
34
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   3  a  1 0  d e  j u n h o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 6 8   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

Doacir G. De QuaDros

Página

2

Bruno Falci

Página

4

eDuarDo shinyashiki

Página

7

emanuel carneiro

Página

12

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

méDia De 400 mil crianças já
Foram aGreDiDas no Brasil

E
stimativas oiciais indicam que, a cada hora, cinco crianças sofrem 
agressão no Brasil. Essa realidade é comprovada pelo Disque Direi-
tos Humanos (Disque 100) que recebeu cerca de 400 mil denúncias 
de violência infantil nos últimos anos. Já o relatório “Violência letal 
contra crianças e adolescentes do Brasil” aponta que quase 100 

mil atendimentos realizados nos hospitais públicos são devido à agressões 
sofridas por pessoas de 1 a 17 anos. Isabella Franca, chefe da Delegacia 
Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte 
(Depca), airma que o abuso pode ser psicológico ou físico. E a psiquiatra e 
professora da UFMG, Ana Maria Cota, revela que: “Muitas vezes, o adulto 
que é agressor sofreu traumas na infância. É um ciclo transrelacional entre 
as gerações e as situações de violência”. Geral – PáGina 10

Para denunciar
agressões,
Disque 100
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Nas recentes pesquisas de opinião referente à eleição para governador 
em 2018, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG), Dinis Pinheiro (PP) aparece em segundo lugar, atrás 

apenas do governador Fernando Pimentel (PT). Por conta desta avaliação, Dinis 
que desenvolve um bom diálogo com representantes de 7 partidos políticos, se 
diz preparado para buscar alianças e densidade popular para alavancar o seu 
projeto visando o pleito. Política – Página 3

Pimentel e Dinis Pinheiro
estarão frente a frente na 
disputa para governador

Governador é o preferido pelos eleitores
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O mercado de alimentos saudáveis cresceu cerca de 98% no país e movimen-

tou, mundialmente, US$ 27 bilhões em 2015. Como se não bastasse, existe uma 
projeção de aumento de 20% nos próximos anos. Segundo o analista técnico do 
Sebrae Minas, Bismarck Esteves, esse segmento tem conquistado espaço bem 
acima dos demais concorrentes. Esse cenário fez com que o Brasil ocupasse o 
5º lugar na comercialização deste tipo de alimento. economia – PáGina 4

“Em nosso país, a liberdade de imprensa 
não existe de forma plena, pois ela é ligada 
a grupos econômicos e políticos, por isso 
não vai sair uma matéria contra esses 

interesses, o que acaba causando um cer-
ceamento para o jornalismo” é o que revela 
o presidente do sindicato mineiro, Kerison 
Lopes. oPinião – PáGina 2

cai 28% o índice nacional de fumantes
saúDe e 

ViDa
PáG. 7

indústria de alimentos saudáveis
cresce 98% nos últimos anos no país

imprensa sem liberdade

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas 
(PSDB), anunciou, recentemente, investimen-

tos da ordem de R$ 401.362,87, com a inalida-

de de promover a revitalização de uma praça no 
bairro Petrolândia. Ele também pretende iniciar 
a licitação para construção de duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), nos bairros São Luiz 
e Tropical. ciDaDes – PáGina 9

Os casais pretendem gastar, em média, R$ 100 
para presentear neste Dia Dos Namorados. Esse é 
o levantamento divulgado pela Federação do Co-

mércio, Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais 
(Fecomércio MG). Entre os empresários, a expec-

tativa é de um bom faturamento, já que a data é a 
terceira melhor para o comércio. economia – PáGina 5

Prefeito de contagem
garante melhorias

em bairros da cidade

Dia dos Namorados
promete esquentar
vendas na capital
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“não foi surpresa para ninguém as denúncias,
pois quem é de minas sabe do esquema do aécio,

temer é um ladrão e o PmdB é uma gangue”
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Doacir GonçalVes De QuaDros

loraynne araujo
no Brasil existe liberdade de 
imprensa? 

A maioria da imprensa brasileira é 
ligada a grupos econômicos e políticos, por 
isso não vai sair uma matéria contra esses 
interesses. Além disso, existe um problema 
grave no Brasil, a cada ano subimos no 
ranking dos países mais perigosos para os 
jornalistas, onde muitos são perseguidos 
e assassinados. Em Minas, já se tem dois 
casos de proissionais que foram mortos 
neste ano. Então, a liberdade de imprensa 
não existe de forma plena. 

Os jornalistas do nosso Estado sofreram 
muito durante o governo de Aécio Neves 
(PSDB), pois a sua irmã comandava a 
comunicação com mãos de ferro, apesar 
do seu cargo ser outro. Ela era, na teoria, 
a presidente do o Serviço Voluntário de 
Assistência Social (Servas). Andrea exerceu 
um papel de muita censura na imprensa 
mineira, quando impedia que pautas fossem 
apuradas e publicadas para impossibilitar 
que os jornais mostrassem o lado negativo 
do Governo do Estado ou do grupo político 
no qual pertencia. Ela perseguia jornalistas 
e obrigou veículos a demitir funcionários. 
Acredita-se que mais de uma dezena foi 
mandada embora à pedido dela. Em função 
disso, quando foi presa, os jornalistas pedi-
ram para realizar um evento no Sindicato e 
instituiu-se, informalmente, o dia 18 de maio 
como o da liberdade de imprensa em Minas. 

Você citou que alguns veículos es-
tão muito atrelados à políticos. o 
que isso gera para o jornalismo? 

Isso causa um cerceamento para o jor-
nalismo. Se o jornal pertence a um político 

não vai sair nada sobre algo de errado ou 
desmando que ele cometeu e, além dis-

so, o veículo serve como instrumento de 
propaganda política. Agora, no caso das 
TVs e rádios é uma ilegalidade, porque a 
Constituição veta que políticos sejam do-

nos de concessões de radiodifusão, porém 
isso é algo exercido no país. E quem sofre 
é o telespectador ou leitor que não tem a 
informação correta sobre o assunto.  

a rede social trouxe uma forma 
diferente de se tratar a notícia 
em questão de liberdade? 

Eu acredito que a internet democratizou a 
informação, ainal ela abriga sites mais abertos 
e os blogs, nos quais se tem uma liberdade 
maior, pois eles não pertencem a nenhum 
grupo econômico ou político.  Mas, ao mesmo 
tempo, a internet trouxe um problema muito 
grave, porque ela armazena e espalha rapida-

mente um boato. A informação é ampliada, não 
se tem apuração e responsabilidade. Se um 
jornal divulga uma mentira e é desmascarado, 
a sua credibilidade é atingida e o veículo vai 
sofrer por isso. Agora, se alguém de um blog 
publica uma matéria falsa na internet, ela não 
tem nada a perder. Então, existe uma democra-

cia maior para a informação, mas há também 
vícios e problemas graves devido à internet.

como você vê a atuação da 
mídia nos escândalos políticos? 

Podemos dizer que o golpe de 1964 foi 
dado pelos militares. Já o de 2016 teve a 
sua força maior, principalmente, no campo 
judicial, midiático e contou com o apoio do 
Congresso Nacional, que foi fundamental 
para o afastamento de Dilma (PT). 

É importante destacar que a mídia 
teve um papel crucial, pois os grandes 
grupos econômicos e polít icos que 
dominam os veículos tradicionais bra-

sileiros foram essenciais para perpetuar 
o golpe. Para realizar o impeachment, 
criou-se um grupo hegemônico e homo-

gêneo que rompeu-se, na semana pas-

sada, com a divulgação das denúncias 
contra Michel Temer (PMDB) e Aécio 
Neves (PSDB) pelo O Globo. Não foi 
surpresa para ninguém as denúncias, 
pois quem é de Minas sabe do esquema 
do Aécio, Temer é um ladrão e o PMDB 
é uma gangue. 

A mídia já sabia disso há muito 
tempo e a Globo se antecipou e pu-

blicou. Na minha opinião, a emissora 
está vendo a fragilidade do presidente e 
tem medo de não conseguir aprovar as 
reformas trabalhista e da previdência. 

a classe dos jornalistas é desu-
nida. Por que isso acontece? 

Penso que isso acontece porque, 
primeiro, não nos vemos como classe. 
O Mino Carta tem uma frase que ilustra 
bem essa situação: “O Brasil é o único 
país em que o jornalista vê o patrão 
como colega”. Mas como a crise do 
jornalismo se aprofundou, os salários 
estão cada vez mais baixos e os patrões 
não estão cumprindo nenhuma lei traba-

lhista, os jornalistas estão descobrindo 
que são trabalhadores e que tem inte-

resses antagônicos ao patrão. Apesar 
de ainda ser uma classe desunida e ter 
baixíssimos índices de sindicalização, 
a crise está mostrando que precisamos 
nos unir e vamos continuar lutando pelos 
nossos direitos.

Presidente quadrilheiro?

F
iligranas jurídicas. Esse é o único orifício por onde respira o 
presidente Michel Temer (PMDB) nesta sua exacerbada luta 
para permanecer no comando da nação, embora pelos quatro 
cantos do país, já se apregoa que o remédio mais eicaz para 
este enfermo seria a renúncia. Se isso não acontecer, o Con-

gresso Nacional, juntamente com o poder Judiciário, tem a obrigação de 
providenciar a cassação, até mesmo para passar a nossa história a limpo. 
Ainal, não ica bem aos olhos do mundo, termos um titular de governo 
acusado de crimes tão estarrecedores, como o de chefe da quadrilha.

A pressão das ruas precisa continuar para minimizar a presunção 
do chefe do Executivo brasileiro, que age com maior naturalidade como 
se nada estivesse acontecendo. Com isso, ele tem deixado todas as 
outras lideranças políticas, empresarias e intelectuais, disseminadas no 
país. Contrariando a todos, ele promoveu a troca do Ministério da Justiça 
visando amordaçar setores mais ativos no esquema de investigações, 
inclusive da Polícia Federal, subordinada à Pasta Ministerial. Na prática, 
Temer almeja passar incólume no julgamento feito pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, onde haverá uma votação pedindo a cassação da chapa que 
Dilma/Temer. Nos bastidores de Brasília, já se propala a certeza de que 
alguns ministros podem proceder aos conhecidos “pedidos de vistas”, 
artifício judicial capaz de procrastinar a fase conclusiva do processo para 
um futuro incerto.

Assim, a atenção se volta para o Supremo Tribunal Federal, Corte 
onde foram entabuladas as denúncias e de onde devem vir as decisões 
contra o indiciado. Independente da decisão da instância judicial, e tam-

bém, do próprio Congresso Nacional, o povo já o julgou culpado. Ainal, 
mesmo Temer estando na condição de titular do cargo mais elevado 
do país, acabou nutrindo a continuidade de um esquema de corrupção 
danoso e sem precedente, o que dilacerou nossa estima e jogou em 
nosso ombros a incerteza em relação aos próximos dias. 

O dreno de dinheiro público para as contas dos inescrupulosos 
provocou a descrença em empresários e trabalhadores que lutam, 
cotidianamente, para construir o sistema coniável, por meio do de-

senvolvimento econômico sustentável, assim como ocorre em nações 
civilizadas do mundo.

Momentaneamente, a população está desprotegida e sem esperança. 
Nunca em nossa história republicada os políticos foram tão desdenhados. 
Então, está na hora de os próprios agente públicos se desdobrarem tendo 
como objetivo mudar esse quadro impresumível. Para tanto, eles terão 
de fazer uma assepsia extirpando dos meandros os homens públicos 
com mácula, esse é o único caminho para manter a “democracia” em 
um ambiente saudável. Mesmo porque essa é a substância necessária 
ao equilíbrio de qualquer governo que se diz sério, aqui ou em qualquer 
lugar do mundo. Vamos acreditar na luta de nossa gente que almeja dias 
melhores, possibilitando a retomada do crescimento, para poder diminuir 
o índice de desemprego, atualmente na ordem 14 milhões de pessoas.

“liberdade de imprensa não existe de forma plena”
Na quarta-feira, 7, comemora-se o Dia da Liberdade de Imprensa

D
e acordo com a organização Repórteres sem Fronteiras, o Brasil 
ocupa a 104ª posição do ranking de liberdade de imprensa, 
dentro de uma lista composta por 180 países. Além disso, a 
imprensa nacional nunca se viu tão questionada desde as ma-

nifestações de 2013, pois os escândalos envolvendo grandes 
políticos trouxeram à tona discussões sobre o real interesse da mídia em 
divulgar informações. 

Para debater sobre a liberdade e atuação da imprensa, o Edição do 
Brasil entrevistou Kerison Lopes, presidente do Sindicato dos Jornalistas 
Proissionais de Minas Gerais (SJPMG). Ele é formado em Comunicação 
Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e, desde os 
13 anos, participa das atividades do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 
legenda pela qual exerce o cargo de diretor de Comunicação do Estado.

kerison lopes permanece no cargo de
presidente do sjPmG até julho deste ano
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A confiança em queda no Governo temer
No dia 17 de maio acompanhá-

vamos atentos os desdobramentos 
da divulgação do áudio pelo jornal 
O Globo, que sugere a participação 
e a cumplicidade do atual presiden-

te Michel Temer (PMDB) em ações 
contra a maior atividade anticorrup-

ção no país: a Operação Lava Jato. 
É mais um escândalo que passa a 
fazer parte das estatísticas de nos-

so país e estima-se que dezenas 
de escândalos políticos já foram 
divulgados em 2017.

No sentido literal, a palavra 
escândalo signiica alguma ação 
ou atividade oculta que, depois de 
divulgada, mostra uma violação 
de certos valores e normas. No 
caso dos escândalos políticos, a 
maioria divulgada é do tipo “inan-

ceiro”. Este é o tipo de escândalo 
no qual o dinheiro público, que 
deveria ser investido para atender 
aos interesses da população, é 
desviado pelos representantes 
públicos para ins privados. Se, por 
um lado, felizmente a divulgação 
dos escândalos políticos tende 
a contribuir para coibir a falta de 
transparência da gestão pública, 
servindo também para recuperar 
a responsabilidade pública dos 
representantes públicos, por outro 
lado, há o risco de ruir a coniança 
e a denegrir a imagem de “toda” a 
política perante a população.

No Brasil espera-se que as 
estatísticas sobre a divulgação dos 
escândalos políticos aumentem e 
por algumas razões. A primeira é 
que eles são amplamente notici-
áveis e, como vivemos em uma 
democracia, a imprensa tem a 
garantia do exercício da sua liber-

dade proissional e investigativa. 
Uma segunda razão é a de que 
os escândalos políticos reletem 
algo já indicado pelos brasilei-
ros, desde as manifestações de 
junho de 2013, como o principal 
problema do país: a corrupção 
na política.  Essa percepção foi 
corroborada pelo levantamento 
da FGV, denominado Índice de 
Coniança na Justiça, que apontou 
que somente 11% dos brasileiros 
coniam na instituição Presidência 
da República e 10% no Congresso 
Nacional. Portanto, a imprensa 
mostra algo que o brasileiro já sabe 
e condena.

É bom lembrar que nos regi-
mes democráticos os atributos 
como a coniança e a reputação 
recebidas da população são cru-

ciais para determinar o sucesso 
ou o insucesso dos políticos e dos 
governos. Uma vez que no Brasil 
os políticos e governantes estão 
envolvidos com frequência no uso 
de atividades ocultas de violação 
de normas, exaure-se a sua repu-

tação e a coniança recebida da 
população.

Nos próximos dias este é o 
desfecho esperado sobre o Gover-
no Temer. A divulgação do áudio 
maculou a reputação e a coniança 
que ainda se poderia ter ao seu go-

verno. Com a coniança exaurida, 
o presidente Temer não terá como 
garantir e manter o apoio do Con-

gresso Nacional e da população ao 
seu governo e aos seus projetos. 
Para conirmar é só aguardarmos 
as próximas pesquisas de opinião 
sobre a satisfação com o Governo 
Temer.
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tércio Amaral

Política nacional 
Sempre cotado para ocupar ministérios, além de outras 

empreitadas nacionais, o deputado federal mineiro, Rodrigo 
Pacheco, semana passada, foi mencionado como um dos 
nomes do PMDB para substituir o presidente Michel temer 
em uma eventual eleição indireta. O parlamentar, atualmen-

te, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ), poderia ter como companheiro de chapa, o 
ex-presidente da Confederação das Indústrias de Pernambuco, 
o senador armando Monteiro (PTB). A conferir.

Do Denit para o Der
O retorno da concessão da BR-135, que liga Belo Hori-

zonte a Montes Claros, do Denit para o DER, pode ser uma 
alternativa visando entregar a rodovia para a iniciativa privada, 
mediante concessão de 30 anos, como prevê edital do governo 
mineiro. No entanto, a preocupação de quem mora na região 
Norte é que se esta concessão demorar para ser viabilizada, 
pode acontecer uma falta de manutenção na via, prejudicando 
o tráfego de veículo. 

Política em moc 
Lá em Montes Claros, mais precisamente na porta do 

tradicional Café Galo, no Centro da cidade, ninguém fala do 
futuro político do ex-prefeito Ruy Muniz (PSB). Se é que, 
politicamente, ele anda teria futuro...

Política em moc ii
Ainda no mesmo lugar de bate-papo, na capital do Norte 

mineiro, volta e meia, especula-se sobre os mais diversos 
assuntos possíveis. Um deles diz respeito a um tema que é 
um verdadeiro tabu. Indagam, por exemplo, se sem a força 
do Bolsa Família, o parlamentar do PT, Paulo guedes, vai 
repetir sua supervotação na região para deputado estadual?

Populistas pagam caro
Do alto de seus 50 anos de vida pública, o ex-deputado 

carlos Eloy guimarães, disse, na semana passada, que o 
inal de vida de político populista é o mais triste possível. Veja 
o Paulo Maluf (PP), condenado aos 85 anos. “Aliás, este será 
também o im de outro populista famoso, o lula (PT)”, falou o 
ex-deputado. Cruz credo, gente! 

Política em itabirito 
Bom administrador, mas politicamente esperto, o prefeito 

de Itabirito, alex Salvador (PSD), não quer se comprometer 
em relação a 2018. Tanto assim, que seu município poderá ter 
uma votação para deputado bem pulverizada. Quem não gosta 
dessa possibilidade é o parlamentar alencar Silveira (PDT), 
sempre muito bem votado por lá. O bicho vai pagar, ora se vai. 

Delação desigual
Com seu estilo contundente de defender seus aliados, o de-

putado federal e presidente do PSDB mineiro, Domingo Sávio, 
bateu pesado no Ministério Público Federal. Ele arrematou: “O 
delator Joesley Batista confessou que depositou nas contas 
da ex-presidente Dilma (PT) e do lula (PT), a quantia de US$ 
150 milhões. No entanto, todo Brasil só pressiona aécio neves 
(PSDB), para saber o motivo dele haver recebido R$ 2 milhões 
do delator. “Tem algo de errado nisto. Por que os petistas não 
vão para as ruas questionar a transferência milionários para 
os nomes dos ex-dirigentes do Brasil?”, indaga Sávio. 

consenso em Brasília
Segundo apurações de jornalistas da política em Brasília, 

até o momento, a grande tendência dos parlamentares, em 
relação à crise nacional, por conta do possível afastamento do 
presidente temer (PMDB), é no sentido de que a Constituição 
deve ser respeitada. Ou seja, a sucessão dele se daria de 
forma indireta. Fora isto, tudo mais seria casuísmo. 

cena única - Inclusive há juristas sustentando a tese 
de que a regra eleitoral não pode ser alterada toda vez que 
acontecer uma crise política, pois isto poderia colocar a de-

mocracia em risco. 

entidade se manifesta
No momento em que a antiga União Nacional dos Estudan-

tes (UNE) comemora seus 40 anos aqui em Belo Horizonte, 
o então presidente e empresário Janio Bragança chama a 
atenção: “Não há atualmente, a restrição de liberdade, como 
acontecia naquela época, Então, tudo pode acontecer, menos 
um retrocesso no processo democrático, ensina o ex-militante 
estudantil. Em qualquer circunstância, a democracia precisa 
de ser preservada”, inaliza.

O acerto de contas representa o im da 
agiotagem. A airmação contundente do pre-

sidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), foi feita diante de representantes 
do Governo do Estado e de dezenas de mu-

nicípios mineiros, em reunião da Comissão 
Extraordinária de Acerto de Contas entre 
Minas e a União.

O termo agiotagem foi repetido depois 
várias vezes para deinir o desequilíbrio na 
relação inanceira entre a União e os demais 
entes federativos, como os municípios, que 
foram chamados à Assembleia para ajudar 
na mobilização.

Em pauta está o movimento pelo acerto de 
contas, lançado pelo Parlamento mineiro para 
cobrar o recebimento de R$ 135,67 bilhões 
que o Governo do Estado estima como crédito 
devido pela União, em virtude da desoneração 
do ICMS sobre as exportações, conforme 
previsto pela Lei Kandir (Lei Complementar 
Federal 87, de 1996).

Deste valor, R$ 33,92 bilhões seriam devi-
dos diretamente aos municípios. “O acerto de 
contas é uma luta de todos os mineiros, que 
foram os mais prejudicados pela Lei Kandir. 
Minas vai mostrar ao Brasil que quem deve de 
fato é o governo federal. A Assembleia está 
dando a sua contribuição nesta luta, já que até 
agora o governo federal tem se comportado 
como um agiota dos Estados e municípios”, 
airmou Lopes.

O presidente fez referência ao histórico de 
pagamentos da dívida que o Estado tem com a 

União, no valor atual de R$ 87,2 bilhões, infe-

rior ao crédito que teria a receber neste acerto 
de contas, o que justiicaria a interrupção do 
pagamento. Essa dívida remonta a 1998, 
quando, para tentar equilibrar suas contas, 
Minas irmou dois contratos com a União, que 
somavam R$ 14,58 bilhões em dívidas.

Entretanto, com o passar dos anos, os 
índices contratados para este reinanciamento 
se tornaram mais elevados do que a própria 
inlação, aumentando a dívida. Isso resultou 
em um crescimento real da dívida de R$ 38,56 
bilhões em 18 anos (em valores atualizados 
pelo IPCA), apesar do cumprimento integral 
das condições pactuadas nos contratos de 
renegociação.

mobilização dos municípios
Além de contribuir para a articulação em 

nível municipal do movimento pelo acerto de 
contas, a reunião também serviu para deinir um 
cronograma de ações para que as lideranças 
nas próprias cidades pressionem seus repre-

sentantes no Congresso Nacional para que a 
compensação se transforme em realidade.

O primeiro passo para isso deve ser um 
novo encontro a ser agendado em Brasília nas 
próximas semanas pelo deputado federal Leo-

nardo Quintão (PMDB-MG), representante do 
Estado na comissão especial constituída para 
apresentar um projeto que viabilize o acerto 
de contas. Caberá ao Congresso aprovar, até 
novembro, uma lei regulamentando os repasses 
de recursos da União para os Estados.

Este prazo foi dado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em sentença sobre o caso 
proferida em novembro do ano passado, após 
ação impetrada pelo Estado do Pará. Caso o 
Congresso não consiga se pronunciar até lá, 
caberá ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
realizar os cálculos para o repasse.

Leonardo Quintão avalia que, se houver 
pressão também dos municípios, será possí-
vel aprovar o relatório da comissão especial 
na Câmara dos Deputados até julho, antes 
do recesso parlamentar, e enviá-lo para o 
Senado.

“Essa é uma luta de todos os partidos por 
recursos que foram surrupiados de Minas Ge-

rais. Temos que ir a Brasília e falar alto e grosso 
porque eles não vão devolver esses recursos de 
boa vontade”, cobrou Leonardo Quintão.

a receber

O presidente da Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas e a União, depu-

tado Tadeu Martins Leite (PMDB), lembrou que 
todos os 853 municípios mineiros têm dinheiro 
a receber caso o acerto de contas se concretize. 
Os valores variam entre R$ 4 milhões a mais de 
R$ 3 bilhões, conforme o tamanho do município, 
segundo cálculos feitos pelo Governo do Estado.

“Como cobrar de alguém uma dívida se 
você deve ainda mais a ela? É um absurdo. 
E, neste cenário de diiculdades inanceiras, 
quem vai ganhar de fato é a população. Cabe a 
nós darmos musculatura política a esta pauta”, 
defendeu o parlamentar.

Dinis Pinheiro aceita enfrentar
Fernando Pimentel nas eleições

Mantidas as regras do colégio eleitoral 
atual, o calendário político do próximo 
ano terá de ser cumprido a partir de 
junho, ou seja, daqui a exatos 12 

meses. Então, de agora em diante, começa a 
movimentação mais acentuada, registrando-se 
um intenso vai e vem entre os interessados na 
disputa pelo Palácio da Liberdade.

De acordo com as últimas pesquisas, o 
governador Fernando Pimentel (PT) continua 
sendo o preferido dos eleitores, principalmente, 
em municípios mais distantes da região metro-

politana, lugares onde ele tem marcado presen-

ça. Se, efetivamente, o governador vai enfrentar 
o pleito, não se sabe, sobretudo, por conta dos 
diversos percalços. No entanto, membros de 
seu partido e alguns representantes da aliança 
de sustentação na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (ALMG), já articulam 
tendo em vista a reeleição de Pimentel, e este 
roteiro irá crescer daqui pra frente, disse, recen-

temente, o líder do Governo na ALMG, deputado 
Durval Ângelo (PT).

Segundo as sondagens, os políticos es-

tão realmente desgastados, mas o chefe do 
Executivo mineiro não sofre dessa corrosão 
de popularidade, ao contrário de nomes como 
o senador Aécio Neves (PSDB) que, da noite 
para o dia, viu o seu patrimônio político-popular 
desabar, depois de ter sido denunciado pelo 
delator da JBS.

Esse é o cenário no que diz respeito ao 
grupo da situação. Mas as oposições também 
estão se movimentando. Tem acontecido reuni-
ões, encontros e visitas a lideranças de todas 
as regiões, além é claro, de conversas entre os 
representantes de diversas siglas partidárias. No 
momento, um dos nomes mais populares para 
um eventual confronto eleitoral com Pimentel é 
o ex-presidente da ALMG, Dinis Pinheiro (PP). 
Como é notório, desde o ano passado, ele tem 
circulado pelos quatro cantos de Minas. Se a 
eleição fosse hoje, ele reuniria em torno de seu 
nome, uma média de 7 a 8 partidos, inclusive 
o PSDB. Além disto, poderia contar com apoio 
de uma ala do PMDB. O seu diálogo continua 
luindo, especialmente junto ao PTB, Democra-

tas e outras grandes agremiações partidárias.
Filiado ao Partido Progressista, Dinis Pinhei-

ro tem sido bem recebido por onde passa. De 
estilo simples, ele vai conquistando adeptos em 
suas andanças. Esse seu costume, por certo, 
tem conexão com sua experiência de deputado 
estadual mais bem votado da história do Estado 
por diversas vezes, além de ser ex-presidente 
da ALMG em dois períodos, quando despontou 
como um parlamentar de muito conceito nos 
meandros da Casa Legislativa.

Indagado, recentemente, sobre o seu futuro 
político, o ex-presidente se colocou na condição 
de um soldado a serviço do seu grupo político. 
Porém, ele avaliou positivamente a hipótese de 
aceitar o desaio de duelar com o atual gover-
nador Pimentel pelo pleito de 2018, se assim o 
seu grupo desejar.

As conversas sobre as eleições do próximo 
ano tem tomado conta da agenda dos políticos 
nas últimas semanas. E, invariavelmente, os 
compartes têm ouvido um prognóstico: o tucano 
Antonio Anastasia, atual senador, não almeja e 
nem quer ser candidato a governador. Assim, 
a sugestão é consultar entre os 7 deputados 
federais do próprio PSDB quem estaria disposto 
a entrar na briga para o pleito majoritário. Neste 
mesmo panorama, é possível um apoio a outro 
nome, oriundo de linhagem partidária fora do 
PSDB.

No PMDB, o maior partido de Minas, a 
situação também é de impasse. Tem o presi-
dente da ALMG, Adalclever Lopes de um lado, 
reunindo os deputados estaduais, enquanto 
o vice-governador, Antônio Andrade aposta 
em uma propalada candidatura do deputado 
Rodrigo Pacheco. Aliás, o próprio Pacheco tem 
sido visto, constantemente, com o pré-candidato 
Dinis Pinheiro.Dinis Pinheiro já catalisa apoio de 7 partidos

Fernando Pimentel continua
sendo o preferido dos eleitores
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ex-prefeito de Gouveia tem
 bens bloqueados pela justiça

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 
137 mil Reais do ex-prefeito de Gouveia 
Geraldo de Fátima de Oliveira, conhe-

cido como Fausto. Ele é acusado de 
irregularidades em um convênio irmado com o 
Governo de Minas na época em que era prefeito 
do município, localizado na Serra do Espinhaço. 

No valor de R$ 100 mil, o convênio foi cele-

brado entre a prefeitura e a secretaria estadual 
de Governo (Segov) e tinha como objetivo a 
construção de uma quadra poliesportiva. Entre-

tanto, a conta bancária criada especiicamente 
para gestão desse convênio foi usada de ma-

neira indevida pelo então prefeito. A diferença 
entre os valores do convênio e o bloqueado se 
deve a atualização monetária. 

Além de realizar movimentações ilegais 
na conta-corrente do convênio, a gestão do 
ex-prefeito Fausto não comprovou que a obra 
foi executada em um terreno da prefeitura. Em 
função disso, o município está sendo obrigado 
a devolver a verba com correções e também foi 
suspenso do Sistema Integrado de Administra-

ção Financeira (SIAFI-MG), que impossibilita 
de receber novos recursos do Estado. As irre-

gularidades foram reconhecidas pelo próprio 
ex-prefeito, que ainda em sua gestão confessou 
os débitos e irmou acordo de parcelamento da 
dívida com o Governo do Estado. Acontece que 
esse dinheiro sairia dos cofres municipais. 

A análise do poder judiciário foi provocada 
por uma ação de improbidade administrativa 
que o município entrou contra o ex-prefeito, 
na tentativa de reaver o dinheiro e acabar 
com a suspensão no SIAFI-MG. A atual ges-

tão, de acordo com os autos do processo, 
alega que Fausto agiu de maneira consciente 
e dolosa para desviar recursos públicos e re-

alizar despesas ilegais. A prefeitura também 
alega que o ex-prefeito negociou, ainda em 
seu mandato, o parcelamento da dívida do 
município com o Estado para fugir de suas 
responsabilidades como gestor daqueles 
recursos.

O bloqueio de bens do ex-prefeito foi pu-

blicado na mesma semana em que o Brasil 
assistiu, assustado, a delação e a abertura de 
inquérito contra políticos em Brasília, como o 
presidente da República. É um indício de que as 
punições a políticos no Brasil não serão restritas 
a políticos na Capital, mas também no interior 
dos Estados, como aconteceu na última sema-

na, em Minas, onde  ex-prefeitos foram presos. 
A queixa entre os novos gestores municipais 

é geral. De acordo com muitos deles, os ex-

-prefeitos deixaram os municípios em situação 
precária, com dívidas enormes, frotas sucate-

adas e decisões como esta do TJMG podem 
contribuir para a melhoria da gestão pública 
no Brasil.ex-prefeito, Geraldo de Fátima de oliveira
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Presidente da ALMG defende
acerto de contas com a União
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Bruno Falci

A 
Fiemg, por meio da Rede Brasi-
leira de Centros Internacionais de 
Negócios coordenada pela Con-

federação Nacional da Indústria 
(CNI) e em parceria com a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e In-

vestimentos (Apex-Brasil), promove a Missão 
Comercial à feira ColombiaModa, na Colômbia, 
entre os dias 25 a 27 de julho.

A feira é a principal mostra de produtos e 
equipamentos para confecções da Colômbia, 
realizada anualmente, em Medellín, e além de 
novas oportunidades de negócios, mostrará 
tendências em setores como moda íntima, 
moda praia e itness, moda infantil, jeanswear, 
bolsas, acessórios e design.

O investimento varia entre 510 e 810 
dólares e inclui visita à exposição, acom-

panhamento de intérprete, participação 
em rodadas de negócios com empresas 
e entidades colombianas de interesse, 
participação no catálogo oficial bilíngue 
da delegação brasileira, seminários sobre 
oportunidades de investimentos e parcerias, 
além de traslado.

Mais informações pelo telefone (31) 3263 
4722 ou e-mail pcomercial@iemg.com.br.

É muito comum nos assustarmos com 
o valor de certos produtos na hora de 
efetuar uma compra. O que boa parte 
dos cidadãos talvez não saiba é o 

quanto de imposto está sendo pago. A carga 
tributária do Brasil está entre as mais elevadas 
do mundo e corresponde, em média, a 41,80% 
do rendimento bruto de cada brasileiro. E nem 
é preciso sair de casa para entender, basta 
olhar ao redor. Os tributos estão presentes em 
tudo: dos móveis aos alimentos, das roupas 
às lâmpadas.  

São mais de 90 tipos de impostos em vigor 
atualmente no Brasil. Mas o maior problema 
está mesmo no fato de sermos o País que 
oferece o pior retorno da arrecadação de 
impostos. De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT), das 30 
nações que mais cobram tributos, estamos 
na última posição do ranking, atrás de paí-
ses como Uruguai, Argentina e Grécia. Se 
pensarmos na qualidade dos nossos serviços 
públicos, como educação, saúde, segurança, 
condição das estradas, é fácil perceber o quão 
distante estamos, nesses quesitos, dos países 
mais desenvolvidos. 

Não é questão de ser contra a cobrança 
de impostos. Na verdade, temos que lutar por 
um sistema tributário mais simples e menos 
oneroso, que seja sinônimo de desenvolvi-
mento. Da forma como funciona atualmente, 
o método é totalmente incompatível com a 
política adotada pelos países que buscam 
o fomento do setor produtivo, a melhoria do 
bem-estar da população e a redução das de-

sigualdades sociais. Sem falar que sufoca o 
orçamento do cidadão e emperra os negócios 
do pequeno, médio e grande empresário. 

Com base nessa realidade e com o obje-

tivo de conscientizar a população e provocar 
uma relexão sobre essa realidade, que a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte e a CDL Jovem realizam, no dia 1º de 
junho, a 11ª edição do Dia da Liberdade de 
Impostos (DLI). Durante a ação, empresários 
da capital mineira, dos mais variados segmen-

tos, irão comercializar produtos e serviços 
com desconto referente ao valor dos impos-

tos incidentes. Os itens vão desde gasolina, 
brinquedos, vestuário e alimentos a aluguel 
de equipamentos para construção, acessórios 
para carros e motos, entre vários outros. 

Essa insatisfação não é exclusiva dos 
mineiros. O Dia da Liberdade de Impostos 
também será realizado, simultaneamente, 
em vários estados: Amazonas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e no Distrito Federal. 

O dia 1º de junho marca, simbolicamen-

te, a data em que os brasileiros passam a 
trabalhar em proveito próprio. Nos 153 dias 
anteriores, todo o valor recebido é destinado 
exclusivamente ao pagamento de tributos 
exigidos pelos governos federal, estadual e 
municipal. Esse período corresponde ao do-

bro do tempo na comparação com as décadas 
de 1970 e 1980, quando eram dedicados, 
respectivamente, 76 e 77 dias de trabalho 
para tal objetivo.

O anseio do movimento lojista é que 
o Brasil passe por uma reforma tributária 
que conceda um novo fôlego aos negócios, 
fomentando o desenvolvimento econômico 
nacional e, consequentemente, contribuindo 
com a geração de mais empregos e renda. 
Assim, estaremos no caminho promissor para 
o crescimento.

Fiemg promove missão para colombiamoda

conscientização nacional sobre a carga tributária

Brasil está em 5º lugar no
mercado de alimentos saudáveis

Nos últimos anos, o setor cresceu 98% no país

A Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador 
(Assert), também fez uma pesquisa sobre o preço médio nacional de uma refeição completa 
(prato, sobremesa/fruta, bebida e café). Em 2016, na região Sudeste, o valor era de R$ 33,25 
e na capital mineira, R$ 29,35. 

De acordo com uma pesquisa da Sodexo, o preço médio do vale refeição no Brasil é 
de R$ 490,46 mensais; no Sudeste é R$ 497,87 e em Belo Horizonte é de R$ 451,18. Mas, 
se levarmos em consideração uma pessoa que recebe o voucher de R$ 451,18 na capital 
mineira, durante os 22 dias, ela gastará R$ 645,70 para comprar uma refeição completa, ou 
seja, um déicit de R$ 194,52 para o bolso do trabalhador.

A 
moda itness está mexendo com o 
cardápio dos brasileiros, segundo 
pesquisa do Euromonitor Interna-

cional. De acordo com o estudo 
da agência, entre 2009 e 2014, o 

consumidor tem se preocupado com a saúde 
e, por isso, o mercado da alimentação saudá-

vel cresceu 98% no país. O Brasil é o 5º maior 
mercado de alimentos e bebidas saudáveis do 
mundo. Em 2015 o setor movimentou mundial-
mente mais de US$ 27 bilhões e tem expectativa 
de crescimento de 20% para os próximos anos. 

The Top 10 Consumer Trends de 2017 
(Tradução livre 10 principais tendências do 
consumidor), pesquisa que também analisa 
tendência de mercado, destacou que os con-

sumidores estão mais propensos a adquirir 
produtos considerados saudáveis. A sondagem 
apontou que 83% dos entrevistados estão dis-

postos a gastar mais para comer melhor; 79% 
substituem produtos da alimentação convencio-

nal por opções mais saudáveis; 28% compram 
alimentos naturais sem conservantes; 44% dão 
preferência a produtos sem corantes artiiciais 
e 42% gostam de itens sem sabores artiiciais. 

Outra estudo que corrobora com a tendência 
foi a realizada pelo Datafolha, em 2016, na qual 
56% dos estabelecimentos gastronômicos do 
país notaram que seus clientes estavam mais in-

teressados no consumo de alimentos saudáveis, 
onde 53% dos entrevistados observaram um 
aumento na procura por frutas, 61% contaram 
que estão consumindo mais legumes e verdu-

ras e 65% disseram ter crescido o consumo de 
sucos naturais. 

Segundo o analista técnico do Sebrae Mi-
nas, Bismarck Esteves, nos últimos 4 ou 5 anos 
esse mercado está crescendo bem acima dos 
demais. “Algumas empresas estão realmente 
tentando ofertar e atender essa demanda. Eu 
percebo que as pessoas vem demandando 
alimentos saudáveis sem a adição de glúten e, 
também, tem a tendência do vegetarianismo, 
que está ganhando espaço e pressionando a 
oferta de produtos e serviços. Podemos ver 
que grandes supermercados estão ofertando 
em suas gôndolas produtos destinados a esse 
público”. 

O analista explica que muitas empresas 
estão surgindo e elaborando planos de ne-

gócios que visam englobar esse nicho de 
mercado que está em ascensão. “Muitos 
empreendedores estão remodelando o seu 
negócio e, até mesmo, investindo nesse 
modelo. O Sebrae tem planos de negócios 
estabelecidos com base em pesquisas nesse 
setor para quem quer investir. Mesmo diante 
da crise, esse é um mercado muito promissor, 
pois as pessoas estão em busca de uma 
alimentação saudável e melhor qualidade 
de vida”.

Ele esclarece ainda que, diferente dos 
produtos industrializados que são feitos 
em grande escala, o preço dos alimentos 
saudáveis são mais altos devido ao valor 
agregado. “Como é um nicho pequeno e não 
existe uma massificação do setor, ainda não 
é possível ver uma redução no seu valor”, 
conclui.

Em prática
Entre os 83% das pessoas dispostas a gastar 

mais para comer melhor, está a assessora de comu-

nicação Andreza Cruz. Ela conta que decidiu mudar 
a sua alimentação, porque estava engordando 
muito e só os exercícios físicos não estavam dando 
resultado. “Procurei uma nutricionista e, a partir daí, 
passei a me alimentar de forma mais saudável. 
Perdi 4Kg em um mês”. Contudo, ela diz que gasta 
aproximadamente R$ 100 por semana com frutas, 
verduras, grãos e carnes. “Além do gasto semanal, 
tem o retorno mensal com a nutricionista que custa 
entre R$ 120 a R$ 200”. 

Antes da mudança, Andreza diz que gastava 
menos. “Uma coxinha, por exemplo, custa em 
média R$ 2,50, já o preço de uma fruta pode 
chegar a R$ 14 o quilo. O salgado te deixa satis-

feito por mais tempo, porque tem mais gordura e 
carboidratos, já os alimentos indicados é preciso 
ingerir de 3 em 3 horas. Isso faz com que o custo 
aumente ainda mais”, comenta.

o trabalhador brasileiro consegue se alimentar bem?

Quem busca uma alimentação saudável gasta, em média, r$ 100 por semana

ariane Braga
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Dívida mineira
Membro da recém-criada Comissão Especial, na Assem-

bleia Legislativa, para estudar as Contas da Dívida do Governo 
com a União, o deputado cássio Soares (PSD), disse que os 
primeiros contatos visando fazer o encontro de conta entre as 
partes estão indo bem. Assim, ele acredita em um resultado 
feliz, na proposta de trocar papéis, já que o Governo Federal 
deve aproximadamente R$ 130 bilhões aos mineiros, contra 
uma dívida de R$ 85 bi do governo mineiro com Brasília. Ou 
seja, um troco de 30 bilhões. Um dos defensores desta tese, 
em Brasília, é o vice-presidente da Câmara Federal, Fábio 
Ramalho (PMDB), depois de ouvir um apelo, neste sentido, 
do governador Fernando Pimentel (PT). 

jornalista x justiça
Em Brasília, comenta-se a boca pequena: o jornalista 

Reinaldo azevedo, demitido da Revista Veja, depois de ser 
lagrado em telefonema com andrea neves, falando mal do 
veículo de comunicação onde trabalhava, foi parte de um 
esquema diabólico para afastar o comunicador dos grandes 
meios de comunicação por um motivo simples. Ela andava 
“malhando” demais o poder Judiciário. Ave Maria, pessoal!

comentário único - Então, o jornalista foi mais uma vitima 
dos muitos casos de vazamento seletivo das apurações de 
diversos processos. Ou seja, uma verdadeira arapuca armadas 
pelo serviço de inteligência de Brasília. Êta coisa feia, gente!

assessores arrogantes
Embora muito simples no trato com as pessoas, o prefeito 

alexandre Kalil (PHS), vez ou outra começa a receber algumas 
críticas, não propriamente em relação ao seu comportamento, 
mas, especialmente, pelo fato de muitos de seus secretários 
demonstrarem certo ar de arrogância. Deve ser coisa de quem 
está assumindo postos importantes pela primeira vez. 

Violência na ceasa
A violência que campeia as cidades da região metropolitana 

de Belo Horizonte agora se estende também para quem tra-

balha e atua no entorno da Ceasa, especialmente às margens 
da rodovia 040. Consta que os assaltos acontecem quase 
diariamente, sobretudo, no amanhecer do dia, nos horários em 
que os produtores estão nas ilas esperando para entregar os 
produtos. Santo Deus!

Postos desprotegidos
Enquanto dura a ordem da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte no sentido de retirar os guardas municipais e tam-

bém os porteiros de postos de Saúde, aumenta a quantidade 
de assalto, roubos e, ao mesmo tempo, a falta de segurança 
das pessoas que são obrigadas a trabalhar dia e noite nessas 
localidades. A insegurança é ainda maior para quem atua nas 
regiões mais distantes do Centro da capital. Alguém se habi-
lita a ajudar esses proissionais tão essenciais à sociedade 
belo-horizontina? 

Governo cai, cai...
Alguns cientistas políticos tem a mesma opinião de mem-

bros da oposição no Congresso Nacional. Em geral, a avaliação 
é sempre no sentido de que eles estão esperando o momento 
oportuno para acabar de vez com o governo do presidente 
Michel temer (PMDB). Se não for pelo convencimento, que 
seja pela cassação de mandato, arremata o jornalista gerson 
camarotti.

Fim de uma era
Tido como um dos grandes economistas de São Paulo, o 

professor antonio corrêa lacerda, não perdeu a oportunidade 
ao participar, recentemente, de um programa da TV Cultura. Ele 
ironizou: “Enim, a condenação do Paulo Maluf (PP), a mais 
de 7 anos de prisão, põe im a tão propalada era dos adminis-

tradores públicos adeptos da expressão ‘rouba, mas faz’”.  É 
isso aí, professor. Estamos vivendo novas eras. 
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indústria mineira atenta ao futuro do país

arquimedes Wagner Brandão de oliveira

Presidente da Casa de Software S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Elétrico / Eletrônico”
 

clóvis torres júnior
Diretor Executivo de Recursos Humanos, Sustentabilidade, Integridade Cor-
porativa e Consultoria Geral da Vale S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Base Nacional”
 

Fábio junqueira Bressane

Proprietário da Custódio e Bressane Engenharia Ltda
Indicação: Fiemg Regional Sul
 

Fernando de castro marques

Presidente da União Química Farmacêutica Nacional S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Diversiicados”
 

hermes marcos Vasconcelos soares

Diretor Presidente da Construtora Hercon
Indicação: Fiemg Regional Rio Doce
 

ivan lopes de campos

Sócio-Proprietário da Fogos Sabiá Indústria Comércio e Exportação Ltda
Indicação: Fiemg Regional Centro-Oeste
 

joão marcelo de araújo machado

Diretor da MCT Transformadores Ltda
Indicação: Comissão do Mérito Industrial
 

josé ércio raimundo

Diretor Comercial da Açoforja Indústria de Forjados S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Extrativa, Metalúrgica e Mecânica”
 

marcelo silva Duarte

Presidente da Lumar Metalúrgica Ltda
Indicação: Fiemg Regional Vale do Aço
 

marcos Daniel oliveira santos

Proprietário da Brilho do Sol Comércio e Indústria Ltda
Indicação: Fiemg Regional Vale do Paranaíba
 

mário lúcio Zumpano

Sócio-Diretor da Nimbahera Manutenção Ltda
Indicação: Comissão do Mérito Industrial
 

rafael Vasconcelos moreira Da rocha
Diretor-Presidente da Empresa Construtora Brasil S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Construção”
 

sandro antunes de carvalho
Diretor da HCJ32 Indústria Gráica
Indicação: Fiemg Regional Zona da Mata
 

Vicente de Paula rego de lima

Diretor do Café Três Corações S/A
Indicação: Sindicatos integrantes do setor “Alimentação”

homenageados: mérito industrial 2017C
omo ápice das comemorações 
do Dia da Indústria, em 25 
de maio, o setor industrial 
celebrou, com representantes 
do setor produtivo, do poder 
público e da sociedade, a 

condecoração do empresário Rubens 
Menin, presidente do Conselho de 
Administração da MRV Engenharia e 
Participações S/A, como Industrial do 
Ano 2017, e de Aguinaldo Diniz, vice-

-presidente da Fiemg, como Comen-

dador do Mérito Industrial da CNI, em 
solenidade, no Minascentro, na capital 
mineira.

 O evento também agraciou outros 
14 empreendedores do Estado com a 
medalha do Mérito Industrial. Durante 
seu discurso, o presidente do Sistema 
Fiemg, Olavo Machado Junior, comentou 
que o atual cenário político e econômico 
do país merece atenção. “Com grave 
preocupação comemoramos o Dia da 
Indústria 2017 em um cenário que não 
é exatamente o que gostaríamos de ver 
para o Brasil. Mas por outro lado, sem-

pre tendo orgulho e confiança no futuro 
do país”, salientou.

 Ainda segundo o líder empresarial, 
o setor industrial brasileiro, que no país 
conta com mais de 500 mil indústrias, 
geradoras de 10 milhões de empregos, 
sendo que só em Minas Gerais são 
mais de 64 mil empresas e mais de 1 
milhão de trabalhadores, não merece ser 
responsabilizados pelos erros e crimes 
cometidos por um grupo reduzido de 
pessoas e organizações.

“Neste momento, de forma genera-

lizada e absolutamente injusta, estes 
milhares de empresas e de empreende-

dores estão sendo expostos à execração 
pública e lançados na vala comum aberta 
pela Operação Lava Jato, que, em muito 
boa hora, nasceu para investigar a cor-
rupção e punir corruptos, nos setores 
público e privado”, disse. 

Ele ainda ressaltou que a luta da 
Indústria é para um país melhor para 
todos por meio “da força da democracia, 
da voz e do voto”. Já o vice-presidente 
da Fiemg e um dos homenageados da 
noite, o industrial Aguinaldo Diniz Filho, 
rememorou sua trajetória no Sistema 
Indústria. “Sinto-me profundamente 
honrado, como ex-aluno do Senai, em 
receber a mais alta Comenda da CNI”, 
disse. Empresário do setor têxtil, Diniz 
ressaltou a importância do segmento 
para o Brasil e Minas Gerais. “A indústria 
têxtil e de confecção brasileira é, hoje, a 
segunda maior empregadora da indús-

tria de transformação do país, com mais 
de 6,5 milhões de trabalhadores diretos 
e indiretos. Somente em Minas, a cadeia 
produtiva da moda engloba mais de 10 

mil empresas, que juntas geram 132.857 
empregos”, pontuou. 

O industrial do ano 2017, Rubens 
Menin, se disse honrado pela homena-

gem recebida e conclamou a necessi-
dade de união nesse momento de crise 
vivida pelo país. Segundo ele, não existe 
economia forte, sem indústria forte e que 
para que o Brasil retome seu rumo, três 
aspectos merecem atenção. O primeiro 
deles é o alto índice de judicialização 
presente no país. “A judicialização é 
inimiga do crescimento. Aqui, temos, 
por exemplo, mais casos de justiça do 
trabalho do que todos os outros países 
do mundo somados. Isso inviabiliza 
qualquer esforço”, comentou. Os outros 
dois fatores que prejudicam o desen-

volvimento brasileiro, segundo ele, são 
a alta carga tributária e os altos juros 
praticados nos país. “Não é saudável 
uma carga tributária de 40%. Os EUA, 
por exemplo, praticam uma taxa de 
26% e produzem um retorno melhor 
para a comunidade. Taxas tão altas é 
como correr a maratona com cinto de 
chumbo”, disse. 

Já o governador Fernando Pimentel 
(PT) enfatizou que o atual momento exi-
ge trabalho e serenidade de todos. 
Para o atual mandatário do Governo 
do Estado, a saída para a situação 
crítica do país passa pelo trabalho de 
centenas de empreendedores de todos 
os setores, para que, por meio deles 
nossa sociedade consiga alcançar dias 
melhores.

Pimentel ainda ressaltou o mérito do 
Sistema S como ferramenta de desen-

volvimento da sociedade. Para ele, a 
instituição não merece apenas ser pre-

servada, mas, sim, expandida. O político 
também pontuou ações do executivo 
estadual referentes às Leis Ambientais 
e a diminuição da carga tributária. 

O governador anunciou a existên-

cia de 11 protocolos de intenção com 
empresas de diversos setores com a 
possibilidade de investimento de, apro-

ximadamente, R$ 8 bilhões em Minas.

olavo machado, rubens menin e Fernando Pimentel

Dia da indústria

O Dia da Indústria foi instituído 
pelo presidente Juscelino Kubits-

chek, em 1957, por meio do Decre-

to nº 40.983, tendo sido ixado o dia 
25 de maio pelo Decreto nº 43.769, 
de 21 de maio de 1958. No mesmo 
ano, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) criou a Medalha do 
Mérito Industrial para homenagear 
industriais de destaque na cena na-

cional. A medalha nº 1 foi entregue 
ao presidente JK, pelo industrial 
Lídio Lunardi, presidente da CNI 
e da Fiemg.
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Taxa básica de juros 
precisa seguir em queda 

Mesmo com o abalo político sofrido pelo país, o 
Banco Central (BC) decidiu manter o ritmo de 
queda da taxa básica de juros na última reunião 
do Comitê de Política Monetária (Copom), se-

mana passada. Com o corte de 1,00 ponto percentual, a 
Selic passou de 11,25% para 10,25%. É o menor patamar 
desde janeiro de 2014, quando o índice era de 10,50% 
ao ano. 

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), Bruno Falci, a decisão do 
BC de continuar baixando os juros foi acertada. “É preciso 
desvincular a economia da crise política e seguir adotando 
medidas que ajudem o Brasil a sair da recessão. Isso inclui a 
continuidade das reformas estruturais que são fundamentais 
para colocar o país no rumo certo”, airma.  

Em um cenário de incertezas, com a taxa de de-

semprego ainda elevada (14 milhões segundo dados do 
PNAD/IBGE), pequenas demonstrações de reação da 
economia vêm sendo observadas. A inlação começou a 
desacelerar (nos últimos 12 meses, até abril de 2017, o 
percentual foi de 4,08% e com previsão de fechar o ano 
em 3,92%) e a projeção oicial para o Produto Interno Bruto 
é de crescimento de 0,5% este ano, segundo o Boletim 
Focus do Banco Central. O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de abril foi de 0,14%. No ano, 
a taxa acumulada é de apenas 1,10% e, em 12 meses, de 
4,08%. Além disso, a Petrobras anunciou corte de 5,4% 
no preço da gasolina e de 3,5% no do diesel, na última 
semana. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou a bandeira verde (sem cobrança adicional) para 
as contas de luz em junho.

Para Falci, isoladamente, esses índices favoráveis 
ainda não são suicientes para o Brasil navegar, deinitiva-

mente, em águas calmas. “Para o país deixar a recessão 
para trás, a recuperação tem que se manter sólida e não 
pode deixar-se contaminar pelo ambiente político”, res-

salta. Segundo o dirigente, “a melhora dos indicadores 
econômicos pode signiicar a retomada do investimento 
e impactar, positivamente, na geração de emprego. Isso 
estimula o consumo e, consequentemente, aumenta as 
receitas das empresas”, analisa.

A continuidade da queda na taxa Selic é um fator im-

portante para fomentar o crédito e o consumo, bem como 
alavancar a atividade econômica. O presidente da CDL/BH 
acredita que este decréscimo aliado a medidas que estimu-

lem a atividade produtiva e a geração de emprego, pode 
contribuir para impulsionar a economia. “O varejo, assim 
como outros setores, necessita de fôlego. Em todo o ano de 
2016, o comércio de Belo Horizonte sofreu decréscimo nas 
vendas, nos mais diversos ramos de atividades”, salienta. 
Dados da CDL/BH indicam que, no primeiro trimestre deste 
ano, a situação na capital mineira ainda foi de retração de 
1,29%, em função da alta taxa de desemprego. 

“Esperamos que a economia se recupere e possa 
injetar novo fôlego aos negócios, com geração de mais 
empregos e renda. O anseio do movimento varejista é 
que o ano seja melhor para o segmento e, claro, que o 
país inteiro volte a ser estável e próspero”, completa Falci. 

Dia dos namorados: expectativa de
vendas é a maior dos últimos 3 anos

Comerciantes de BH estão otimistas

Considerada a terceira melhor 
data para o comércio, o Dia dos 
Namorados chega com grande 
expectativa não apenas para os 
empresários, mas também para 
os apaixonados. Segundo pes-

quisa divulgada pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Minas 
Gerais (Fecomércio MG), neste 
ano, os casais pretendem gastar, 
em média, R$ 100 com o presente 
para a pessoa amada e os itens 
de vestuário serão os preferidos 
de 32,9%.

Para 2017, o levantamento da 
Fecomércio MG mostra que mais 
da metade (52,7%) dos empresá-

rios de Belo Horizonte acredita em 
uma expansão do faturamento em 
relação ao ano anterior. O percentu-

al de otimistas é o maior dos últimos 
3 anos – em 2015, eram 32,7% e, 
no último levantamento, 39,2%. O 
impacto será positivo para 51,8% 
das lojas da capital.

lojistas preparados
A Essenciale, localizada no 

bairro Gutierrez, na região Oeste de 
Belo Horizonte, está se preparando 
para a data. Valéria Lemos, pro-

prietária, conta que, durante todo 
o mês de junho, a loja vai oferecer 
descontos especiais e vale com-

pras para quem adquirir qualquer 
peça. “A expectativa é boa, já que 
os namorados e maridos amorosos 
são generosos com suas amadas”.

Os bons resultados de 2016 
também é um fator que está ele-

vando a expectativa de Valéria. 
“Os clientes mais antigos sempre 
voltam para comprar presentes, 
mas há também alguns novos. 
Além disso, ano passado foi uma 
semana positiva”. Segundo a 

proprietária, a peça que mais 
vende neste período do ano são 
os vestidos e as compras são de, 
aproximadamente, R$ 500.

apaixonados
A estudante de direito, Eloá Ly-

sardo, 22, conta que vai dar roupa 
para o namorado. Juntos a apenas 
2 meses, ela explica que escolheu 
presenteá-lo com uma blusa de 
frio, pois é uma peça que ele está 
precisando. “Não acho que seja uma 
data para se dar presente, é um dia 
para passar juntos. Porém, como é o 
nosso primeiro Dia dos Namorados, 
então resolvi dar essa lembrança”.

Outro fator determinante para a 
escolha do presente foi o preço. Ela 
disse que irá gastar R$ 150 com a 

blusa, entretanto, revela que se a 
peça fosse mais cara não iria com-

prar. “Só vou adquirir porque sei da 
necessidade dele e por ter achado 
a jaqueta na promoção”.

Já a dentista Aline Martins, 22, 
e o seu namorado, Lucas Carvalho, 
24, irão fazer uma viagem. Por ser 
o primeiro Dia dos Namorados que 
estão passando juntos e pelo fato 
de acharem os presentes caros, 
eles decidiram ir para São Sebas-

tião das Águas Claras, também 
conhecido como Macacos – distrito 
de Nova Lima. “Queremos um tem-

po só para nós dois, achamos uma 
data adequada e um valor razoável. 
O presente era mais caro, não irí-
amos aproveitar tanto, já a viagem 
vai ser um momento de descanso, 
lazer e tranquilidade”. 

A empresária Marina Gregório 
Resende, 25, vai presentear o seu 
companheiro com um ingresso do 
show de Paul McCartney. Juntos 
há 9 anos, ela conta que sempre 
troca presentes em várias datas 
e que prefere dar os com maior 
valor agregado, pois sente que 
é uma maneira de mostrar o seu 
amor. “Sou pobre, não sei onde 
arrumo dinheiro para esses pre-

sentes. É muita economia e cartão 
de crédito”, brinca.

Para quem ainda não se 
decidiu o que fazer no Dia dos 
Namorados, o site Peixe Urbano 
está com várias promoções em 
viagens para destinos bem co-

nhecidos nacionalmente, como 
Cabo Frio (RJ), Angra dos Reis 
(RJ) e Campos do Jordão (SP). 
Para saber mais, acesse: ht-
tps://www.peixeurbano.com.br.

O hotel Ouro Minas, loca-

lizado na região Nordeste de 
BH, está com promoção para 
a data. Para quem decidir icar 
hospedado e jantar no local, 
o casal deverá desembolsar 
R$ 690.

Já o Florest Hills começa 
o seu período promocional no 
dia 5.  Os casais que comemo-

rarem o Dia dos Namoradores 
nas suítes do motel podem 
escolher entre três opções di-
ferentes de presentes: 2 horas 
a mais de hospedagem, uma 
garrafa de espumante ou o 
café da manhã especial para 
a pernoite

Vestuário é a opção mais procurada de presente para a data
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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
Ediicio 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

turismo de luxo gera r$ 725 mi 
e cresce mais de 8% anualmente

vice-presidente do tjmG, des. Geraldo Augusto e o juiz 
dr. Bruno teixeira lino, em evento no Automóvel clube
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uM SuPREMo PRa lá DE DiFícil - Em toda a minha vida 
de repórter e de testemunha dos acontecimentos políticos, nos 
últimos 50 anos, nunca imaginei que um dia chegássemos a 
situação de não reconhecer no atual Supremo Tribunal Federal 
(STF), um colégio de ministros imparcial. É triste saber que, 
neste tribunal superior, não tenha um só ministro que goze 
da coniança do povo brasileiro, porque eles, diferentemente 
de outros magistrados, passaram a emitir pareceres informais 
pela imprensa, adiantando suas decisões que deveriam 
apenas estar nos autos. Temos que mudar a lei que faculta 
ao presidente da República a indicação de ministros. Para ser 
do STF, a pessoa deveria ter passado pela magistratura de 
algum Estado, ter sido juiz no interior e pelo menos ser um 
professor de direito constitucional para poder ser o guardião 
da nossa Constituição.

DElaÇÃo DE Palocci - O ex-ministro de Lula (PT), que 
continua preso em Curitiba, está negociando uma delação, 
na qual reivindica cumprir sua pena em casa e, para isso, 
estaria disposto a entregar algumas informações importantes 
envolvendo o ex-presidente Lula. Banqueiros e empresários 
também estariam na lista de Palocci e, neste caso, a República 
estremeceria mais uma vez.

PESquiSaS - As primeiras pesquisas realizadas em Minas 
visando as eleições de governador para o próximo ano contem-

plam a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT), com 
certa folga. Na segunda colocação está o ex-presidente da 
ALMG, Dinis Pinheiro (PP), que continua visitando o interior. Uma 
guerra surda já foi iniciada com o intuito de preencher a vaga 
de vice-governador na futura chapa de Pimentel. Por enquanto, 
Dinis Pinheiro conversa com Marcio Lacerda (PSB). Pode sair 
uma dobradinha entre eles.

cRiSE nÃo aFEta MERcaDo - Interessante que apesar 
da crise política que se instalou no país com a delação dos ir-
mãos Batista, da JBS, os indicadores econômicos não sentiram 
muito o efeito. O chamado mercado inanceiro acredita que a 
manutenção da atual equipe econômica, cheiada por Henrique 
Meirelles, é a garantia de que o país vai sair da recessão.

a imprensa já está iniciando a montagem de barraca 
diante do Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar a partir de 
terça-feira, dia 6, a chapa Dilma/Temer. O senador Aécio Neves, 
como presidente do PSDB, candidato derrotado e tendo sido 
patrocinador da ação, praticamente, não tem mais nenhum 
interesse no resultado.

Pelé, apesar do uso de bengala, depois de cirurgia mal 
sucedida na coluna, continua com agenda cheia. Tem compro-

missos nos próximos dias em Londres e Moscou.

até meados do inal do ano, será lançado um livro contando 
a história de vida de Zezé Motta, a grande atriz que viveu no 
cinema a igura histórica de Chica da Silva. 

o povo comentando a atual situação do presidente Temer: 
“É, pelo jeito o presidente não deve estar tendo tempo para 
curtir sua bela mulher”.

Domingo, dia 04 de junho 
Jornalista Romero Solha
Amadeu Martini
Amadeu Scarpelli
Jornalista Tito Karam Guimarães

segunda-feira, 05
Tais Nascimento - Rádio Itatiaia 
Jornalista Idamaris Félix 
Júlio Peron

terça-feira, 06
Ex-deputado Fahim Sawan
Fabiana Souza - Radio Itatiaia 
Carlos Gonçalves Faria

Quarta-feira, 07
Jornalista Álvaro Fraga
Mário de Assis
Antônio Soares Dias

Quinta-feira, 08
Dr. Márcio Garcia Vilela
Jornalista Rômulo Russo
Ex-deputado Zé Maia

sexta-feira, 09
Aniversário da cidade de Pitangui
Dr. Ivan Jansen
Antônio Rodrigues Goulart

sábado, 10
Dr. Raimundo Cândido Junior
Luiz Carlos Bregunci

Segmento turístico que sempre vem 
crescendo, independente da crise, e uma 
bela oportunidade para as agências de 
viagens é o turismo de luxo. O Anuário do 
Turismo de Luxo 2015-2016, da Brazilian 
Luxury Travel Association (BLTA) apontou 
que o setor movimentou R$ 725 milhões 
no ano passado, um incremento de 8,2% 
em relação a 2015. Com uma diária média 
de R$1.500,00, o país teve 414 mil hós-

pedes, sendo 52% de estrangeiros, sendo 
70% das vendas por meio dos agentes 
de viagens e operadoras. No país, temos 
cerca de 160 mil milionários, dos quais 
35% com 35 anos de idade ou menos.

O que um destino de luxo necessita 
ter? Oferta hoteleira ampla e de quali-
dade, com mão de obra especializada 
e bem treinada; diversidade e grande 
oferta de belezas naturais e culturais; e 
forte política de promoção dentro e fora 
do país. Destinos mais procurados: Rio 
de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, 
Trancoso e Amazonas, seguidos por 
Campos do Jordão, Tiradentes, Itaipa-

va, Búzios e Florianópolis. O luxo é o 
segmento mais rentável do turismo, e é 
nele que o pequeno tem a chance de se 
diferenciar das grandes empresas. São 
mais de 1,2 mil quartos no país e um 
produto de altíssimo nível, que tem como 
objetivo maior atrair o turista estrangeiro. 
20% são originários da Europa, 15% 
da América do Norte e 6% da América 
do Sul, sendo 11% de outros locais do 
mundo. 48% são brasileiros!

Com idade em torno dos 40 anos, 
os turistas de luxo costumam viajar em 
casal (49%), sozinhos (17%) ou casal 
com ilhos (16%), e o motivo são 64% 
lazer, negócios 21%, eventos sociais 
8%. Possuem um alto poder aquisitivo 
– renda mensal de 10 mil dólares no 
mínimo, com gasto médio por pessoa 
de R$ 2.348,00 por dia, e a viagem dura 
entre 3 a 7 dias, e que não são afetados 
pela crise na economia, ou seja, esco-

lhem locais independentes do preço. O 
que eles mais procuram em um destino 
é autenticidade e experiência, que vem 
conhecer e entrar em contato com a po-

pulação local e conhecer os habitantes 
em seu dia-a-dia. São extremamente exi-
gentes em termos de serviços e querem 
agilidade no atendimento e um alto nível 
de qualidade e conforto, principalmente 
em relação a suas necessidades.

 São iéis e excelentes boca-a-boca. 
São turistas que gastam cerca de 20 mil 
dólares americanos em cada viagem 
internacional. São 800 mil a 1,2 milhão 
de pessoas consideradas consumidoras 
neste segmento no Brasil, podendo 
ser classiicadas em absoluto (U$ 30 
milhões de investimentos), aspiracional 
(U$ 1 milhão) e acessível (U$ 100 mil). O 
país representa 70% do total do mercado 
de luxo na América Latina.

Luxo são novas e inéditas experi-
ências proporcionadas e vivenciadas: 
gastronomia, moda, arquitetura, de-

sign, estilo de vida, e muito conforto e 
atendimento especial individualizado. 
O objetivo é agregar os diversos produ-

tos de luxo ao turismo. Hotéis têm que 
receber os clientes, as celebridades, 
marcas e inluenciadores. Eles têm que 
virar espaços de locação, pano de fundo 
de ilmes e comerciais. É necessário o 
impacto midiático! Hotéis precisam se 
inspirar em boas práticas internacionais 
a im de oferecer um produto melhor 
qualiicado. A maioria dos hotéis de luxo 
é boutique, com características próprias, 
e atraem este público selecionado.

Mas tem que ter autenticidade, uma 
grande oferta de produtos únicos, várias 
formas de se viajar e conhecer o destino. 
Essa diversidade permite que os turistas 
conheçam o destino de forma diferente 
em cada viagem que façam a ele, e sem-

pre aquela vontade de retornar. Cenas 
autênticas: ao entrar num bar, o turista se 
depara com a música brasileira, pessoas 
dançando e cantando, e mostrando a 
cultura local. Transporte por avião em 
classe executiva ou primeira classe, ou 
aviões particulares; cabines exclusivas 
em Cruzeiros, Trens e grandes lanchas. 
Tudo aquilo que dá status social

Belo Horizonte já pode se candi-
datar a este segmento, a começar da 

moda luxo em diversas boutiques dos 
bairros Lourdes e Cidade Jardim, bem 
como do quarto andar do BH Shopping, 
onde temos grifes internacionais de 
roupas, relógios, materiais esportivos e 
equipamentos eletrônicos; restaurantes 
à la carte com chefs famosos nacional 
e internacionalmente que recebem 
outros chefs de outras partes do mundo 
durante mini festivais gastronômicos, 
com destaque para Vecchio Sogno do 
famoso Ivo Faria; o Circuito Liberdade 
com seus cafés como em qualquer parte 
do mundo, mas com o diferencial dos qui-
tutes mineiros, incomparáveis; eventos 
culturais internacionais .envolvendo todas 
as artes ao redor do Patrimônio Cultural 
da Humanidade – Conjunto Moderno da 
Pampulha; os museus de Artes e Ofícios 
ou de Inimá de Paula, artista reconhecido 
em todo o mundo; e com a abertura no 
inal deste ano do Hotel Fasano. Eviden-

temente a suíte presidencial real do Ouro 
Minas, com seus 300 metros quadrados 
e diária em torno de R$ 4,8 mil, ainda é 
um sonho de desejo de muitas noivas e 
casais apaixonados, e ser recebidos por 
uma concierge.

O Turismo de Negócios e Eventos 
aquece este segmento do turismo de 
luxo, quando inúmeras esposas dos mé-

dicos e de empresários do agronegócio 
acompanham ao evento em BH, e aqui 
têm a grande oportunidade de adquirir 
um vestido de grife ou um sapato ou 
mesmo uma joia exclusiva no Talento 
Joias ou um relógio Rolex na Manoel 
Bernardes. Como toda capital, inúmeras 
agências de carros como Mercedes, 
BMW e Jaguar, e outras; participar de 
leilões de obras de arte – inclusive obras 
do século XVIII – nas inúmeras galerias, 
ou em leilões de cavalos ou de gado.

Sem mencionar os nossos hotéis 
do “Circuito de Charme”, uma grife e 
uma chancela de atendimento exclusi-
vo: temos a Fazenda Boa Esperança, 
em Florestal, na região metropolitana 
de BH. Venha experimentar tudo isso, 
venha para Belo Horizonte, de braços 
abertos ao mundo!
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ProGramação cinemark
BH SHoPPing (01/06/2017 a 07/06/2017)

Sala FilME HoRáRioS

1 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 3D 13:40 - 16:40 - 20:00  (todos os dias, exceto sex) 

2 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D XD DBoX 15:20 - 18:30 - 21:40 (todos os dias) **12:10 (sáb/dom, horário extra)

3 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D DBoX 16:50 - 20:20 (todos os dias)

3 Mulher Maravilha - 12 anos DuB 3D DBoX 13:30 (todos os dias)

4 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos DuB 3D 15:10 - 18:10 - 21:20 (todos os dias)

4 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos DuB 12:20 (sáb/dom)

5 Smurfs e a Vila Perdida - liVRE DuB 15:30 (todos os dias, exceto sáb)

5 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 3D 17:40 - 20:40 (todos os dias, exceto sáb) 19:10 - 22:20 (sáb)

5 Real - o Plano Por trás da História - 12 anos oRi 13:00 (todos os dias,exceto sáb)

5 Final da uEFa champions league 2017 - liVRE oRi 15:15 (sáb)

6 Rei arthur - a lenda da Espada - 14 anos lEg 19:20 - 22:10 (todos os dias)

6 alien: covenant - 14 anos lEg 14:10 (todos os dias)

6 as aventuras de ozzy - liVRE DuB 17:10 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, horário extra)

7 a cabana - 12 anos lEg 19:00 - 22:00 (todos os dias)

7 Rei arthur - a lenda da Espada - 14 anos lEg 16:10 (todos os dias)

7 Smurfs e a Vila Perdida - liVRE DuB 14:00 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

8 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 14:40 - 18:00 - 21:00 (todos os dias)

9 Z a cidade Perdida - 12 anos lEg 18:20 - 21:30 (todos os dias, exceto sáb) 19:30 (sáb)

9 as aventuras de ozzy - liVRE DuB 13:20 - 15:50 (todos os dias, exceto sáb) 12:40 (sáb)

9 Final da uEFa champions league 2017 - liVRE oRi 15:15 (sáb)

10 amor.com - 12 anos oRi 13:10 - 15:40 - 17:50 - 20:10 (todo os dias)

Pátio SaVaSSi (01/06/2017 a 07/06/2017)

Sala FilME HoRáRioS

1 amor.com - 12 anos oRi 13:00 - 15:50 - 19:00 - 21:20 (todos os dias) 

2 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 3D 14:30 - 17:30 - 20:30 (todos os dias) **11:20 (sáb/dom, horário extra)

2 antes que Eu Vá - 12 anos lEg 23:40 (sáb)

3 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 18:40 - 21:50 (todos os dias)

3 alien: covenant - 14 anos lEg 13:20 (todos os dias)

3 Real - o Plano Por trás da História - 12 anos oRi 16:20 (todos os dias)

4 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 3D 15:30 - 18:30 - 21:30 (todos os dias) **12:30 (seg a sex,horário extra)

4 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos DuB 12:30 (sáb/dom)

5 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 14:40 - 17:50 - 21:00 (todos os dias) 11:30 (sáb/dom, horário extra)

6 Mulher Maravilha - 12 anos DuB 3D 13:50 (todos os dias)

6 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 17:00 - 20:10 (todos os dias) **23:20 (sáb, horário extra)

7 a cabana - 12 anos lEg 16:30 (todos os dias)

7 Rei arthur - a lenda da Espada - 14 anos lEg 19:20 - 22:05 (todos os dias)

7 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 13:30 (todos os dias)

8 Royal opera House: o trovador - 10 anos lEg 19:30 (ter)

8 corra! - 14 anos lEg 20:45 (todos os dias, exceto ter) 16:10 (ter) 

8 as aventuras de ozzy - liVRE DuB
14:00 - 16:10 - 18:20 (todos os dias, exceto ter)
14:00 (ter) **11:40 (sáb/dom, horário extra)

DiaMonD Mall (01/06/2017 a 07/06/2017)

Sala FilME HoRáRioS

1 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 14:40 - 17:50 - 21:00 (todos os dias)

1 Mulher Maravilha - 12 anos DuB 3D 11:40 (sáb/dom)

2 a cabana - 12 anos lEg 13:30 (todos os dias)

2 inseparáveis - 14 anos lEg 16:45 - 19:30 - 22:00 (todos os dias)

3 amor.com - 12 anos oRi 16:30 - 19:00 - 21:20 (todos os dias)

3 Real - o Plano Por trás da História - 12 anos oRi 14:00 (todos os dias)

4 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 14:20 - 17:30 - 20:40 (todos os dias) **11:20 (sáb/dom, horário extra)

5 Mulher Maravilha - 12 anos lEg 3D 17:10 - 20:10 (todos os dias)

5 Mulher Maravilha - 12 anos DuB 3D 13:50 (todos os dias)

6 Rei arthur - a lenda da Espada - 14 anos lEg 3D 16:00 - 18:50 (todos os dias, exceto seg) 13:10 - 16:00 (seg)

6 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos DuB 3D 13:10 (todos os dias, exceto seg)

6 Piratas do caribe - a Vingança de Salazar - 12 anos lEg 3D 21:40 (todos os dias, exceto seg)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PRogRaMaÇÃo SuJEita a altERaÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

natália macedo

mestre em neuroPsicoloGiA

eDuarDo shinyashiki

O governador Fernando Pimentel (PT) entregou durante cerimônia 
no Palácio da Liberdade, 14 ambulâncias para o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu) de Belo Horizonte. Os veículos, 
conhecidos como Unidades de Suporte Básico (USB), se destinam à 
renovação da frota do Samu da capital mineira, buscando fortalecer a 
rede de urgência e emergência e garantir mais segurança e qualidade 
no atendimento médico aos moradores da região. As ambulâncias 
foram recebidas pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS).

Pimentel destacou que, mesmo diante da crise política e inanceira 
do país, o governo do Estado continua prestando os serviços aos 
mineiros de forma eiciente. “Estamos trabalhando. Minas continua 
funcionando. Os serviços públicos não tiveram interrupção, não houve 
colapso de nenhum serviço público. Hoje, por exemplo, estamos, em 
parceria com a prefeitura, entregando mais unidades e renovando a 
frota do Samu de BH. Minas está enfrentando a crise com trabalho e 
serenidade”, airmou em entrevista à imprensa. 

O governador disse ainda ser preciso cautela diante do atual ce-

nário político do país. “É um momento muito delicado no Brasil. Nós 
temos que ter muita cautela. Eu tenho dito que Minas precisa dar o 
exemplo que tem a ver com a nossa história, com a nossa tradição. 
Um exemplo de serenidade, de equilíbrio”, airmou Pimentel.

 
atendimento

Em BH, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
realiza, em média, nove mil atendimentos por mês. Entre janeiro e 
abril deste ano, foram registradas 36.402 saídas de ambulâncias que 
resultaram em atendimentos.

Os veículos entregues nesta segunda-feira fazem parte de um 
total de 300 ambulâncias adquiridas pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES). Dessas, 267 são do tipo USB e 33 Unidades de Supor-
te Avançado (USA). O investimento global por parte do governo de 
Minas Gerais para a aquisição das 300 ambulâncias foi de R$ 37,1 
milhões. Até o momento, 80 veículos já foram entregues para SAMUs 
municipais e regionais em todo o Estado.

Também participaram da cerimônia os secretários de Estado de 
Saúde, Sávio Souza Cruz, e de Estado de Casa Civil e Relações 
Institucionais, Marco Antônio Rezende, o subsecretário de Assuntos 
Institucionais da Secretaria de Estado de Governo, Marco Antônio 
Leite, a secretária geral adjunta, Alcione Comonian, os secretários 
municipais de Saúde, Jackson Pinto, e de Assuntos Institucionais da 
Prefeitura de Belo Horizonte, Adriana Branco, e o líder de governo na 
Câmara Municipal, Léo Burguês.

o corpo diz
Os acontecimentos do dia a dia nos 

ensinam que o nosso corpo é marcado 
pela história individual, social, por costu-

mes e tradições que foram transmitidos 
para nós. Expressões, gestos e posturas 
reletem o nosso posicionamento no 
mundo de uma maneira muito mais 
concreta do que as palavras.

Um dos primeiros estudiosos que 
pesquisou a importância da comunica-

ção não verbal foi Charles Darwin, em 
1872, quando airmou em sua obra que 
comportamentos e expressões como o 
sorriso, o choro, a dor, a raiva e o medo, 
típicos dos seres humanos, também 
estão presentes em outras espécies do 
reino animal. Por isso, podemos dizer 
que a linguagem corporal é o mais pri-
mitivo sistema de comunicação. 

Outro estudioso, o professor ame-

ricano Albert Mehrabian, evidenciou 
a importância da comunicação não 
verbal em 1967, quando publicou sua 
pesquisa sobre a linguagem corporal, 
demostrando que só 7% do signiicado 
da mensagem no processo de comu-

nicação é transmitido por meio das 
palavras, porém, essa é apenas uma 
pequena parte do diálogo. 

A componente não verbal – o 
tom de voz, o ritmo, as pausas – é 
responsável por 38% da mensagem 
e o elemento paraverbal, que é a lin-

guagem corporal, ou seja, a postura, 
o olhar, a mímica facial, os gestos, as 
expressões do rosto e os movimentos 
do corpo, são responsáveis pelos 55% 
da comunicação. 

A partir disso, podemos concluir 
que quando falamos com alguém 
somos observados de todos os pontos 
de vista, mas nós também avaliamos 
o nosso interlocutor, ou seja, somos 
analisados e analisamos, mesmo 
inconscientemente, não apenas pelo 
que se diz com as palavras, mas tam-

bém, com o corpo e pelo tom de voz. 
No trabalho, por exemplo, seja em 

reuniões, em entrevistas, em encon-

tros com clientes e fornecedores, pre-

cisamos nos observar e analisar com 
atenção o interlocutor, para melhor 
sermos compreendidos e entender as 
intenções e emoções do outro. 

No caso de um líder, esse prois-

sional precisa estar atento para per-
ceber e compreender quando alguém 
está motivado ou desmotivado, entu-

siasmado ou apático, comprometido 
ou desinteressado, para direcionar e 
focar ações que concretizem os resul-
tados. Mas, quando estou consciente 
da minha linguagem corporal? Por 

que é tão importante compreender a 
nossa comunicação não verbal? E das 
demais pessoas?

A linguagem corporal transmite 
elementos adjuntos à comunicação 
verbal e é mais decisiva, pois é mais 
sincera e espontânea na transmissão 
das informações, ainal, expressa pen-

samentos e emoções de forma mais 
intensa e verdadeira que as palavras.  

Muitas vezes, a empatia é criada 
pela observação, acompanhamento e 
valorização dos sinais corporais que o 
outro envia no processo de comunica-

ção, criando assim, o sentimento que 
o ser humano mais valoriza: sentir-se 
compreendido e respeitado.

Nossa linguagem corporal, algo 
complexo e sutil, conta a história 
pessoal de cada um de nós. Ela se 
modifica no decorrer da vida, de-

monstra a evolução e maturidade de 
cada um, transforma-se dependendo 
do estado de ânimo, da situação e 
contexto em que nos encontramos, 
gerando o grande desafio da comu-

nicação, já que cada pessoa é um 
universo a ser compreendido em 
diferentes momentos. Identificar essa 
linguagem permite aperfeiçoar todas 
as nossas relações e, consequente-

mente, os resultados, performances e 
diálogos para viver como desejamos 
e merecemos!

número de fumantes tem 
queda de 28% no Brasil

País é o principal no ranking de ex-fumantes

Para saber quais uBss possuem o tratamento 
ao tabagismo, basta acessar o site da se-
cretaria de saúde: www.saude.mg.gov.br/
tabagismo, ou ligar: 3247-3700

O 
vício em fumar cigarro acomete 1,2 
bilhão de pessoas em todo o mundo. 
O problema é, hoje, a principal causa 
de morte evitável em todo o planeta. 
No Brasil, estima-se que 200 milhões 

de pessoas morram por consequência do tabaco. 
O país ocupa o 8º lugar no ranking absoluto de 
fumantes, sendo 7,1 milhões de mulheres e 11,1 
milhões de homens. Contudo, apesar de todos 
esses números, tem-se uma boa notícia: desde 
1990 a 2015 a porcentagem de fumantes diários 
no país caiu de 29% para 12% entre homens e 
de 19% para 8% entre mulheres, totalizando 
uma queda de 28%. O Brasil é reconhecido, 
mundialmente, por ser o país no qual as pessoas 
mais largam o cigarro.

O pneumologista Luiz Fernando Ferreira 
aponta que o cigarro reduz em 10 anos a 
expectativa de quem fuma. “Além disso, ele 
aumenta o risco do surgimento de cerca de 50 
doenças. Dentre elas, os três grupos mais 
importantes são: as cardiovasculares, 
como o infarto e o derrame cerebral; 
as respiratórias, que são a bronquite 
e o enisema pulmonar; e diversos 
tipos de câncer, com destaque para 
o de pulmão”.

Ferreira aponta que as pessoas 
que convivem com fumantes, cha-

madas fumantes passivas, também 
são prejudicadas. “Seja em casa ou 
no trabalho, estar em contato com uma 
pessoa que fuma aumenta o risco das do-

enças citadas, e nas crianças, cresce o risco de 
crise de asma, infecções e otite”.

Ele esclarece que a vida do paciente é 
sempre melhor após parar de fumar. “A pessoa 
diminui o risco de doenças e aquelas que já tem 
algumas patologias, passam a ter menos crise 
e internações. Quanto mais cedo ela parar de 
fumar, melhor”.

Pensando em melhorar a qualidade de 
vida, a vendedora Irene Souza e Silva, 28, 
largou o tabaco. Ela, que fumou por 12 anos, 
conta que abandonar o vício não é fácil. “Foi 

um processo difícil e com muitas recaídas. Só 
no ano passado, após 2 anos tentando, pude 
dizer: não sou mais fumante. Eu comecei a 
fumar com 13 anos e só agora percebi que 
era hora de parar”.

Ela declara que o cigarro já afetava muita 
coisa em sua vida e leu muito sobre como largar 
o vício. “Eu vivia cansada e sem disposição. Mi-
nha pele, cabelo, unhas e dentes estavam feios e 
minha voz rouca. Depois de decidir parar, li muito 
sobre as práticas que me ajudariam, comecei 
a fazer caminhada todos os dias e melhorei a 
alimentação. Tudo isso me auxiliou”.

Ela conclui dizendo que parar de fumar 
mudou sua vida. “Após 2 anos, me sinto muito 
melhor. Minha disposição para viver voltou. Sinto 
até que respiro melhor. Hoje, o cigarro não faz 
falta nenhuma na minha vida e entendo que a 
melhor decisão foi parar de fumar.

auxílio

Para ajudar os dependentes do tabaco, as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Estado 

possuem tratamentos ao tabagismo. De 

acordo com a diretora de promoção da saúde, 
Daniela Campos, o programa é muito positivo e 
auxilia 15 mil fumantes todos os anos. “Estamos 
em cerca de 683 municípios de Minas Gerais. O 
tratamento ocorre em quatro sessões semanais 
e, após, as sessões o paciente ica em tratamen-

to de 6 a 12 meses”.
Daniela explica quais são os passos para 

iniciar o tratamento. “Primeiro, a pessoa deve 
querer parar de fumar de verdade. Após tomar 
essa decisão, ela procura uma UBS que oferte 
o tratamento. O acompanhamento é realizado 
por uma equipe multidisciplinar, composta por 
psicólogos, farmacêuticos e médicos, que vai 
avaliar o grau de dependência do paciente e 
indicar o melhor tratamento. Às vezes, a pessoa 
necessita de um suporto medicamentoso para 
aliviar o estresse e outros sintomas causados 
pela abstinência”, conclui.

Dia 31 de maio é celebrado o
dia mundial sem tabaco
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Fernando Pimentel entrega
14 ambulâncias para BH

o governador e alexandre kalil
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parar de
fumar
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Depois de trabalhar por 5 anos 
em São Paulo com o produtor e 
empresário Rick Bonadio, o músico 
mineiro Thiago Rabello alça voo solo 
e se prepara para lançar seu projeto 
autoral e independente. Intitulado 
“Venha”, o CD foi produzido pelo 
próprio cantor, compositor e multi-
-instrumentista, com coprodução de 
seu pai, José Namen, e Marcelinho 
Guerra. O trabalho tem participação 
de instrumentistas como Nelson 
Faria, Felipe Continentino, Frederico 
Heliodoro, Marco Lobo, Aloízio Horta, 
José Namen, além das vozes de 
Mariana Nunes e Jéssica Lima.

Para marcar o novo CD, o artista 
fará o show de lançamento no dia 10 
de junho (sábado), a partir das 23h, 
no Freud Bar (Rua Nossa Sra. de 
Fátima - Vale do Sereno, Nova Lima), 
onde o álbum estará disponível para 
venda, mas, a partir do dia 5 de junho, 
o projeto estará nas principais plata-

formas digitais de música. O músico 
subirá ao palco acompanhado de 
José Namen (teclado), Felipe Vilas 
Boas (guitarra), Aloízio Horta (baixo), 
Daniel Guedes (percussão) e Felipe 
Continentino (bateria).

No espetáculo, Thiago e banda 
vão tocar as seis faixas do disco, 
que trazem arranjos atuais e res-

soam elementos do jazz, pop, rock 
e MPB, além de interpretações de 
artistas como Milton Nascimento e 
Tom Jobim. O estilo do projeto, como 
o cantor gosta de deinir, é o MPB 

moderno: “Músicas em português 
sem um viés especíico, com arranjos 
atuais que sintetizam minhas inluên-

cias”, airma.
 As músicas revelam um mo-

mento mais introspectivo, silencioso 
e solitário do músico. “A temática do 
disco é a busca pelo autoconheci-
mento, questiona sobre o sentido 
da nossa existência, como na letra 
‘Consciência’ que diz: ‘De que me 
vale ocupar o corpo, se eu não 
souber o meu lugar, e pelos anos 
andar perdido?’. Ao mesmo tempo, o 
repertório passa uma mensagem de 
perseverança e mostra que do outro 
lado do sofrimento pode existir algo 
de bom, como nos versos de ‘Viver’: 
‘Pode o tempo carregar das nuvens 
mais escuras; chover, chover... Pode 
inverno se arrastar sem pressa sobre 
os anos; gear, gear... Na hora que o 
sol vier, estarei lá’”, explica.

A capa do CD tem ilustração de 
Larissa Fernandes e evidencia a es-

sência do projeto. “O da capa repre-

senta, simultaneamente, a vida e nós 
mesmos. ‘Venha’ é um convite para 
descermos este único rio, percorrer-
mos o caminho do autoconhecimento 
nesta única vida”, diz.

Bh terá a sua primeira
Feira medieval aberta

Praça do Papa será palco do evento, no dia 10 de junho

Cavalheiros trajados em suas 
brilhantes armaduras, empunhando 
grandes espadas forjadas pelo 
fogo... Não, esse não é um conto 
de fadas e muito menos um conto 
heroico. Estamos falando a 1ª Feira 
Medieval Aberta de Belo Horizonte, 
que será realizada na Praça do 
Papa, na região Centro-Sul, no dia 
11 de junho, das 10h às 18h.  

Para quem gosta de viajar para 
os tempos antigos, o evento é um 
prato cheio. A ideia é reunir quem 
gosta ou tem qualquer relação com o 
tema medieval, seja cosplayer (pes-

soas que se vestem como perso-

nagens), músicos ou fornecedores, 
explica o organizador da feira e do 
Torneio Medieval Anno Domini, Flá-

vio Lopes, que também é lutador do 
time brasileiro de combate medieval. 

Segundo o organizador, esse é 
um evento cultural autorizado pela 
Prefeitura de Belo Horizonte e será 
aberto ao público. Quem quiser ex-

por ou se apresentar é só aparecer. 
“Alguns amigos e eu vamos estar a 
caráter – com as vestimentas medie-

vais, ou seja, armadura. E algumas 
bandas também irão se apresentar 
durante o dia, em shows acústicos 
sem palco – todas conhecidas do 

meio. Fornecedores de cerveja 
artesanal e hidromel (bebida típica 
da época), roupas medievais e etc 
também estarão presentes. E ha-

verá um mini amistoso de combate 
durante a feira, como se fosse no 
torneio”, conta.

A ideia para a realização de feira 
surgiu depois que Lopes participou 
de um torneio internacional em Bar-
celona – que é a Copa do Mundo 
dos Combates Medievais – Battle 
of the Nations. “Eu sou lutador e re-

presentei o Brasil no torneio. O grupo 
existe há 2 anos, mas a participação 
oicial foi neste ano. Fora da arena eu 
vi que funcionava uma feira – achei 
interessante e Belo Horizonte está 
precisando disso, pois tem muita 
gente que gosta do tema. Já iz dois 
eventos cobrando ingressos, mas 
neste decidi fazer aberto”, airma. 

Fábio explica que as lutas não 
são ensaiadas. “São combates de 
verdade, no entanto, tem regras, 
assim como todo esporte. Os com-

batentes são checados regularmen-

te”, explica. Segundo o lutador, hoje, 
quem tem interesse em ingressar 
nesse meio, existem três opções: 
atuando como juiz (investimento 
baixo), sendo escudeiro – pessoa 
que ajuda o lutador –, e como com-

batente medieval, no qual o custo é 
maior.  “Para ser lutador a pessoa irá 

gastar em torno de R$ 7 mil, devido 
a armadura e os acessórios. Antes 
tudo era comprado fora, mas, agora, 
já existem muitos fornecedores no 
Brasil”, conta. 

Repercussão
Nas redes sociais, os internau-

tas já demonstram interesse 
pelo evento e garan-

tem a presença. 
Como é o caso da 
técnica em patolo-

gia clínica, Aman-

da Muci, 26. Ela 
diz que estará 
presente e 
que monta-

rá um es-

paço para 
as pessoas 
montarem 
um visual 
medieval e 
fazer fotos. 

A m a n d a 
airma que curte o 
tema medieval desde 
2006 e, em parceria com os 
fundadores do grupo Graal MG, 
criou uma história dentro das regras 
do manual Dungeos and Dragons 

(jogo), no qual os membros inter-
pretam os papéis. Os encontros 
acontecem aos sábados, no Parque 
Ecológico, na Pampulha. “Hoje, os 
grupos estão se difundindo e por 
meio de jogos, séries, livros etc 
incentivam de forma espetacular 
a cultura e a história medieval. Eu 
costuro esporadicamente e tenho 

uma vasta coleção de 
trajes e fantasias 
medievais”.

Ela diz ainda 
que sempre par-

ticipa e incen-

tiva eventos 
desse tipo, 
pois acre-

dita que é 
uma forma 
de  agre -

gar valor à 
essa cultu-

ra. “A feira 
é o primeiro 

passo para se 
explorar a cultu-

ra medieval e suas 
origens, além de ampliar o 

olhar dos belo-horizontinos para 
as histórias que esse tempo car-
rega”, conclui.

O Torneio Me-

dieval Anno Domini é 
um evento Oicial de HMB 

- Historical Medieval Battle (na 
tradução livre Batalha Medieval 

Histórica), com o intuito de divul-
gar os combates com armaduras 

medievais no Brasil. A competição 
deste ano ainda não foi marcada, 

mas irá acontecer. A última da 
região, foi realizada em 

Nova Lima.

as lutas são reais, contudo, tem regras e os
combatentes são checados frequentemente

equipe brasileira – lutadores e escudeiros –, em Barcelona
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Músico Thiago Rabello
lança projeto independente

repertório traz elementos do
jazz, pop, rock e da MPB

informações:

Data: 10 de junho,
sábado - Horário: 23h

local: Freud Bar
(Rua Nossa Sra. de Fátima
Vale do Sereno, Nova Lima)

ingressos: R$15,00
(venda on-line e na porta)

O CD será vendido
no evento por R$ 10,00

cantor mineiro alça voo solo e se 
prepara para lançar projeto autoral
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Praça do Papa será palco do evento
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

casa da mulher completa 4 anos
de acolhimento em juiz de Fora

Acolher e prestar o devido 
apoio, desde o psicológico ao 
judicial, são as propostas da Casa 
da Mulher – Centro de Referência, 
que desde 2013 vem trabalhando 
na defesa das mulheres vítimas 
de violência sexual e doméstica. 
Já são mais de 9.500 casos re-

cebidos pela unidade, que emitiu 
3.732 medidas protetivas entre 29 
de maio de 2013 e 30 de abril de 
2017. Média de seis mulheres 
atendidas por dia.

 O trabalho da Casa da Mulher 
é baseado nas diretrizes da Lei 
11.340, de 8 de agosto de 2006, 
mais conhecida como “Lei Maria da 
Penha”, e ao longo desses quatro 
anos de atuação vem apresentan-

do aumento signiicativo no número 
de denúncias. Em 2013 foram 
contabilizados 1.308 atendimentos; 
em 2014, 1.867; em 2015, 2.231; e 
em 2016, 3.087.

Para marcar o aniversário do 
Centro de Referência, o prefeito 
Bruno Siqueira visitou a unidade no 
dia 29, quando destacou a existência 
de um espaço totalmente voltado 
para o cuidado com as mulheres em 
situação de vulnerabilidade e a infor-
mação, que tem sido grande aliada 
para o encorajamento das vítimas. 

O prefeito ressaltou que, mes-

mo com a crise que todo o país está 
vivendo, trazendo algumas diicul-
dades para o município, “a propos-

ta é dar continuidade aos serviços 

que já são disponibilizados e criar 
programa de capacitação para au-

xiliar na autonomia inanceira das 
mulheres que passam pela Casa”.

A coordenadora Maria Luiza 
Moraes atribui à Casa da Mulher 
grande mudança de paradigma 
para a cidade, destacando que só 
os números apresentados já con-

irmam a sua importância: “Se não 
existisse a Casa, teríamos mais de 
9.500 vítimas sem ter o acolhimen-

to e local adequado para se aparar 
e sem resposta para a violência 
que ela sofre frequentemente”. 
Os tipos de violência registrados 
incluem violência física, sexual, 
psicológica, patrimonial e moral.

A Casa da Mulher, pertencente 
a Secretaria de Governo (SG), da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), 
disponibiliza diversos serviços, 
como o apoio da Delegacia Espe-

cializada de Atendimento à Mulher, 
polo avançado do Poder Judiciário, 
Defensoria Pública, Comissão Sub-

seccional da Mulher Advogada de 
Juiz de Fora, Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB) Mulher Estadu-

al, plantão permanente da Polícia 
Militar de Prevenção e Combate à 
Violência Doméstica. Oferece, tam-

bém, atendimento por psicólogos 
e assistentes sociais. A Casa está 
aberta de segunda a sexta-feira, 
entre 8 e 12 horas e 14 e 18 horas, 
na Rua Uruguaiana, 94, Bairro 
Jardim Glória.

Prefeito Bruno siqueira visitou a unidade
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Prefeito de contagem anuncia  
obras para três bairros da cidade

O prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas, assi-
nou ordem de serviço 
para a revitalização 

da Praça Irmã Maria de Paula, 
no bairro Petrolândia. Serão 
investidos R$ 401.362,87. Alex 
também anunciou abertura de 
licitação para construção de 
duas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), nos bairros 
São Luiz e Tropical, ambos 
na regional Petrolândia. Em 
frente à UBS São Luiz será 
construída uma praça para que 
a população conte com mais 
um espaço de lazer.

A Praça Irmã Maria de 
Paula ica próxima à esquina 
das ruas Oledoduto e Duque 
de Caxias, no centro do Pe-

trolândia, em uma área com 
vários comércios e grande 
luxo de pessoas. O espaço 
de convivência dos morado-

res tem iluminação precária 
e brinquedos visivelmente 
desgastados.

A reforma da praça é uma 
reivindicação antiga. “É com 
muita alegria que estou aqui 
para anunciar a revitalização 
desta praça. Parece ser uma 
coisa simples, mas quem mora 

ou morou aqui no Petrolândia 
sabe o quanto ela signiica”, 
disse Alex de Freitas.

A revitalização engloba 
a construção de um coreto, 
plantação de árvores, insta-

lação de mesas e bancos, 
iluminação e criação de play-

ground com brinquedos feitos 
de eucalipto tratado. A previ-
são é a de que seja concluída 
em 120 dias.

convênio
Alex de Freitas assinou 

autorização para que a Se-

cretaria Municipal de Saúde 
inicie o procedimento licitatório 
para a construção da UBS São 
Luiz e uma praça em frente à 
unidade. A obra será custeada 
com recursos do convenio n° 
2.447/2013, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Saúde 
e o Tesouro Municipal. O valor 
do investimento será apontado 
após conclusão do projeto exe-

cutivo, parte da licitação.
O mesmo ocorre em rela-

ção à unidade de saúde que 
será erguida no Tropical. Desta 
forma, a regional Petrolândia 
passará a contar com duas 
UBSs, beneficiando cerca 
de 20 mil pessoas. “Teremos 
unidades que possam oferecer 
todo o conjunto de ações e 
procedimentos que a popula-

ção merece, como vacinação, 
medicamentos e uma equipe 

de proissionais que acompa-

nhe as famílias”, destaca o 
secretário Municipal de Saúde, 
Bruno Diniz.

Policiamento
Também foi anunciada a 

construção da 283ª Companhia 
da Polícia Militar na regional 
Petrolândia. Falta a autoriza-

ção do comando da corpora-

ção para que as obras sejam 
iniciadas ao lado da Escola 
Municipal Vinícius de Morais, 
para mais segurança na região.

O secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Reinaldo Alves Costa, ressal-
tou a importância das inter-
venções anunciadas. “A partir 
desse ato, espero que seja 
assinada uma série de ordens 
de serviço, para que ao inal 
da administração todos nós 
possamos olhar para trás e 
dizer com muito orgulho que 
honramos a confiança que 
população de Contagem de-

positou na equipe do prefeito 
Alex de Freitas”, disse.

Também participaram da 
solenidade no Petrolândia o 
procurador-geral do Município, 
Afonso José de Andrade, o 
vereador Daniel do Irineu, o ad-

ministrador Regional Petrolân-

dia, Wellington de Souza, e o 
diretor-presidente da Constru-

tora e Dragagem Paraopeba, 
Márcio Pirazolli.

alex de Freitas durante a assinatura
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uberlândia ganha destaque no 
Smart City Business america

A cidade de Uberlândia-MG teve 
representatividade na 5ª edição do 
Congresso & Expo Smart City Business 

America promovida pelo instituto Smart 
City Business America, entre os dias 22 
e 24 de maio, em Curitiba.

Mais de 3 mil pessoas qualificadas, 
criativas e interessadas em “fazer 
acontecer” na prática a inovação e 
a transformação das cidades parti-
ciparam do evento que marcou uma 
discussão visionária sobre a evolução 
das cidades. Prefeitos, secretários 
municipais, CEOs, presidentes de 
grandes empresas, pesquisadores e 
especialistas debateram sobre solu-

ções inteligentes para o desenvolvi-
mento dos municípios.

Uberlândia esteve representada 
pelo presidente da i9 – Associação 
das Empresas de Inovação e Tecno-

logia sem fins lucrativos, que tem o 
objetivo de desenvolver o ecossistema 
de inovação e tecnologia do Triângu-

lo Mineiro -, Benedito Silva Filho.  A 
entidade foi premiada por fomentar o 
ecossistema em Minas Gerais.

“A i9 tem a missão de apoiar a 
inovação e o empreendedorismo, for-
talecendo o ecossistema e oferecen-

do uma gama de serviços, missões, 
eventos e incentivos para que as 
empresas cresçam e se tornem cada 
vez mais competitivas, reduzam seus 
custos, gerem empregos qualificados 
e colaborem para o desenvolvimento 
sustentável da cidade de Uberlândia 
e região. 

Em 2016, foram mais de 20 eventos 
de networking como happy hours, café 
da manhã, talks e painéis, palestras, 
destaque para hackathons realizados 
em parcerias com o setor privado, o 

Startup Weekend que movimentou 
mais de 300 participantes e apresentou 
ao mercado mais 10 startups”, comenta 
Filho.

Tornar as cidades intel igentes 
é a missão do Smart City Business 

America. Em vez de se investir em 
soluções caras, a adoção de princípios 
de cidades inteligentes pode aproveitar 
a infraestrutura já existente para solu-

cionar questões urbanas, estratégias 
simples poderiam tornar as cidades 
brasileiras mais funcionais, baratas 
e atraentes, as tecnologias digitais 
podem melhorar serviços de qualquer 
natureza, como iluminação de ruas, 
gestão do trânsito, estacionamentos e 
coleta de lixo, etc. “É possível econo-

mizar dinheiro ao tornar as operações 
públicas muito mais eficientes”, Filho.

Presidente da i9, Benedito Filho com o 
troféu ao lado do cantor léo chaves
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G E R A L

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!

a cada hora, cinco crianças 
são agredidas no Brasil

“Geralmente, adulto que é agressor sofreu traumas na infância”
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D izem que a melhor fase 
da vida é a infância. Mas, 
quando ela é regada de 
violência física e verbal, a 

história muda de igura. O Disque 
Direitos Humanos (Disque 100) re-

cebeu de 2011 pra cá, mais de 400 
mil denúncias de violência infantil. 
Estima-se que a cada hora, cinco 
crianças são agredidas no país. 
Dados do relatório “Violência letal 
contra crianças e adolescentes do 
Brasil” apontam que quase 100 
mil atendimentos realizados nos 
hospitais públicos são devido à 
agressões sofridas por pessoas de 
1 a 17 anos.

Isabella Franca, chefe da Dele-

gacia Especializada de Proteção à 
Criança e ao Adolescente de Belo 
Horizonte (Depca), afirma que a 
agressão infantil pode ser tanto psico-

lógica quanto física. “Lesão, machu-

cado, constrangimento, humilhação 
ou ameaça, de alguma forma, podem 
ser caracterizados como violência”.

ciclo
A psiquiatra e 

professora da Uni-
versidade Federal 
de Minas Gerais 
(UFMG), Ana Maria 
Costa, explica que, 
muitas vezes, o adul-
to que é agressor 
sofreu traumas na 
infância. “É um ci-
clo transrelacional 
entre as gerações 
e as situações de 
violência. É claro que alguns adultos 
buscam melhorar por meio de ajuda 
psicológica e emocional, mas nem 
todos têm essa oportunidade. Existe 
também uma geração de pessoas 
com alterações psíquicas, como 
depressão e outros transtornos 
comportamentais e proissionais, 
provenientes do sofrimento do 
passado”.

Ana Maria alerta que, em muitos 
casos, a criança vítima de violência 
apresenta alguns sinais. “Se ela 
está mais irritada, tímida, inibida ou 
retraída, pode ser que esteja pas-

sando por esse tipo de problema. 
A maioria dos casos ocorrem no 
âmbito familiar, então é necessário 
que professores ou outros adultos 
fiquem atentos as alterações de 

comportamento”.  
A  d e l e g a d a 

orienta que qualquer 
tipo de violência deve 
ser denunciada. “A 
pessoa tem que acio-

nar pessoalmente a 
polícia ou utilizar os 
canais de denúncia 
de forma anônima. 
Quando o relato 
chega, uma equipe 
verifica sua veraci-
dade, após isso, os 

agressores são chamados para de-

por. Na Depca de BH, nós contamos 
com duas psicólogas para fazer o 
atendimento às crianças”.

Penalidade
Em relação à punição, Isabella 

informa que há dois tipos de cri-
mes: o de maus-tratos, que está 

no artigo 136 do Código Penal, 
com pena mínima de 2 meses a 
12 anos de reclusão; e o de lesão 
corporal, previsto no artigo 129, 
que estabelece prisão de 3 meses 
a 3 anos.  

Ela acrescenta ainda que, 
em casos mais complexos, a 
criança é retirada da família. 
“Quando existe situação de ris-

co, o Conselho Tutelar faz uma 
intervenção e tenta entregar o 
menor a um parente próximo. 
Porém, quando não tem ninguém 
que possa cuidar dele, a criança 
é encaminhada para um abrigo. 
Tudo isso é feito por meio do 
poder Judiciário e do Conselho 
Tutelar. Em algumas denúncias, 
é expedida a medida preventiva 
solicitando o afastamento do 
agressor”, inaliza.

nenhuma criança me-
rece sofrer. Se descon-
fiar de algum caso de 
agressão ou maus-tratos, 
acione a polícia por meio 
do Disque 100, ou Disque 
Denúncia 181. Você pode 
pedir o anonimato.

4 de junho é o Dia mundial das crianças Vítimas de agressão

“se ela está
mais irritada,

tímida, inibida
ou retraída, pode

ser que esteja
passando por

esse tipo
de problema”

Estudantes se mobilizam para
evitar fim do Cinearte Palace
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Após quase sete décadas, o 
último cinema de rua de Juiz de 
Fora encerrou suas atividades. 
O prédio onde o Cinearte Palace 
está instalado na esquina das 
ruas Halfeld e Batista de Oliveira 
foi arrematado pela quantia de 
R$ 6,745 milhões, por meio de 
um leilão realizado em 2015. E 
há exatos 2 anos após a venda, 
o novo proprietário notificou 
a Fundação Cultural Alfredo 
Ferreira Lage (Funalfa), mani-
festando o desejo de mudar a 
destinação do local e iniciar as 
obras de reformas em junho.

O Cinearte Palace foi cons-

truído em Art Déco e inaugurado 
em 1948. O local possui grande 
importância arquitetônica e tem 
sua fachada e volumetria tom-

badas pelo patrimônio histórico 
municipal. Em 2014, um processo 
de tombamento do interior foi so-

licitado, com o intuito de impedir 
qualquer intervenção do lado de 
dentro do imóvel. Porém, não 
houve aprovação do Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural (Comppac). 
Diante da notícia do encerramen-

to, diversos movimentos criados 
por estudantes surgiram para evi-
tar que o cinema feche as portas.

cinema encerrou suas atividades e novo dono quer iniciar obras de reforma em junho

Arlen Santiago quer asfaltamento
de Januária a Chapada Gaúcha

O deputado estadual Arlen 
Santiago (PTB) solicitou, em ca-

ráter de urgência, o asfaltamento 
da MGT-479, no trecho que liga 
Januária/MG a Chapada Gaúcha/
MG, obra esperada há anos pela 
população da região e que bene-

iciará, além dos dois municípios, 
as cidades de Arinos/MG, Pedras 
de Maria da Cruz/MG, Bonito de 
Minas/MG e Cônego Marinho/MG. 
O pedido foi enviado ao governador 
Fernando Pimentel e ao diretor-
-geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
– DNIT, Valter Cassimiro Silveira.

No pedido enviado ao gover-
nador, o deputado Arlen Santiago 
destacou que estradas que foram 
construídas já passam por revita-

lização, e regiões mais necessita-

das não são atendidas pelo atual 
Governo do Estado. “Um exemplo 
é a MG-179, no Sul de Minas, que 
foi asfaltada e já está sendo recu-

perada. Enquanto isso, a MGT-479 
sequer foi iniciada e o Norte de 
Minas continua deixando de ser 
prioridade, o que muito entristece a 
população que depositou a sua 
coniança no atual Governo”.

O parlamentar ainda desta-

cou a importância da pavimenta-

ção para facilitar o escoamento 
da produção agrícola, o acesso 

dos habitantes das comunidades 
próximas, como Tejuco, Pandeiros, 
São Joaquim, Várzea Bonita, Serra 
das Araras e Chapada Gaúcha ao 
centro comercial urbano de Janu-

ária. Além disso, será facilitado o 
acesso dos visitantes aos pontos 
turísticos, trazendo progresso para 
a região, que possui um dos me-

nores Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de Minas Gerais e 
do país.

Arlen airmou que seguirá irme 
na luta pela priorização do trecho 
e que não desistirá, até que a 
obra se torne uma realidade. “O 
governador Fernando Pimentel - 
PT precisa valorizar a população 
norte mineira, que acreditou no 
seu trabalho. Nossos municípios 
estão icando esquecidos e, como 
representante da região, farei o 
esforço necessário pelo nosso 
desenvolvimento”, concluiu.

Para o deputado, essa obra é urgente
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“salve cine Palace”
Uma delas é a campanha 

denominada “Salve Cine Pala-

ce”, organizada por alunos do 
curso de Arquitetura e Urbanis-

mo da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF). De 
acordo com uma das organi-
zadoras, Larissa Oliveira, 22, 
o objetivo é resgatar as memó-

rias e manter o uso do espaço 
como cinema. “Já tínhamos 
essa ideia de mobilização há 
algum tempo. Nossa intenção 
é tentar agregar o máximo 
de pessoas possíveis, prin-

cipalmente a população que 
frequenta e cineastas”.

Para isso, criaram uma 
página no Facebook, que já 
conta com mais de 1.300 cur-
tidas. Eles pretendem elaborar 
um abaixo-assinado contra o 
fechamento do local. No crono-

grama também estão debates, 
exibições de peças de teatro e 
ilmes, bem como exposição 
de fotos em frente ao espaço. 
“A empresa tem o direito de dar 
qualquer outro im ao espaço, 
mas isso traz uma grande per-
da cultural para nossa cidade. 
Queremos sensibilizar a popu-

lação sobre a importância do 
cinema”, airma Larissa.

“Palace resiste”
Outro grupo que se mo-

bilizou foi o de estudantes de 
jornalismo da Estácio. Uma 
das organizadoras Amanda 
Andrade, 20, explica que a in-

tenção é chamar a atenção da 
população para a importância 
do espaço. “Nós izemos um 
trabalho neste semestre sobre 
os cinemas de Juiz de Fora. 
Logo depois recebemos a no-

tícia do fechamento do Palace. 
A partir daí tivemos a ideia de 
montar a campanha”. Ela conta 
que divulgou a ação em um 
grupo no Facebook, com mais 
de 400 mil membros, pedindo 
apoio dos internautas.

Os estudantes pretendem 
convidar a população para 
assinar uma petição online 
contra o fechamento do cine-

ma. “Nós sabemos que não 
será fácil, mas em favor da 
cultura da cidade, temos que 
pelo menos tentar impedir o 
fechamento”, diz. A meta dos 
alunos é colher 10 mil assina-

turas e entregar o documento 
na Câmara Municipal e na 
Prefeitura de Juiz de Fora, por 
meio da Funalfa, para que a 
causa também seja discutida 
pelas autoridades.
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SoluÇÕES EM tEcnologia
PaRa EDucaÇÃo
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• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Proissionalizantes
• 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.

atraso na reforma da previdência. Pairam 
dúvidas sobre o avanço das principais bandeiras do 
governo Temer no Congresso, enquanto os parla-

mentares avaliam impactos da delação que atingiu 
o peemedebista. Semana passada, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu pela primeira 
vez que o cronograma de votação da Reforma da 
Previdência no Congresso poderá sofrer atraso. 
Já o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator 
da reforma trabalhista no Senado, disse há 4 dias, 
após anunciar que a tramitação da proposta icaria 
paralisada para que o PSDB pudesse analisar os 
desdobramentos das denúncias, que irá apresentar 
nesta terça-feira o relatório na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). O texto, porém, não será votado 
no mesmo dia. 

____________________________

obama Já. O escritor imortal Geraldo Carneiro 
aderiu à brincadeira de seu colega acadêmico José 
Murilo de Carvalho, que quer lançar o ex-presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, para presidir 
o Brasil. Geraldinho até já sugeriu um mote para a 
campanha: “In Obama we trust”.

____________________________

outro vírus se espalha pelo mundo. Enquanto 
as atenções dos internautas estavam voltadas para o 
WannaCry que, no mês passado, afetou mais de 300 
mil computadores em pelo menos 150 países, outro 
malware vinha se iniltrando em milhares de máquinas: 
o Adylkuzz. Um levantamento feito pela Kaspersky, 
empresa russa de segurança digital, mostra que, do 
início de maio até hoje, o Adylkuzz fez 2,5 mil vítimas 
no mundo, das quais 50 estão no Brasil. Com base 
neste número e pelas características e intenção do 
vírus, especialistas descartaram que esse ciberataque 
tenha o mesmo impacto do provocado pelo WannaCry. 
Fábio Assolini, analista da Kasperky, explicou que o 
Adylkuzz começou a invadir servidores no im de abril 
para “minerar” a moeda virtual Monero.

____________________________

até quando? Mulheres que são motoristas do 
aplicativo Uber vão passar a receber um curso de 
como se portar diante do assédio de passageiros. 
A empresa já percebeu que as “cantadas” vêm se 
tornando um problema cada vez mais frequente e 
incômodas.

____________________________

a paz de Elba. A cantora Elba Ramalho vai 
lançar, ainda neste ano, um disco com canções que 
falam sobre espiritualidade. Batizado de “Paz pela 
Paz”, música de Nando Cordel, o CD conta com a 
participação especial do Padre Fábio de Melo.

____________________________

Frei Beto é 100. Frei Betto lançará três novos 
livros: “Ofício de escrever” (Rocco), “Parábolas de 
Jesus” – ética e valores universais” (Vozes) e “O 
budista e o cristão” (Fontanar), em parceria com o co-

lega Herótodo Barbeiro. Com os novos lançamentos, 
Frei Betto tem 62 obras editadas no Brasil e o mesmo 
número no exterior. Além de mais 46 em co-autoria.

____________________________

nosso homem em lisboa. Convidado por José 
Avillez (o chef-sensação de Portugal), Felipe Bronze é 
o único brasileiro na “mostra gastronômica” que acon-

tece em Lisboa e reúne os melhores chefs da América 
Latina e da Península Ibérica. Bronze vai mostrar ao 
pessoal um prato clássico de seu repertório: a barriga 
de porco com tutu de lentilha. O evento faz parte das 
comemorações pelo título de Capital Íbero-Americana 
da Cultura, conquistada este ano pela cidade.

____________________________

lava Jato é a prioridade. O juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, mandou 
ontem, um ofício ao desembargador André Fontes, 
presidente TRF da 2ª Região, desistindo de participar 
do próximo concurso de promoção. É que, como saiu 
aqui, o nome dele estava cotado para uma vaga de 
desembargador. Só que, neste caso, ele teria de 
deixar os processos da Lava Jato carioca.

c A n A l   A B e r t o

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

r$ 11 Bi com concessão
de HidrelÉtricAs

Governo nÃo discute elevAr
FaiXa De isenção Do ir

Quero unir lula e Fhc

O Governo Federal espera arrecadar ao menos R$ 11 
bilhões com o leilão para a concessão de quatro usinas 
hidrelétricas que eram operadas pela Companhia Energé-

tica de Minas Gerais (Cemig). As diretrizes para o certame, 
que deverá ser realizado em setembro, foram publicadas 
mês passado no Diário Oicial da União (DOU). Esse valor 
foi deinido pelo Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) e é o montante mínimo de bônus de outorga que, 
ao todo, deverá ser pago pelas empresas que arrematarem 
as usinas. Com as diretrizes lançadas, o edital será deini-
do pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os 
próximos passos são a realização de uma consulta pública 
e a votação do edital pela diretoria colegiada da agência.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, airmou 
que o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda 
(IR) das pessoas físicas para R$ 4 mil não está em discus-

são no momento. A declaração foi dada um dia depois de 
o presidente Michel Temer (PMDB) ter admitido que essa 
medida foi ventilada no Palácio do Planalto como uma 
forma de aliviar o bolso das famílias brasileiras. A faixa 
hoje é de R$ 1.903. O aumento do limite de isenção é uma 
proposta da ala política do governo e de parlamentares da 
base que acreditam nela como uma moeda de troca para 
a aprovação das reformas trabalhistas e da previdência. O 
problema é que isso não conta com o apoio da equipe eco-

nômica. Pelas contas da Receita Federal, essa elevação 
representaria uma renúncia iscal de R$ 10 bilhões, num 
momento em que a arrecadação ainda patina.

Fala do embaixador Celso Amorim sobre o movimento 
dentro do PT para que ele seja candidato ao governo do 
Rio no ano que vem: “Não tenho nem ambição, nem com-

petência para exercer tal função. Estou fora”. A prioridade 
de Amorim é continuar trabalhando por uma união entre 
FH e Lula “para salvar o Brasil do naufrágio”.

São Brás do Suaçuí recebeu 
a 229ª Assembleia Ordinária da 
Associação dos Municípios da 
Microrregião do Alto Paraopeba 
(Amalpa). A reunião, realizada 
na Prefeitura Municipal do muni-
cípio, contou com a presença de 
prefeitos de São Brás do Suaçuí, 
Caranaíba, Casa Grande, Con-

selheiro Lafaiete, Desterro de 
Entre Rios, Entre Rios de Minas, 
Jeceaba, Moeda, Ouro Branco, 
Piranga, Queluzito, Santana dos 
Montes, Senhora de Oliveira e 
suas comitivas; além de outras 
autoridades. O prefeito Zelinho 
foi representado pela assessora 
de Coordenação Governamental, 
Marta Bacharel.

Participaram, ainda, o secretário 
de Estado de Desenvolvimento Inte-

grado e dos Fóruns Regionais, Wad-

son Ribeiro; o secretário adjunto de 
Estado do Turismo, Gustavo Pessoa 
Arrais; o superintendente de Apoio e 
Regularização Ambiental da Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
de Minas Gerais, Antônio Augusto 
Melo Malard. Durante o encontro, 
foram discutidos temas relacionados 
ao turismo e ao meio ambiente. A 
Assembleia contou, ainda, com a 
apresentação do quarteto da Banda 
Musical de São Brás do Suaçuí.

O presidente da Amalpa e pre-

feito de Conselheiro Lafaiete, Mário 
Marcus, reforçou que as demandas 

da Micorregião do Altoparaopeba 
devem ser levadas ao Governo de 
Minas Gerais. Como exemplos, ele 
citou a conclusão da obra do Hospital 
Regional de Conselheiro Lafaiete e 
a geração de emprego. O secretá-

rio de Estado de Desenvolvimento 
Integrado e dos Fóruns Regionais, 
Wadson Ribeiro, destacou que a 
assembléia serve justamente para 
aproximar os municípios do governo 
de Minas Gerais. “É uma oportunida-

de de discutirmos e conhecermos 
os principais dilemas que vivem os 
municípios mineiros e apresentar as 
ações desenvolvidas pelo Governo 
do Estado. No dia 26 de outubro, 
vamos realizar o Fórum Regional 
em Conselheiro Lafaiete”.

são joão del-rei irá sediar
8º congresso das apacs

Refletir sobre os caminhos 
trilhados até o momento pela As-

sociação de Proteção e Assistência 
aos Condenados (Apac), em todo o 
mundo, e planejar estratégias co-

muns para as diversas unidades da 
entidade. É com esse objetivo que 
será realizado em São João del-Rei, 
de 13 a 16 de julho, o 8º Congresso 
das Apacs. Com o tema “Somos 
Todos Recuperandos: recuperar o 
preso, reconciliar famílias, paciicar 
comunidades”, o evento terá abran-

gência internacional. O Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) é 
uma das instituições parceiras da 
iniciativa, realizada pela Fraterni-
dade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC).

O tema do congresso este ano 
– “Somos todos recuperandos” – 
foi proposto pelo juiz da Vara de 
Execuções Penais de Itaúna, Paulo 
Antônio de Carvalho. A Comarca de 
Itaúna abriga a primeira unidade a 
surgir em Minas. De acordo com 
os organizadores do encontro, o 
objetivo da escolha do tema “é 
contribuir para que cada um possa 
olhar para si mesmo, e perceber 
suas limitações e erros, para se 
colocar, junto com os presos que 
estão cumprindo pena nas Apacs, 

com humildade, em uma caminha-

da de superação, onde cada pes-

soa tem algo com que contribuir”. 
Em São João del-Rei, o con-

gresso pretende reunir na histórica 
cidade representantes das Apacs 
de todo o mundo, parceiros na ini-
ciativa, membros do Executivo, do 
Legislativo, do Judiciário, do Minis-

tério Público e da Defensoria Pú-

blica, líderes religiosos, estudantes 
e colaboradores do movimento 
apaquiano. Será uma oportunidade 
para partilhar experiências, uniicar 
a causa, avaliar os passos empre-

endidos até o momento, celebrar 
as realizações das associações e 
programar atividades conjuntas. Já 
estão conirmadas as presenças de 
autoridades e representantes de 
Apacs de outros países.

A primeira edição do congresso 
foi realizada há nove anos, em São 
José dos Campos/SP, cidade onde 
nasceu a primeira Apac, idealizada 
pelo advogado Mário Ottoboni. Com 
a expansão da iniciativa, percebeu-

-se a necessidade de encontros re-

gulares que reunissem os diversos 
atores do movimento apaquiano. 
Desde então, já foram realizados 
sete congressos – o último aconte-

ceu há cinco anos em Itaúna. 

Programação
Uma assembleia ordi-

nária das Apacs abrirá as 
atividades do congresso. A 
partir daí, a programação 
segue com discussões so-

bre a importância do Poder 
Judiciário para o processo de 
expansão e consolidação das 
Apacs, a importância dos par-
ceiros para o fomento dessas 
associações e a dimensão 
internacional da metodologia, 
o método Apac como política 
pública do Estado e o suporte 
da Prision Fellowship Interna-

cional (PFI) no processo de 
divulgação e expansão do 
método no mundo.

Entre outros temas, igu-

ram ainda os desaios para a 
implantação da metodologia 
nos estados da federação, a 
dependência química e sua 
relação com os indicadores 
de reincidência nas Apacs e 
a experiência de Deus como 
fator preponderante para a 
recuperação do condenado. 
Informações (37) 3242-4225.

juiz da vara de
execuções Penais
de itaúna, Paulo
antônio de carvalho
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229ª assembleia da amalpa foi 
realizada em são Brás do suaçuí

alex de Freitas sobre iss
“Os municípios bra-

sileiros vão ganhar um 
importante reforço no caixa 
com a redistribuição do 
Imposto Sobre Serviços 
(ISS). Ontem (30/5), o Con-

gresso Nacional derrubou o 
veto parcial do presidente 
Michel Temer que versava 
sobre o imposto. Hoje, a ar-
recadação do ISS está con-

centrada em 35 prefeituras 
de todo o Brasil. O grande 
e justo salto na legislação 
tributária foi redirecionar 
o tributo para as cidades 
onde ocorre a prestação 
do serviço. Em Minas Ge-

rais, as 853 prefeituras vão 
poder apurar essas novas 
receitas, essenciais para 
garantir a prestação de um 
serviço de qualidade ao ci-
dadão. Como presidente da 
Frente Mineira de Prefeitos 
(FMP) e diretor da Gran-

bel temos a obrigação de 
oferecer apoio às cidades 
que ainda não estão pre-

paradas tecnologicamente 
para receber os impostos. 
Assim, vamos formar uma 
comissão para receber as 
demandas e contribuir para 
o desenvolvimento eco-

nômico dos municípios”. Prefeito alex de Freitas
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o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Desde cedo muitas das crianças e 
adolescentes que participam dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (Jemg), com-

petição organizada pelas Secretarias 
de Estado de Esportes (Seesp) e Edu-

cação (SEE), recebem o estímulo para 
a prática esportiva de seus familiares.

A participação em disputas é algo 
de grande relevância para a educação 
do aluno-atleta João Victor Fonseca, 
segundo a mãe, Rossella Santos. “As 
competições incentivam meu ilho a 
se envolver com uma atividade sau-

dável, além de o esporte ajudar a tirar 
as crianças da rua e ser fundamental 
na formação de caráter. O fato de o 
Governo do Estado estar promovendo 
esta atividade é um incentivo a mais 
para ele buscar o esporte”, explica. De 
Arcos, Território Oeste, o adolescente 
de 12 anos foi campeão da etapa 
microrregional disputada em Nova 
Serrana e está garantido na fase regio-

nal. Ele faz parte do time de handebol 
da Escola Estadual da Vila Boa Vista.

João recebeu o impulso inicial para 
se dedicar aos esportes de seus pais, 
que também são amantes do desporto. 
“Eu sempre gostei muito de esporte, 
fui jogadora de handebol, e o pai dele 
também. Quando João atingiu uma 
independência maior, eu já o levava 
para a escola de futebol. Tanto eu 
como o pai o incentivamos, levamos 
em todos os treinos e mostramos 
como é importante a presença neles. 
Também ensinamos a questão da 
disciplina – que sem ela é impossível 
atingir um objetivo”, destaca Rossella.

Para o secretário de Estado de 
Esportes, Arnaldo Gontijo, a família 
é um dos pilares para a formação de 
cidadãos e futuros atletas. “Ela tem 
papel fundamental para que as crian-

ças não desistam nas diiculdades. 
Apoiar, ir aos jogos quando possível, 
e mostrar a importância da prática 
esportiva para a saúde, ensiná-los a 
ser disciplinados, é o que faz nossos 
jovens persistirem e obterem sucesso 
em sua trajetória pessoal, escolar e 
proissional”, ressaltou.

O encorajamento por parte dos 
familiares desde a infância também foi 
signiicativo para que Paloma Miranda, 
de 14 anos, praticasse o handebol. 
“Quando mais nova já jogava futebol, 
o pai a levava para assistir aos jogos 
e assim aos poucos foi tomando gosto 
pelo esporte. Depois os amigos come-

çaram a jogar e ela foi junto”, conta a 
mãe, Lidiana Miranda.

Representante da cidade de Rio 
Espera Território Vertentes, a estudan-

te treina na modalidade há mais de três 
anos e é a terceira vez que participa 
da competição – em 2015 icou com a 
medalha de prata e no ano passado foi 
campeã da fase microrregional. Desde 
o dia 29, disputa os Jogos em Jece-

aba, também no Território Vertentes.
“O Jemg a ajuda muito no desen-

volvimento esportivo, ela que é apai-
xonada pelo handebol, e também o 
pessoal. E acho ótimo para a interação 
com os colegas e para conhecer mais 
pessoas. Não é bom quando a criança 
ica parada sem o esporte”, completa.

“Quando comecei foi bem difícil, 
não conhecia muito sobre o hande-

bol, chegava em casa até desmo-

tivada. Mas minha mãe e meu pai 
sempre me incentivaram e falavam 
que eu ia melhorar”, conta Paloma. 
A estudante também participa de 
torneios na cidade e nos municípios 
próximos. “É sempre bom ter jogos 
entre as cidades e entre as escolas 
porque a mantém ativa no esporte”, 
inaliza a mãe.

microrregional

A primeira etapa dos Jogos, a 
microrregional, passa por 49 cida-

des do estado até o dia 18 de junho, 
divididas segundo as Superintendên-

cias Regionais de Ensino (SRE) da 
Secretaria de Estado de Educação 
(SEE). Os classiicados para a fase 
regional foram conhecidos na última 
semana nas seguintes cidades: 
Januária (Norte), Montes Claros 
(Norte), Muriaé (Mata), Pedra Azul 
(Médio e Baixo Jequitinhonha), Prata 
(Triângulo Norte), São João Del Rei 
(Vertentes), Teóilo Otoni (Mucuri) e 
Varginha (Sul).

No dia 29/5, teve início a 5ª se-

mana de execução da microrregional, 
na qual alunos de 285 escolas de 124 
municípios serão recebidos em Jece-

aba e em mais outras seis cidades: 
Caratinga (Vale do Aço), Extrema 
(Sul), Frutal (Triângulo Sul), Mar de 
Espanha (Mata), Taiobeiras (Norte) e 
Unaí (Noroeste).

Uma vitória na Vila Bel-
miro contra o Santos, 
além de importante, é 
muito simbólica. A forma 

como o Cruzeiro se comportou do 
começo ao im mostrou que as 
críticas anteriores feitas por Mano 
Menezes surtiram efeito.

O treinador reclamou algu-

mas vezes, quando os resulta-

dos não eram bons, que o time 

“saia do jogo” sem explicação e 
deixava escapar os resultados.

Contra o São Paulo, o Sport 
e diante do Santos houve uma 
consciência coletiva e o Cru-

zeiro foi diferente, para me-

lhor. Algumas outras mudanças 
aconteceram. Queiram ou não 
Fábio no gol voltou muito bem. 
Ariel Cabral trouxe consistência 
ao meio-campo e Alisson deu 

uma valorizada necessária aos 
contra-ataques, o que não se 
via antes.

Há ainda pontos a analisar. 
Por exemplo, como vai icar a 
lateral-direita? Quem será o 
finalizador com a chegada do 
Rafael Marques? Dá para joga-

rem juntos o Rafael e o Ábila? 
Sóbis e Thiago Neves merecem 
lugar no time?

um cruzeiro animador...

Tudo isso deixa Mano 
Menezes numa si tuação 
confortável, pois há inúmeras 
opções para qualquer tipo 
de problema que aparecer, 
entre eles contusões e sus-

pensões.
A torcida que andava 

desconiada com o time que 

precisa agora voltar a pre-

encher os espaços vazios 
do Mineirão quando o clube 
jogar aqui, pois os pontos 
em casa é que vão fazer a 
grande diferença.

Neste começo o Campeo-

nato Brasileiro de 2017 mostra 
uma competição duríssima, 

onde nem sempre o grande é 
o grande e o pequeno é o pe-

queno. Até dezembro o sobe 
e desce na tabela vai pedir 
elenco, reposições pontuais 
e time focado.

Quanto a isso, parece 
que o Cruzeiro no momento 
tem sobra.

Fábio
da mais
segurança
ao time
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Pais incentivam a participação
de alunos-atletas no jemg

equipe de handebol da escola estadual da Vila Boa Vista, de arcos, foi campeã microrregional
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Cemitério não sabe onde está
sepultado corpo de Garrincha

D
o
m

in
g
o
s 

P
e
ix

o
to

/
A
g
ê
n
ci

a
 O

 G
lo

b
o

Quando era vivo, o atacante do Botafogo 
e da seleção brasileira Manuel Francis-

co dos Santos, ou simplesmente Mané 
Garrincha, era impossível de ser marca-

do. Com seus dribles, deixava frequentemente 
os adversários no chão. Morto em 1983, aos 49 
anos, em decorrência do alcoolismo, Garrincha 
foi sepultado no Cemitério municipal de Raiz 
da Serra, em Magé, na Baixada Fluminense. 
Agora, 34 anos após o funeral, o craque dri-
bla, involuntariamente, quem procura por seus 
restos mortais.

Parentes de Mané e a Prefeitura de Magé 
conirmaram, nesta terça-feira, que não sabem 
onde está enterrado o jogador, bicampeão 
mundial na seleção.

A administração do cemitério admite a hi-
pótese de que os restos mortais de Garrincha 
possam até ter se perdido durante um processo 
de exumação. “Pelo que a gente pesquisou, 
não se tem certeza de que ele está enterrado. 
Houve uma informação de que o corpo foi 
exumado e levado para um nicho (gaveta no 
cemitério), mas não há documento da exuma-

ção” disse Priscila Libério, atual administradora 
do cemitério.

No local, existem duas sepulturas com o 
nome de Garrincha. A primeira é coletiva e ica 
na parte baixa do terreno. É o local onde origi-
nalmente Mané foi sepultado, além de outros 
parentes do craque.

A segunda ica na parte superior do cemité-

rio. Distante 200 metros do primeiro túmulo, foi 
construída em 1985 pela Prefeitura de Magé, 
que marcou o ponto com um obelisco. Uma das 
ilhas do jogador, Rosângela Santos diz que a 
família sofre sem saber onde Garrincha está 
sepultado. “Meu pai não merecia isso”.

O corpo de Garrincha teria sido retirado, há 
cerca de dez anos, do túmulo onde originalmen-

te foi sepultado. Segundo João Rogoginsky, 
de 70 anos, primo do jogador, outra pessoa da 
família morreu e precisou ser enterrada naquele 
jazigo. Ele foi informado, na época, de que a 
ossada do atleta foi retirada para ser colocada 
num nicho. Mas João não assistiu à exuma-

ção. “Eu não vi. Só me disseram que haviam 
tirado e colocado num nicho na parte superior 
do cemitério. Não deram nenhum documento 
disso” airmou.

A atual administração da Prefeitura de Magé 
descobriu, por acaso, que o destino do corpo é 
incerto. O prefeito Rafael Tubarão queria fazer 
uma homenagem ao craque, que completaria 
84 anos em outubro. Ele procurou saber o local 
exato do sepultamento e recebeu da Secretaria 
de Ação Social um relatório de um recadastra-

mento no cemitério, feito em anos anteriores, 
que dizia que o corpo tinha sido exumado. O 
documento se baseia em informações de João 

e Rosângela, que não presenciaram a exuma-

ção. “Se a família concordar, faço exumação 
nas sepulturas. E um DNA para saber se algum 
corpo é o de Garrincha”, concluiu Tubarão.

A sepultura onde Mané Garrincha foi enter-
rado originalmente, em 1983, tem pelo menos 
um erro de informação. A data da morte do 
jogador está incorreta. O craque morreu no 
dia 20/01/1983. Na sepultura, a informação 
que consta é que ele morreu 20/01/1985, ou 
seja, dois anos após a data correta. A única 
semelhança é a de que as duas sepulturas onde 
consta o nome do craque estão em péssimo 
estado de conservação.

A ilha de Garrincha disse que seu pai foi 
sepultado num jazigo que pertencia à irmã 
do jogador. “Fui informada pelo cemitério que 
haviam tirado o corpo do meu pai do local 
onde havia sido sepultado. Era uma cova que 
pertencia a uma tia que também já morreu. 
Disseram que estaria num nicho, mas não se 
tem certeza. Ninguém da família foi informado 
da exumação do corpo. É difícil para mim e para 
minhas irmãs não saber onde está o corpo do 
nosso pai”, concluiu.

O delegado Antônio Silvino Teixeira, titular 
da 66ª Delegacia Policial (Piabetá), no mu-

nicípio de Magé, instaurou inquérito policial 
para apurar se ocorreu o crime de violação de 
sepultura, e se os restos mortais de Manuel 
Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, su-

miram do Cemitério de Raiz da Serra.

rosângela santos no segundo túmulo onde 
podem estar os restos mortais de Garrincha
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