes de famosos, esquecendo-se 
do Carnaval de Diamantina, Ouro Preto, São João del-Rei e Sabará. Perdeu 
os votos dos mineiros na eleição presidencial e foi derrotado por Dilma (PT), 
que apesar de mineira e belo-horizontina, nunca se orgulhou disso. Agora, 
com os últimos acontecimentos, dificilmente Aécio Neves da Cunha, vai poder 
honrar sua base política de dois avôs que fizeram política com P maiúsculo: 
Tristão da Cunha e Tancredo Neves.

TEMER pOR uM FiO – Até o momento em que eu redigia essas notas, o 
Congresso em meio ao tumulto de quarta-feira, já discutia uma saída honrosa 
para Temer (PMDB), que perdeu a governabilidade. As gravações de Joesley 
Batista, embora possam ser consideradas ilegais, na verdade mostrou a 
fraqueza de um presidente que se reuniu as escuras em sua casa com um 
investigado e caiu na rede como um peixe, pois na mais pura inocência, foi 
um joguete nas mãos de um empresário malandro, que se enriqueceu por 
meio de empréstimos legais, mas imorais, que levam a um prejuízo acima 
de R$ 10 bilhões para o BNDES. Joesley pode ter conseguido uma delação 
mais que premiada, quando colocou na mesa as negociatas feitas no seio da 
república, mas cometeu um crime ao comprar um bilhão de dólares, sabendo 
que sua delação deflagraria uma desorganização cambial, lucrando milhões 
de dólares, o que já vem sendo investigado pela comissão de valores mobili-
ários. Por causa disso, a chamada “base aliada” do presidente já estuda um 
modo mais tranquilo de sua sucessão e, neste momento, pode estar sendo 
negociada uma saída mais constitucional como, por exemplo, a cassação 
da chapa Dilma/Temer, o que evitaria uma renúncia do atual presidente. Nas 
últimas horas apareceram nomes que podem unir o congresso como de Nel-
son Jobim – que já foi Ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, do 
Supremo Tribunal Federal e foi Ministro do Governo de Lula (PT).  Portanto 
com apoios de todos os lados para poder levar até o final do próximo ano, o 
mandato que seria de Dilma Rousseff e pudesse assim, promover as reformas 
que estão no congresso, mantendo naturalmente a atual esquipe econômica.

domingo, dia 28 de maio 
Daniela Gauzzi Carneiro Nogueira
Jorge Cadar
Ex-ministro Paulo Paiva
Padre João Emídio 

segunda-feira, 29
Onilda Maria de Figueiredo Matos 
Jacqueline Nunes – Rádio Itatiaia 
Camila Gonçalves Capanema

terça-feira, 30
Jornalista Acilio Lara Resende
José Félix Altair - Nova Lima 
Deputado Sargento Rodrigues

Quarta-feira, 31  
Ex-deputado Silo Costa 
Roberto Maluf
Ana Cristina Novato - Rádio Itatiaia
Lucas Teles
Regina Duarte - Assembleia Legislativa 

Quinta-feira, dia 1º de junho 
Carlos Murta
Jornalista Jorge Faria 
Antônio Araújo Dolabela

sexta-feira, 02
Dr. Claudio Barbosa 
Maria Diniz Turani
Jornalista José Antônio de Almeida 

sábado, 03  
Carlos Rubens Doné - diretor de Mercado da Rádio Itatiaia 
Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães

O turismo em Minas Gerais já re-
presenta 5,68% do setor de serviços e 
3,72% de toda a economia do Estado. 
Esses dados, de 2015, estão contidos 
no estudo Economia do Turismo de 
Minas Gerais 2010-2014, que inaugu-
rou a série Estatística & Informações 
para divulgar informações estruturais e 
conjunturais produzidos pelo Centro de 
Estatística e Informações da Fundação 
João Pinheiro. Esta iniciativa contribui 
para a importância do turismo em uma 
ampla agenda de discussão sobre 
diversificação da economia mineira. 
Entre 2010 e 2014, tiveram destaque 
a considerável participação média do 
grupo alimentação (47,2%) e a média 
de participação do grupo referente 
a aluguéis de bens não imobiliários 
(15,8%). Verificou-se, ainda, que o 
transporte terrestre – ônibus e carros 
de passeio – possui participação pre-
dominante em relação ao transporte 
aéreo, com médias de 13,8% e 4,9%, 
respectivamente.

A distribuição espacial é bastante 
concentrada: apenas 10 entre os 853 
municípios mineiros acumularam cerca 
de 60%, sendo a capital Belo Horizonte 
com a maior participação, de 35,2%. Na 
sequência, temos Uberlândia, Conta-
gem, Confins, Juiz de Fora, Uberaba, 
Betim, Montes Claros, Ipatinga e Pouso 
Alegre. Vale ressaltar a importância do 
setor para municípios como Confins 
(80,1%), Ribeirão Vermelho (35,8%), 
Florestal (23,3%), Tiradentes (20,8%) 
e São Sebastião da Bela Vista (18,8%), 
nos quais o turismo superou a partici-
pação da agropecuária e da indústria.

Minas Gerais é o segundo Estado 
brasileiro com o maior número de 
estabelecimentos no setor de turis-
mo – 63.656 -, empregando 415.291 
pessoas, sendo o terceiro Estado no 
ranking neste quesito. Salário médio 
mensal R$ 1.289,71. 

Embora tenhamos muitas carac-
terísticas procuradas pelos turistas, é 
essencial que o empresariado conheça 
melhor seus clientes para traçar um 
planejamento capaz de atrair mais tu-
ristas. Ressaltamos que 80,2% viajam 
por conta própria e somente 16,3% 
compram pacotes turísticos. Grandes 
oportunidades estão no mercado, e é 
fundamental proporcionar experiências 
individualizadas aos clientes nos desti-
nos turísticos – uma tendência mundial. 

Pelo observatório turístico estadu-
al, tivemos 24 milhões de turistas que 
deixaram R$ 16,7 bilhões na economia 
mineira. Desse valor, 29,2% foram 
destinados ao setor de hospedagem, 
20,5% ao setor de compras, 20,2% ao 
setor de alimentação, 18,2% ao setor 
de transportes e 9,9% aos atrativos 
e passeios. Entre os que viajam a 
lazer, 44,7% buscam o turismo cultural 
e 34,0% contato com a natureza, e 
permanecem 6,3 dias, em média. Na 
capital, segue a média anual de 1,63 
milhão de hóspedes em hotéis.

Somente em Belo Horizonte e Re-
gião Metropolitana, a cadeia produtiva 
do turismo possui ativos imobilizados da 
ordem de R$ 15 bilhões. Um aeroporto 
internacional com padrões mundiais;  
162 hotéis com cerca de 31 mil leitos, 30 
deles novos e modernos, e 47 deles com 
espaços para eventos de diversos tama-
nhos e formatos; Centro de Convenções 
Minascentro, Dayrell Convention, Actuall 
Convention e Centro de Exposições 
Expominas BH, Mineirão e outros 70 ex-
celentes espaços para eventos – muitos 
utilizados ainda somente para eventos 
sociais -; Rodoviária e companhias de 
transporte rodoviário de passageiros, com 
milhares de ônibus novos e modernos; 
locadoras de veículos, com milhares de 
carros novos de diversos modelos; mil 
agências de viagens, sendo 26 delas de 
operadores turísticos receptivos; dezenas 

de empresas organizadoras de eventos, 
além de empresas produtoras de shows 
e espetáculos culturais, cerimoniais; 18 
mil bares, restaurantes, cafés, 28 buffets 
qualificados, sendo 11 certificados; 
serviços de vans, táxis especiais, micro-
-ônibus; comércio em geral, os mais 
diversos shoppings existentes em todas 
as regiões; Infraestrutura turística:  miran-
tes, centros culturais, parques, feiras, 60 
museus, aquário municipal, zoológico e 
praças arborizadas. 

A cidade está pronta para receber 
visitantes: só o Circuito Liberdade em 
2016 recebeu 1.539.614 pessoas. Um 
forte impacto na economia da cidade!

Toda esta cadeia é atingida pelo 
crescimento do fluxo turístico de quali-
dade advindo de um grande evento ou 
de inúmeros pequenos eventos, bem 
como de excelentes ações de marketing 
em prol do destino BH. Aqui acontecem 
eventos do agrobusiness movimentando 
milhões de reais, da saúde e da biotec-
nologia, devido à grande competitividade 
logística e aos custos de viagem, nas 
dezenas de universidades com mais de 
uma centena de cursos de graduação 
e pós-graduação. E ainda, a moda, 
a Mineração e a Siderurgia, a cadeia 
automotiva, a cadeia da energia limpa, 
a tecnologia da informação e comunica-
ção, a indústria criativa, a gastronomia. 
O turismo de negócios e eventos é uma 
importante plataforma de promoção e 
visibilidade dos vários setores econô-
micos listados.

Percebemos pelos números men-
cionados, que existem inúmeras pos-
sibilidades de crescimento de novos 
negócios bem como do fluxo turístico 
de qualidade. O setor profissionalizado 
se empenha em conjunto na promoção 
estratégica do destino, buscando seu 
público alvo, capacitando o bem rece-
ber com criatividade e inovação. BH aos 
Olhos do Mundo!
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PRogRamação CinemaRk
BH SHOppiNG (25/05/2017 A 31/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 12:50 - 15:40 - 18:50 - 21:40 (todos os dias, exceto qua) 

1 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 15:10 - 18:30 - 21:40 (qua)

2 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D XD DBOX 20:00 (qua)

2 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D XD 14:10 - 17:10 (qua)

2 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D XD DBOX 15:10 - 18:10 - 21:10 (todos os dias, exceto qua) **12:20 (sáb/dom, horário extra)

3 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D XD DBOX 21:00 (qua)

3 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos DuB 3D DBOX 13:10 - 16:00 - 19:10 - 22:20 (todos os dias, exceto qua)

3 Alien: Covenant - 14 anos LEG 17:50 (qua)

3 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 15:00 (qua)

4 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 18:40 - 22:00 (todos os dias, exceto qua)

4 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 14:30 - 17:30 - 20:40 (qua)

4 O Rastro - 14 anos ORi 14:00 - 16:20 (todos os dias, exceto qua)

5 A Cabana - 12 anos LEG 15:00 - 18:20 - 21:20 (todos os dias, exceto qua)

5 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 12:40 (sáb/dom)

5 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos DuB 3D 13:10 - 16:00 - 19:10 - 22:20 (qua)

6 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos DuB 13:20 - 16:10 (seg a sex) 12:00 (sáb/dom)

6 Corra! - 14 anos LEG 19:00 - 21:30 (seg a sex) 18:00 - 20:50 (sáb/dom)

6 As Aventuras de Ozzy - LiVRE DuB 14:50 (sáb/dom)

7 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 13:00 - 15:30 - 17:40 - 19:50 (qua a dom) 13:00 - 15:30 - 17:40 (seg e ter)

7 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 22:10 (qua a dom)

7 Logan Noir - 16 anos LEG 20:30 (seg)

8 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 18:40 (qua)

8 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 22:00 (qua)

8 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 14:40 - 17:30 - 20:30 (todos os dias, exceto qua) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

8 O Rastro - 14 anos ORi 14:00 - 16:30 (qua)

9 Real - O plano por Trás da História - 12 anos ORi 14:20 - 16:40 - 19:20 - 21:50 (todos os dias)

10 A Cabana - 12 anos LEG 15:20 - 18:20 - 21:20 (qua)

10 Alien: Covenant - 14 anos LEG 15:20 - 21:00 (todos os dias, exceto qua)

10 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 18:30 (todos os dias, exceto qua) **12:30 (sáb/dom, horário extra)

páTiO SAVASSi (25/05/2017 A 31/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 13:40 (seg/qui a dom) 21:30 (qua)

1 Alien: Covenant - 14 anos LEG 13:00 (qua)

1 O Rastro - 14 anos ORi 14:00 (ter)

1 Corra! - 14 anos LEG 16:30 - 18:50 - 21:20 (todos os dias, exceto qua) 16:00 - 18:50 (qua) 

2 Real - O plano por Trás da História - 12 anos ORi 13:10 - 15:30 - 17:50 - 20:40 (todos os dias)

3 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 22:00 (todos os dias, exceto qua) 14:20 - 17:20 - 20:20 (qua)

3 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 19:00 (todos os dias, exceto qua)

3 Alien: Covenant - 14 anos LEG 13:00 - 16:00 (todos os dias, exceto qua)

4 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 22:00 (qua)

4 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 12:50 - 15:50 - 18:40 - 21:30 (todos os dias)

5 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 20:00 (qua)

5 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 15:10 - 18:10 - 21:10 (seg/ter/qui/sex/dom) 12:10 ( sab, dom, horário extra) 

5 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 14:30 - 17:00 (qua)

6 A Cabana - 12 anos LEG 13:20 - 16:10 (qua)

6 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 21:00 (qua)

6 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias, exceto qua) **11:20 (sáb/dom, horário extra)

7 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 13:50 - 21:50 (todos os dias, exceto qua)

7 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 15:10 - 18:10 - 21:10 (qua)

7 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 17:05 - 19:30 (todos os dias, exceto qua)

7 Logan Noir - 16 anos LEG 20:30 (seg)

8 A Cabana - 12 anos LEG 16:10 - 19:10 - 22:10 (seg/qui a dom) 13:20 - 16:10 (ter)

8 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 11:40 (sáb/dom)

8 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 19:00 - 22:00 (qua)

8 O Rastro - 14 anos ORi 14:00 (seg/qua a dom) **16:30 (qua, horário extra)

8 Clássicos 2017 - 2001: uma Odisseia no Espaço - VE LEG 20:00 (ter)

DiAMOND MALL (25/05/2017 A 31/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 20:00 (qua)

1 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 15:10 - 18:10 - 21:10 (todos os dias, exceto qua) **12:20 (sáb/dom, horário extra)

1 Corra! - 14 anos LEG 14:40 - 17:30 (qua)

2 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 15:10 - 18:10 - 21:10 (qua)

2 Alien: Covenant - 14 anos LEG 16:15 (todos os dias, exceto qua)

2 um Homem de Família - 12 anos LEG 13:20 (todos os dias, exceto qua)

2 Corra! - 14 anos LEG 19:15 - 21:40 (todos os dias, exceto qua)

3 Real - O plano por Trás da História - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 - 18:50 - 21:30 (todos os dias)

4 A Cabana - 12 anos LEG 16:00 - 19:00 - 22:05 (todos os dias)

4 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 13:40 (todos os dias)

5 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 3D 21:00 (qua)

5 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 14:40 - 17:50 - 20:50 (todos os dias, exceto qua) 15:00 - 18:00 (qua)

5 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 12:40 (qua) 12:00 (sáb e dom)

6 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 14:20 - 17:10 - 20:10 (todos os dias)

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

daniel amaro

PsiCóloga

luisa ConRado

A rinite é um processo inflamatório da mucosa 
nasal, que pode ser agudo quando se trata de infec-
ções virais ou bacterianas. Já nos casos crônicos, 
destaca-se a rinite alérgica, que tem como sintomas 
o prurido nasal e/ou ocular, coriza, obstrução nasal 
e espirros, fora de períodos de resfriados. A rinite 
alérgica tem uma prevalência por volta de 20% na 
população brasileira (estudo populacional ISAAC). 
Como sintomas secundários estão os pruridos de 
palato de conduto auditivo. A inalação de poluentes 
por indivíduos com rinite alérgica potencializa o 
processo inflamatório preexistente na mucosa nasal. 

As estações de outono e inverno são mais favo-
ráveis à piora da rinite alérgica já que há um maior 
contato com alérgenos e com agentes infecciosos 
em ambientes internos e de poluentes em ambientes 
externos. Sabe-se da existência de inversão térmica 
e maior contato com poluentes nesta época do ano. 

Os poluentes inalados promovem uma inflamação 
em uma mucosa nasal previamente inflamada pelo 
processo da rinite. Por outro lado, as mudanças 
bruscas de temperatura, em especial do quente para 
o frio, ocasionam uma diminuição nos batimentos 
ciliares da mucosa nasal, o que favorece a pene-
tração de agentes infecciosos. “Os vírus tem uma 
facilitação à penetração na mucosa nasal inflamada 
do paciente com rinite”, explica a especialista Maria 
Cândida Rizzo, coordenadora do Departamento 
Científico de Rinite da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (Asbai).

Para tratar a rinite é preciso evitar o contato com 
os alérgenos inalados aos que o paciente apresenta 
sensibilização (aumento de IgE específico) e usar 
medicamentos que variam de acordo com a frequ-
ência e a gravidade de sintomas, além do uso de 
imunoterapia específica (vacinas contra os alérgenos 
que ocasionam sintomas). O tratamento, de modo 
global, visa a diminuição do processo inflamatório 
crônico que permeia os quadros de exacerbação de 
rinite alérgica.

É muito comum ouvir 
pessoas falando de 
doenças, que não 
são somente físicas, 

para se referir a um estado 
de saúde prejudicado, como 
cansaço emocional, estresse 
e insônia, por exemplo. São 
situações que só o repouso e 
medicamento não resolvem, 
é necessário cuidar da saúde 
mental. Mas afinal, o que é 
isso?

Há um mito que envolve 
esse termo, onde as pessoas 
acreditam que saúde mental 
se refere à pacientes psiqui-
átricos e clínicas de inter-
nação. Na verdade, ela faz 
parte da definição de saúde 
segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS): 

“um estado de completo 
bem-estar físico, mental e 
social e não somente au-
sência de afecções e enfer-
midades”.

Corpo, emoções e pen-
samentos estão sempre co-
nectados. Já reparou como 
um pensamento negativo 
traz um mal estar físico? E 
quando nos sentamos com 
a postura certinha, já obser-
vou como ajuda a pensar 
e trabalhar melhor? Saúde 
mental é cuidar dos próprios 
pensamentos e emoções, 
porque elas fazem parte da 
saúde como um todo.

É importante se conhecer, 
reconhecer seus sentimentos, 
vontades e limitações. Muitas 
vezes o cansaço emocional 

é por fazermos por tempo 
demais coisas que não que-
remos; o estresse por irmos 
além dos nossos limites, além 
de nos forçarmos mais do que 
devíamos.

E ainda, estar em har-
monia com as próprias emo-
ções, nos ajuda muito a 
relacionar com o outro, com-
preender outros pontos de 
vista e a ser mais empáticos.

Cuidar da mente e das 
emoções é tão importante 
quanto fazer dieta balancea-
da, ir ao médico com frequên-
cia e fazer exercícios físicos. 
Nossa mente precisa estar 
em ordem para que todo o 
resto flua bem. Tire um tem-
po para cuidar de você. Sua 
mente agradece!

Falta de doadoras nos Bancos de leite
humano afeta tratamento de bebês

Entre 2009 e 2016, a Rede 
Brasileira de Bancos de 
L e i t e  H u m a n o  b e n e f i -
ciou mais de 1,8 milhão 
de recém-nascidos e teve 

apoio de 1,3 milhão de doadoras. 
No entanto, o número de doações 
de leite materno no Brasil ainda é 
baixo, apesar do país possuir a maior 
e mais complexa rede de bancos de 
leite do mundo, com 221 unidades e 
186 postos de coleta. Atualmente, a 
rede consegue suprir cerca de 60% 
da demanda de bebês nascidos pre-
maturos e de baixo peso internados 
nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) neonatais do país.

Conforme uma estimativa da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), aproximadamente 3 milhões 
de bebês nascem por ano no Brasil, 
sendo 14% deles prematuros ou com 
baixo peso. É nesse contexto que a 
Rede Brasileira de Bancos de Leite 
Humano tem atuado há mais de 30 
anos, com a responsabilidade da 
coleta, processamento e controle de 
qualidade do leite doado pelas mães 
para posterior distribuição para os 
recém-nascidos.

A coordenadora do Centro de 
Referência Nacional do Banco de 
Leite Humano, Danielle Aparecida da 
Silva, explica que os bancos são de 
extrema importância, pois ajudam a 
salvar a vida de milhares de bebês 
prematuros e de baixo peso que 
não podem ser amamentados pela 
própria mãe. “De 1990 até 2012, o 
Banco de Leite Humano contribuiu 
para a redução da mortalidade infan-
til em mais de 70% e representa uma 
economia de R$ 180 milhões para as 
maternidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com a diminuição da 
compra de fórmulas artificiais”.

Mas, apesar da rede brasileira 
ser a maior e possuir 221 unidades, 
a quantidade de postos ainda não 
são suficientes, aponta Danielle. 
“Existem alguns Estados, como, 
por exemplo, o Espírito Santo, que 
conta apenas com sete bancos de 
leite, enquanto que São Paulo pos-

sui 57. Se houvesse mais unidades 
espalhadas pelo país, talvez seria 
possível aumentar a quantidade de 
doações e atender mais do que 60% 
da demanda”. A coordenadora ainda 
aponta outra questão. “Muita gente 
não sabe da existência dos Bancos 
de Leite Humano 
ou ainda não sa-
bem como doar e 
acreditam que seja 
um processo bem 
demorado e cheio 
de burocracias”.

Ainda de acor-
do com Danielle, 
deveria ter mais 
campanhas para 
incentivar a doa-
ção. “Atualmente 
temos a Semana 
Mundial de Aleita-
mento Materno, em 
maio, e o Dia Na-
cional de Doação 
de Leite Humano, 
em agosto. Nesses 2 meses há uma 
grande mobilização e visibilidade 
da sociedade. O momento chama 
a atenção para a importância da 
doação de leite humano, estimula a 
doação e tem debates sobre a impor-
tância do aleitamento materno. Po-
rém, essas campanhas não deveriam 
ser apenas em datas específicas e 
sim contínuas”.

mães doadoras e receptoras
A operadora de caixa, Jennifer 

Braga, mãe da pequena Emilly, de 
2 anos, conta que não conseguia 
amamentar a filha e precisou do 
apoio do banco de leite. “A Emilly 

nasceu prematura 
com 34 semanas e 
ficou internada na 
UTI neonatal por 
quase 20 dias. Eu 
não tinha leite sufi-
ciente e minha filha 
precisou da doação 
de leite materno. 
Ela mamava 2ml 
a cada 3 horas e 
a cada sinal de re-
cuperação era uma 
vitória imensa para 
nós”, lembra. Para 
Jenn i fe r,  a  mãe 
que doa um pouco 
do seu leite é um 
ato de amor que 

não tem preço. “Tenho um enorme 
agradecimento as doadoras que aju-
daram no momento mais importante 
do desenvolvimento da minha filha”.

A psicóloga Márcia Gomes pro-
duzia leite em quantidades mais que 
suficiente para seu bebê e resolveu 
ser uma doadora. “Eu já tinha consci-
ência da importância do leite materno 
durante os 6 primeiros meses de vida 

da criança. Na minha segunda gravi-
dez, como eu produzia muito leite e 
meu bebê não conseguia mamar tudo, 
decidi doar o que sobrava e seria des-
perdiçado para ajudar outras mães”. 
Ela afirma que praticar esse ato é 
maravilhoso. “Você não está apenas 
doando leite, você está salvando 
vidas. Muitas mulheres têm medo de 
doar com medo do leite acabar, mas 
posso afirmar por experiência própria 
que quanto mais estimular o peito a 
produzir leite, mais você o terá”.

Benefícios do leite materno 

Um dos principais benefícios é 
ajudar o bebê a crescer de forma 
saudável e a melhorar o seu sistema 
imune, afirma a coordenadora. “O 
aleitamento materno é o alimen-
to completo que atende todas as 
necessidades de nutrientes e sais 
minerais do bebê. Ele reduz em até 
13% a morte de crianças por causas 
evitáveis como diarreias, infecções 
e anemia”. A OMS preconiza que os 
recém-nascidos sejam amamentados 
exclusivamente com leite materno até 
os 6 meses de vida. “Depois desse 
tempo, o bebê já tem o seu sistema 
digestivo amadurecido e necessita de 
nutrientes que não são encontrados 
no leite produzido pela mãe”.

Quem pode ser doadora?

Qualquer mulher que esteja 
amamentando e produza um volume 
de leite que excede a necessidade 
de seu filho pode ser uma doadora. 
A mãe precisa ser saudável e não 
tomar medicamentos que interfiram 
na amamentação. Para agendar 
uma doação, basta entrar em con-
tato com o telefone 0800 026 8877 
ou pelo site www.redeblh.fiocruz.
br. “Todo leite recebido pelo banco 
de leite é analisado, pasteurizado 
e submetido a rigoroso controle de 
qualidade, antes de ser ofertado a 
uma criança”. Danielle salienta que 
qualquer quantidade doada é muito 
importante. “Um pote de leite de 
cerca de 300ml, por exemplo, pode 
salvar até 10 crianças”, finaliza.

“Atualmente, a
rede consegue
suprir 60% da
demanda de

bebês nascidos
prematuros”

somente em 2016, as doações de leite materno
beneficiaram quase 166 mil recém-nascidos
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outono e inverno são as estações 
que mais provocam rinite alérgica
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20% da população brasileira
é atingida pela inflamação

afinal, o que é saúde mental?
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enem tem mais de 6 milhões inscritos
Para este ano, MEC promoveu mudanças na prova

Rommel Fernandes diz 
que a melhor forma para se 
preparar para o Enem é fa-
zendo simulados, nos quais 
são reproduzidos o formato 
de prova e o tempo estipu-
lado para a realização.

Com as inscrições encerradas na 
última sexta-feira, 20, os alunos agora 
se preparam para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), avaliação que pode 
dar acesso às faculdades públicas e a 
programas de financiamento estudantil 
ou bolsas em instituições particulares. 
De acordo com o último levantamento 
do Ministério da Educação (MEC), até as 
15h do último dia, 6.535.884 pessoas se 
inscreveram para fazer a prova. 

Para este ano, o MEC fez algumas 
mudanças: o exame vai acontecer nos dias 
5 e 12 de novembro, em dois domingos 
seguidos; e as combinações das provas 
foram alteradas: o primeiro domingo será a 
de linguagem e códigos, ciências humanas 
e redação; já o segundo terá as disciplinas 
de ciências da natureza e matemática. 

Diretor de ensino do Bernoulli, Rom-
mel Fernandes, avalia que a primeira 
modificação foi positiva, pois os alunos 
gostaram da possibilidade de ter um pouco 
mais de tempo para se preparar para o 
outro domingo de provas e por economizar 
recursos do Governo Federal. “Com as 
provas divididas em dois finais de semana, 
cansa menos para quem irá fazê-la”. 

Fernandes explica que o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) 
- órgão que formula o Enem - leva em con-
sideração que as provas devem ser feitas 
em 2 horas, a redação em uma hora e o 
preenchimento do gabarito em 30 minutos, 
porém esse tempo não é suficiente para 
finalizar a o exame de matemática. “Esse 
pensando é quase ideal. No primeiro dia, 
os alunos conseguem finalizar as provas 
e gabaritos dentro das 2 horas destinadas 
e, com isso, sobra meia hora a mais para 
a redação. Porém, no segundo dia, essa 
conta não fecha, pois a avaliação de mate-
mática precisa de, pelo menos, 2h30 para 
ser concluída”. 

Ele diz que o Enem exige conteú-
dos mais centrais que foram estudados 
durante o ensino fundamental e médio, 
e se diferencia em relação aos antigos 
vestibulares pelo seu formato. “Esse tipo 
de prova beneficia aqueles alunos que 
conseguem fazer com mais rapidez. Os 
vestibulares eram muito conteudistas e o 
Enem é menos, pois ele cobra mais uma 
visão do geral. Mas não acho que seja 
uma prova mais fácil, justamente pela di-
nâmica. Ela é extremamente cansativa”.

livros abertos 
A estudante Letícia Alves Belo-

nato, 19, tentará, pela segunda vez, 
o Enem visando passar no curso de 
medicina, o mais concorrido no país. 
Para conseguir o feito, ela estuda, 
aproximadamente, 9 horas por dia e, 
neste primeiro semestre, está revendo 
os conteúdos em casa, mas voltará 
para o cursinho na fase final da pre-
paração. “Esse ano estou estudando 
pelos livros didáticos em vez de apos-
tila dos cursinhos. E depois de ver a 
matéria, assisto vídeos-aula”.

Esse é o mesmo método adotado 
por Igor Godooy Cunha, 18. O estu-
dante conta que fez curso pré-enem 
no ano passado, mas o resultado não 
foi o esperado. “Achei que o cursinho 
era a principal solução para estudan-
tes que não tiveram um bom ensino 
em escolas públicas, mas estava 
enganado”.  

Ele, que almeja passar em enferma-
gem, diz que a sua principal dificuldade 
para fazer a prova são os extensos tex-
tos e está se preparando para superar o 
que considera que foi o seu ponto fraco 
no exame de 2016. “Ler textos enormes 
e interpretá-los é o meu maior obstáculo. 
Quando eu acabava de ler, não lembrava 
de mais nada. Por isso, estou treinando 
para ter mais atenção e guardar as 
informações”. 

A alteração adotada pelo Enem 
também agradou aos estudantes. “Eu 
espero que seja menos cansativo e não 
tenha textos enormes, senão perdere-
mos muito tempo, igual ao ano passado. 
Gostei das mudanças das datas, porém 
quanto à taxa de inscrição, paguei mes-
mo tendo baixa renda e estudando em 
escola pública. Não sei o que aconteceu, 
mas achei um absurdo”, diz Igor. 

Para este ano, Letícia espera uma 
prova mais difícil do que a de 2016. 
“Pelo que tenho observado comparando 
aos exames anteriores, a cada ano está 
mais complexa”.

O MEC lançou a plata-
forma Hora do Enem para 
ajudar os alunos a estuda-
rem até pelo celular. Para 
ter acesso aos conteúdos 
das vídeos-aula e simulados, 
basta acessar http://tves-
cola.mec.gov.br/tve/serie/
hora-do-enem.

estudantes brasileiros estão se preparando para o exame
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Aos 12 anos, Millena almeja
carreira musical de sucesso

Ela ressalta que
parcerias a ajudaram 

a conquistar seu
espaço no mercado
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No mundo da música, a frase “uma 
mão lava a outra” é bem represen-
tada. Prova disso é que inúmeras 
parcerias são realizadas a todo 

o momento. Além do mais, mesmo que 
uma pessoa cante sozinha, ela precisa de 
alguém para tocar, gravar, auxiliar e, até 
mesmo, compor a canção. É o caso da 
jovem mineira Millena, que tem apenas 12 
anos e uma carreira promissora. A garota 
atribui as suas parcerias, boa parte do su-
cesso de sua carreira. Ela já fez, inclusive, 
duetos com a atriz e cantora Úrsula Corona 
e com o cantor Rubens Daniel. 

Carmo Antunes, empresário e pai da 
menina, conta que sempre notou um gosto 
musical nela. “Ela cantarolava e resmunga-
va ritmos mesmo antes de aprender a falar. 
Em nossa família existem outros músicos, 
então nós procuramos escolas que ensi-
navam música para bebês. Aos 6 meses 
ela começou a fazer aulas. Por ter iniciado 
tão cedo, ela passou para musicalidade e, 
hoje, faz técnica vocal”.

O apoio da família foi fundamental para que Millena continuasse sua 
carreira. Hoje, mesmo com a pouca idade, ela já gravou um CD e trabalha 
em seu segundo álbum, que vai se chamar Paradise. “É um disco que mistura 
músicas brasileiras e internacionais, voltado para o público adolescente. Estou 
me divertindo muito com esse trabalho”.

A cantora diz que essa é sua grande paixão. “A música me dá uma sen-
sação de alegria muito grande, ela vem do meu coração. Espero continuar 
cantando por toda a minha vida, mesmo que seja só por hobbie, mas, não 
me imagino fazendo outra coisa”.

Millena conta que não tem dificuldades em conciliar carreira e escola. “Eu 
consigo fazer os dois sem problemas, além disso meus amigos de colégio 
me apoiam, escutam as minhas músicas e isso é muito importante para 
mim”, conclui.

Antunes acrescenta que a carreira da 
filha vai se desenvolvendo de acordo com 
o que a própria garota quer. “Fazemos 
tudo no ritmo dela, temos que respeitá-la. 
Millena escolhe as músicas que gosta para 
cantar, e onde quer se apresentar. Ela tem 
muito autonomia para isso. Nós buscamos 
fazer pockets shows, que tem um formato 
menor para ela não se cansar muito”.

Base

millena diz que cantar é sua paixão

Talk Show “João Carlos amaral entrevista”
Estreiou na BHNews TV, canal 14 da 

NET o Talk Show “João Carlos Amaral 
Entrevista”, tendo economia e negócios 
como fundos de pano. O novo espaço que 

dá vez e voz ao empresariado foi come-
morado com um coquetel oferecido pela 

direção da revista “Mercado Comum”, na 
Savassi.

Fernando e angela varella, antonio Claret
guerra e Cida, Joao Carlos e natália amaral

Abi-saber, maria elvira, Acir Antão
e liliane Carneiro Costa

Alberto salum, Abi-saber, eduardo
Bernis e Roberto Fagundes

Joaquim machado, o secretário de
Turismo de minas, Ricardo Faria e eujácio silva

sérgio Frade, o presidente da aCminas, lindolfo
Paoliello e o presidente da Bhnews Tv, marcílio Freitas

João Carlos amaral, Carlos alberto Teixeira de oliveira, saulo
serrinha, valvení Braga e Roberto Fagundes

murilo Badaró Filho, adolpho Resende, o superintendente da Conab
em sP, manoel mario souza Barros e carlos Alberto teixeira de Oliveira

o economista Carlos alberto Teixeira de oliveira
foi o entrevistado da estreia do talk show

http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem
http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem
http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem
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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

Roubos caem pela primeira
vez em minas e na capital

Pela primeira vez em 6 anos, as 
estatísticas de roubo em Minas Ge-
rais e Belo Horizonte apresentaram 
queda. Na comparação do período 
entre janeiro e abril de 2016 com 
2017, a redução é de 4,6% no 
estado e de 13,8% na capital. Os 
dados mostram, por exemplo, que 
em quatro meses houve uma dimi-
nuição de 2.055 ocorrências deste 
tipo de crime em Minas.

Outros delitos contra o patrimô-
nio como furto e extorsão mediante 
sequestro também apresentam 
expressiva queda, com destaque 
para a diminuição de 47% da extor-
são mediante sequestro em todo o 
Estado, no período entre janeiro e 
abril deste ano. A reversão na curva 
dos índices de roubo 
em Minas começou a 
acontecer em fevereiro 
do ano passado, com a 
diminuição dos índices 
de crescimento, e foi 
modificada neste ano. 
Comparando os núme-
ros de roubos de abril 
do ano passado com 
este ano, de 15,7%, 
chega-se ao melhor percentual dos 
últimos 64 meses.

Em Minas, existe uma redução 
de 11 dos 12 crimes considerados 
mais violentos, acompanhados 
mensalmente pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 

(Sesp), por meio do Observatório 
de Segurança Pública Cidadã. 
Entre eles estão o homicídio con-
sumado e tentado, lesão corporal, 
sequestro e cárcere privado, entre 
outros. Apenas o estupro consu-
mado de vulnerável apresenta 
aumento no período avaliado.

Já na capital, há queda em 
nove dos 12 crimes monitorados, 
com destaque para a redução de 
44,4% dos registros de extorsão 
mediante sequestro, 37% dos 
sequestros e cárceres privados, 
24,8% dos registros de homicídio 
tentado e 22,75% das vítimas de 
homicídio consumado. Crescem 
estupro de vulnerável consumado, 
como no estado, estupro de vulne-

rável tentado e lesão 
corporal. 

A redução dos ín-
dices de criminalidade 
é resultado do trabalho 
do Governo de Minas 
Gerais nos últimos me-
ses e da priorização 
das ações de seguran-
ça pública. Nos últimos 
meses, mais de 2.800 

novos policiais militares foram co-
locados nas ruas para atendimento 
ao cidadão, e mais mil novos inves-
tigadores na Polícia Civil.

O secretário adjunto da Sesp, 
Ailton Lacerda, destaca as cerca 
de 1.400 novas viaturas colo-

cadas à disposição das polícias 
Civil, Militar e do Corpo de Bom-
beiros desde 2015, assim como 
investimentos na digitalização da 
radiocomunicação da PM, como 
fatores que viabilizaram a queda 
nos dados. “Novos investimentos 
possibilitam o desempenho mais 
eficiente das instituições ao mesmo 
tempo em que também motivam as 
corporações”.

 
Sucesso nas operações

Como efeito da produtividade 
policial, 114.581 pessoas foram 

conduzidas, 8.137 armas apreen-
didas e 20.928 registros de ocor-
rências solucionadas pelas forças 
de segurança com apreensão de 
drogas. Os dados são do Observa-
tório e levam em conta a integração 
das polícias Militar e Civil.

O comandante da Polícia Mili-
tar no Estado, Coronel Helbert Fi-
gueiró avalia o cenário dos índices 
neste ano. “A PM tem investido em 
operações focadas na prevenção 
dos crimes violentos, entre eles, o 
roubo, principalmente a transeunte 
em virtude do aumento do uso de 

aparelhos celulares, atrativo para 
os infratores. De janeiro a abril des-
te ano, as unidades da instituição 
em todo estado já realizaram quase 
510 mil operações voltadas para 
inibir a criminalidade 
em geral. Só na capital 
foram cerca de 55 mil”.

Ele ainda ressaltou 
a Redes de Vizinhos e 
Comércios Protegidos 
e a aproximação da 
corporação com a co-
munidade, com ações 
que contribuem com os 
resultados alcançados, 
por incentivar a popu-
lação a denunciar os infratores 
contumazes. 

 
Homicídio

Importante indicador da violên-
cia, o número de vítimas de homi-
cídio também está em queda de 
4,3% no estado e 22,8% em Belo 
Horizonte. Dados do Observatório 
de Segurança Cidadã da Sesp 
mostram que, pelo interior, 73% 
dos municípios mineiros também 
não tiveram registro deste tipo de 
crime, mantiveram ou reduziram 
seus índices.

O superintendente de Investi-
gação e Polícia Judiciária da Po-
lícia Civil, delegado geral Márcio 
Lobato Rodrigues, salienta que 
a melhoria dos indicadores de 

homicídios e roubos aconteceu, 
principalmente, pela aplicação 
de recursos do Governo nestas 
áreas, em específico, que deman-
davam intervenções urgentes. A 

Polícia Militar também 
destaca o trabalho da 
Patrulha de Prevenção 
à Violência Doméstica 
em todo o estado na 
prevenção do homi-
cídio, considerando o 
alto índice da motiva-
ção passional deste 
tipo de crime. 

Já sobre o aumento 
dos estupros de vul-

neráveis, único tipo penal em 
aumento no estado neste qua-
drimestre, o superintendente da 
PC destaca que este crime tem 
espectro amplo, por contemplar, 
desde uma situação ocorrida com 
uma criança ou pessoas com pro-
blemas psiquiátricos, até alguém 
que tenha ingerido bebida alcoólica 
ou drogas, por vontade própria ou 
inadvertidamente. “Acreditamos 
ser um crescimento sazonal. Ao 
mesmo tempo, avaliamos que 
pessoas estão mais esclarecidas 
de seus direitos e, assim, buscam 
mais as polícias para relatarem 
situações como estas. Portanto, 
há a possibilidade de anteriormente 
haver subnotificação de casos”, 
conclui.

A redução
dos índices de
criminalidade
é resultado do

trabalho do
Governo

“A PM tem
investido em

operações
focadas na
prevenção

dos crimes”

Redução é de 4,6% no estado e de 13,8% na capital
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Juiz de Fora reuniu desenvolvimento,
cultura e cerveja no Morro do Imperador

Na semana que antecede o 
aniversário de 167 anos da cidade 
de Juiz de Fora, a Prefeitura de JF 
realizou entre os dias 26, 27 e 28 de 
maio, o evento “Um brinde a Juiz de 
Fora”, que marcou a entrega de dois 
importantes presentes ao município: 
o reconhecimento do Arranjo Produ-
tivo Local (APL) das Cervejarias de 
Juiz de Fora e Zona da Mata pelo 
Governo de Minas, e a abertura do 
espaço a propostas de ocupação 
do restaurante do Mirante Sales de 
Oliveira.

Na sexta-feira, o prefeito Bruno 
Siqueira e o titular da Secretaria 
Extraordinária de Estado de De-
senvolvimento Integrado e Fóruns 
Regionais (Seedif), Wadson Ribeiro, 
assinaram a certificação do APL das 
cervejarias regionais. O Secretário 
de Estado de Turismo (Setur), Ricar-
do Faria, participou do ato, que é o 
reconhecimento da importância des-
sa atividade econômica, a primeira 
de Minas Gerais a integrar a política 
pública do Governo do estado de 
incentivo às atividades relacionadas 
à cadeia produtiva da cerveja.

Após a solenidade, os proprietá-
rios de cervejarias se encontraram 
com donos de bares, restaurantes, 
hotéis e meios de hospedagens 
para aproximação comercial, co-
nhecimento dos produtos oferecidos 
pelas cervejarias, novas formas de 
produção, aquisição e utilização de 
marcas, possibilitando a geração 
de negócios para a cidade e região. 

Durante o final de semana a po-
pulação foi agraciada com atrações 
de dança alemã com o Schmetterling 

Germanische Volkstanzgruppe, 
música folk e clássicos do rock com 
Tiago Samento, música eletrônica 
com o Coletivo Essence e o samba 
e a MPB de Thiago Miranda. 

A iniciativa, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Sedettur), integra 
a programação do Corredor Cultural, 
promovido pela Fundação Cultural 
Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e 
tem o apoio da Associação Brasileira 
de Bares de Restaurantes Regional 
Zona da Mata (Abrasel ZM) e do 
Grupo de Desenvolvimento e Ino-
vação da Mata Mineira (GDI Mata).

propostas
Sob a administração da Secre-

taria de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo (Sedettur), 
o complexo do Morro do Imperador 

(edifício da TV Industrial, mirante, 
restaurante e todo o seu entorno) 
passa a receber propostas para a 
sua boa ocupação. “Por estar no 
imaginário afetivo do juiz-forano, 
o espaço merece um tratamento 
especial, para que possa assumir 
a sua verdadeira ocupação como 
atrativo turístico e cultural e es-
paço para contemplação”, afirma 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, 
João de Matos.

A partir de junho, os interessa-
dos em utilizar o espaço poderão 
consultar e eventualmente sub-
meter seus projetos à avaliação 
do Departamento de Incentivo ao 
Turismo da Sedettur. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (32) 3690-7122 e e-mail 
jfturismo@pjf.mg.gov.br.
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Pampulha viva e ocupada
como Belo Horizonte merece

O Conjunto Moderno da Pam-
pulha, obra-prima que leva a 
assinatura de importantes nomes 
da arquitetura e das artes, como 
Oscar Niemeyer, Roberto Burle 
Marx e Cândido Portinari, e princi-
pal cartão-postal da cidade de Belo 
Horizonte, se tornou, em julho de 
2016, Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, título emitido pela Unes-
co. De lá pra cá, principalmente nos 
últimos meses, em uma iniciativa 
liderada pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, passou a ter programa-
ção cultural consistente, recheada 
de eventos artísticos, culturais e 
esportivos, que deixam os seus 
equipamentos turísticos, como a 
Casa do Baile, o Museu de Arte da 
Pampulha, a Casa Kubitschek e as 
praças Dino Barbieri (em frente à 
Igrejinha) e Dalva Simão, cheios 
de belo-horizontinos e turistas que, 
agora, têm mais um roteiro de peso 
para frequentar e curtir na cidade. 

“Desde a candidatura do Con-
junto Moderno da Pampulha ao 
título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade, um dos compro-
missos assumidos com a Unesco 
foi um trabalho intensificado para 
estimular o envolvimento da po-
pulação com o lugar e essa tem 
sido uma das nossas metas de 
trabalho: envolver a população de 
Belo Horizonte com o Patrimônio, 
por meio de atividades artísticas, 
esportivas e de lazer nos espaços 
da Pampulha. A apropriação das 
pessoas pelo espaço público é 
uma de nossas preocupações e 

trabalhamos com afinco para rea-
lizar e aproximar o belo-horizontino 
de seu maior bem, a Pampulha. 
Ocupação se desdobra em mais 
segurança, em cuidado com o 
espaço público, além de promover 
uma vida mais aprazível para a 
sociedade, interferindo em saúde 
e educação. Outros passos estão 
sendo previstos, como o desenvol-
vimento de um projeto de educação 
patrimonial, de outros meios de in-
teração com o Patrimônio por meio 
do mundo digital e outros projetos 
com o objetivo de cada vez mais 
humanizar esse patrimônio”, relata 
o diretor do Conjunto Moderno da 
Pampulha, Gustavo Mendicino.

“O fato da Pampulha ter hoje 
o título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade dá a Belo Horizonte 
seu primeiro ‘produto estrela’, 
termo utilizado para caracterizar 
aqueles atrativos mais relevante 
no turismo internacional. Esse 
título projeta Belo Horizonte para 
o Brasil e o mundo como um dos 
destinos mais interessantes para 
visitação. Isso dá à Belotur uma 
importante ferramenta a atração 
de turistas e a projeção da cidade”, 
comenta o diretor de Marketing e 
Promoção Turística da Belotur, 
Marcos Barreto.

Uma das propostas que caiu 
no gosto do povo é o Circuito 
Pampulha Noturno, projeto da 
Fundação Municipal de Cultu-
ra e da Belotur que estende o 
horário de funcionamento dos 
atrativos para até as 21h, todas 
as terças-feiras. Com isso, a 
Casa do Baile, Museu de Arte da 
Pampulha, Kubitschek, Centro de 
Atendimento ao Turista Veveco e 
as praças Dino Barbieri e Dalva 
Simão contam com shows, teatro, 
dança, exposições, encontro de 
food trucks, além de outras atra-
ções. “Eu nunca havia frequenta-
do a Pampulha para lazer. Moro 
na região Centro-Sul e sempre 
preferi sair por lá mesmo. Mas 
desde que conheci esse projeto, 
venho todas as terças-feiras pra 
cá. Além do pôr do sol maravi-
lhoso, a programação é de alto 
nível”, comenta a estudante, 
Rafael Silveira. 

diretor do Conjunto moderno da 
Pampulha, gustavo mendicino
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http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.pm.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
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Regulamentação do casamento 
gay completa 4 anos no Brasil

Contudo, a união LGBT ainda não é lei

Constituir uma família é o sonho de 
muitas pessoas. Mas, para a comuni-
dade LGBT, esse desejo só se tornou 
realidade há 4 anos. No dia 14 de maio 
de 2013, o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), publicou a Resolução 175, 
que liberou o casamento civil homoa-
fetivo no Brasil e proibiu os cartórios 
do país de se recusarem a registrar a 
união. Após essa data, cerca de 15 mil 
cerimônias foram realizadas.

Para o defensor público Vladimir 
de Souza Rodrigues, a regulamen-
tação foi um grande avanço na luta 
LGBT. “O valor dessa legalização é 
ímpar. Dentro dos padrões da nossa 
cultura, a família é o berço da socie-
dade. E é o meio mais importante de 
desenvolvimento e criação dos filhos. 
Nesse aspecto é extremamente re-
levante, porque uma vez que o lar é 
considerado a base da sociedade, não 
faz sentido nenhum negar esse direito 
a uma parcela”.

Mas, de acordo com ele, o Legis-
lativo brasileiro está estagnado no que 
se refere à população LGBT. “O casa-
mento homoafetivo ainda não é uma 
lei, pois isso depende do Congresso. E 
o nosso é extremamente conservador 
e retrógrado. As leis não avançam, 
principalmente pelas bancadas reli-
giosas e, até mesmo, pelos próprios 
congressistas que são declaradamente 
ligados a religiões”.

Rodrigues acrescenta que em 
outros países, os congressos tomam 
a iniciativa. “No mundo inteiro, os 
direitos de diversidade sexual e da 
população LGBT, vem se constituindo 
por meio do Legislativo. Os congres-
sistas entendem que a sociedade está 
apta em receber de maneira tranquila 
determinados avanços dessa questão 
e regulamenta”.

O defensor público elucida a ati-
tude do Conselho Nacional de Justiça 
nessa questão. “A Justiça autorizou 
e o conselho baixou a regulamenta-
ção. Isso acontece em várias outras 
instâncias. Como o Legislativo não 
avança, a Justiça passou a conceder 

determinados conceitos que estavam 
sendo negados pela lei. Mas, acontece 
que a Constituição 
apresenta bases e 
uma delas é a igual-
dade. Deste modo, 
se ela fala que todos 
somos iguais, por 
que um casal hétero 
pode se casar e um 
homoafetivo não? 
Isso viola comple-
tamente o principio da igualdade e a 
Justiça começou a conceder direitos 
que na letra da lei não existem”.

No papel
A professora universitária Siomara 

Silva é casada com Beth Grassi há um 
ano, mas a relação das duas já dura 9. 
“Permitir que casais homoafetivos se 
casem não é só uma ação legal, mas 
também social e de reconhecimento 
da diferença, de valores e liberdade. 
A partir do momento que a pessoa 
tem o livre arbítrio, ela reconhece que 
ninguém é igual a ninguém e passa a 
respeitar isso”.

Apesar disso, Siomara confidencia 
que elas ainda sofrem preconceitos e 

que, muitas vezes, 
eles vêm de pesso-
as próximas. “Isso 
ocorre até mesmo 
com a minha família, 
porém eu sou muito 
bem resolvida com 
isso. Em minha opi-
nião, o preconceito 
só é problema de 

quem o sente. Eu bato no peito e tiro 
de letra, tento lidar com a situação da 
maneira mais tranquila possível”.

No entanto, nem tudo são pedras. 
A professora conta que outras pessoas 
reconhecem e o amor que existe nesta 
união. “Eu conheci a Beth quando 
estava doutorando no Rio Grande do 
Sul. Ela é gaúcha e estudava lá. Ambas 
estávamos em outros relacionamentos 
e foi a primeira vez que me apaixonei 
por uma mulher. Para mim, isso foi uma 
descoberta muito tranquila e nós fomos 
muito aceitas pela sociedade. Hoje, 
recebemos mensagens de carinho de 
pessoas que se espelham em nós”.

O casamento civil garante direitos como os acessos ao plano 
de saúde do companheiro, além de direitos previdenciários, caso 
algo aconteça. É válido ressaltar que nenhum cartório pode se 
negar de registrar a união.

“Mas, se a Constituição 
fala que todos somos

iguais, por que um casal 
hétero pode se casar e
um homoafetivo não?”

dia do casamento de siomara e Beth
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Nova loja em BH traz moda
festa em todos os tamanhos

Foi inaugurada no dia 23 de 
maio a loja Atmo-Ander, uma par-
ceria entra as proprietárias da loja 
ATMO, Maria Clara e Bernadete 
Bontempo Duca com o estilista 
Ander Duarte. A união apresenta 
para Minas Gerais uma nova for-
ma de se fazer Moda Festa. Com 
tecidos diferenciados, rendas e 
pedraria, as peças poderão ser 
alugadas por noivas, madrinhas, 
debutantes e damas de honra. 

A marca traz consigo o em-
poderamento feminino e o prin-
cipal motivo é trabalhar com a li-
nha all size – todos os tamanhos.  
“A nossa loja está se preparando 
para o plus size, principalmente, 
as mulheres com essa numera-
ção têm grande dificuldade em 
encontrar roupas que as agrade. 
Nosso plus é do 44 ao 58, com 
tudo o que a mulher tem direito e 
o que ela quiser em seu vestido”, 
afirma o estilista Ander Duarte.

Para a propr ie tár ia  da 
ATMO, Maria Clara, é muito 
importante a promoção da 
moda plus size. “Nós fomos pio-
neiras nesse setor em Minas. 
Trabalhar todos os tamanhos é 
uma coisa natural, todas que-
rem uma roupa bonita e isso é 
até uma questão de respeito. 
Nós ficamos muito felizes de 
conseguir atender aos sonhos 
da cliente, independente do 
tamanho e cor. A moda é de-
mocrática, ela é para todos”.

Ela acrescenta que a moda 
mineira tem um espaço diferen-
ciado no Brasil. “É um setor que 
tem bastante personalidade, as 
roupas são feitas com mais pri-
mor e acabamento, além de te-
rem um bordado mais detalhado. 
A mulher mineira é caprichosa. 
O Ander já morou fora do país 
e trouxe uma bagagem que ele 
agregou aos nossos vestidos e 
os fizeram ser tão únicos. Tenho 
fé que a parceria será de muito 
sucesso”.

empreendimento é uma parceria entre a aTmo com o estilista ander duarte

Estilista da

marca, Ander

Duarte, estudou

em Milão e

diz se inspirar 

em Dubai para

desenvolver

seus croquis
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Jornalista lança livro 
sobre políticos mineiros

“Causos” curiosos envolvendo 
políticos mineiros recheiam “50 con-
to$ sem propina”, livro de crônicas 
do jornalista, radialista e professor 
Dimas Lopes. A obra será lançada 
no dia 29 de março, no Espaço Po-
lítico Cultural Gustavo Capanema 
(Galeria de Arte) da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (Rua 
Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agos-
tinho), em Belo Horizonte.

Deputados, governadores, 
senadores e até presidentes da 
República são protagonistas de 
numerosos “causos” que ocorre-

ram dentro e fora dos gabinetes. 
De forma pitoresca, Dimas Lopes 
expõe casos curiosos envolvendo 
políticos de vários partidos em um 
pano de fundo que se altera entre 
a capital mineira, Belo Horizonte, e 
cidades do interior, como Barbace-
na, Guanhães, Itamarandiba, além 
de Brasília, no Distrito Federal. 

Em um momento em que os 
plenários “não apresentam mais a 
mesma agilidade de raciocínio de ou-
tros tempos”, diz o escritor e jornalista 
Geraldo Elísio Lopes no prefácio da 
obra, Dimas Lopes apresenta um “tra-
balho literário envolvente e que todos 
devem ler e guardar com carinho”.

Dimas Lopes traz para “50 con-
to$ sem propina” suas observações 
e conversas com parlamentares em 
mais de quatro décadas de experi-
ência como jornalista, cobrindo a 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais. A carreira levou o autor a 
escrever Esses políticos mineiros 
e seus ‘causos’ maravilhosos”, em 
1985, coletânea de crônicas com 
capa do cartunista Ziraldo. Dimas 
Lopes também é coautor de Dialo-
gando, e autor de Detalhes, Plano 
de Voo, Eta Povo Sabido, Fala 
dos Guetos e Lembranças de um 
menino internauta.

O livro “50 conto$ sem propina” 
é editado pela Páginas Editora, da 
jornalista e escritora Leida Reis. O 
lançamento e sessão de autógra-
fos com o autor serão realizados 
no dia 29 de maio, das 18h30 às 
21h30, no Espaço Político Cultural 
Gustavo Capanema (Galeria de 
Arte) da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. 

dimas lopes conta casos curiosos
envolvendo políticos de vários partidos
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

Disponível na Disponível no

Baixe os aplicativos Colab, CittaMobi e Descarte.me

Faça propostas, fiscalize e avalie 
serviços. Ajude a melhorar a cidade.

 

Saiba o horário certo que o ônibus 
vai passar e não perca tempo. 

Veja quando o caminhão de coleta 
vai passar pela sua rua.

beta

LIVRE
Com a internet gratuita em ônibus, 
praças e calçadões, você acessa os 

aplicativos e ainda se mantém informado!
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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.

Tomara que seja assim. De Alberto 
Bello, diretor do Grupo Expansión, ao 
Banco Mundial, em Oaxaca, no México: 
“Eu tenho inveja dos brasileiros. Gosta-
ria que o México tivesse as instituições 
que o Brasil tem. Que a impunidade se 
tornasse algo do passado, como está 
acontecendo no Brasil”.

____________________________

‘quero ficar no meu canto’. O 
presidente da Petrobrás Pedro Parente 
estava, em Nova York, reunindo com in-
vestidores, quando um deles se reportou 
à delação da JBS e uma eventual saída 
de Temer com uma pergunta: O senhor 
aceitaria assumir tarefas maiores em 
meio a essa crise? Parente respondeu: 
O meu único projeto é a Petrobrás.

____________________________

Leitura na cadeia. O colega e escri-
tor cabra da peste Xico Sá vai, quarta-
-feira, conversar com presos LGBT, de 
BH. É parte do projeto “Rodas de Leitura 
nos Presídios”, do Serviço Voluntário de 
Assistência Social de Minas e da turma 
do Sempre um Papo. O detento que 
participa do projeto tem a pena reduzida.

____________________________

Chão galego. A biblioteca que 
pertenceu ao escritor potiguar Renard 
Perez (1928-2015), filho de um imigran-
te galego, acaba de ser adquirida pelo 
sebo Beta de Aquarius, no Catete, no 
Rio. São centenas de livros de escritores 
brasileiros publicados entre os anos 1950 
e 1980. Muitos autografados.

____________________________

Rachadura pode criar iceberg 300 
mil vezes maior que o do Titanic. Uma 
rachadura que poderia criar um iceberg 
do tamanho da cidade de Brasília e de-
sestabilizar uma das maiores plataformas 
de gelo da Antártica está se expandindo 
em alta velocidade. De acordo com o 
geofísico Dan  McGrath, da Agência 
Geológica dos Estados Unidos, a nova 
fissura se voltou para a face oceânica 
da plataforma, o que pode acelerar o 
processo de rompimento do iceberg. 
“Basicamente ela está fazendo uma cur-
va acentuada rumo à frente em ruptura”, 
disse McGrath, usando um termo técnico 
para descrever o lado da plataforma de 
gelo voltado para o oceano. Para se ter 
uma ideia, o tamanho projetado do ice-
berg é mais de 300 mil vezes maior que 
o do iceberg de 125 metros que provocou 
o naufrágio do Titanic – o que faz dele 
um dos maiores já registrados no mundo.

C a n a l   a B e R T o

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

veRde avança soBRe o
gelo na anTáRTiCa

o Que dizem os asTRos

eQuilíBRio ideológiCo

ÔÔÔÔ! ÔÔÔÔ! RoCk in Rio

Um  estudo publicado semana passada no pe-
riódico científico  “Current Biology”, pesquisadores 
liderados por Matthew Amesbury, da Universidade de 
Exeter, no Reino Unido, verificaram uma expansão de 
verde na área ocupada e um aumento na atividade 
biológica de bancos de musgo em três ilhas na costa 
Oeste da Península Antártica desde os anos 1950. 
A época coincide com a aceleração do aquecimento 
global, o que faz os cientistas acreditarem que o fe-
nômeno está diretamente relacionado às mudanças 
climáticas. Isto nos dá uma ideia muito mais clara da 
escala em que essas mudanças estão acontecendo 
– conta Amesbury. – Antes só tínhamos identificado 
tal resposta em uma única localidade no extremo Sul 
da península Antártica, mas, agora, sabemos que os 
campos de musgo estão respondendo às mudanças 
climáticas recentes por toda Península.

A astróloga Leiloca Neves, fez o mapa astral de 
Aécio, Renan, Moreira Franco, Eliseu Padilha, Ro-
drigo Maia, Dilma e Temer. Ela diz que essa próxima 
semana será difícil para eles. A explicação: “Marte, 
que se encontra no signo de Gêmeos, aumenta a 
lenha dessa fogueira até o final de maio (e, também, 
de setembro a outubro), não está harmonizando as 
datas de nascimento deles”.

Ainda sobre o artigo do cineasta José Padilha, 
publicado no Globo, antes deste rolo de Aécio, es-
peculando sobre “equilíbrio ideológico” no âmbito da 
Lava Jato (“O Lula vai para a cadeia? Então o Aécio 
tem que ir também”). O ator Paulo Betti diz que essa 
colocação contém uma injustiça:  Pegar o Aécio para 
depois pegar o Lula? Quem disse que Aécio vale o 
mesmo que Lula? Para que haja justiça e reciproci-
dade o correto seria pegar FHC, certo? É. Pode ser. 
Caderno Ancelmo Gois – Jornal O Globo

Os vips serão mais vips do que nunca no Rock in 
Rio deste ano. A área dedicada aos famosos e con-
vidados será 20% maior do que nas outras edições 
e ficará mais perto do Palco Mundo. A distância, que 
antes era de 150 metros, passará para 90 metros.

sabará realiza conferência
municipal de saúde da mulher

A Secretaria de Saúde de Sabará 
e o Conselho Municipal de Saúde 
realizaram no último dia 20, a 1ª 
Conferência Municipal de Saúde da 
Mulher. O encontro teve a presença de 
autoridades do Executivo e Legislativo 
Municipal, conselheiros de saúde, líde-
res comunitários e representantes da 
comunidade sabarense que debateram 
sobre cinco eixos temáticos voltados à 
saúde da mulher. Ao final, foram eleitos 
os delegados do Conselho Municipal de 
Saúde de Sabará.

Propostas:
EiXO TEMáTiCO i – O papel do 

Estado no desenvolvimento socioeco-
nômico e ambiental e seus reflexos na 
vida e na saúde das mulheres.

Âmbito Nacional
– Garantir os direitos através da 

igualdade social e de gênero, especial-
mente para as mulheres jovens, negras, 
lésbicas e trans.

Âmbito Nacional/Estadual e Municipal
– Desenvolver estratégias de en-

frentamento ao machismo, sexismo e a 
misoginia, que interferem de forma direta 
na saúde física e mental das mulheres.

Âmbito Municipal
– Garantir que o saneamento básico 

atinja de forma ampla a população, princi-
palmente a população carente, de maneira 
a minimizar o impacto na saúde da mulher, 
visto que as mulheres são mais suscetíveis 
e pelos hábitos de vida e as funções que 
exercem, se tornam mais vulneráveis.

EiXO TEMáTiCO ii – O mundo do 
trabalho e suas consequências na vida 
e na saúde das mulheres.

Âmbito Municipal
– Implantar no setor de Saúde do 

Trabalhador atendimento específico 
voltado para a Saúde da Mulher.

EiXO TEMáTiCO iii – Vulnerabili-
dades e equidade na vida e na saúde 
das mulheres.

Âmbito Nacional
– Garantir políticas públicas de 

saúde voltadas para as mulheres em 
situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica.

Âmbito Municipal
– Criar um plano de trabalho com 

equipes multidisciplinares existentes no 
município, capacitando os profissionais 
para atender e acompanhar mulheres 
vítimas de violência doméstica.

EiXO TEMáTiCO iV – Políticas 
públicas para as mulheres e a partici-
pação social.

Âmbito Nacional
– Incluir nas Políticas Públicas de 

Saúde da Mulher a medicina integrativa 
(práticas integrativas complementares), 
psicoterapia, homeopatia, fitoterapia, 
musicoterapia, florais e meditação.

Âmbito Municipal
– Garantir às gestantes todo o serviço 

de pré-natal com qualidade, garantir a 
disponibilidade dos serviços através da 
orientação adequada às equipes de saúde 
e o fornecimento dos materiais, insumos e 
equipamentos necessários para os procedi-
mentos de acompanhamento da gestante.

– Efetivar e garantir o funcionamento 
do Conselho da Mulher, garantindo o 
acompanhamento dos direitos das mulhe-
res e trabalhando com outros conselhos.

– Disponibilizar exames de mamo-
grafia para mulheres a partir de 40 anos 
devido à grande demanda percebida no 
município.

EiXO TEMáTiCO V – Rompendo 
as barreiras da invisibilidade na luta pela 
assistência integral à saúde da mulher. 
(Eixo sugerido pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Sabará)

Âmbito Nacional
Implantação de uma política de 

Assistência à Saúde da Mulher que leve 

em conta a crescente inserção da mulher 
no mercado de trabalho.

– Garantir às mulheres soro posi-
tivas o direito de optarem pela mater-
nidade.

– Garantir às mulheres que têm 
filhos com necessidades especiais o 
acesso aos serviços de saúde de forma 
humanizada levando em conta suas 
particularidades.

– Ampliar, garantir e monitorar a 
cobertura dos serviços da Rede Cego-
nha através dos estados e municípios, 
garantindo os cuidados e o direito ao 
planejamento reprodutivo e atenção 
humanizada à gestação e ao puerpério.

Âmbito Municipal
– Implantar o CAPS AD e formular 

uma política de atendimento e acompa-
nhamento à mulher usuária de substân-
cias psicoativas.

Delegados (as) eleitos para o Conse-
lho Municipal de Saúde de Sabará: 

Maria das Graças Reis – Usuária - 
Regional Gal. Carneiro

Gina Maria Teixeira – Trabalhador – 
Laboratório Municipal

Maria Rodrigues de Souza – Traba-
lhador – Caps II

Antônio Ferreira Machado – Usuário 
– Regional Ana Lúcia

Antônio Mateus – Usuário – Regio-
nal Fátima

Delegados (as) Usuários (as): 
Ana Izabel de Oliveira – Bairro 

Adelmolândia
Cassia Regina Vieira – Bairro Cam-

po Sto. Antônio
Sônia Dias Vieira – Bairro Gal. 

Carneiro
 Delegada Suplente:
Sara Severino – Bairro Rosário I

Ao final, foram eleitos os delegados do conselho municipal de saúde
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Secretaria de Itabirito promove
curso sobre Planejamento Sanitário

secretário municipal de agricultura e 
Pecuária, antônio avelar
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de seus 71 anos.

Com direito à
moda de viola,

bolo e tudo mais

Com o objetivo de melhorar a 
produção agropecuária por meio de 
capacitação, a Secretaria Municipal de 
Agricultura promoveu uma palestra so-
bre Planejamento Sanitário na Produção 
Animal, na Casa de Cultura, na última 
quinta-feira (18/05). A apresentação foi 
feita pelo médico veterinário e professor 
da UFMG, Eduardo Bastianetto, para 
um grupo de 50 proprietários rurais de 
Itabirito.

O secretário Municipal de Agricultu-
ra e Pecuária, Antônio Avelar, informou 
que a palestra é uma iniciativa com 
o intuito de levar mais informação ao 
produtor rural. “Pretendemos instruir 
nossos produtores com técnicas para a 
melhora do manejo, da produtividade e 
da renda”, informou.

Bastianetto explicou que o principal 
desafio no sistema de criação é conci-
liar a produtividade com boas práticas 
sanitárias no trato com os animais. “Um 
gado criado em um ambiente favorável, 
limpo, livre de doenças, com manejo e 
alimentação adequados vai resultar em 

mais qualidade na matéria prima para a 
produção dos alimentos”, disse.

Segundo ele, o planejamento sanitá-
rio é um fator importante e particular para 
cada processo produtivo de gado de 
corte e leite. Isso vai possibilitar ao pro-
dutor a redução dos riscos da produção 
e vai proporcionar um produto seguro ao 
consumidor no fim da cadeia produtiva.

Bastianetto ressaltou que a melhor 
forma de tratar doenças é preveni-las, 
pois é necessário planejar ações an-
tecipadamente, evitando os impactos 
negativos sobre a saúde dos animais. 
“Um planejamento sanitário adequado 
vai agregar valor aos produtos e trazer 
mais lucratividade para o produtor”, 
finalizou.

O produtor rural, Jesus Vale, dono 
de um sítio em Bonsucesso elogiou 
muito a iniciativa da Secretaria em 
promover cursos para a qualificação 
dos que vivem do campo, como ele. 
“Aprendi boas dicas sobre a importância 
de cuidar bem dos animais e é sempre 
bom adquirir conhecimento”, contou.
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Há 14 anos a cidade de Montes Claros, 
não sabe o que é vibrar com uma bola na 
rede, pois a Associação de Desportos Ateneu 
está desativada. Entretanto, essa realidade 
está prestes a mudar, pelo menos é o que 
garante o presidente da agremiação, Cássio 
Aquino, que está no cargo desde 2014.

Aquino conta que, para retomar as 
atividades da equipe profissional, o clube 
precisa, primeiro, reformar o Estádio José 
Rabelo, que está sem gramado e desati-
vado. “O ex-presidente, com a melhor das 
intenções, tirou toda a grama para colocar 
uma nova, porém não conseguiu fazer isso 
por falta de dinheiro. Por isso, o local ficou 
sem uso, o mato foi crescendo e estava em 
total abandono”.

As ações para que o Ateneu reconquis-
tasse os monte-clarenses começaram há 10 
anos e teve como inspiração a Chapecoense, 
time do interior de Santa Catarina. Além 
disso, o presidente destaca que o apoio de 
algumas associações de classe da cidade foi 
importante. “Queremos o recuperar, pois ele 
é da cidade. E pensamos em ir além: o time 
pode representar a região Norte do Estado”.

Atualmente, apenas as categorias de 
base estão em funcionamento, mesmo sem a 
reforma do estádio estar concluída. “Estamos 
focados em abrir a escolinha de futebol para 
crianças carentes, visando mudar a realidade 
por meio do esporte. Inclusive, já temos duas 
instaladas em bairros mais afastados”.

obras no José Rabelo
As obras do estádio do Ateneu estão 

paradas, pois a prefeitura não liberou a 
verba. De acordo com o presidente do 
clube, a gestão passada havia fechado um 
acordo, no qual o município entraria com o 
dinheiro para a reforma e ficaria com 50% 
de direito de uso do local. Entretanto, a 
atual administração não está honrando 
com o compromisso. “A ideia era que o 
José Rabelo virasse um estádio municipal 
e outros clubes da cidade também pudes-
sem o usar, afinal não existe outra arena 
em Montes Claros”.

Procurada pela reportagem, a prefei-
tura, por meio da assessoria de comuni-
cação, informou que não houve nenhuma 
tratativa oficial neste sentido. O órgão disse 
ainda que: “Está em situação de calamida-
de financeira herdada pelas irregularidades 

e abusos cometidos pelas gestões anterio-
res, entretanto, reconhece a importância do 
projeto para o desporto montes-clarense e 
está aberta ao diálogo”.

Para tentar concretizar o sonho de 
reformar o estágio, Aquino conta que está 
negociando com uma empresa do Rio 
Grande do Sul para patrocinar do clube. “Se 
a parceira com a prefeitura não funcionar, 
vamos terminar as obras em conjunto com 
esta fábrica de Porto Alegre e, também, 
pensamos em construir um complexo es-
portivo ao lado do estádio”.

As diretorias do Minas Tênis 
Clube e da Camponesa/Embaré anun-
ciam a contratação do italiano Stefano 
Lavarini, 38 anos, para o comando da 
equipe feminina de vôlei Camponesa/
Minas, na temporada 2017/2018. A 
previsão é que ele se apresente ao 
clube em julho, quando serão inicia-
dos os treinamentos do time. 

Desde 2010, Lavarini dirigia o Vol-
ley Bergamo, com o qual foi campeão 
da Copa Itália, em 2015, conquistou o 
título de campeão italiano (2010/2011) 
e foi terceiro colocado nas tempora-
das 2012/2013 e 2013/2014 e quarto 
colocado na temporada 2016/2017. 
O treinador ainda dirigiu as seleções 
de base de seu país e foi eleito pela 
Federação Italiana de Vôlei o melhor 
técnico de 2004 e de 2005.

Lavarini começou a carreira bem 
jovem, aos 16 anos. Trabalhou com 
grandes nomes do voleibol mundial, 
entre eles Luciano Pedula, Massimo 
Barbolini e foi auxiliar técnico da ex-
-jogadora e, agora, treinadora Lang 
Ping, técnica da seleção chinesa, 
campeã dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, em 2016. Recentemente, 
o seu trabalho recebeu muitos elo-
gios de Giovanni Guidetti, técnico da 
seleção feminina da Holanda e atual 
campeão mundial de clubes de 2017, 
com o VakifBank, da Turquia.

Ainda na Itália, Lavarini falou so-
bre o que pode trazer ao Brasil com 
a sua experiência na Europa. “Na liga 
italiana, jogadores de nível superior de 
todo o mundo se enfrentam. A escola 

italiana reúne as ideias das melhores 
escolas de voleibol do mundo, e entre 
elas o vôlei brasileiro, que representa 
um dos modelos mais importantes. A 
maneira como trabalho é o resultado 
de uma mistura entre a escola italiana 
de voleibol e a experiência que ganhei 
no campeonato italiano, e isso me per-
mitirá aproveitar a excelência no vôlei 
brasileiro, em termos de velocidade 
de jogo, a criatividade, as habilidades 
individuais no ataque e na defesa, a 
importância de um saque forte e a 
consequente qualidade de recepção, 
além da grande escola de bloqueio”, 
comentou.

O treinador chega ao Minas para 
colocar em pratica a experiência 
adquirida na carreira. “Eu não vou ao 
Minas para ensinar, prefiro pensar que 
posso aprender muito. Com o meu 
estilo europeu e mentalidade em equi-
pe de gestão tática e organização do 
trabalho, eu quero me desafiar contra 
uma das melhores escolas de voleibol 
do mundo”, finalizou o treinador.

Para a temporada 2017/2018, o 
Camponesa/Minas confirmou, até o 
momento, a contratação da jogado-
ra Macrís, melhor levantadora das 
últimas quatro edições da Superliga, 
e a renovação dos contratos da 
oposta Hooker, da levantadora Karine 
Guerra, das ponteiras Rosamaria, 
Pri Daroit, Karol Tórmena, da central 
Mara Leão e da líbero Léia. No elenco 
estarão também as jovens da base 
Mayany (central), Natália Monteiro 
(ponteira) e Geórgia (líbero).

Futebol brasileiro corre 
risco de perder sua força

A bola continua correndo livre, 
leve e solta pelos gramados do 
mundo. São centenas de campeo-
natos e torneios em disputa. Alguns 
com alto prestigio, reunindo os 
grandes astros do futebol, milhares 
de torcedores e uma montanha de 
dinheiro impossível de quantificar. 
Outros são quase anônimos, pas-
sam praticamente despercebidos 
do público e da mídia. O certo é 
que o futebol marca presença em 
todos os cantos do planeta. 

No Brasil o futebol é conside-
rado como o esporte mais popular.  
Segundo os últimos levantamen-
tos, Flamengo, Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras, Vasco, Atlético, 
Cruzeiro, Grêmio, Internacional e 
Santos, são os mais populares, 
reunindo quase cem milhões de 
torcedores. Somados aos demais, 
espalhados país afora, chegamos 
a números impressionantes. Evi-
dente que qualquer pesquisa com 
relação a paixão clubista gera 
altas duvidas e polemicas. Para 
o torcedor o seu time é sempre o 
maior e melhor.

Entretanto, observa-se que os 
próprios times não sabem direito 
aproveitar da força que tem. Em 
geral não tratam o torcedor como 
cliente fidelizado e VIP. A situação 
vem até melhorando, mas ainda 
falta muito para atingir o ponto 
necessário. A comprovação vem 
por outra pesquisa. Uma imensa 
geração formada por 69% dos jo-
vens entre 16 a 29 anos preferem 
torcer por times do exterior, em 
especial Real Madrid e Barcelona. 

Estes dois times já estão entre 
os que mais vendem camisas no 

Brasil. Esta nova geração prefere 
ficar em casa ou no bar assistindo 
pelos canais exclusivos ou acom-
panhar tudo pelas redes sociais. 
Apenas como exemplo, o jogo 
entre Real e Atlético de Madri, deu 
mais audiência do que a maioria 
dos jogos realizados e transmitidos 
dentro do Brasil.

Outra força que vem crescendo 
entre os jovens é a preferência pe-
los games, quando podem interagir 
com os maiores times europeus 
e seus craques fabulosos. Virou 
rotina ver crianças e adolescentes 
trajando camisas do Chelsea, 
Bayern, Juventus, Barcelona e 
Real no lugar dos times da sua 
cidade.

Não é modismo. É um fato 
preocupante. Se nada for feito, o 
futebol brasileiro corre o risco de 
perder sua força. Pode até demo-
rar, mas o caminho está sendo 
trilhado em boa velocidade. Os 
grandes clubes estão focados em 
montar elencos e comissões técni-
cas enormes, construir centros de 
treinamentos modernos e investir 
altas somas em tecnologia.

Hoje é possível fazer analise 
termográfica dos atletas, informan-
do possíveis focos inflamatórios 
através da temperatura muscular, 
vários outros testes preventivos e o 
avançado “Olheiro Digital” para ob-
servar em mínimos detalhes todas 
as ações dos jogadores, inclusive 
adversários.

Tudo isto é importante e funda-
mental. Ainda que dentro de campo 
a qualidade tão seja assim tão “hi-
-tech”. Entretanto, um quesito vem 
sendo deixando de lado. Os clubes 

não estão cuidando com atenção 
prioritária do seu bem mais precio-
so. O seu torcedor. Do presente e 
principalmente do futuro. Alguns 
até tentam, mas de forma amadora 
ou sem o comprometimento ideal. 

O fato é que está cada vez 
mais difícil e complicado para o tor-
cedor ir ao estádio. São tantas as 
dificuldades que aos poucos ele vai 
se afastando, procurando outros 
tipos de diversão. E o mais grave, 
levando seus familiares e amigos. 
Uma mudança de habito perigosa 
para os clubes. Enfim, ir ao campo 
já não é um bom programa para 
muitas famílias. 

A prova maior é de fácil cons-
tatação. Tirando as decisões ou 
jogos de grande importância, os 
estádios estão recebendo pouco 
público. Bem aquém da capacida-
de normal. Isto representa menos 
receita. 

O interessante é que a maioria 
gostaria de comparecer, levar ou-
tras pessoas, fazer do futebol um 
momento de alegria, 

Cabe então aos responsáveis 
pelos clubes, ao lado dos organi-
zadores e realizadores do futebol 
encontrar de forma profissional a 
solução para o problema, enquanto 
ele ainda é pequeno, mas crescen-
te. Antes que seja tarde.

ateneu busca apoio para
reformar seu estádio

história do ateneu
Fundado no dia primeiro de 

maio de 1947, o Ateneu já foi 
integrante da primeira divisão do 
Campeonato Mineiro de Futebol 
entre 1996 e 1999. O maior título 
que o clube já ganhou foi a terceira 
divisão do estadual.

loraynne Araujo

Projeto tem como objetivo
transformar o José Rabelo
em uma moderna arena
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