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3 milHÕes de eXPlorAdos

Constituição estabelece
que adolescentes podem

trabalhar a partir dos 16 anos
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Aproximadamente 5% da população que tem entre 5 e 17 anos trabalha. Os dados também apontam que, desde 2013, o país vem registrando 
aumento dos casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Antes eram cerca de 70 mil, mas em 2015, ano da última pesquisa, os 
índices chegam a quase 80 mil nessa faixa etária. A representante regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Traba-

lho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) e procuradora do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), Luciana Marques 
Coutinho, adverte que quem for pego se valendo deste tipo de exploração está sujeito à penalidades severas. oPinião – Página 2

Como já foi divulgado pela imprensa, se o pleito de 2018 fosse ago-
ra, o governador Fernando Pimentel (PT) disputaria a reeleição. Com 
liderança consolidada no interior, ele espera para saber com quem terá 
que concorrer. Por outro lado, neste momento, estão em formação 
mais dois grupos: um composto pelo ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro (PP) com o ex-prefeito de BH, Marcio Lacerda (PSB), e 
outro com o senador Aécio Neves (PSDB). Atualmente, o maior partido 
do Estado, o PMDB, está sem estratégia por conta da divisão de suas 

lideranças, entre o presidente da ALMG, Adalclever Lopes e 
o vice-governador, Antônio Andrade. PolíticA – PáginA 3

Pimentel, Dinis e Aécio Neves
lideram formação de grupos 
que visam eleições de 2018

Governo de Minas

o petista tem respaldo no interior do estado

Comerciantes e os consumidores 
serão beneficiados com a nova lei de 
diferenciação de preço, na qual os 
empresários podem oferecer valores 
diferentes de acordo com o meio de pa-
gamento escolhido pelo cliente. Agora, 
os estabelecimentos são obrigados a dei-
xar claro as medidas adotadas por essa 
diferenciação. “A determinação permitirá 
a eficiência das transações comerciais, 
tudo em benefício do comprador”, opina 
Guilherme Almeida, economista da Feco-
mércio MG. economiA – PáginA 4

Começa a esquentar a 
discussão sobre a sucessão 
do Cruzeiro. Agora, quem se 
apresenta como candidato de 
oposição e da chapa do ex-pre-
sidente celeste Zezé Perrella é 
Sérgio Santos. O advogado se 
preparou para ocupar o cargo, 
pois estudou em diversas 
instituições especializadas em 
gestão do esporte, além de ter 
experiência como conselheiro 
do time, cargo que ocupou de 
2009 até o começo deste ano. 
esPorte – PáginA 12

Retomada da valori-
zação do serviço público 
municipal, restabelecimen-
to da credibilidade da ad-
ministração e atuação da 
máquina estatal com efici-
ência, economia e qualida-
de. Esses são alguns dos 
itens que estão no projeto 
enviado pelo prefeito de 
Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), à Câmara Municipal. 
cidAdes – PáginA 9

Infecções ocasionadas por alimentos são comuns 
e os principais sintomas são diarreia, náuseas, vômi-
tos, febre, dor abdominal, cólicas e mal estar. Mas, 
não pense que o risco está apenas na comida, o que 
você bebe também pode fazer mal. A coloproctologista 
Hilma Nogueira da Gama diz que “as bebidas também 
causam problemas, pois, às vezes, a água não é fil-
trada e a sua produção não cumpre os requisitos de 
higiene”. sAúde e vidA – PáginA 7

Minas é o segundo maior polo de startups no país economiA
–

Página 5

Sucessão no Cruzeiro já
tem candidato da oposição

Preços e prazos visíveis
nas lojas vão facilitar
vida do consumidor

surtos de intoxicação
alimentar estão cada

vez mais comuns

Prefeito de Uberlândia assina
projetos para modernizar

a administração municipal

odelmo Leão está com processo
pronto para ser encaminhado à Câmara

sérgio santos se preparou
tecnicamente para exercer o cargo
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W
el

to
n 

N
ev

es
-r

ep
ro

du
çã

o



22 EDIÇÃO DO BRASIL
8 a 15 de julho de 2017O P I N I Ã O

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida francisco sá, nº 360 • Bairro Prado • Belo Horizonte • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

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

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

EquipE: 
Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Estagiária: Natália Macedo

JornAlistA e consultor em mArketing Político
e governAmentAl – flausino.adv@gmail.com

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

www.edicaodobrasil.com.br

rodrigo FLausino

Crise. Que há uma guerra velada 
entre as instituições da República não 
resta qualquer dúvida para o observa-
dor mais atento da cena político-ins-
titucional do Brasil. Ministério Público 
(que nem Poder constitucional é, mas 
se arvora como tal), Presidência da 
República, Legislativo e Judiciário an-
dam em total desconformidade com o 
que manda o artigo 2º da Carta Magna. 

Deixando a política e as paixões 
ideológicas de lado, a peça acusatória 
que o Ministério Público apresentou 
contra o presidente da República é de 
um ridículo sem limites. O procurador-
-geral partiu para o tudo ou nada para 
ter aquilo que eu considero ser, hoje, 
seu objetivo principal: derrubar Michel 
Temer (PMDB). E o MP, sobretudo a 
tal “força tarefa da Lava Jato” não tem 
medido qualquer consequência para 
atingir também outros dois objetivos: 
a desmoralização completa da, 1) 
atividade política; 2) da classe política; 
e o que é pior: tudo isso sob o silêncio 
covarde e cúmplice de parte dos Tri-
bunais Superiores; da imprensa opor-
tunista, míope e burra; e da sociedade 
que, em última instância, é vítima tanto 
dos canalhas quanto dos oportunistas 
de todos os lados, e sim, eles também 
existem no “parquet”, como seus pa-
vões gostam de se denominar. 

A determinação da mediocridade 
e o abuso sem limite são inimigos 
históricos da civilização. A desordem 
causada pela Lava Jato, também 
nos terrenos institucional, legal e eco-
nômico, é assombrosa. Há algo de 
estupidamente errado num processo 
que, sob o pretexto de combater a 
corrupção, faz o país mergulhar numa 

crise política inédita, garantindo, ao fim, 
na prática, a impunidade aos grandes 
corruptores, como foi o salvo conduto 
que o Ministério Público deu a Joesley 
Batista, o açougueiro das instituições. 

Kalil. Seis meses de governo 
Kalil e cumpre-nos observar que o 
prefeito tem se mantido discreto em 
meio à confusão nacional e estadual, 
tocando a máquina de forma pessoal 
e totalmente centrada nele e, pelo 
que tenho visto, com relativo sucesso. 
Tenho notado uma atenção especial 
à saúde pública e à educação, mas 
creio que chegou a hora do prefeito 
se ater 1) a situação de abandono e 
desesperança que abocanha todo o 
comércio da capital. Precisamos criar 
incentivos, buscar parcerias, pensar 
em algo para nos movimentar; 2) a 
situação de abandono em algumas 
vias públicas da cidade, tanto em bair-
ros nobres quanto na periferia. Outro 
dia passava pela Getúlio Vargas, na 
Savassi: mato e lixo no ponto que já 
foi um dos mais charmosos da capital. 
Aliás, vale ressaltar: uma herança do 
ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) que 
foi a destruição da Savassi. 

Edição do Brasil. Não poderia 
deixar de registrar os cumprimentos 
ao nosso Edição do Brasil pelos 
seus 35 anos de vida ativa, intelectual, 
pensante e produtiva. Tenho orgulho de 
há 5 anos integrar o time de articulistas 
deste importante canal de comunica-
ção do povo mineiro. Na pessoa do 
querido amigo Eujácio, grande ícone 
e guerreiro do nosso jornalismo, cum-
primento todos os demais colegas de 
redação e, principalmente, aos nossos 
leitores. Vida longa à todos nós!

kalil x Ambulantes 

A semana passada começou com a notícia de fiscais, 
guarda municipais e autoridades ligadas ao contingente 
de fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 
nas ruas, com o escopo de coibir a presença dos ven-
dedores ambulantes, no Centro da capital, conforme 

havia adiantado o prefeito Alexandre Kalil (PHS), há cerca de um 
mês. Na época, foi dito que os camelôs teriam um espaço ade-
quado, onde poderiam colocar os produtos à venda, mesmo que 
temporariamente. 

Por certo, em Belo Horizonte, não será diferente das mais 
grandes cidades brasileiras quando ocorrem essa mesma ope-
ração. A reação dos “desalojados” tem sido de embate completo, 
embora isso não atemorize os executores das ações. A orientação 
da prefeitura é levar a ideia em frente com a finalidade de reprimir 
os ocupantes indevidos dos espaços públicos por considerar haver 
uma concorrência direta com os comerciantes regiamente estabe-
lecidos no hipercentro. 

Mesmo sem alternativa, muitos dos vendedores populares não 
querem ficar em locais isolados, distantes dos seus possíveis 
fregueses. Ademais, eles argumentam que há 20 anos quando foi 
criado o Shopping Oi, a ladainha era a mesma: abrigar os peregrinos 
em um espaço único. Isso, porém, só funcionou na avaliação deles 
por pouco tempo. Rememoram, por sinal, a respeito de uma límpida 
realidade mediante a seguinte explicação: quando estão agindo 
na informalidade, não pagam impostos e, também, não declaram 
a origem de seus artigos vendidos. Ao serem encaminhados para 
lugares fixos, como planeja a PBH, tudo acontece na ordem inversa, 
inclusive são obrigados a assumirem compromissos financeiros, 
pagando aluguéis e taxas, mesmo que em valores módicos.

Se for procedida a uma reflexão mais profunda sobre o tema, 
pode se dizer que tudo tem estado mais cáustico por conta da crise 
econômica nacional, ocasionando uma indesejada onda de desem-
prego. Sem carteira assinada, o cidadão comum vai à luta, mesmo 
que para isso, se torne o infrator diante de sua predisposição em 
ofertar produtos de origem duvidosa. 

O prefeito Kalil desde que assumiu o comando do município, 
informou sobre outro fato concreto: em grande parte, a violência 
na Região Central da cidade tem crescido devido a infiltração de 
muitos meliantes entre os feirantes informais instalados. E, é ób-
vio, a ação das forças de segurança encarregadas do combate à 
violência na localidade estava e ainda está prejudicada por conta 
desta realidade.

Tudo muito bem, tudo mito certo, mas o chefe do Executivo 
municipal não pode fechar os olhos para uma outro episódio visí-
vel: no Shopping Oi, atualmente, quem domina 90% das vendas, 
são os chineses.

Quase 3 milhões de crianças e
adolescentes trabalham no país

Você provavelmente já presen-
ciou algum menor trabalhando 
em semáforos, restaurantes ou, 
até mesmo, como engraxate. 

Infelizmente, essa é uma realidade viven-
ciada por quase 3 milhões de crianças e 
adolescentes no país, segundo pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O número corresponde 
a 5% da população que tem entre 5 e 17 
anos. Os dados também apontam que, 
desde 2013, o país vem registrando au-
mento dos casos de trabalho infantil entre 
crianças de 5 a 9 anos. Antes eram cerca 
de 70 mil, mas em 2015, ano da última 
pesquisa, os índices chegam a quase 80 
mil crianças nessa faixa etária.

Para tratar sobre os impactos do 
trabalho precoce na vida de crianças e 
adolescentes, o Edição do Brasil con-
versou com Luciana Marques Coutinho, 
representante regional da Coordenadoria 
Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente 
(Coordinfância) e também procuradora 
do Ministério Público do Trabalho em 
Minas Gerais (MPT-MG).

o que é caracterizado como 
trabalho infantil?

É todo o trabalho exercido por 
crianças e adolescentes abaixo da 
idade mínima legal permitida. A nossa 
Constituição Federal estabelece que 
adolescentes podem trabalhar com 16 
anos completos. Antes disso, somente 
se for na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos. Mas existem especifica-
ções para as atividades e algumas 
restrições, como não pode ser em 
instalações insalubres, oferecer peri-
go, em horário noturno – de 22h até 
às 5h do dia seguinte – e que possa 
prejudicar a moral ou desenvolvimen-
to físico. Em relação ao horário, não 
se pode cumprir horas extras e nem 
trabalhar mais que 8 horas.

as empresas têm obrigação de 
contratar aprendizes?

Todas, com exceção as micro e 
pequenas, são obrigadas a contratar 
um percentual de aprendiz, que vai 
de 5% até 15% no máximo do seu 
quadro de empregados. Existe um 
contrato com regramento específico no 
artigo 429 da CLT. Nele, prepondera o 
aspecto educativo sobre o produtivo. 

O adolescente que é contratado como 
aprendiz, obrigatoriamente, vai ter 
que ser inserido em uma formação 
profissional. Então ele precisa dedicar 
parte de sua jornada a essa formação 
e outra as tarefas práticas.

se não se pode trabalhar antes 
dessas idades, por que existem 
crianças e adolescentes traba-
lhando em novelas, filmes e 
outras atividades artísticas?

O Brasil aderiu a convenção de 
número 138 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), agência 
integrante da Organização das Nações 
Unidas (ONU), especializada em ques-
tões trabalhistas. Essa convenção 
prevê o trabalho artístico, ainda que 
seja fora das idades mencionadas. 
Mas para exercer a atividade existem 
alguns requisitos. Para a autorização 
de um trabalho artístico é necessário 
um alvará judicial. Toda vez que uma 
criança é contratada, o juiz vai avaliar 
uma série de questões para saber se 
aquele menor pode ou não exercer 
a função, como, por exemplo, se o 
trabalho não vai prejudicar o desen-
volvimento da criança.

trabalho infantil é considera-
do crime? Quais as sanções 
previstas?

É considerado ilegal e proibido 
pelo ordenamento jurídico. Atual-
mente é muito raro encontrar em-
presas formais em situação irregular, 
embora existam casos. As pessoas 
que exploram a mão de obra infantil 
estão sujeitas a multas e podem 
sofrer intervenção do Ministério 
Público do Trabalho. Muitas estão 
trabalhando fora das possibilidades 
que a lei permite, sem receber todos 
os direitos trabalhistas e previden-
ciários que são sonegados. Quem 
for flagrado está sujeito, inclusive, 
a pagar indenização pelo dano cau-
sado a moral da criança e também 
a sociedade.

Quais as consequências do 
trabalho infantil?

São inúmeras: atrapalha a saú-
de, o desenvolvimento físico e bio-
lógico da criança, porque, muitas 
vezes, ela é inserida em atividades 
nas quais seriam voltadas para um 
adulto e não tem um desenvolvimen-
to corporal necessário para exercê-
-la. Os equipamentos também não 
são voltados para a idade dela, o 
que aumenta o risco de acidentes. 
O trabalho infantil causa isolamento 
social, priva as brincadeiras e o con-
tato com outras crianças. Ainda tem 
a questão da escolaridade. Muitas 
vezes ela precisa deixar a escola 
para poder trabalhar. E mesmo que 
continue estudando, aquelas horas 
de trabalho vão acabar influindo 
no desenvolvimento escolar. Uma 
criança que cumpre uma jornada 
exaustiva não tem o mesmo ren-
dimento de uma que não trabalha.

Como seria possível erradicar 
o trabalho infantil no Brasil?

É um problema complexo e que 
envolve uma série de questões. Não 
é só o Ministério Público do Trabalho 
que atua nisso, mas uma conjunção 
de vários órgãos que a gente chama 
de rede de proteção dos direitos da 

criança. Eles se unem para atuar, 
sendo cada um dentro da sua área de 
atribuição. Uma das grandes ques-
tões que temos atualmente e que 
precisa ser combatido são os mitos 
do trabalho infantil. Infelizmente, boa 
parcela da população ainda conside-
ra que isso é uma coisa boa e ajuda a 
criança. Dizem que é melhor o menor 
trabalhar do que estar nas ruas ou 
envolvido com criminalidade. Muitas 
vezes a sociedade passa a tolerar e 
até incentivar o trabalho infantil. Nós 
temos atuado de forma repreensiva, 
mas também tentando sensibilizar e 
orientar de maneira pedagógica para 
lutar contra esses mitos que violam 
os direitos humanos. 

Quais são as leis que protegem 
a criança e o adolescente do 
trabalho infantil?

Existe todo um ordenamento ju-
rídico voltado para proteção. Temos 
a Constituição Federal que prevê a 
proteção integral e a questão da idade 
permitida para trabalhar. As conven-
ções internacionais da OIT, em que o 
Brasil é signatário como a de número 
138, referente a participação em 
representações artísticas e a de nú-
mero 182, sobre as piores formas de 
trabalho infantil. Nós também temos o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e a própria CLT que tem artigos 
que tratam sobre a temática.

Como denunciar alguma forma 
de trabalho infantil?

Há o serviço do disque 100 e 
também é possível realizar a de-
núncia de qualquer irregularidade 
trabalhista por meio do portal.mpt.
mp.br ou presencialmente no Minis-
tério do Trabalho, além do conselho 
tutelar. Basta a pessoa preencher o 
formulário com os dados mínimos do 
fato e informar quem é a pessoa que 
está praticando a irregularidade e 
qual a situação que foi presenciada. 
Pode inclusive ser feita de forma 
anônima. Tudo será examinado por 
um procurador do trabalho.

daniel amaro
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algumas observações sobre 
a metade do ano que se foi

o número corresponde a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos
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delações x transporte

Na onda de delações nacionais contra políticos, o segmen-
to dos transportes do Rio de Janeiro também entrou para a ficha 
policial. Aqui, o senador Aécio Neves (PSDB), denunciado em 
vários processos, teve ligações estreitas com o esse setor, 
através do Departamento de Edificações e Estradas de Ro-
dagem de Minas Gerais (DEER/MG), quando era governador 
do Estado. Por isso, há diversos dirigentes do segmento que 
estão em alerta. Haja Lexotan!

experiência na ccJ
O deputado Rodrigo pacheco (PMDB), por não ter uma 

vasta experiência na política tem lançado mão, no comando 
da influente Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara Federal, de sua sabedoria jurídica. O parlamentar 
tenta minimizar a pressão jogada sobre ele nestes dias de 
turbulência, em Brasília. 

Política e negócios
Quando esteve em Belo Horizonte, recentemente, o frei 

Leonardo Boff, concedeu inúmeras entrevistas. Em uma 
delas, ele atacou: “O atual esquema político/partidário tem 
privilegiado a eleição dos homens do mundo dos negócios, ao 
invés de escolher e eleger os nomes ligados, efetivamente, à 
política para postos influentes do parlamento e, também, do 
executivo. Isso é um erro e todos nós pagaremos por ele, em 
um período próximo”, sentencia o teólogo e escritor. 

denúncias contra tucano
A jornalista Cristiana Lôbo fez as suas contas e concluiu: 

“O senador Renan Calheiro (PMDB), de Alagoas, é o cam-
peão nacional no campo das delações premiadas. O segundo 
colocado neste ranking é o parlamentar mineiro Aécio Neves 
(PSDB)”. Coisa chata, não gente...

Pimentel em movimento
Se, até agora, o governador Fernando pimentel (PT) tem 

priorizado os encontros e visitas ao interior, na semana pas-
sada, ele mudou de rota ao determinar um agendamento com 
nova diretoria do Mercado Central. Ou seja, à medida em que 
vai se aproximando o pleito eleitoral de 2018, os políticos, em 
geral, tornam-se mais flexíveis em seus movimentos diários.

núcleo duro do governo
Nos bastidores da Assembleia Legislativa, os deputados 

destilam comentários do governo mineiro. Em um ponto, situa-
ção e oposição convergem para um mesmo raciocínio: quando 
trata-se de saber qual secretário resolve mais facilmente os 
assuntos complexos, os nomes mais lembrados são: Odair 
Cunha, secretário de Governo; Helvécio Magalhães, do 
Planejamento e Marco Antônio Rezende, da Casa Civil. Eles 
são considerados titulares do denominado “Núcleo Duro” do 
Executivo Estadual.

Poder do deputado
E por falar em executivo mineiro, quem tem conquistado 

espaço no âmbito do Governo Estadual é o deputado Rogério 
Correia (PT). Ele, atualmente 1º secretário da Assembleia, se 
fortaleceu muito nos meandros dos sindicatos e tem feito uma 
maior aproximação do governador Fernando pimentel (PT). 

Prestigio do Psd
Nos debates iniciais, visando a sucessão majoritária de 

2018, os políticos mais experientes têm percebido a necessi-
dade de dialogar, com prioridade, com o PSD. A sigla, atual-
mente, tem sete deputados federais e todos com uma média 
de cem mil votos. 

ironia nacional 
Sempre cáustico em suas observações, o filósofo paulista-

no Luiz Felipe pondé, ao analisar a situação do ex-governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), disse: “O ex-gover-
nador tinha em mente que o Rio era dele e de mais ninguém. 
Por isso, criou o mais sofisticado esquema de corrupção do 
mundo para poder saquear, por completo, os cofres públicos 
da administração carioca”.

ironia nacional ii
Complementando os comentários sobre os escândalos 

envolvendo Cabral (PMDB), o promotor de Justiça de São 
Paulo, Roberto Livianu acrescentou: “Resta saber qual o setor 
do Rio não era obrigado a dar dinheiro ao ex-governador do 
Estado”, ironizou o membro do Judiciário.

três grupos estão sendo
formados de olho em 2018

A menos que as regras eleitorais sejam alte-
radas, a partir de agora começa a ser desenhado 
um quadro mais nítido em relação à sucessão 
para governador em 2018. Entretanto, essa é uma 
hipótese distante, pois a lei sobre esse tema teria 
de ser aprovada até um ano antes das eleições. E, 
como o Congresso Nacional só tem espaço para 
debater a crise envolvendo o presidente Michel 
Temer (PMDB), fica tudo muito mais complicado. 
É bem possível que a resolução atual continue 
relativamente ao calendário eleitoral vigente.

Os matemáticos da política mineira apontam 
para a formação de três grandes grupos para 
atuação na disputa pelos cargos majoritários. 
O grupo um poderá ser capitaneado pelo atual 
governador Fernando Pimentel (PT), atualmente, 
líder de preferência do eleitorado, especialmente, 
nas cidades menores. Previamente, o governador 

sabe que pode contar com apoio de partidos mais 
ideológicos, como o PCdoB, Partido Verde, PRR, 
PHS, além de siglas menores, como o PSDC.

Quanto ao cobiçado PMDB, hoje, na base 
aliada do governo existe uma incógnita em relação 
ao seu próprio futuro. Uma das tendências seria 
caminhar com candidatura própria, tese rechaça-
da pelo presidente da ALMG, Adalclever Lopes, 
mas bem avaliada pelo presidente do partido e 
vice-governador Antônio Andrade, no momento 
com muita mais força do que qualquer outro 
membro da sigla. 

Um segundo grupo, em formação, reúne o 
ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda 
(PSB), o ex-presidente da ALMG, Dinis Pinheiro 
(PP), com a torcida do prefeito de Betim, Vittorio 
Medioli (PHS). Aliás, de acordo com fontes não 
oficias, Dinis depois de uma reunião que varou a 
madrugada com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), 
e a cúpula estadual da sigla, teria praticamente 
selado a sua filiação junto aos petebistas. Ele, 
ainda comprometido com o Partido Progressista, 

em consonância pormenorizada, não teme arestas 
por lá. A sua possível desfiliação do PP, se acon-
tecer, será por conta de uma estratégia política a 
ser montada.  

Já em relação aos detalhes encaminhados 
para terceiro esquema, caberá a orientação final 
sobre o assunto ao senador tucano Aécio Neves. 
Ele teria, ao seu lado, os Democratas, podendo 
acrescentar o Partido Progressista, em definição de 
rumos e outros pequenos partidos. Aliás, se PSDB 
não convencer o senador Anastasia a disputar o go-
verno mineiro pode, inclusive, sucumbir em Minas. 

Neste bate-rebate, ninguém está querendo 
conversar abertamente com o PSD, presidido 
pelo deputado federal Diego Andrade. A bancada 
dos pedessistas é composta por 7 parlamentares 
federais e 6 estaduais. Se ficar quieta, sem ações 
mais ousadas, eles podem fazer parte do esquema 
montado pelo Palácio da Liberdade, visando a 
reeleição do governador Fernando Pimentel.aécio neves terá uma difícil tarefa

dinis Pinheiro poderá filiar-se ao PtB Pimentel é favorito para eleições do ano que vem
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tércio Amaral

Assembleia retoma Comissão
Extraordinária das Mulheres

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
oficializou, no dia 5, em solenidade no Salão Nobre, a 
retomada das atividades da Comissão Extraordinária 
das Mulheres. A comissão atuou no último biênio, 
em uma ação pioneira no Legislativo em todo o país. 

O presidente da ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), declarou instalada a comissão 
e passou a condução dos trabalhos à deputada 
Marília Campos (PT), designada para comandar 
suas atividades. 

Marília destacou o comprometimento do Par-
lamento mineiro com as bandeiras das mulheres e 
anunciou os temas que receberão especial atenção 
da comissão, entre os quais a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 16/15, que busca garantir a pre-
sença feminina na Mesa da Assembleia, e a luta contra 
o preconceito, a discriminação e a violência doméstica.

igualdade de gênero 
Ao ratificar a importância da comissão, as 

deputadas Geisa Teixeira (PT), Celise Laviola 
(PMDB) e Rosângela Reis (Pros) abordaram a bai-
xa representatividade feminina na política. Apesar 
de as mulheres representarem 52% da população 
brasileira, são apenas seis deputadas em um uni-
verso de 77 parlamentares na ALMG, por exemplo.

Na opinião da coordenadora do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Nepem-UFMG), profes-
sora Marlise Matos, a comissão extraordinária tem 

como grande missão a luta para despatriarcalizar 
os espaços de poder. “Nosso país não possui mais 
um sistema democrático. Que as mulheres sejam 
capazes de retornar com a democracia”, afirmou.

Já a deputada Rosângela Reis, que presidiu a 
comissão nos últimos 2 anos, lembrou o trabalho 
que já foi desenvolvido para aprofundar os temas 
prioritários da causa e a democratização das 
discussões.

apoio 
Os deputados Tadeu Martins Leite (PMDB), 

membro efetivo da comissão, Elismar Prado (PDT) 
e Rogério Correia (PT) salientaram que a luta 
contra o machismo, ainda tão arraigado na socie-
dade, não tem gênero e que, para ser consolidada, 
precisa do envolvimento de todos. 

Políticas públicas 
Representando o Governo do Estado, a sub-

secretária de Política para as Mulheres, Larissa 
Amorim, abordou a importância de a sociedade 
acompanhar e cobrar o desenvolvimento de polí-
ticas públicas voltadas para as mulheres.

Violência 
 Em relação à violência física, moral e 

psicológica praticada contra as mulheres, a de-

sembargadora Kárin Emmerich, superintendente 
da Coordenadoria da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de 
Justiça, ponderou que o apoio do poder público 
e da sociedade é mais importante para o com-
bate a esse tipo de crime do que a aprovação 
de novas leis.

assédio 
A integrante do Coletivo de Mulheres da ALMG, 

Grazielle Mendes, apresentou duas demandas à 
comissão. A primeira é para que seja realizado 
debate sobre a regulamentação da Lei Comple-
mentar 116, de 2011, que trata da prevenção e 
punição do assédio moral na administração pública 
estadual. A outra foi pela criação de um fluxo para 
encaminhar demandas referentes ao assédio moral 
e sexual no Legislativo mineiro.

requerimentos 
A comissão aprovou diversos requerimentos 

de audiências públicas. Em pauta estarão temas 
como a violência contra as transexuais e a situ-
ação social das prostitutas e das mulheres em 
ocupações urbanas e rurais. Outras audiências 
aprovadas debaterão as condições de vida de 
refugiadas, imigrantes, quilombolas, ciganas e 
indígenas, assim como das mães de filhos com 
deficiência.

tadeu martins leite, celise laviola, marília campos, Adalclever lopes, geisa teixeira e rosângela reis
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2015&n=16&t=PEC&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2015&n=16&t=PEC&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=116&comp=&ano=2011
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=116&comp=&ano=2011
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30º troféu tancredo neves

O conselho Monetário Nacional 
(CMN) anunciou que a meta central 
de inflação será de 4,25% em 2019 e 
de 4% em 2020. A decisão significa a 
primeira redução desde 2005. De lá 
para cá, a meta, que tem que ser alme-
jada pelo Banco Central, permaneceu 
em 4,5% ao ano - índice considerado 
alto para padrões internacionais. A 
meta de 4,5% vai vigorar até 2018.  

A redução indica, portanto, que 
o governo vai perseguir uma infla-
ção mais baixa nos próximos anos 
e cria a expectativa de preços mais 
estáveis no futuro. Isso tende a 
trazer benefícios imediatos para 
os consumidores e as empresas, 
na formação dos preços e também 
nas taxas de juros cobradas pelos 
bancos. 

Entretanto, se a inflação não se 
comportar conforme o previsto, o Ban-
co Central pode ser obrigado a elevar 
os juros ou deixá-los em um patamar 
mais alto, para cumprir as metas mais 
baixas. 

Além da meta central, o sistema 
brasileiro de meta de inflação prevê 
um intervalo de tolerância, para cima 
e para baixo, que foi mantido pelo Co-

mitê de política monetária nesta quinta 
em 1,5 ponto percentual. Com isso, o 
Banco Central cumprirá a meta se a in-
flação oscilar entre 2,75% e 5,75%, em 
2019, e entre 2,5% e 5,5%, em 2020. 

Nos últimos cinco anos, o IPCA tem 
ficado bem distante do centro da meta 
de 4,5% e mais próximo ao teto de 
6,5%. Entre 2012 e 2016, a inflação va-
riou de 5,84% a 10,67%. Fonte: G1.

1 – Sinopse – políticos corruptos rou-
baram bilhões de cruzeiros de nossos cofres 
públicos! Julgados e presos, descaradamente, 
alguns ainda recebiam propinas, sem nenhum 
constrangimento! Inteligentes, maquiavélicos 
e sem nenhum limite moral ou civil, negam e 
negam! Com discursos hipócritas, afirmam: 
“defendo a minha honra! Estas noticias preocu-
pam meus familiares e amigos, que sabem que 
sou do bem! Não cometi crime algum e estou à 
disposição à luz das leis e de Deus! Estas acu-
sações são vazias e todos irão saber, que sou 
um cidadão do bem”! 

2 – A família – A família é uma preciosidade 
e uma “bomba relógio”! Com um alto padrão 
financeiro, o político corrupto demonstra que 
esta tudo normal em seu redor! Apontadas 
suas falcatruas pela mídia, esposa assustada 
derrama “lagrimas de sangue” e filhos, noras e 
genros se surpreendem! Enquanto “vísceras” 
ficam “expostas” e conflitos se afloram, o “diabo” 
é pouco, para abrandar as chamas lá no fundo 
deste inferno familiar que foi criado! Valores 
cristalizados escorrem para o “esgoto”! Prejuí-
zos emocionais, desfechos trágicos, até mesmo 
tentativas de suicídio etc colaboram com este 
desgraçado desmoronamento! Conto um caso: 
Recentemente, conceituado jurista mineiro de 
conduta ilibada, soltou um “grito” de revolta nas 
mídias e um apelo aos “anjos do céu”, quando 
seu filho foi trancafiado atrás das grades da 

Policia Federal de MG, ponto! Conto outro 
caso: Em 2008, descoberta pela FBI a maior 
fraude financeira do mundo na Watt Street, o 
responsável pelo crime Bernard Madoff, deu 
um prejuízo de US$ 70 bilhões nos EUA, com 
consequências desastrosas, falências, queda 
da bolsa, suicídios etc. Madoff era visto como 
afável, dócil, sedutor, político, líder, estrategis-
ta, perverso, mal caráter e excelente chefe de 
família! Cinquenta e um anos de casado com 
Ruth Madoff, dois filhos, Andrew e Mark, noras 
e netos, formavam uma exemplar família! Confli-
tos e mentiras afins, fizeram a esposa e filhos se 
romperam com ele! Madoff foi condenado a 150 
anos de prisão fechada em Carolina do Norte, 
onde cumpre a pena até hoje. Depressivo, o filho 
Mark suicidou-se com uma corda no pescoço 
às vistas de seu filhinho, em 2010. Andrew seu 
outro irmão, entregou-se a um câncer, falecendo 
em um hospital em Nova York, com 48 anos. 
Por sua vez, desarticulada mentalmente, a Sra. 
Ruth consolida o triste final da família! Doutores 
psiquiatras e graduados especialistas da FBI 
e CIA, diagnosticaram Bernard Madoff como 
psicopata, ponto!

3 – Mentiroso patológico – Centenas de 
indicadores apresentados pelas investigações 
do “lava-jato”, Juízes Federais, Ministério Públi-
co, Policia Federal, delações premiadas, contas 
“escondidas” no exterior, indecentes “malas com 
dinheiro” etc formam provas robustas contra o 

político corrupto! Mentiroso patológico, o mes-
mo nega tudo de forma leviana, induzindo todos à 
pensar que, a bandeira verde e amarela, perante 
a qual fez seu “juramento”, está dentro do vaso 
sanitário de sua residência! Assim, como uma 
“fruta podre na fruteira”, esta pessoa se mergulha 
num estagio inconsciente de “desestabilidade 
mental”, assumindo em seu ego, a nobre figura 
de “psicopata”.

4 – O psicopata – São frios, manipuladores 
e cruéis! Sem compaixão e culpa, utilizam-
-se de sua inteligência e charme para seduzir 
e enganar quem atravessa seu caminho. A 
Psiquiatra Dra Ana Beatriz B. Silva, no seu 
livro - Mentes Perigosas – O psicopata mora 
ao lado - mostra que “eles estão camuflados 
como bons políticos, executivos bem sucedidos, 
bons gestores, bons amigos, bons pais e mães 
de família, que não levantam suspeitas sobre 
sua real identidade! Não erram nunca! Não se 
enganam jamais! Seus objetivos são honestos 
e puros! Não roubam e nem falsificam docu-
mentos! Sempre “querem mais e mais”! Fique 
quieto e não os combata! Podem te eliminar! 
Costumam ser assassinos! De maneira geral, 
estes são os psicopatas”!

5 – Considerações finais – Pode-se dizer 
que o político corrupto possui o perfil do psi-
copata! O perigo é acreditar, que o mesmo seja 
uma pessoa normal! Fique atento!

nova lei de diferenciação de preços
beneficia comércio e consumidores

segmento Quantidade

Veículos, motocicletas e peças 70,7%

Móveis e eletrodomésticos 68%

Material de Construção 60,5%

Equipamentos de escritório e informática 55,6%

Livros, jornais, revistas e papelaria 53,3%

Uma prática utilizada por muitos 
empresários do comércio que ia contra 
o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) foi sancionada, recentemente, 
pelo presidente Michel Temer (PMDB), 
na qual autoriza a cobrança diferen-
ciada para pagamento em dinheiro, 
cartão de débito ou crédito. A lei não 
obriga a diferenciação de preços, ape-
nas oferece essa possibilidade para o 
comerciante. 

A nova regra tem origem no Projeto 
de Lei de Conversão nº6/2017, decor-
rente da Medida Provisória (MP) nº 
764/2016 que já autorizava o comércio 
a realizar a prática desde dezembro do 
ano passado. Agora, com a nova regra, 
o estabelecimento deve informar, em lo-
cal visível, os descontos oferecidos em 
função de meio e prazo de pagamento. 
Caso não haja a informação, o empre-
sário ficará sujeito a multas previstas 
no Código de Defesa de Consumidor 
(Lei 8.078/1990).

Segundo informações da Agência 
do Senado, a diferenciação de preços 
beneficia empresas e consumidores, 
além de estimular a queda no valor 
médio dos produtos. De acordo com ela, 
essa medida também evita a prática do 
subsídio cruzado – que ocorre quando 
os consumidores que não utilizam car-
tão de crédito pagam o mesmo preço 
que os que utilizam esse meio de pa-
gamento, sobre o qual incide as taxas.

repercussão
A Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo de Minas Gerais 
(Fecomércio MG) reforça que a lei 
gera benefícios tanto para o comércio 
quanto para os consumidores. Em nota, 
o economista da entidade, Guilherme 
Almeida, diz que a diferenciação de 
preços aumenta a eficiência econô-
mica e possibilita ao empresário e ao 
consumidor escolher a melhor forma de 
pagamento. “Isso poderá fazer com que 
as credenciadoras de cartões reduzam 
as altas taxas cobradas pelos serviços”.

Pautada sobre o tema desde 
2010, a entidade ingressou com ação 
judicial específica para discussão do 
assunto, em nome dos sindicatos 
filiados. Também em nota enviada a 
imprensa, o coordenador Jurídico da 
entidade, Marcelo Morais destaca que 
essa medida é um grande avanço e que 
proporcionará mais segurança jurídica 
nas negociações. 

 A área de Estudos Econômicos 
da Fecomércio MG, em parceria com a 
área Jurídica Tributária e Legislativa da 

entidade, realizou uma pesquisa, em 
abril, para avaliar a opinião dos empre-
sários em relação a lei, na época ainda 
MP. Segundo os dados, quase 45% do 
comércio varejista de Belo Horizonte já 
oferecia desconto para os clientes que 
optam pelas compras à vista, em dinhei-
ro. Além disso, 62,3% deles estendem 
a vantagem para quem usa o cartão 
de débito. Para a maioria (84,8%) dos 
empresários, a medida é favorável para o 
setor. Outros 88,4% já tinham em mente 
que a lei beneficiaria o consumidor.

na ponta do lápis
A lei já proporciona resultados positivos para os sócios Luiz Souza e Eliene 

Diniz, que iniciaram um negócio de vendas de peças íntimas e produtos de beleza. 
Souza conta que, como estão iniciando, além da qualidade, o preço conta 

muito para fidelizar os clientes. Segundo ele, no início estava preocupado, pois as 
vendas eram realizadas em sua maioria na base da confiança, o antigo caderninho, 
mas devido a inadimplência eles decidiram pedir uma máquina de cartão. “Ficamos 
receosos com as taxas, pois não queríamos repassar o valor para os clientes, 
pois não era permitido. Agora, podemos trabalhar com preços mais justos para os 
dois lados, oferecendo a mercadoria com desconto para pagamento em dinheiro, 
fazendo com que o cliente tenha vantagem na compra e nós não tenhamos perda 
de percentual na margem de lucro. Assim, garantimos um capital de giro maior e 
a saúde do nosso negócio”.

segmentos que já realizavam  
a diferenciação no preço

Fonte: Fecomércio MG

Com a nova regra, o estabelecimento deve
informar, em local visível ao consumidor, os descontos

oferecidos em função de meio e do prazo de pagamento

lei foi sancionada, recentemente, pelo presidente temer

CMN baixa meta central de inflação
para 4,25% em 2019 e 4% em 2020

O político corrupto e o psicopata: consequências
espirituais e desastrosas para sua família
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Política mineira 
Ex-presidente da Assembleia, ex-prefeito de Pará de Minas 

e, também, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Antônio Júlio (PMDB), estaria usando indevidamente 
a sede da entidade, em Belo Horizonte, para fins particulares. 
A imprensa diária “caiu de pau” e ele negou. Mas, segundo o 
ditado popular, “onde há fumaça, pode haver fogo”.  

Comentário único - Assim que deixou o posto de prefeito, 
Júlio foi convidado para assumir o cargo de secretário adjunto da 
Secretaria das Cidades, mas teria recusado o convite. Agora, está 
sem cadeira, ou melhor, sem espaço para articular-se politicamente. 

 

Política em JF
Em Brasília, os jornalistas comentam sobre a teimosia do 

deputado mineiro Júlio Delgado (PSB), politicamente ligado 
a Juiz de Fora, no sentido de forçar a barra em seus comentá-
rios para tentar minar o combalido prestígio de Michel Temer 
(PMDB). Na verdade, o parlamentar quer a cassação do atual 
presidente para poder se postar como candidato ao cargo, 
analisam alguns comunicadores da Corte.

dinis no interior
Consta do rosário político que, no ano passado, o ex-presidente 

da Assembleia, Dinis pinheiro (PP), visitou mais de 300 muni-
cípios, apoiando candidatos a prefeitos e vereadores. Agora, ele 
estaria com agenda pronta para voltar a todas as cidades até junho 
do ano que vem. Será uma tarefa complexa, mas em nome da 
sucessão de 2018, vale tudo. Confessam amigos.  

Lacerda no muda
Apesar de manter-se conectado politicamente, o ex-prefeito 

de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), ainda não sabe, 
efetivamente, qual será seu próprio futuro na sucessão de 
2018. Ele estaria preocupado por ter sido citado nas delações 
premiadas. Provavelmente, irá aguardar a poeira baixar. Senão, 
só Deus sabe o que pode acontecer

nepomuceno, lá cá...
Embora a grande imprensa já divulgue como certa a 

candidatura de Daniel Nepomuceno como senador antes de 
2018, ele terá de cuidar de sua reeleição para a presidência 
do Atlético, e, de acordo com os comentários na porta do Café 
Nice, haverá forte oposição. É aguardar para conferir.

aglutinação dos jovens
O nome dela é Nathália Ramos. Trata-se de uma enfermei-

ra, jovem e de oratória fácil. Esse é o perfil da coordenadora 
Estadual do projeto Levante Popular da Juventude, entidade 
que se candidata a ser porta-voz dos jovens em toda Minas 
Gerais. Paralelamente, pode estar nascendo uma nova insti-
tuição de grande força política. Podem apostar.

fabiano e a clt
Um dos entrevistados, recentemente, do programa Cena 

Política, da BHNews TV, o empresário Fabiano Lopes Ferreira 
não se sentiu intimidado com as posições contrárias dos demais 
debatedores e foi categórico: “As mudanças do governo, em 
relação à CLT, são muito bem-vindas. Afinal, precisamos de 
leis mais modernas para facilitar as relações entre o capital e o 
trabalho”, comentou. A discussão sobre o tema foi bem aguçada.  

Capital especulativo
Para o professor e representante do Observatório do Tra-

balho da UFMG, Carlos Roberto Horta, a questão do Brasil é 
que o capital especulativo, incluindo o nosso sistema bancário, 
é complicado demais e tira toda a capacidade de investimento 
dos empresários e representantes do segmento produtivo. 
“O capital especulativo é uma espécie de drama nacional”, 
vaticinou o professor.
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Programa Palmas
para minas é

promovido em
montes claros

O presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), Roberto 
Simões, participou na abertura da 
43ª Exposição Agropecuária de 

Montes Claros, do lançamento do Programa 
Palmas para Minas, que vai capacitar e orien-
tar os agricultores do Norte de Minas sobre o 
cultivo e tratos culturais da palma forrageira 
para o uso na alimentação animal. O progra-
ma foi lançado pelo presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Montes Claros e 
vice-presidente da Faemg, Ricardo Laugthon. 

Segundo dados da Emater, a região pas-
sa pela pior seca dos últimos 40 anos, com 
perdas de 100% das pastagens, 85% das 
lavouras e redução de 60% na produção de 
leite, dos rios, córregos e barragens importan-
tes para o abastecimento das cidades e zona 
rural, 72% estão totalmente secos e os outros 
28% em baixa vazão. As barragens estão 
operando no volume morto e só tem previsão 
de chuva para outubro.

Roberto Simões falou da importância do 
programa para os pecuaristas, que vão poder 
contar com a palma forrageira para comple-
mentar a alimentação do gado. Ele salientou 
que a produção de palma forrageira é uma 
alternativa eficiente para a convivência com 
o semiárido. Ele destacou ainda que um dos 
principais objetivos do programa Palmas para 
Minas é incentivar e disseminar entre os pro-
dutores da região o plantio e uso da palma. 

De acordo com a coordenadora da as-
sessoria técnica do sistema Faemg, Aline 
Veloso, com a assinatura do protocolo, as 15 
instituições parceiras já podem começar o 
trabalho para o desenvolvimento de ações de 
pesquisa, articulação institucional e extensão. 
“O nosso compromisso é desenvolver a cultura 
da palma para a região, auxiliar o produtor 
em suas demandas e ainda proporcionar aos 
produtores de palma uma possibilidade de 
renda, pois vão poder plantar para vender”. 
Ela disse ainda que “neste cenário uma das 
alternativas para os produtores é fazer uso da 
palma forrageira, que tem em sua composição 
grande concentração de água e massa, agora 
com as pesquisas vamos definir, qual a espé-
cie vai adaptar melhor a região”.

O governador Fernando Pimentel 
(PT) assinou, no Mercado Central, 
um despacho que definiu como prio-
ridade governamental a implantação, 
no local, da Cozinha Escola Minei-
raria, que irá valorizar e fomentar 
a cadeia produtiva da gastronomia 
no Estado. A Companhia de De-
senvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), empresa ligada 
ao Estado, fará a coordenação dos 
trabalhos e irá repassar R$ 1 milhão 
em forma de patrocínio ao projeto 
em 2 anos. No Dia da Gastronomia 
Mineira, comemorado no dia 5, Pi-
mentel ainda entregou um certificado 
em homenagem aos produtores de 
queijos mineiros premiados no Con-
curso Mondial du Fromage, realizado 
em junho, na França.

“O Mercado Central é o melhor 
lugar para essa celebração, porque 
ele mora no coração de cada mineiro. 
Aqui é a síntese do nosso Estado na 
capital. É onde temos todas as regi-
ões representadas, todos os produtos 
mineiros artesanais e não artesanais. 
E fico ainda mais feliz por estarmos 
homenageando aqui nossos produ-
tores de queijo que acabam de ser 
premiados na França, mostrando a 
qualidade da produção de Minas. É 
motivo de orgulho para todos nós”, 
afirmou Pimentel.

O governador lembrou que o 
governo está elaborando mudanças 
no sentido de modernizar a legislação 
relativa à produção de queijos artesa-
nais em Minas, e voltou a enfatizar 
que o Estado está superando a crise 
nacional com trabalho e criatividade. 
“A situação do Brasil é difícil, mas 

em Minas estamos enfrentando com 
trabalho, e um trabalho criativo, de 
pegar os nossos valores culturais, 
da gastronomia, do café, dos doces 
mineiros, e incentivá-los. Estamos 
modernizando a legislação no que diz 
respeito ao queijo. É o compromisso 
do governo com o setor agrícola em 
geral, setor que impulsiona o Estado. 
No primeiro quadrimestre deste ano, 
no Brasil, 160 mil postos de trabalho 
foram extintos. Em Minas, ao contrá-
rio, nós produzimos mais de 40 mil 
novos postos”, afirmou.

Entre mais de 700 competidores 
de 20 países, 11 queijos produzidos 
em Minas foram premiados na França. 
Os mineiros levaram um prêmio supe-
rouro, sete medalhas de prata e três de 
bronze. Os queijos foram julgados pela 
aparência exterior e interior, reação na 
boca, odor, sabor e textura. 

Com o patrocínio da Codemig 
e participação do Serviço Voluntário 
de Assistência Social (Servas) e 
secretarias de governo, o Programa 
+Gastronomia, do qual faz parte a 
Casa Mineiraria (instalada em um 
edifício histórico no bairro Barro Preto, 
em Belo Horizonte), será levado para 
dentro do Mercado Central, por meio 
da cozinha escola.  O local terá espa-
ço de exposição de produtos e uma 
escola de gastronomia, onde serão 
realizadas capacitações e demons-
trações, atendendo a profissionais 
e amadores da culinária mineira. A 
escolha do Mercado Central levou 
em conta o fato de o lugar ser um 
dos principais pontos turísticos de 
BH. Por ano, o espaço recebe cerca 
de um milhão de visitantes.

Startups crescem no Brasil e minas gerais
ocupa o segundo lugar no ranking no país

Brasil possui,
atualmente,

3.341 startups
funcionando
em território

nacional

Viçosa, cidade loca-
lizada na Zona da Mata 
de Minas Gerais, sediará, 
nos dias 18, 19 e 20 de 
agosto a segunda edição 
do Startup Weekend, um 
evento global formatado 
para auxiliar novos em-
preendedores a tirar suas 
ideias do papel. 

As inscrições vão de 
30 de junho a 24 de julho 
e o valor é de R$ 100 por 
participante. Para saber 
mais informações, aces-
se: http://communities.
techstars.com/brazil/vico-
sa--minas-gerais-brazil/
startup-weekend/11075

Uma maneira diferente 
de empreender que visa 
atender uma demanda 
do mercado, com proces-

sos mais enxutos, de baixo custo e 
chega ao seu público-alvo de forma 
rápida e abrangente. Esse é um 
resumo do conceito de startup, mo-
delo de negócio que vem ganhando 
cada vez empreendedores. 

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Startups (ABStartups), 
o Brasil possui, atualmente, 3.341 
startups funcionando em território 
nacional, sendo que São Paulo é o 
Estado onde mais se tem esse tipo 
de negócio, concentrando 31% dos 
empreendimentos – ou seja, 1320. 
Minas Gerais vem na segunda 
colocação, com 365 empresas, o 
que representa 9%.

Márcia Machado, analista do 
Sebrae Minas, destaca que o movi-
mento de negócios escalados, ca-
racterísticas das startups, acontece 
no mundo todo. “As pessoas per-
ceberam que podem empreender e 
não é pecado errar. Se falharem é 
uma mostra de que aquele modelo 
não está adequado à sociedade e 
é, também, um aprendizado para 
os projetos futuros”.

A analista diz que, as startups, 
por usarem a internet para mo-
vimentar e escalar o negócio, 
a estrutura dessas empresas 
conseguem ser re-
duzida. De acordo 
com dados do estudo 
Panorama das star-
tups brasileiras que 
ouviu 165 empresas, 
49% desses empre-
endimentos possuem 
de um a três funcio-
nários. “Em alguns 
casos, empreende-
dores conseguem 
trabalhar de casa. 
Além disso, as star-
tups,  no pr imeiro 
momento, não é ne-
cessário ter CNPJ”.

A pesquisa também apontou 
que 61% das startups tem um 
faturamento bruto anual de até 
R$ 60 mil. “Os jovens estão co-
meçando a empreender e estão 
vendo, neste nicho, várias opor-
tunidades de negócios”.

 

alunos fundam startup 
Três alunos do ensino médio 

do Colégio ICJ, localizado no Nova 
Suíssa, região Oeste de Belo Hori-
zonte, fundaram a startup The Life 

Project - Soluções Tecnológicas, 
que tem como foco produzir pro-
dutos tecnológicos para diversas 
modalidades esportivas. 

O primeiro projeto 
testado foi uma câ-
mera que acompanha 
a luta de Taekwondo 
para verificar onde o 
chute do competidor 
alcançou o adver-
sário. “O professor 
Pablo chegou com 
um problema para o 
meu grupo. Por ser 
vice-diretor da fede-
ração dessa modali-
dade, ele notou que a 
câmera que acompa-
nhava as lutas ficava 
estática e não acom-

panhava quando os lutadores iam 
para o canto do tablado”, comenta 
Gabriel Morais, 16, fundador do 
projeto. 

Atualmente, eles alugam esse 
equipamento para a federação 
por, aproximadamente, R$ 1.000 
e estão desenvolvendo um novo 
projeto para o vôlei de praia. “Esta-
mos montando um projeto no qual 
vamos colocar uma câmera que 
fica na linha para ter a precisão 
se a bola caiu dentro ou fora da 
quadra”, finaliza o estudante. 

Como montar uma startup 
 Márcia Machado ressalta 

que o ideal é que uma startup 
seja criada por oportunidade, na 
qual o empreendedor identifica 
uma necessidade do mercado 
e desenvolve o negócio dentro 
do que a comunidade demanda. 
“Hoje existem ferramentas e me-
todologias que auxiliam prototipar 
(ou seja, aplicar o que será ven-
dido/desenvolvido em um escala 
reduzida) e validar para entender 
e testar se aquele produto é real-
mente necessário”.

Essa primeira fase de aná-
lise de mercado é considerada 
a mais importante tanto para a 
analista quanto para 63% dos 
empreendedores ouvidos no es-
tudo. “Antes de constituir CNPJ e 
investir recursos consideráveis, é 
fundamental verificar se o que está 
sendo desenvolvido faz sentido 
para o mercado”. 

Márcia tenta desconstruir a ideia 
de que o fracasso de uma ideia 
seja algo ruim. “Uma startup ser 
descontinuada é comum, saudável 
e significa que ela prototipou e não 
conseguiu atender as necessidades 
de mercado. Isso forma o empreen-
dedor, ajuda a pensar no próximo 
passo e construir novas ideias”.

alunos do ensino médio montaram um startup e fornecem equipamento para a Federação de Taekwondo
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Fernando Pimentel lança
Cozinha Escola Mineiraria
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Novo portal
Fecomércio MG

Acesse:
www.fecomerciomg.org.br

Notícias
Conteúdo completo e exclusivo sobre

as novidades e tendências do segmento.

TV
Canal on-line com vídeos e entrevistas sobre 

assuntos relevantes para o setor terciário.

Rádio
Podcasts com informações de especialistas de 

diversas áreas pra você ouvir quando e onde quiser.

Produtos e Serviços
Uma vasta rede de benefícios que ajudam

no dia a dia dos empresários de Minas Gerais.

As notícias do comércio de
bens, serviços e turismo

sempre com você!
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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 conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

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

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Moraes, 158 - Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastrancas.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

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

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

Belo Horizonte

BH Convention & Visitors Bureau

gastronomia preserva tradições,
sabores e atrai forte fluxo turístico

A gastronomia sempre foi um 
dos pontos fortes quando o assunto 
é viajar. Não apenas uma maneira de 
provar novos pratos e de se alimentar, 
e sim experimentar a cultura e história 
local por meio dos pratos e bebidas 
típicos, existentes em restaurantes, 
bares, cafeterias, mercados públicos, 
feiras gastronômicas, festas temáticas 
e bancas de rua. Segundo a Organiza-
ção Mundial do Turismo, as viagens 
gastronômicas representam 8,1% das 
viagens pelo mundo.

São resgates importantes: quiche, 
bacalhau, pizza, sushi, temperos des-
conhecidos, macarrão, carnes exóti-
cas, insetos. Tudo isso você encontra 
nos seis destinos gastronômicos mais 
visitados: Paris, Lima, Roma, Barcelo-
na, Tóquio e Cingapura.

Em Minas, desde 2012, foi insti-
tuído o Dia da Gastronomia Mineira, 
celebrado em 5 de julho. O Instituto 
Eduardo Frieiro e a Frente da Gas-
tronomia Mineira promoveram uma 
semana de programação, de 3 a 9 
de julho, com vários cursos, oficinas, 
palestras, demonstrações culinárias, 
homenagens, feira de agricultura 
familiar, entrega de prêmios e certifi-
cado de reconhecimento, entre outras 
atividades. A gastronomia como uma 
experiência turística essencial.

Durante este mês, cinco res-
taurantes – Casa Cheia, Paladino, 
MMMCafé, Omília e Templo Cervejeiro 
Backer – oferecem em seus cardápios 
um prato inédito com ingredientes 
baseados nos terroirs mineiros: do 
Espinhaço, Central, do Cerrado, dos 
Rios e da Mantiqueira. O objetivo é 
envolver Minas, mostrando a diversida-
de cultural esculpida na gastronomia.

Como objetivo maior, o compro-
misso do setor gastronômico de unir 
esforços para projetar Minas – nacional 
e internacionalmente – como o Estado 
da gastronomia, resgatando e proje-
tando nossa história e nossos valores, 
contribuindo para explorar o potencial 

turístico e a geração de renda, forta-
lecendo sua identidade. O dia 5 de 
julho foi escolhido em homenagem ao 
escritor mineiro Eduardo Frieiro, que 
lançou, na década de 1960, o primeiro 
livro de gastronomia, chamado “Feijão, 
Angu e Couve”. Ele também foi fun-
dador da Biblioteca Pública Estadual 
Luiz de Bessa e membro da Academia 
Mineira de Letras.

A Agência de Promoção de Inves-
timento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (INDI) levou, recentemente, 
numa missão à China três chefs minei-
ros para uma grande feira de negócios, 
e no stand de Minas Gerais os parti-
cipantes faziam fila para experimentar 
a cachaça mineira e seus queijos. 
Também em viagem de intercâmbio 
gastronômico, o Mercado Central 
esteve em Portugal, levando produtos 
e quitutes mineiros e a receptividade 
e interesse foram enormes. 

A Missão Técnica à França re-
alizada em junho, na qual a Faemg 
levou produtores das regiões de 
Alagoa Grande, Araxá, Campos das 
Vertentes, Canastra e Serro, garantiu 
aos mineiros 12 medalhas, bem como 
a superouro, a mais importante da 
competição, com o queijo produzido na 
Fazenda Caxambu, em Sacramento/
MG. Confirmou-se o que já sabíamos: 
nosso queijo é de alta qualidade. E 
culminando, também um vinho do sul 
de Minas ganhou Medalha de Bronze 
em Londres.

Entendendo o queijo como iden-
tidade do Estado, a Faemg inovou ao 
criar em 2016 a Comissão do Queijo 
Minas Artesanal, e para reforçar vai 
promover nos dias 28 a 30 de julho, 
na Serraria Souza Pinto, o Primeiro 
Festival do Queijo Minas Artesanal, 
valorizando o queijo de leite cru, um 
dos símbolos mais representativos da 
gastronomia mineira e considerado 
Patrimônio Imaterial, ação reconhecida 
muito além das fronteiras mineiras. E 
também vem investindo na ampliação 

da Semana Internacional do Café, 
outro importante produto da culinária 
mineira.

Evidentemente, não podemos 
deixar de falar dos inúmeros festivais 
gastronômicos que acontecem na 
capital, na região metropolitana e em 
todo o Estado. Iniciado pelo famoso 
Comida di Buteco – que em 18 anos 
de existência recebeu 1,1 milhão de 
participantes -, vindo em seguida o 
Belô Sabor, transformado em Brasil 
Sabor, já possuímos inúmeros outros 
festivais locais, incentivando o resgate 
de receitas tradicionais bem como a 
recriação de outras, sendo utilizados 
os produtos do terroir regional - Minas 
possui uma diversidade deles -, como 
o Festival Gastronômico da Pampulha 
e nacionais como o Restaurante Week. 

Um dos pilares da Cadeia Pro-
dutiva do Turismo, a alimentação fora 
do lar, reunindo restaurantes, bares, 
padarias, cafeterias, sorveterias, ham-
burguerias, lanchonetes, pastelarias, 
e os buffets que estão nos principais 
eventos da cidade, sejam corporati-
vos, técnico-científicos e sociais. Hoje 
nos cardápios das melhores festas já 
temos o melhor da culinária mineira, 
seja nos petiscos, nos doces típicos, 
e nos pratos de sustentação.

Portanto, são inúmeras as opor-
tunidades de negócios que a Cadeia 
Produtiva do Turismo pode encontrar 
no desenvolvimento do setor da gas-
tronomia. Belo Horizonte está com-
pletando 120 anos, a organização do 
evento Modernos Eternos incentivou 
os restaurantes a criarem com novo 
prato alusivo à data no cardápio, e 
o consumidor após degustar o prato 
recebia entradas para o evento. 
Esta interatividade entre setores da 
Cadeia, entre hotéis, organizadores, 
restaurantes, agências, receptivos 
é fundamental e necessária para o 
crescimento e desenvolvimento de um 
destino turístico reconhecido por todo 
o mundo. BH aos Olhos do Mundo!

EVENTO DO EDIÇÃO DO BRASIL

monoel moraes, daniele Artiaga, saulo serra e João carlos Amaral durante o
troféu tancredo neves, no tribunal de contas do estado de minas gerais

Patrícia ribeiro, tiago sial, ione carvalho
e liliane cristina gomes miare
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CiDADE MARAViLHOSA - O Rio de Janeiro, cantado em prosa e verso por vários compo-
sitores e poetas, está perdendo o seu charme por causa da violência. Empresas de promoção 
estão tirando do Rio seus eventos, porque nos últimos tempos ela deixou de ser maravilhosa, 
para ser violenta. Todos os confrontos entre polícia e bandidos, com cobertura da imprensa 
brasileira, chegam a imprensa internacional e é destaque em todo o mundo, razão pela qual 
a cidade vai perdendo os eventos mais importantes. Se não bastasse a violência, tem agora 
outro componente que é o problema político. O ex-governador preso, Sérgio Cabral (PMDB), 
e uma série de escândalos envolvendo a Copa do Mundo e as Olimpíadas realizadas no Rio. 
Para completar, tem agora um prefeito evangélico, que prefere viagens a Israel ao invés de estar 
nos eventos da cidade e que se esforça para acabar com a maior atração do Rio: o Carnaval.

ENquANTO iSTO, o prefeito João Dória (PSDB), de São Paulo, acostumado a promover 
eventos, está levando tudo para a sua cidade que, apesar de também violenta, tem índices 
melhores do que o Rio de Janeiro. Lá, pelo menos, o prefeito se esforça para acabar com a 
Cracolândia e combate aos pichadores que emporcalham a cidade. São Paulo retirou do Rio 
de Janeiro duas coisas importantes anos atrás: a importância da Bolsa de Valores do Rio e o 
Autódromo de Jacarepaguá, transferindo as principais corridas, como a Fórmula 1 para Interlagos. 

SABER CApTAR EVENTOS é uma das razões de sucesso de algumas cidades brasileiras. 
Um exemplo disso é Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Há poucos dias, essa cidade 
realizou um rodeio que levou milhares de pessoas a ocupar os hotéis da cidade. O mesmo 
acontece com o Primeiro Congresso Espírita, realizado semana passada para comemorar os 
15 anos da morte de Chico Xavier, ilustre filho da cidade. Também ocupação total dos hotéis. O 
comércio faturou e um grande movimento foi registrado nos restaurantes. 

A RETOMADA DE AÉCiO - Com base numa decisão do ministro Marco Aurélio Melo, o 
senador mineiro Aécio Neves (PSDB) retomou suas atividades no Congresso Nacional, depois 
de um afastamento superior a um mês do seu mandato. Aécio foi a tribuna e fez um discurso, 
onde se defendeu das acusações que lhe foram impostas pela delação de Joesley Batista que 
o acusou de pedir R$ 2 milhões. O senador não desmentiu e disse que tentou vender por esta 
quantia, um apartamento de sua mãe no Rio de Janeiro, para fazer face as despesas com 
advogados. Destacou que, se tivesse ao longo de sua carreira política amealhado fortuna com 
dinheiro alheio, não estaria precisando de recursos para pagar sua defesa.

Enquanto a Câmara começa a decidir sobre 
as denúncias do procurador-geral da República, 
contra o presidente Temer (PMDB), o Palácio do 
Planalto vai distribuir R$ 4 bilhões em emendas 
parlamentares nos próximos dias. 

parlamentares mineiros do PMDB podem 
dar o troco ao presidente Temer, se recusando a 
votar a favor para a manutenção do seu mandato, 
depois que ele ignorou os mineiros ao formatar 
o seu ministério. 

O governador Fernando Pimentel (PT) teve 
uma grande vitória na Assembleia, na semana 
passada, quando sua base aprovou o seu pro-
jeto de criação de fundos, incluindo a venda de 
imóveis públicos. A garantia dessa maioria é do 
presidente Adalclever Lopes. 

O governo teve que pedir crédito extra para 
que a Polícia Federal volte a emitir passaportes. 
O documento feito pela casa da moeda, fica 
menos de R$ 100 e o interessado paga mais de 
R$ 250 para recebê-lo. Então dá lucro, não era 
para ter esse tipo de crise.

domingo, dia 09 de julho
Sônia Valente
Cida Quintão - Redação da Itatiaia 
Jornalista Déia Januzzi
Deputado Carlos Gomes
José Salomé Novais Neto

segunda-feira, 10 
Ex-ministro Alisson Paulineli
Elizabeth Cascão França
Jornalista Eloisa Aline Oliveira 
Iara Scoralick - Sete Lagoas 

terça-feira, 11
Jornalista Jurandir Percequini 
Jander Filaretti - Contagem 
Pedro Emanuel Carneiro 

Quarta-feira, 12
Lindolfo Paolielo
Luiz Gonzaga de Castro e Silva
Ex-deputado Petrônio Mathias 
Deputado Wanderley Miranda 
Ex-deputado Sebastião Costa 

Quinta-feira, dia 13
Cláudio Carneiro – vice-presidente da Rádio Itatiaia 
Jornalista Dídimo Paiva
Embaixador Tilden Santiago

sexta-feira, 14
Senhora Celita Bareiro Laviola 
Andréia Provenza
Jornalista Lauro Diniz 
Marco Aurélio Magal- Rádio Itatiaia 

sábado, dia 15
Jornalista Bob Faria - TV Globo
Engenheiro Sérgio Werneck
Sra. Diana Brant - mulher de Roberto Brant
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Temos uma ilusão que aos 17 
anos temos que sair da escola já 
com a escolha pronta de que ca-
minho profissional seguir. A vida 
parece fácil nos comerciais de 
ensino médio e cursinhos, mas 
ninguém conta à angústia que é 
escolher no auge da adolescên-
cia o que fazer – teoricamente 
– para o resto da vida.

A adolescência é uma fase 
de tantas descobertas, há tanto 
por ser vivido e experimentado. 
Os 18 anos se aproximam e junto 
a vontade de sair pra lugares 
que antes eram proibidos, viver 
coisas novas, trabalhar, ganhar 
dinheiro. Pior são os esforços 
para o tão temido vestibular não 
resultarem em nada. Mais com-
plicado ainda quando você não 
sabe que curso quer...

Mas isso não acontece só 
no término no ensino médio. 
Acontece a vida toda. Às vezes, 
não sabemos que rumo quere-
mos dar na nossa vida, o que 
realmente queremos dela. Não 
sabemos o que nos inspira, qual 
a nossa motivação. Então todos 
os esforços para alcançar algum 
objetivo são falhos, porque não 
há uma meta. Isso vale pra car-
reira, relacionamentos, passeios 
no shopping. É angustiante 
tentar e não conseguir chegar 
a algum lugar, mas é mais an-
gustiante ainda não saber o que 
você quer.

E tudo bem se você ain-
da  não sabe o  que quer. 
Permita-se um tempo para 
fazer umas escolhas que po-
dem ser erradas, um tempo 

para pensar no que gosta de 
fazer, um tempo para relaxar. 
Mais vale investir um tempo 
planejando do que perder um 
tempo atirando pra todos os 
lados. Quem inventou que a 
vida tem que estar toda resol-
vida aos 30 anos, só tinha 45 
anos de expectativa de vida. 
Hoje, as pessoas de 60 vivem 
como as de 40 e nunca é tarde 
para fazer um novo curso, mu-
dar de área de trabalho ou se 
aventurar em um novo hobby.

Ah, tudo bem também se 
você já escolheu um caminho 
e não quer ele mais. Sempre 
dá tempo de pegar outro rumo. 
A vida não é uma linha reta. 
Sempre há curvas, coisas ines-
peradas e o mais importante: a 
gente sempre muda.

Cuidado com o que
você come por aí!

Especialista dá dicas de como evitar intoxicação alimentar

Parasita na comida japonesa:  
mito ou verdade?

Sushi, temaki, sashimi, etc. A 
culinária japonesa caiu tanto no 
gosto dos brasileiros que a Asso-
ciação Brasileira de Franchising 
divulgou que a receita das redes 
desse segmento deve crescer 13% 
ainda este ano. 

Entretanto, alguns rumores em 
relação aos cuidados com esse tipo 
de alimento colocaram medo em 
alguns apreciadores. A especialista 
ressalta que os peixes, realmente, 
são muito delicados em sua prepa-
ração. “Eles devem ser mantidos 
congelados em temperaturas su-
perbaixas para matar os parasitas, 
como, por exemplo, a tênia do peixe, 
também conhecida como doença 
do peixe cru. Mas, assim como 
qualquer tipo de alimento, esses 
precisam de atenção especial, pois 
são servidos crus, em sua maioria”.

Aquela dor de barriga inoportuna pode 
ser infecção no trato gastrointestinal. De 
acordo com dados da Vigilância Epidemio-
lógica, em 2017, foram registrados 133 
surtos de intoxicação e 2.014 pessoas 
ficaram doentes em todo o país. 

Segundo a coloproctologista Hilma 
Nogueira da Gama, as infecções mais 
comuns são as alimentares, ou seja, 
causadas por bactérias, parasitas e vírus 
presentes em alimentos contaminados, 
principalmente na carne crua, frango, peixe 
e ovos. “Os diferentes tipos de salmonella 
são os mais frequentes porque são capa-
zes de viver e multiplicar-se no interior dos 
intestinos”, afirma. 

A médica explica ainda que os sintomas 
são incômodos e devem ser tratados assim 
que começam. “Além da diarreia, o paciente 
costuma sentir náuseas, vômitos, febre, dor 
abdominal, cólicas e mal-estar”. Esses foram 
os sintomas que acabaram com as férias 
do estudante Kaio Silva. Ele diz que é fã de 
camarão e que quando está na praia não re-
siste à aqueles espetinhos vendidos à beira 
mar. E, no último dia, ele abusou da iguaria e 
acabou passando mal. “Tive diarreia, vômito 
e só queria ficar deitado. Melhorei após 7 
dias utilizando soro e tomando muita água”. 

A professora Cintia Santos conta que 
ela e seu marido foram diagnosticados 
com intoxicação alimentar quando inge-
riram um bobó de frango que continha 
azeite de dendê. “Eu segui a receita, mas 
coloquei muito azeite e passamos mal. 
Tivemos diarreia, vômito e uma fraqueza 
acentuada. Fomos ao médico e ficamos 
em observação tomando soro. Após isso, 
retornamos para casa e permanecemos 
em repouso com uso de soro e um remédio 
para repor a flora intestinal”.

todo cuidado é pouco
Os cuidados com o armazenamento dos 

alimentos é um dos pontos essenciais para 
evitar o problema. De acordo com a especia-
lista, identificar os alimentos contaminados 
não é uma tarefa fácil. “A aparência, gosto 
e cheiro costumam ser normais”, destaca.

Ela esclarece que a contaminação ocorre 
devido a forma inapropriada de preparação, 
armazenamento ou manipulação. “A maioria 
dos microrganismos pode ser destruída com 
boas práticas de higiene e fabricação”.

A médica diz ainda que a Anvisa de-
termina várias ações dos restaurantes, 
mas nem todas são cumpridas à risca. “É 
preciso observar bem o local onde será 
feita a refeição. Se a comida fica exposta 
em temperatura ambiente é mais um 
alerta, pois estamos em um país tropical. 
Sempre digo para os meus pacientes que 
o melhor é optar por alimentos fritos ou 
cozidos, principalmente, na praia”.

Ela adverte para um item que poucas 
pessoas prestam a atenção, o suco. “As 
bebidas também causam problemas, 
pois, às vezes, a água não é filtrada e a 
sua produção não cumpre os requisitos 
de higiene. A água do litoral tem excesso 
de carbonato de cálcio que é prejudicial à 
saúde. O ideal é sempre ter água mineral 
nesses ambientes, inclusive, para as crian-
ças que são mais sensíveis”.

Segundo a médica, a intoxicação 
alimentar costuma durar de um a 10 dias, 
mas vai depender do organismo que 
infectou e das condições de saúde do 
paciente. “O tratamento pode incluir o uso 
de antibióticos específicos. Além disso, é 
necessário fazer repouso, ingerir muito 
líquido e manter uma dieta equilibrada livre 
de alimentos gordurosos”.

“É preciso observar
bem o ambiente em que
foi preparada a comida”,

diz a médica.
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Estresse influência 
na perda dos dentes

Recentemente a atriz 
Demi Moore declarou que 
perdeu alguns dentes de-
vido ao estresse, o que 
chamou a atenção de todo 
o mundo. Um estudo rea-
lizado por pesquisadores 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
apontou que pessoas es-
tressadas têm mais chances 
de desenvolver doenças 
periodontais, inclusive a 
perda do dente. Segundo 
a cirurgiã-dentista Renata 
Amorim, sócia da Clínica 
Vitácea Odontologia, em 
Belo Horizonte, isso ocorre 
devido à liberação de alguns 
hormônios que provocam a 
baixa da defesa imunoló-
gica, a diminuição da sali-
vação e o menor diâmetro 
dos vasos sanguíneos que 
gera menor oxigenação dos 
tecidos de suporte do dente.

Além desses, a espe-
cialista cita outros fatores 
relacionados ao estresse 
que podem contribuir com 
essa situação:

Consumo abusivo do 
álcool e fumo: o álcool 
aumenta a atividade dos 
músculos mastigatórios e 
ainda alteram o comporta-
mento de higiene bucal do 
indivíduo. Já o tabagismo 
diminui a oxigenação dos 
tecidos e a chegada de cé-
lulas de defesa na região.

Tensão muscular: au-
menta o apeto e ranger de 
dentes.

Diabetes: o estresse 
causa um maior acúmulo 
de açúcar no sangue do 
indivíduo, o que piora o 
quadro de diabetes e agra-
va a doença periodental.

Entretanto, a dentista 
ressalta que não são todas 
as pessoas que vão sofrer 
com essa condição. Além 
disso, ela conta que a do-
ença periodontal pode aco-
meter em maior número as 
mulheres. Isso porque o 
acúmulo de funções asso-
ciada à alteração hormonal 
frequente pode alterar a 
resposta frente à placa 

bacteriana. “As respostas 
frente ao estresse são 
individuais, dependendo 
do quanto o organismo 
se adapta à situação que 
ele enfrenta. Mas, caso 
contrário pode haver o 
agravamento da doença 
periodontal ou o surgi-
mento desta em pacientes 
susceptíveis”, explicou.

tratamentos
De acordo com a es-

pecialista, os tratamentos 
indicados são controle 
periodontal e, em caso de 
perdas dentárias, reabili-
tação por meio do uso de 
implantes. “Deve-se tentar 
controlar os fatores que 
desencadeiam o estresse, 
por exemplo, evitar atra-
sos, sair de casa fora do 
horário de pico, fazer exer-
cícios físicos e dormir bem 
são fatores que contribuem 
para uma vida com maior 
tranquilidade e qualidade”, 
afirmou.
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tudo bem não saber o que quer
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Imagens meramente ilustrativas. O brinde ser comprado separadamente no valor de R$ 30,00.  Promoção válida enquanto durarem os estoques.
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Mais de 800 esportistas 
participaram do Circui-
to Sesi de Corrida de 
Rua realizado em Juiz 

de Fora, no dia 02 de julho. O 
evento foi promovido pelo Sesi, 
em comemoração aos seus 70 
anos, em parceria com a Fiemg 
Regional Zona da Mata. O Circuito 
Sesi de Corrida de Rua é um even-
to de cunho social que contempla 
10 cidades no Estado de Minas 
Gerais. As etapas estão sendo 
realizadas nas cidades sedes 
das Fiemg Regionais e as compe-
tições tiveram início no dia 11 de 
junho, em Uberlândia, e se esten-
derão até o mês de setembro, com 
a etapa de Belo Horizonte. Em 
Juiz de Fora, a largada foi dada 
em frente ao Clube Campestre do 
Sesi, reunindo corredores industri-
ários e membros da comunidade. 
Caravanas de diversas cidades 
da Zona da Mata participaram do 
evento esportivo.

A etapa teve o percurso de 5 
km e como não era tão longo foi 
atrativo também para iniciantes 
da corrida e para quem queria 
apenas caminhar. As categorias 
foram: empregados da indústria 
e público geral. A inscrição para a 
categoria exclusiva para os traba-

lhadores da indústria foi gratuita, 
assim como para portadores de 
deficiência (PCD), conforme es-
tipulado em lei municipal. E, em 
Juiz de Fora, o valor arrecadado 
com a venda das inscrições para o 
público geral, R$ 7.425,00, foi do-
ado para a instituição beneficente 
Associação dos Hemofílicos do 
Estado de Minas Gerais.

A largada foi dada pelo pre-
sidente da Fiemg Regional ZM, 
Francisco Campolina, e a premia-
ção foi nas categorias geral, in-
dustriário e por faixa etária (16-29 
anos, 30-45 anos e acima de 46 
anos). O vencedor geral da prova 
foi Neander Nascimento, que com-
pletou o percurso em 16’36’’. Os 
outros campeões foram: Nayara 
Neves (geral feminino); Edson 
Christian dos Santos, dos Correios 
(industriário masculino); Aline 
Furtado, da PH Diferenciado e 
Lavanderia – São João Nepomu-
ceno (industriário feminino). Além 
de Francisco Campolina, parti-
ciparam da entrega dos troféus 
e medalhas aos vencedores o 
analista da Gerência de Atividades 
Físicas e Empresariais da Fiemg, 
Matheus Mascarenhas; o gerente 
dos Clubes Sesi de Juiz de Fora, 
José Antônio Bara Miguel; o ge-

rente do Sesi JF — Segurança 
e Saúde no Trabalho, Amaury de 
Carvalho; o diretor da Mercedes-
-Benz, José Zago; e o assessor 
da Presidência da Fiemg, Elcio 
Fonseca.

A idade mínima autorizada 
para participação na corrida era 
de 16 anos completos e o kit dos 
atletas foi composto por camisa, 
gym bag, toalha, medalha espe-
cial de Finisher e kit alimentação 
pós-prova. Além disso, o Sesi le-
vará os campeões industriais 
(masculino e feminino), Edson 
Christian dos Santos e Aline 
Furtado, para participarem do X 
Terra, que será realizado em Tira-
dentes, nos dias 30 de setembro 
e 1º de outubro, com todas as 
despesas pagas.

De acordo com o presidente 
da Fiemg Regional Zona da Mata, 
Francisco Campolina, foi uma 
grande alegria para Juiz de Fora 
receber o Circuito Sesi de Corri-
da de Rua, este grande evento co-
memorativo dos 70 anos do Sesi. 
“Esta é uma iniciativa de cunho 
social, que cumpre bem o papel 
primordial do Sesi de promover a 
melhoria da saúde e qualidade de 
vida dos trabalhadores da indús-
tria”, declara Campolina.

O Festival Sesi Música, 
realizado pelo Sesi Minas Ge-
rais, chega à sua 9ª edição 
promovendo a cultura entre 
trabalhadores das indústrias e 
seus dependentes, valorizando 
seus talentos e aumentando 
sua autoestima. Os candidatos 
podem se inscrever em uma das 
duas categorias, música inédita 
para novas composições e in-

terpretação, para cantores e/ou 
cantoras de qualquer estilo da 
música brasileira. 

Na primeira etapa serão 
selecionados 20 candidatos de 
cada categoria que se apre-
sentarão no Teatro SesiMinas 
Contagem, acompanhados de 
uma banda base especialmen-
te montada para o festival, de 
onde serão escolhidos os 20 

finalistas. Estes finalistas, 10 de 
cada categoria, se apresentam 
no Teatro SesiMinas Belo Hori-
zonte, com direito à gravação 
do show em DVD, além de 
contar com a presença de suas 
torcidas custeadas pelo Sesi. 
Os primeiros colocados de cada 
categoria recebem R$ 6 mil; os 
segundos, R$ 4 mil; e os tercei-
ros R$ 3 mil.

festival estadual sesi música 
chega em sua 9ª edição

Trabalhadores das indústrias do Estado de Minas Gerais e seus dependentes diretos (filhos/
cônjuges), jovens aprendizes e estagiários, maiores de 16 anos.

O candidato deverá fazer uma gravação em áudio (CD ou DVD) da música que irá inscrever 
em uma das duas categorias do Festival Sesi Música – Edição Minas Gerais 2017: Música Inédita 
ou Interpretação.

Lembre-se: quanto melhor sua gravação, melhores as suas chances de classificação 
Cada candidato só poderá se inscrever em 01 (uma) categoria e com 01 (uma) música. Caso 

sejam enviadas 02 inscrições, a escolha da música concorrente ficará a critério do Sesi, sem 
possibilidade de troca posterior.

Em seguida, deverá providenciar a documentação solicitada no artigo 9º do Regulamento, 
que você acessa no site www.fiemg.com.br/sesimusica.

Depois de toda documentação impressa e preenchida, colocar tudo em um envelope pardo 
lacrado e entregá-lo na unidade do Sesi mais próxima de sua casa ou enviar via correio para o 
seguinte endereço: Av. do Contorno, 4456 – 9º andar – Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30110-028; aos cuidados de Marcela Gontijo – Gerência de Cultura.  As inscrições ficarão abertas 
por tempo limitado até 04 de agosto. É o talento do trabalhador no ritmo da indústria!

Quem pode participar?

Como se inscrever?

Mais de 800 esportistas participaram
da Corrida de Rua em Juiz de Fora

o evento de cunho social contempla 10 cidades no estado
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O AGRONEGÓCIO
NÃO PARA DE CRESCER
EM MINAS GERAIS.

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPO

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPO

Cerca de 4 milhões de empregos são gerados no campo e na cidade. Agricultura, pecuária e florestas plantadas 
movimentam a economia, impulsionando comércio, indústria, pesquisa e transporte. Tudo isso representa mais 
de um terço das riquezas geradas em Minas. É pela qualidade de vida dos mineiros que trabalhamos tanto. 
Quando o agronegócio cresce, o estado inteiro cresce junto. Saiba mais em: sistemafaemg.org.br

TONELADAS DE GRÃOS

13,4 MILHÕES
PRODUÇÃO DA PECUÁRIA

R$22,2BILHÕES3,7MILHÕES
EMPREGOS 

DIRETOS E INDIRETOS

43% DO PIB

http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi/mais-sesi/na-sua-cidade/CLUBE-CAMPESTRE-DO-SESIMINAS-NANSEN-ARAUJO-
http://www7.fiemg.com.br/sesi/mais-sesi/na-sua-cidade/CLUBE-CAMPESTRE-DO-SESIMINAS-NANSEN-ARAUJO-
http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua?prefix=/sesi&link=/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua
http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www.fiemg.com.br/sesimusica
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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

C I D A D E S

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) está com esforços concen-
trados nas obras do Ginásio Polies-
portivo “Jornalista Antônio Marcos”, 
um dos maiores e mais modernos 
de Minas. A obra paralisada na 
gestão anterior foi retomada pela 
atual administração municipal e 
está na fase de fechamento do anel 
das arquibancadas. Além disso, 
está sendo feita a concretagem de 
rampas e escadas, que servirão de 
acesso aos frequentadores do es-
paço. A estrutura, com capacidade 
para cerca de cinco mil pessoas, 
permitirá a realização de jogos 
oficiais de futsal, vôlei, basquete e 
handebol na cidade.

Situado no bairro Aeroporto, 
o ginásio integrará o complexo 
esportivo junto com o Estádio Muni-
cipal Radialista Mário Helênio e foi 
projetado para atender padrões de-
finidos por órgãos internacionais. 
O local vai contar com estrutura 
capaz de sediar eventos nacionais 
e internacionais, suprindo a carên-

cia de espaço que possa promover 
a profissionalização da atividade 
esportiva de alto nível.

O ginásio poliesportivo terá 
acessibilidade total, quadra polies-
portiva, salas multiuso para cursos 
de formação e aperfeiçoamento, 
vestiários, sala de musculação e 
de descanso para os atletas e, na 
área externa, praça de alimentação 
e espaço para uso variado, com 
palco. O projeto, sintonizado com 
questões ambientais, prevê o reuso 
das águas pluviais e sanitárias e 
a utilização de energia solar, para 
aquecimento dos chuveiros, e 
ventilação naturais. Além disso, a 
PJF utilizará o ginásio para projetos 
sociais de incentivo ao esporte e à 
formação de atletas. 

Jornalista Antônio Marcos
O ginásio municipal não pode-

ria receber nome melhor. Antônio 
Marcos de Nazaret Campos foi um 
dedicado jornalista que atuou em 
Juiz de Fora e região, sendo muito 

comprometido com o crescimento 
do esporte local. Nasceu em 11 de 
setembro de 1973, em Miradouro 
(MG), o que garantiu o apelido 
“Mira”. Formado em Jornalismo 
pela Faculdade de Comunicação 
Social da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), trabalhou na 
TV Tiradentes, na TV Panorama 
(hoje, TV Integração/afiliada da 
Rede Globo) e nas rádios Solar AM 
e Panorama FM. 

Também foi colaborador do 
Jornal Panorama e professor da 
Faculdade Governador Ozanan 
Coelho (FAGOC), em Ubá, onde 
ministrava as disciplinas “Labora-
tório Eletrônico” e “Telejornalismo”.

Em abril de 2005, recebeu, em 
Brasília, o prêmio “Bola de Ouro”, 
considerado o Oscar do jornalismo 
esportivo – segundo o blog do ra-
dialista Carlos Ferreira –, por sua 
atuação no programa Panorama 
Esporte. No mês seguinte, morreu em 
um acidente automobilístico, quando 
se deslocava para dar aula em Ubá.

O prefeito Odelmo Leão 
(PP) se reuniu com vereadores 
para apresentar previamente 
os oito projetos de lei de au-
toria do Executivo que serão 
protocolados na Câmara Muni-
cipal de Uberlândia durante as 
sessões deste mês de julho. O 
encontro - que foi realizado na 
sala de reuniões do gabinete 
do prefeito, no Centro Adminis-
trativo Virgílio Galassi – ocorre 
em respeito ao processo de 
transparência adotado pela 
nova gestão municipal.

Assim como os enviados 
ao Legislativo nos meses an-
teriores, os projetos apresen-
tados nesta reunião foram 
elaborados com intuito de dar 
sequência ao ‘Gestão Total’ - 
programa idealizado pelo atual 
governo para retomar a valori-
zação do servidor público e a 
credibilidade da administração 
municipal, bem como permitir 
que o poder público trabalhe 
com eficiência, economia e 
qualidade. Três deles têm 
relevância estratégica para o 
programa.

Administração eficiente
Um dos oito projetos de lei 

que serão enviados à Câmara 
Municipal pretende modernizar 
a as ferramentas de fiscaliza-
ção tributária do município. 
Na prática, a partir de uma 
alteração do Código Tributário 
do Município de Uberlândia, 
a Secretaria Municipal de 
Finanças poderá implementar 
um aplicativo virtual que institui 
o Regime Especial de Fiscali-
zação. Por ele, por exemplo, 
aquele contribuinte que estiver 
há mais de 120 dias em atraso 
no pagamento do ISS será au-
tomaticamente detectado pela 
ferramenta e terá de pagar o 
imposto de forma antecipada 
para qualquer nova nota fiscal 
eletrônica que tentar emitir vir-
tualmente. Sem isto, a emissão 
da nota permanece bloqueada.

Outro projeto importante 
pretende instituir o ‘Tô Legal’: 
novo programa de regulariza-
ção de edifícios da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano (Seplan). O projeto es-

tabelece as diretrizes para que 
proprietários de edificações 
clandestinas construídas até 
o dia  14 de abril de 2016 pos-
sam se regularizar perante o 
Executivo, desde que atendam 
às condições mínimas de higie-
ne, de segurança, de uso, de 
salubridade, de acessibilidade, 
dentre outros.

Um terceiro projeto trata-
-se de uma autorização ao 
município para alienar e leiloar 
as ações de capital da prefei-
tura junto a uma empresa de 
telecomunicações. São cerca 
de 519 ações oriundas da 
aquisição de linhas telefônicas 
fixa entre as décadas de 70 e 
90 que, segundo levantamento 
da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, não têm valor ou 
utilidade para a administração 
e podem gerar recursos apro-
ximados de R$ 674,7 mil caso 
sejam leiloados. A expectativa 
é que, caso a proposição seja 
aprovada, esses recursos 
possam ser levantados para 
que sejam revertidos para 
benefícios à população.

melhorias do ginásio Jornalista
Antônio marcos avançam em Jf

Local terá capacidade para cerca de 5 mil pessoas
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Nova Lima realiza 2ª Roda de 
Conversa da Diversidade Sexual

Para promover o respeito e a 
valorização da diversidade, foi re-
alizada a 2ª Roda de Conversa da 
Diversidade Sexual, com um bate 
papo sobre preconceito, discrimina-
ção e homofobia. O encontro teve 
como objetivo fomentar a discussão 
das pautas e temas LGBT na socie-
dade - de acordo com a campanha do 
respeito promovida pela Assessoria 
de Políticas Públicas -, debater sobre 
preconceito, discriminação e homofo-
bia no cenário local, além de contribuir 
para o desenvolvimento e expansão 
das políticas públicas LGBT.

Compareceram ao evento cerca 
de 60 pessoas, entre representantes 
do movimento LGBT, das Secretarias 
e da Assessoria de Políticas Públicas 
da Prefeitura de Nova Lima e do 
público civil nova-limense.

O evento também contou com 
uma apresentação teatral que retra-
tou a realidade das pessoas LGBT 
em um mundo invertido (baseada 
na obra “Heterossexualidade – o 
mundo invertido”), utilizando-se da 
mesma temática trabalhada nas 
escolas, e com a palestra do con-
vidado Jalf Souza, que apresentou 
os termos técnicos e nomenclaturas 
do universo LGBT.

• Campanha Respeito 

• Todos contra homofobia: atuação, desenvolvimento das ações, 
participação e interação do público

• Identidade de gênero: explanação sobre os termos e nomen-
claturas de gênero

• Cenário local: conquistas e desafios. O caminho a ser percor-
rido para a equidade sexual e de gênero

• Avanços da pauta LGBT: respeito, diálogo e conscientização

Pautas debatidas:

Cerca de 60 pessoas estiveram presentes
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Prefeito apresenta projetos 
a vereadores de Uberlândia

odelmo Leão com os vereadores

Prefeitura de ipatinga inicia
obra de quadra poliesportiva

A Prefeitura de Ipatinga, por 
meio da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, iniciou a construção 
de uma quadra poliesportiva co-
berta no bairro Recanto. A quadra 
fica localizada na Avenida Lagoa 
da Pampulha, n° 794, e a execu-
ção está orçada em R$ 349.205, 
51, sendo bancada com recursos 
captados junto à União.

A quadra contará com um con-
junto para futsal com traves oficiais, 
um conjunto para vôlei com postes 
em tubo de aço galvanizado, rede 
de nylon e antenas oficiais em fibra 
de vidro. Para a modalidade do 
basquete serão instalados o par de 
tabelas em compensado naval e 
aro de metal e rede. Está previsto, 
ainda, um alambrado para a quadra 
poliesportiva, com tela de arame 
galvanizado.  

O secretário da pasta, Carlos 
Oliveira, ressaltou que a obra é um 
desejo antigo dos moradores, con-
tribuindo para melhorar a qualidade 
de vida da população, estimulando 
a prática de esportes. “Conquista-
mos o recurso via Caixa Econômica 
Federal, sem onerar os cofres do 
município, e assim estamos aten-
dendo a um clamor de vários anos. 

O bairro cresceu muito e ainda não 
tinha uma praça esportiva para que 
os seus moradores utilizassem, ser-
vindo também como local de lazer, 
entretenimento e cultura. Desde o 
início do mandato, o prefeito Se-
bastião Quintão (PMDB) vinha se 
esforçando juntamente com nossa 
Secretaria para que o benefício 
saísse do papel”, explica. 

Ainda conforme o secretário, 
foram realizadas diversas reuniões 
com a Associação de Moradores 
do Bairro Recanto. “Os represen-
tantes do bairro nos requisitavam 
a todo o momento que fosse dado 
início ao processo licitatório e 
depois ao processo de execução 
da obra. Graças a Deus, agora 
estamos materializando a constru-
ção. A previsão é de que em seis 
meses a quadra seja entregue à 
comunidade, coberta e totalmente 
equipada”, conclui. 

A presidente da Associação 
de Moradores do Bairro Recanto, 
Rosilane de Pinho Lage, comen-
tou: “Todos os residentes estão 
muito agradecidos ao prefeito, 
porque há tempos esperamos o 
atendimento a essa reivindicação. 
Até então, se alguém quer praticar 
algum esporte precisa se deslocar 
para bairros vizinhos. Além disso, 
há outros eventos sociais que o 
espaço poderá sediar. Temos, por 
exemplo, o grupo de idosos que 
desenvolve suas atividades nas 
ruas, por falta de um local mais 
adequado. Agora eles vão contar 
com uma área mais tranquila para 
seu lazer”.

Prefeito sebastião Quintão
se esforçou para que o

benefício saísse do papel

PM
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Eficiente

Inovadora

Transparente

Amigável

Inteligente

Conectada

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

Colab – Descarte.me – Infotrans – No Ponto – Vaga Inteligente - Wi-fi em ônibus e 
praças 
Serviços públicos através de aplicativos na palma da sua mão e acesso à internet livre 
para todo cidadão

7ª CIDADE MAIS EFICIENTE DO BRASIL

Segundo o Ranking de Eficiência dos Municípios, realizado pela Folha de São 
Paulo, em 2016, envolvendo localidades com mais de 500 mil habitantes

A prefeitura integra o projeto Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, que reúne 15 
cidades do país em ações de equilíbrio fiscal, saúde, educação e engajamentom 
através de parceria com a iniciativa privada.

ÚNICA CIDADE DE MINAS EM PROGRAMA INOVADOR DE EFICIÊNCIA 
NA GESTÃO PÚBLICA

1º LUGAR NO RANKING NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA

HOSPITILIDADE, COMODIDADE E TRANQUILIDADE

Ranking realizado em 2016, com base em comentários dos usuários da Expedia 
Brasil, mostrou o que todo juiz-forano já sabe: nossa cidade é uma das mais 
amigáveis do Brasil. 

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

O ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems e publicado pela 
revista Exame.com, em 2017, mostra que a cidade é a segunda mais inteligente e 
tecnológica de Minas e a 24ª do Brasil. O levantamento avalia mais de 70 
indicadores em setores como urbanismo, meio ambiente e economia.

Nota 10 na avaliação feita pelo Ministério Público Federal em 2016.

Os quesitos julgados foram: 
a) Conjunto, ou seja, o “todo” da 
apresentação, a forma geral e 
integrada de apresentação como 
Grupo de Quadrilha Junina, o 
alinhamento, a espontaneidade, 
criatividade, empolgação, vibração, 
agilidade e vigor dos participantes; 
b) Coreografia, que compreende 
a execução dos passos, passos 
tradicionais juninos, ocupação 
uniforme do espaço e ritmo da mú-
sica e da dança; c) Caracterização 

adequada à festa junina mineira e 
de acordo com o estilo e a criação 
do grupo de quadrilha. Foi levada 
em consideração a originalidade 
e a criatividade dos materiais uti-
lizados na confecção do figurino, 
valorizando a harmonia das cores 
e o conjunto. d) Marcador, sua de-
senvoltura durante a apresentação, 
entrosamento com o grupo e com 
o público, firmeza e convicção na 
marcação dos passos, criatividade; 
e) Casal de Noivos: animação, 

simpatia, harmonia do casal, en-
trosamento do casal entre si, com 
a quadrilha e com o público. 

A 39ª edição do Arraial de Belo 
Horizonte já está marcada na his-
tória. Isso porque ele cresceu se 
espalhou por toda a cidade, ganhou 
mais visibilidade e comunicação. 
Desde o dia 9 de junho, a cidade 
entrou de vez no clima dos festejos 
juninos, curtindo os 242 eventos 
cadastrados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Belotur.

Nos próximos dias, Divinó-
polis se transforma na “capital da 
gastronomia”. De 11 de julho a 5 
de agosto, os divinopolitanos vão 
percorrer 13 bares da cidade para 
experimentar as delícias da gastro-
nomia mineira. O festival, idealizado 
pelo produtor cultural Gustavo 
Bicalho, chega à sua 13ª edição e 
traz como tema “Roças de Minas”. 

Este ano, os bares têm que 
apresentar em seus pratos recei-
tas que tenham uma planta Panc 
como ingrediente. Panc são plantas 
alimentícias não convencionais 
como taioba, orapronobis, umbigo de 
banana, feijão guandu, seralha, lín-
gua de vaca, flor de santa luzia, entre 
outras. As plantas panc podem ser 
silvestre (da mata) ou espontânea 
(que nascem em meio à plantação 
ou jardim). “A ideia é resgatar a 
culinária mineira de raiz. Pancs são 
itens muito consumidos nas cidades 
do interior mineiro, por isso, o tema 
Roças de Minas”, destaca Bicalho. 

Roberto da Sopa, Dia Útil, 
Ohashi, Bikus Bom Pastor, Chur-
rasquinho do Fio, Rick Espettus, 
Rancho de Pescador, Recanto do 

Peixe, Show Bar, Churrasquinho 
do Raimundo e os bares do Mer-
cado Central de Divinópolis são 
os estabelecimentos participantes 
deste ano. 

A expectativa é que 60 mil pes-
soas visitem os bares. O festival 
terá início no dia 11 de julho, no 
Bar Roberto da Sopa com o prato 
“Quinteto de Minas”. Lombo de lata 
recheado, tropeiro, linguiça caipira, 
torresmo e taioba refogada.

Os pratos custam de R$ 10 a 
R$ 39,90 e servem de 2 a 4 pes-
soas. Um júri técnico irá percorrer 
todos os estabelecimentos parti-
cipantes avaliando atendimento, 
higiene, cerveja mais gelada, 
melhor prato, melhor garçom, 
estrutura e logística da cozinha 
distribuindo notas de 0 a 5. Além 
dos jurados técnicos, os clientes 
também ajudam a selecionar 
os vencedores. O dono do bar 
vencedor do melhor prato ganha 
uma viagem para um resort e R$ 
1.000. Já o bar com a cerveja 
mais gelada, ganha R$ 1.100,00 
em produtos Ambev. O melhor 
garçom recebe R$ 500,00.

encerramento
A festa de encerramento do 

Prato da Casa será realizada no 
Parque de Exposições de Divinó-
polis no sábado, 05 de agosto, a 
partir das 11h. Na ocasião, serão 
anunciados os vencedores do 
festival. O público vai acompa-
nhar a apresentação das bandas 
Tia Elza, Jubar Samba Rock, 
Grêmio Recreativo Barteria e 
Mandruvá. 

No encerramento, será mon-
tado uma praça de alimentação 
no Parque de Exposições com 
todos os bares participantes 
onde serão comercializados to-
dos os pratos do festival. Outras 
atrações do encerramento são a 
cozinha ao vivo, o espaço roças 
de minas e a beer experience, 
onde haverá experimentação de 
cervejas artesanais. 

Os ingressos para a festa 
de encerramento custam R$ 20 
e já estão à venda nos bares 
participantes, lojas CVC, Hiper 
ABC (R. Goiás), BBC 24h, Ponto 
do Cartão e Casa Nova Tintas.

Arraial do kossaco é campeão de
festa junina em Belo Horizonte

Cerca de 40 quadrilheiros do 
Grupo Recreativo e Cultural Arraial 
do Kossaco comemoraram o título 
de Campeão do Arraial de BH 
2017. Este ano eles homenagea-
ram os “santos médicos” pedindo 
proteção e clamando benção para 
as crianças de todo o planeta. 

A apuração dos votos dos 
jurados aconteceu no dia 4 de 

julho, no Coreto do Parque Mu-
nicipal Américo Renê Gianetti. 
Junto com a campeã, subiram 
para o Grupo Especial as qua-
drilhas Cata Latas, Pipoca Doce 
e Cangaço Mineiro, segundo, 
terceiro e quarto lugares, res-
pectivamente. 

O Arraial do Kossaco é um 
grupo do bairro Aparecida, fun-

dado em 27 de maio de 1998. 
Em seus 19 anos de história já 
participaram diversas vezes do 
Arraial de Belo Horizonte. São 
tricampeões da Regional No-
roeste. Além disso, a quadrilha 
também foi campeã do Arraial 
da Globo no ano de 2012, 
com participação na etapa do 
nacional.

Premiação:
• 1º. Lugar – Grupo Recreativo e Cultural Arraial do Kossaco:

r$ 12.000,00
• 2º. Lugar - Núcleo Folclórico Mineiro Forró Alegre dos Cata-Latas:

r$ 10.000,00
• 3º. Lugar – Quadrilha Pipoca Doce:

r$ 8.000,00
• 4º. Lugar – Grêmio Recreativo Cangaço Mineiro:

r$ 6.000,00

o grupo homenageou os santos médicos
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Divinópolis recebe 13ª edição
do Festival Prato da Casa
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Novo Fies começa em 2018
com mais vagas e juros zero
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anunciou no dia 6, em coletiva à 
imprensa no Palácio do Planalto, 
o Novo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), que será dividido 
em três modalidades e começa 
em 2018. No total, o Novo Fies vai 
garantir 310 mil vagas, das quais 
100 mil a juros zero, para estudan-
tes com renda mensal familiar per 
capita de até três salários mínimos.

O presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), elogiou a re-
formulação do Fies, afirmando que 
o novo formato mostra o quanto a 
educação é prioridade para o país. 
“O que estamos fazendo é criar um 
Fies mais sustentável, eficiente e 
efetivo”, disse. “Estamos voltados 
para aqueles mais carentes, agindo 
compativelmente com as neces-
sidades sociais do país quando 
assinamos uma medida provisória 
que promove um salto qualitativo 
na forma como opera o programa”.

Para Temer, a aplicação de 
taxa de juros zero para os estudan-
tes com renda per capita mensal 
familiar inferior a três salários míni-
mos é uma grande inovação. “Além 
do Novo Fies ser algo planejado 
para o futuro, já que é projetado 
para ter continuidade, ele ainda é 
consistente em relação ao crédito, 
porque o estudante não ficará mais 
na instabilidade para saber o que 
vai pagar, quanto vai pagar. É uma 
inovação extraordinária, voltada 
para as questões de natureza so-
cial. Isso se utiliza em vários países 
e vem sendo utilizado agora no 
Brasil”, ressaltou. “Quando nós 
fazemos esse sistema educacional, 
é porque educação de qualidade é 
o caminho mais eficaz para reduzir 
as desigualdades”.

O ministro da Educação, Men-
donça Filho, afirmou que o Novo 
Fies envolve gestão sustentável 
e transparente. “O fundo irá gerar 
uma economia, somente em taxas 
bancárias, da ordem de R$ 300 
milhões ao ano. Isso significa que, 
em dez anos, o Tesouro Nacional 
estará poupando de seis a sete 
bilhões de reais, que serão rever-
tidos para a educação brasileira, 
atendendo a população mais pobre 
do nosso país”.

Mendonça Filho traçou uma 
trajetória do Fies, mostrando que 
o programa vem de um histórico 
de gestão ineficaz e ineficiente. 
“O caminho percorrido até aqui 
deixou um rombo fiscal absolu-
tamente sem controle. O quadro 
que se tem é de inadimplência 
elevada na Carteira, chegan-
do a quase 50%, além de um 
Fundo Garantidor insuficiente”, 
lamentou. “Não há espaço para 
desenvolvimento sem valorização 
do capital humano. Boa formação 
de recursos humanos induz o 
desenvolvimento e consagra a 
condição de evolução da socie-
dade”, concluiu.

O secretário de Acompanha-
mento Econômico do Ministério da 
Fazenda, Mansueto Almeida, tam-
bém criticou o atual modelo do Fies. 
“É um programa que tem um projeto 
bom, mas que era insustentável, de 
elevado custo fiscal”. Ele ressaltou 
que as mudanças apresentadas 
para 2018 foram discutidas por um 
ano, com o intuito de tornar o pro-
grama “sustentável, permanente, 
com planejamento, com metas trie-
nais, acompanhado por um comitê 
gestor”. “Depois de muito trabalho, 
finalmente conseguimos chegar a 
um desenho que vai ser bom para 
os alunos, para as universidades 
privadas e para o país”, comemorou.

 mendonça filho: “o fundo irá gerar uma economia,
somente em taxas bancárias, da ordem de r$ 300 milhões”
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O nome da morte. “O nome da 
morte”, do brasileiro Klester Cavalcanti, 
sairá como áudio-livro nos EUA. A ideia 
é que um grande ator de Hollywood faça 
a narração. Em setembro, deve sair por 
aqui o filme sobre o livro, dirigido por 
Henrique Goldamn.

Vagas com carteira assinada vêm 
caindo: Após mais de 2 anos de deterio-
ração contínua, o mercado de trabalho dá 
sinais de estabilização, como redução do 
ritmo de queda da população empregada 
e aumento da renda - mas a recuperação 
será lenta, com queda na qualidade dos 
empregos gerados. Essa é a avaliação 
dos economistas a partir da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgada pelo IBGE. No período de 3 
meses encerrado em maio, o desempre-
go atingia 13,8 milhões de pessoas, ou 
13,3% da força de trabalho.

Chico E Ney. Chico Buarque vai 
participar do Prêmio da Música Brasileira 
pela primeira vez. Ele atendeu ao convite 
de José Maurício Machline e vai cantar 
em homenagem ao amigo Ney Matogros-
so, que já dedicou um CD inteiro à sua 
obra (“Um brasileiro – Ney Matogrosso 
interpreta Chico Buarque”,1996). Para o 
número, Chico escolheu “As vitrines”, que 
foi interpretada por Ney no documentário 
“Chico, artista Brasileiro”. A cerimônia será 
no dia 19, no Teatro Municipal do Rio.

Bilhões no fundo do mar. Gente do 
ramo diz que aprovar o plano de recupe-
ração judicial da natimorta Sete Brasil é 
o último suspiro para os acionistas rea-
verem qualquer cascalho. Com o plano, 
é possível os sócios colocarem no bolso 
10% do valor investido e os credores, 18% 
da dívida. Se for à falência, ficarão a ver 
navios... ou sondas.

É dura a vida do viajante. Nelson 
Freire, 72, o grande pianista, chegou em 
Tóquio depois de 30 horas de voo pela 
Air France e troca de avião em Paris. 
Ao desembarcar, viu que a mala com as 
partituras dos próximos consertos fora 
extraviadas, mesmo após a empresa ter 
garantido que estavam a bordo.

c A n A l   A B e r t o

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

elevAr imPostos soBre comBustíveis

noVo LiVro

A equipe econômica do presidente Mi-
chel Temer (PMDB) estuda um aumento de 
tributos cobrados na venda de combustíveis 
para compensar a perda de receitas com a 
recessão e fechar as contas deste ano sem 
descumprir a meta estabelecida para redução 
do rombo no orçamento. A ideia seria elevar 
as alíquotas de PIS e Confins que incidem so-
bre os combustíveis, garantindo recursos que 
o governo federal não precisaria compartilhar 
com Estados e municípios. Outra possibilida-
de seria aumentar a Cide dos combustíveis, 
mas as receitas dessa contribuição precisam 
ser compartilhadas.

“A vida invisível de Eurídice Gusmão”, de 
Martha Batalha, chegará, este mês, às livrarias 
britânicas. No mês seguinte, será o “Romance 
do clube do livro”, da rede de supermercados 
Sainsbury’s, a segunda maior do Reino Unido. 
A obra já teve os direitos de tradução vendidos 
pela VB&M para países como Portugal, Itália, 
Holanda, França e Alemanha.

O governador Fernando Pi-
mentel (PT) recebeu no dia 3, no 
Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, o presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM) e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(PMDB), junto com os integrantes 
da diretoria que está comandando 
a entidade no biênio 2017/2019. 
Pimentel ressaltou que o Governo 
do Estado está sempre aberto ao 
diálogo e falou sobre a importância 
de se ter um bom relacionamento 
com os gestores municipais para 
a concretização das políticas 
públicas.

“Minas tem 853 municípios. 
Quem chega ao Palácio da Liber-
dade sem ter um olhar especial e 
dedicado para os municípios não 
vai fazer um bom governo. Ou o 
governador presta atenção nos 
municípios e os atende, faz o que 
for possível junto com eles, ou não 
vai fazer um bom governo, porque 
o Estado tem 853 lideranças polí-

ticas com as suas aspirações, que 
não são deles, não são pessoais, 
são da sua gente, daqueles que a 
gente representa”, afirmou, lem-
brando que “a política começa lá 
no município pequenininho, tem 
uma liderança que é o prefeito 
que se encarrega de transitar pelo 
Parlamento e, juntos, chegam até o 
governador para construir soluções 
para as cidades e para o Estado”.

Pimentel destacou a relevân-
cia da AMM. “É uma associação 
que tem uma importância política 
enorme no Estado, porque repre-
senta o conjunto, o território. E nós 
estamos em um momento no Brasil 
de extrema dificuldade e só tem um 
jeito de vencer essa dificuldade: é 
fazer o que Minas está fazendo, 
conversando muito e trabalhando”, 
afirmou.

Segundo Lacerda, a atual 
diretoria tem como foco o fortale-
cimento dos municípios, levando 
em consideração a atual “crise 

financeira e moral no país”. “Mon-
tamos uma chapa multipartidária 
com esse propósito de fortalecer 
a causa municipalista. O governo 
de Pimentel é republicano, está 
abrindo as portas para nos receber, 
mas já tem aberto essas portas em 
outras parcerias. Sempre fomos 
prontamente atendidos”, disse.

O prefeito lembrou causas 
comuns entre o Estado e os muni-
cípios, como o ressarcimento de re-
núncias fiscais do ICMS em função 
da Lei Kandir, de 1996. “O Estado 
é vítima, vamos levantar também 
a nossa voz.  Essa questão reflete 
nos municípios”, disse.

Também estiveram presentes 
os secretários de Estado de Gover-
no, Odair Cunha, de Planejamento 
e Gestão, Helvécio Magalhães, 
de Casa Civil e Relações Institu-
cionais, Marco Antônio Rezende, 
e de Cidades e de Integração Re-
gional, Carlos Murta, e o deputado 
federal Newton Cardoso Júnior.

Pimentel recebe diretoria da
Associação mineira de municípios

governador entre os integrantes da Amm

Ve
ro

ni
ca

 M
an

ev
y

Contagem e Sinduscon-MG firmam 
parceria para programa Alvará na Hora

O prefeito de Contagem, Alex 
de Freitas (PSDB), e o presidente 
do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil no Estado de Minas 
Gerais (Sinduscon MG), Andre 
Campos, assinaram um convênio 
para implantação do Programa 
Alvará na Hora na cidade da região 
metropolitana. Considerado um 
marco na desburocratização para a 
construção civil de Belo Horizonte, 
o projeto revolucionou o processo 
de licenciamento de edificações na 
capital mineira ao reduzir para até 
sete dias um processo que chegava 
a demorar mais de 6 meses.

O acordo, firmado durante o Fim 
de Tarde Sinduscon-MG, evento 
que reuniu cerca de 150 empresá-
rios da construção civil nesta sema-
na, vai permitir que Contagem tenha 
um processo de licenciamento de 
edificações on-line. Dessa forma, 
o projeto arquitetônico será proto-
colado via internet, permitindo que 
o prazo para realização de todo o 
trâmite passe de uma média de seis 
meses para sete dias, conforme 
cada caso.

Segundo o prefeito Alex de Frei-
tas, a parceria com o Sinduscon-MG 
permitirá que a cidade de Contagem 
resgate a confiança do setor da 
construção. “O município tem ótima 
localização geográfica e oportuni-
dades nos setores imobiliários e 
industriais que serão otimizados 
com o programa”, destaca.

“Estamos dando um passo im-
portantíssimo, já que, no passado, 
Contagem foi considerada uma 

das piores cidades em aprovação 
de projetos, o que fez com que 
muita gente deixasse de investir 
no município devido à burocracia. 
O Alvará na Hora foi idealizado em 
parceria com o município de Belo 
Horizonte e é um sucesso. Conta-
gem também vai ganhar muito com 
essa iniciativa”, afirma o presidente 
do Sinduscon-MG, Andre Campos.

Além de Contagem, o sindicato 
também assinou um convênio para 
implantação do Alvará na Hora em 
Ribeirão das Neves. “Realizamos 
uma palestra para apresentar a pla-
taforma on-line aos funcionários da 
prefeitura e o programa entrará em 
pleno funcionamento nos próximos 
meses”, explica Campos.

Em Uberlândia, primeira cidade 
a aderir no Triângulo Mineiro, a nova 
forma de tramitação dos requeri-
mentos de alvarás de construção 
deve entrar em vigor no mês de 
setembro. As negociações continu-
am em andamento em Governador 
Valadares, Nova lima, Juiz de Fora, 
Uberaba, Montes Claros, Pouso 
Alegre, Santa Luzia e Lagoa Santa.

“Contagem também vai ganhar
muito com essa iniciativa”
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cidAdão Honorário

na câmara de BH, o mais novo cidadão
honorário da capital, deputado estadual antônio 

Jorge e o consultor político rodrigo Flausino
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.casacivil.mg.gov.br/
http://www.casacivil.mg.gov.br/
http://www.cidades.mg.gov.br/
http://www.cidades.mg.gov.br/
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luiz cArlos Alves

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

Por que você se candidatou ao cargo?
Na verdade, eu já tenho um histórico dentro do clube. Sou con-

selheiro, superintendente e trabalhava na instituição desde 2009. 
Saí do Cruzeiro, neste ano, por questões políticas. 

Vinha me preparando para o cargo e estudei bastante, pois isso 
é uma vontade que tenho. Estava apenas esperando uma definição 
do grupo político no qual participo. A princípio, o candidato seria Zezé 
Perrella, mas como ele desistiu de concorrer, lançaram o meu nome. 

O mundo mudou bastante e o Cruzeiro precisa de um choque de 
gestão. Hoje, preocupa-se muito em pagar salários e contratar os 
atletas, mas não se atenta com as finanças da parte administrativa, 
o que é muito importante. 

 

se for eleito, o que pretende mudar? 
Quero implementar técnicas empresariais, com o intuito de tratar 

o Cruzeiro como uma grande empresa. Para começar, definir metas; 
implementar um planejamento estratégico, o que, hoje, o clube não 
tem; e determinar um orçamento por área. Embora o Cruzeiro seja 
uma associação, ele é uma empresa que fatura como um grande 
empreendimento e tem que ser gerido como tal.  

sérgio santos pretende implementar
gestão mais eficiente no Cruzeiro

Candidato afirma que o principal defeito do mandato atual é a centralização

Tendo como principal bandeira uma gestão mais 
eficiente e profissional das questões administra-
tivas, com o intuito de melhorar os resultados 
do time, após organizar o “fora de campo”, o 
advogado Sérgio Santos é um dos candidatos 

à presidência no Cruzeiro.    
Para compreender suas propostas, o Edição do 

Brasil conversou com ele. Santos é formado em direito, 
com mestrado na área e já foi professor de diversas 
disciplinas do curso. Além disso, atuou como auditor do 
Tribunal de Justiça Desportiva e, atualmente, é membro 
do conselho estadual da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). No futebol, ele fez MBA em gestão de entidades 
desportivas na Escola do Real Madrid e cursos de gestão 
técnica na Universidade do Futebol e na Confederação 
Brasileira de Futebol.

Quais são as suas principais bandeiras?
Se pudesse resumir em uma palavra seria gestão. Hoje, os 

exemplos que temos mostram que se o clube conseguir arrumar 
as coisas “fora de campo”, fazendo mudanças, como estruturar os 
departamentos de forma profissional, é possível ter êxitos susten-
táveis. Às vezes, o time tem um bom resultado dentro de campo e, 
no outro ano, precisa vender todo mundo. No primeiro momento, 
tem-se uma grande receita e gasta-se errado, o que gera um rombo. 

Além disso, pretendemos fazer uma melhor gestão da dívida do 
Cruzeiro, que está muito alta e isso é muito perigoso. Precisamos 
equalizar esse débito, buscar recursos, conseguir investimento e 
passar a tomar decisões mais objetivas e menos subjetivas. Isso 
faz parte da profissionalização a descentralização das decisões. 

 

algumas pessoas dizem que o Cruzeiro é 
um cabide de empregos. Você concorda 
com isso?  

Eu não posso dizer se é um cabide de emprego, agora 
se os dados corresponderem ao que me falam, o clube teria 
mais de 700 funcionários nas cinco sedes. E isso pode ser um 
número exacerbado, tanto que pregamos, desde o início, a im-
plementação de uma consultoria de gestão para mapear essas 
situações. Sei que dentro do clube não tem plano de cargo e 
salário, então temos que identificar os processos e analisar o 
que é necessário, ou não. 

 

Como você avalia a gestão do atual presi-
dente? 

Eu participei nas áreas de gestão estratégicas e futebol. Então, 
a principal crítica que eu tenho é a centralização de decisão. Eu 
sei que o regime é presidencialista, mas o mundo não comporta 
isso mais. Sempre cito uma frase sobre isto: “As ideias que devem 
prevalecer são as melhores e não aquelas dadas por quem tem a 
hierarquia superior”. Isso é algo que precisa ser rediscutido dentro 
do Cruzeiro. É errado, dentro de um processo de empresa, o pre-
sidente ter que autorizar uma viagem do diretor do departamento 
internacional, por exemplo. O diretor tem que ter um orçamento e 
saber trabalhar com ele. 

E é claro que a gestão deve ser elogiada, afinal somos 
bicampeão brasileiro. Isso não é pouco, mas não é só ser isso. 
Além disso, temos que resgatar o prestígio do conselheiro do 
Cruzeiro e a nossa candidatura é bem alçada nisso. Muitos 
conselheiros reclamam da falta de prestígio e dificuldade de 
acesso ao clube.

loraynne Araujo

entenda como é a eleição no cruzeiro

A eleição, que está programada para outubro deste ano, é 
feita pelos conselheiros do clube. São 220 efetivos, 280 natos e 15 
beneméritos, ou seja, 515 no total. Todos têm o mesmo peso e o 
presidente eleito deve ter a maioria dos votos.

advogado acredita que está preparado para assumir a presidência do clube celeste
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Pequeno tributo ao meu
amigo João saldanha

Conhecer, conviver, trabalhar junto 
dele e me tornar seu amigo foi um 
privilégio que a vida me concedeu. No 
dia 3 de julho, ele estaria completando 
100 anos de histórias, conhecimento, 
causos da política e da bola e também 
uma intensa vida. Culto, dono de uma 
formação acadêmica incomum por ter 
estudado na Europa, advogado por 
opção curricular, jornalista, radialista e 
desportista por preferências pessoais, 
ele nunca deixou de lado suas paixões 
populares para se tornar “um gravati-
nha”, como se dizia à época romântica 
e efervescente do Rio de Janeiro. Estou 
lembrando meu amigo João Jobim 
Saldanha, o mais carioca dos gaú-
chos, nascido em Alegrete no interior 
do conservador e tradicionalista Rio 
Grande do Sul, e que mas parecia um 
“carioca da gema”, incluindo seu amor 
pelo Botafogo, que dirigiu como técnico 
e com o qual ganhou um campeonato.

João é eterno no mundo no futebol. 
Quem gosta de pesquisa e de saber 
mais sobre personagens fascinantes, 

não terá qualquer dificuldade em co-
nhecer João Saldanha, tantas são as 
referências, textos, livros, reportagens 
de jornais, TVs e livros, sobre ele, sendo 
três deles de sua autoria. Recomendo 
que o façam e se encantem com “João 
Sem Medo”, como Nelson Rodrigues 
o classificou.

E aonde eu entro na vida de Sal-
danha? Foi em 1968 quando a ousada 
Rádio Itatiaia decidiu que este guapo 
rapaz com apenas 21 anos deveria se 
juntar como repórter ao comentarista 
Saldanha e ao narrador Jorge Cury, 
ambos da Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro, para acompanhar em cadeia 
radiofônica (hoje o pomposo nome é 
pool) a mais longa excursão da seleção 
brasileira até estes tempos. Por falta de 
verba, cheguei depois do primeiro jogo, 
na Alemanha. Porém, da Polônia em 
diante foi um aprendizado só, a cada 
instante, não apenas nas transmissões, 
mas lições de história, exemplos de 
cultura e intermináveis papos sobre 
como resistir à ditadura.  

Depois de escolhido técnico da 
seleção, vivendo sob pressão da mídia 
com entrevistas a toda hora, pressão 
dos generais da ditadura por ser ele 
um comunista convicto e inabalável, 
João sofreu uma queda de resistência 
física muito grande. Seu aspecto de 
fragilidade, que percebi numa entrevista 
dele para a Rede Tupi de Televisão, 
retransmitida em Belo Horizonte pela 
TV Itacolomi, me fez ligar e o convidar 
para vir descansar no Miguelão, onde 
Januário Carneiro, fundador e dono da 
Itatiaia, tinha um bom sítio. 

João topou e veio com Tereza, sua 
mulher à época. Foram outros dias de 
intensa convivência, sem que ninguém 
no Brasil, além de nós da rádio, soubes-
se onde estaria o criador das feras que 
nos dariam o título mundial de 1970, no 
México. Tenho mais, muito mais sobre 
o meu amigo, incluindo uma extensa 
entrevista exclusiva, que não me canso 
de ouvir para aprender e reverenciar um 
dos meus maiores ídolos. Saudades de 
você, João querido!Jornalistas que estiveram na Copa de 70

tive o maior prazer em receber
saldanha no aeroporto
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