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Os prefeitos Alex de Freitas (PSDB), de 
Contagem; Vitor Penido (DEM), de Nova 
Lima; Vittorio Medioli (PHS), de Betim; 
Alexandre Kalil (PHS), de Belo Horizonte; 
Bruno Siqueira (PMDB), de Juiz de Fora, 
e Odelmo Leão (PP), de Uberlândia, são 
os nomes mais populares do momento. 
Esses políticos fazem parte de uma lista 
de pré-candidatos à sucessão estadual, já 
que ainda não se tem um nome forte para 
enfrentar Fernando Pimentel (PT), caso ele 
se candidate à reeleição do pleito de 2018. 
Política – PágiNa 3

3 milhões de brasileiros têm vitiligo 
A doença é conhecida por provocar man-

chas brancas na pele e, segundo explica o 
dermatologista Marcelo Grossi, o vitiligo pode 
trazer alterações em outra glândulas e com-
prometimento ocular. Ele afirma ainda que a 

patologia não é contagiosa. “As pessoas criam 
um preconceito e um receio de que isso pode 
ser transmitido”. Atualmente, uma média de 
3 milhões de brasileiros são acometidos pela 
doença. saÚde e Vida – PágiNa 7

Organizar a cidade para receber mais indústrias 
não poluentes, de preferência, no setor de inovação 
e negócios digitais. Essa é a proposta da Prefeitura 
de Nova Lima ao criar o Plano de Desenvolvimento, 
por meio da denominada Zona Limpa. O prefeito Vitor 
Penido (DEM) disse que trata-se de uma oportunidade 
para incrementar a busca no crescimento econômico 
e ordenamento do município. cidades – PágiNa 9

Para diversificar o capital e devido às facilida-
des para se obter uma propriedade na terra do Tio 
Sam, várias pessoas estão escolhendo comprar 
casa no exterior. O exemplo disso são alguns fa-
mosos como Silvio Santos, Jorge Ben Jor, Juliana 
Paes, Deborah Secco, Leandro Hassum e Luciano 

Camargo que adquiriram residências na Flórida, 
Estado preferido dos brasileiros. Segundo dados 
do Banco Central, a compra de imóveis no exte-
rior aumentou 201% entre 2007 e 2015 e os EUA 
captaram US$ 5.559 milhões de investimentos 
neste setor. ecoNoMia – PágiNa 4

setor de cosMéticos e beleZa PreVê
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Mesmo com a crise finan-
ceira, os brasileiros não 
deixam de ser vaidosos, 

afinal, investem em média 2% 
do seu orçamento em artigos de 
beleza e higiene. Os mineiros apa-
recem em segundo lugar no ranking 
dos que mais vão ao salão de bele-
za, desembolsando R$ 90 por visita, 
perdendo apenas para os paulistas, 
que gastam R$ 97. Segundo dados 
do Sebrae, o país contava com 155 
mil salões em 2012 e, em 5 anos, o 
número de estabelecimentos aumen-
tou para 600 mil. Atualmente, o Brasil 
ocupa o terceiro lugar no mercado 
mundial, ficando atrás apenas da China 
e Estados Unidos, respectivamente. 
ecoNoMia – PágiNa 5

Atuais prefeitos podem
disputar Governo do Estado

alex de Freitas comanda um dos
maiores municípios de Minas

Necessidades básicas são 
problemas frequentes em 
600 municípios mineiros

O novo presidente da Asso-
ciação Mineira de Municípios 
e prefeito de Moema, Julvan 
Lacerda (PMDB), diz que o pro-
blema das cidades que possuem 
menos de 12 mil habitantes, ou 
seja, a maioria dos municípios 
do Estado, são a falta de arre-
cadação suficiente para suprir 
as necessidades básicas da 
população. “Gosto de usar um 
termo que: nós gestores de 
cidades pequenas, temos que 
bater o escanteio e cabecear 
para o gol”, disse em entrevista. 
oPiNião – PágiNa 2

leishmaniose ainda atinge animais e humanos
geral
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Investir em imóveis nos EUA
é novo hábito no Brasil

Vitor Penido prepara
Nova lima para receber 
modernidade econômica

Chefe do Executivo 
planeja implementar 
zona de crescimento

sem poluição
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FabiaNo loPes Ferreira

adeus à Fiat

Minas Gerais, por suas autoridades e lideranças empresariais, 
tem a obrigação de agir com eficácia para dar um basta na 
onda de esvaziamento macroeconômico do Estado. Pela to-
ada de hoje, se não revertida a tempo, poderemos nos tornar 
um Estado que produz somente grãos e minérios, deixando o 

comando das grandes empresas sob a orientação de paulistanos.
A mais recente notícia envolta em perplexidade e tristeza é trazida a 

nós pela imprensa nacional, dando conta que a alta direção da Fiat, até 
pouco tempo instalada em nossa vizinha cidade de Nova Lima, já foi toda, 
ou parcialmente, transferida para São Paulo, cidade cuja volúpia pelos 
grandes empreendimentos é de longe conhecida. 

   Os mineiros também deveriam guerrear por outros temas embutidos 
na pauta econômica. Por exemplo, na Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) existem pessoas sem entender como o presidente 
Michel Temer (PMDB) se travestiu de uma coragem sem igual, ao nomear o 
presidente da Vale, Fabio Schvartsman, um cidadão paulistano, sem nunca 
ter visitado uma mina de onde são extraídos os minérios do nosso Estado.

Outros acontecimentos preocupantes dizem respeito ao setor industrial, 
pois, consta que, além da Fábrica de Jeep, em Pernambuco, a Fiat esta-
ria transferindo lentamente a fabricação de muitas peças de automóveis 
para lá. Se antigamente a Cidade Industrial de Contagem era o celeiro da 
indústria de Minas Gerais, agora passou a ser considerada uma região de 
grandes galpões vazios ou semiutilizados.

 Em um passado não muito distante, a nossa conhecida fábrica de 
produtos derivados do leite, a Itambé, deixou aqui apenas uma parte de 
sua produção. Há cerca de 3 anos seu maior movimento foi levado para 
Goiás. Houve uma verdadeira revoada de pequenas e médias indústrias da 
Zona da Mata, inclusive, Juiz de Fora para o outro lado da fronteira mineira, 
ou seja, o Rio de Janeiro, cujo pretexto era a taxação menor de impostos. 

 Na região Leste de Minas, registra-se uma enorme briga envolvendo o 
controle acionário da Usiminas e isso está deixando a empresa inoperante. 
Aliás, toda a região do Vale do Aço tem sua capacidade de expansão com-
prometida, de acordo com especialistas, por conta da falta de condições 
de escoamento de produtos, especialmente, em virtude de um gargalo 
sofrível da BR-381, considerada a rodovia da morte.

Fica o recado a quem se interessar pelo assunto. Afinal, não podemos 
continuar sendo um Estado apenas exportador de commodities e mão 
de obra barata, enquanto o Centro-Sul do Brasil nos solapa no que é es-
sencial ao crescimento: cargos de comando e controle de empresas que 
tem, pelas suas respectivas significâncias, a probabilidade de imprimir o 
desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Então, as atuais lideranças coestaduanas estão convidadas a se 
sentarem à mesa para um debate franco e construtivo sobre o assunto, 
que não é novo, mas, habita seu momento mais aflitivo. Não é possí-
vel esquecer o fato de representarmos um Estado síntese do Brasil, 
inclusive, geograficamente. Além, é claro, da nossa importância na 
formação do povo brasileiro, desde os primórdios de nossa história. 
Por tudo isso, exigimos mais respeito. Mesmo porque, estamos vivendo 
em um país republicano.

A tão controvertida reforma da Consoli-
dação das Leis do Trabalho  (CLT) foi final-
mente aprovada pelo Congresso Nacional 
e sancionada pelo presidente Michel Temer 
(PMDB). Apesar da resistência da esquerda 
e dos conservadores, ela passou aplaudida 
pela maioria dos especialistas e empresários. 

O novo conjunto normativo, que vai 
vigorar em 120 dias contados da data da 
publicação, era realmente necessário por-
que trouxe avanços significativos na relação 
trabalho/capital. A CLT, editada no governo 
de Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei 
5.452, de 01/05/1943 já existia há 74 anos. 
Nestas mais de sete décadas, o mundo e 
o Brasil mudaram muito. Assim, era insus-
tentável manter uma legislação ultrapassada 
e que contribuía para o engessamento da 
economia.

Foram dezenas de alterações, porém as 
mais significativas, à minha luz são: Jorna-
da intermitente - A jornada de trabalho era 
limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais 
e 220 mensais, podendo haver até 2 horas 
extras por dia. Agora, com a reforma, restou 
permitida a prestação de serviços de forma 
descontínua, podendo o funcionário traba-
lhar em dias e horários alternados.

Remuneração - Pela regra antiga, a 
remuneração por produtividade não poderia 
ser inferior à diária correspondente ao piso 
da categoria ou salário mínimo. A partir de 
agora, o empregador poderá pagar somente 
pelas horas efetivamente trabalhadas, mas 
sendo exigido que o contrato de trabalho, 
nesta modalidade, seja firmado por escrito 
e que dele conste o valor por hora de serviço 
trabalhada.

Terceirização - Anteriormente, o empre-
gador não podia terceirizar a sua atividade 
fim. Com a reforma, a terceirização poderá 
alcançar todas as atividades da empresa. 
Contudo, para que um ex-funcionário da 
empresa se torne terceirizado, terá de 
aguardar uma “quarentena” de 18 meses. A 
terceirização deixa a empresa enxuta e leve, 
portanto, mais fácil de administrar. 

Contribuição sindical - A contribui-
ção sindical, compulsória e correspon-
dente a um dia de trabalho anual que 
o patrão descontava do trabalhador e 
creditava ao sindicato, foi extinta. Pós 
reforma, os sindicatos terão que melho-
rar a prestação de seus serviços para 
conquistar o trabalhador. Isso é muito 
importante, pois em qualquer relação, 

havendo uma prestação, terá que haver 
a contraprestação. Pela regra antiga isso 
nem sempre ocorria. 

Ações trabalhistas - Antes, o tra-
balhador que propunha ação trabalhista 
contra o empregador, não pagava o custo 
do processo e ainda poderia deixar de 
comparecer em até três audiências. Agora, 
a situação foi equiparada à justiça comum, 
ou seja, quem decide é o juiz. Para isso, o 
trabalhador litigante terá que comprovar sua 
condição de miserabilidade. Em caso de má 
fé, a parte poderá sofrer multa que vai variar 
de um a 10% do valor da causa, além de ter 
que indenizar a parte contrária. 

Férias - As férias continuam sendo de 
30 dias, porém, elas podem ser fracionadas 
em até três períodos, sendo que um deles 
não pode ser inferior a 14 dias corridos e 
desde que os períodos restantes não sejam 
inferiores a cinco dias corridos, cada um. 
A reforma também proíbe que o início das 
férias ocorra no período de dois dias que 
antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.

Em uma análise primeira, são estas as 
minhas considerações sobre os pontos mais 
importantes da reforma.

Principais destaques da reforma trabalhista

Amm reforça interiorização das ações para
mudar realidade dos municípios mineiros

O território mineiro é amplo e abriga mais de 800 
municípios que, infelizmente, em sua maior parte 
está sofrendo com problemas financeiros e estru-
turais. Muitos gestores municipais têm enfrentado 

dificuldades em seus mandatos e a crise econômica e 
política brasileira tem agravado a situação. 

A Associação Mineira de Municípios (AMM) atua há 65 
anos e tem como filosofia e propósito reunir e representar os 
municípios nas esferas federal e estadual em busca do for-
talecimento dos mesmos e do Estado. Para falar um pouco 
sobre os projetos da AMM e os problemas que cercam as 
cidades mineiras, conversamos com o prefeito de Moema 
e atual presidente da entidade, Julvan Lacerda (PMDB).

a aMM tem 65 anos de existência na luta em 
prol dos municípios mineiros. Você acredita que 
o atual cenário brasileiro traz um novo desafio 
para a associação? 

O cenário é desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele gera oportu-
nidades. A associação tem esse viés de capacitação que propicia o 
fortalecimento da gestão municipal de dentro para fora, ou seja, por 
meio de treinamentos dos gestores municipais e, também, a atuação 
de fora para dentro que é a articulação política e institucional. Hoje, 
não vivemos apenas uma crise econômica, estamos inseridos em uma 
crise ética, moral, institucional e de padrões políticos. 

Uma terra quando é regada fica fofa e mais fácil de ser manuseada 
e moldada. Hoje, nossa gestão está assim. Se nós fizermos uma movi-
mentação bem articulada – a associação tem esse função de articular 
a força política em prol dos municípios –, nós conseguiremos fazer 
transformações que estão se arrastando há décadas. Um exemplo é 
a regulamentação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), onde peitamos um veto do presidente da República e mobilizamos 
o Congresso. Em médio prazo, isso terá um impacto de R$ 5,6 bilhões 
ao ano nos cofres municipais.

grande parte dos municípios não atua ativamen-
te na aMM. um dos projetos lançados é a reunião 
itinerante que possibilitará que os gestores e 
funcionários públicos participem das reuniões. 
Quais serão as outras estratégias para unir ainda 
mais a associação?

Nosso Estado é representado, em sua grande maioria, por mais de 
600 municípios pequenos, ou seja, que tem menos de 12 mil habitantes 
e eu venho de um deles. Eu sei das dificuldades que os gestores de 
prefeituras dessas cidades têm: técnica gerencial, financeira, em tudo 
que você puder pensar. Gosto de usar um termo que: nós gestores de 
cidades pequenas, temos que bater o escanteio e cabecear para o gol. 
Isso desperta a vontade de aprimoramento e união, pois como somos 
pequenos nós não temos força, mas se unirmos teremos. Esses projetos 

são justamente para que esses municípios solucionem os problemas de 
dentro para fora. Somente com a união dos prefeitos e direcionamento 
no foco da nossa força política poderemos fazer as articulações para 
realizarmos as mudanças necessárias.

Os pequenos municípios passam por dificulda-
des, já que dependem apenas de repasses do 
governo federal. Alguns dizem que a solução 
seria a junção deles à outras cidades. Para você 
isso é viável? 

Não vejo que essa seria a alternativa. Acredito que a união por meio 
da AMM é o caminho para termos uma comunhão de pensamento e 
implementação das ações em harmonia mais eficaz e para isso pre-
cisamos contar com a força política para alterar a lei, pois, hoje, é o 
que dificulta as ações, ou seja, não temos autonomia, porque isso só 
acontece quando se tem o poder financeiro. E como se coloca mais 
dinheiro em um município que não tem capacidade técnica para gastar 
esse montante? Mas ele não tem essa qualidade justamente por não 
ter dinheiro para contratar mão de obra qualificada. Entretanto, a partir 
do momento que ele tem capital, haverá como gerenciar e aplicá-lo 
em prol do cidadão.  

hoje, além da saúde, quais são os principais 
problemas enfrentados pelos municípios e como 
a Amm ajudará a solucioná-los? 

Saneamento, transporte, educação etc, todas essas dificuldades 
que os municípios enfrentam podem ser solucionadas com ações 
em comum, pois a AMM não deve entrar em casos específicos para 
ajudar, ela tem que transformar a realidade para que cada um possa 
resolver o seu problema. É como aquele ditado popular: “não devemos 
dar o peixe, devemos ensiná-los a pescar”, pois uma hora o peixe 
pode acabar. E como fazemos isso? Capacitando a parte técnica dos 
municípios, fazendo movimentação na política institucional para mudar 
a legislação e melhorando a forma de arrecadação nas cidades. É o 
caminho que estamos seguindo.

   

Qual é a sua expectativa em relação a parceria 
com o governo estadual?

O governo estadual deixou a porta aberta, inclusive, no dia do 
lançamento do projeto enviou dois representantes de secretarias 
para ajudar a desenvolver esse plano de interiorização. A nossa 
postura é de ser parceira, mas sabemos que Minas também sofre 
com essa disfunção federativa, mas não como os municípios, pois o 
peso é maior. O Estado não pode descarregar suas obrigações nas 
cidades –, mas isso tem acontecido –, pois ele não está conseguindo 
cumprir seus deveres devido a esse problema. Existe um conflito de 
interesses entre Estado e município, mas vamos agir republicana-
mente, com diálogo e consenso, sabendo das limitações de cada 
um, mas tudo isso sem omitir e deixar que as cidades paguem um 
preço que não é delas.

existem mais projetos em vista para a aMM?
A associação está em plena efervescência, entramos com muita 

vontade de fazer as coisas. Uma delas é o auditório CQGP (Centro de 
Qualificação de Gestão Pública) que é um braço da AMM, no qual toda 
semana oferece cursos para os gestores, principalmente, do interior. 
Então, mais uma vez, queremos interiorizar. Estamos disponibilizando, 
por meio das associações microrregionais cursos para o interior.

Julvan lacerda enfatiza que a união é o
caminho certo para fortalecer os municípios

ariane braga
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Kalil fora do Phs?
Circulam nos corredores da Assembleia Legislativa infor-

mações sobre uma possível revoada de nomes influentes que 
estariam prestes a deixar o PHS, comandado pelo deputado 
federal Marcelo Aro. Entre os prováveis políticos a abandonar 
o barco, consta o do prefeito de BH, Alexandre Kalil. A conferir.

embate ideológico 
Volta e meia, alguns ex-militantes políticos, que foram 

perseguidos pelos militares no período da Ditadura, acionam 
a Justiça para buscar direitos. Mas, na opinião da professora 
de direito constitucional da USP, Maristela Basso, a Lei de 
Anistia não prevê privilégio para qualquer das partes. “A não 
ser que o Supremo Tribunal Federal faça uma revisão do texto 
aprovado pelo Congresso, definindo as novas regras sobre 
este polêmico tema”, afirma a mestre.  

o presidente e os banqueiros
Na avaliação do jornalista e comentarista político mineiro 

Carlos Lindenberg, o presidente Michel Temer (PMDB) foi 
para o lugar da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com o 
objetivo de promover as reformas exigidas pelo mercado. 

ainda sobre temer
As reações em relação à votação recente do pedido de 

autorização para processar o presidente Temer (PMDB) - ação 
que foi barrada na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara Federal - ainda continuam repercutindo. Para o cien-
tista político de São Paulo, José Álvaro Moisés, ao participar 
do programa de TV, o ambiente da votação foi transformado 
em um cenário de guerra, um verdadeiro show de horrores e 
muita baixaria.

Cena final. Esse tipo de exemplo não é bom para ninguém, 
especialmente, para os jovens e futuros nomes públicos que 
podem comandar o nosso país. 

Brasileiro mais politizado 
“Além dos efeitos notórios, provocados pela Operação 

Lava Jato, existe outra realidade: esse evento fez com que o 
brasileiros se interessassem mais pela a política de maneira 
excepcional”. Opinião da socióloga isabelle Anchieta, da 
PUC Minas.

Judiciário na berlinda
Instigado por jornalistas a fazer uma análise das reformas 

em discussão, especialmente, no tangente à equiparação 
dos salários dos funcionários públicos em geral, o professor 
de direito constitucional da UFMG, Emilio peluso opinou: “A 
reforma tem de ser geral, e o Judiciário também tem de dar 
bom exemplo, mesmo porque se trata de um poder envolto 
em uma casta intocável”. Sentenciou o professor durante o 
programa Cena Política, da BHNews TV.

economia e política
Vejam como são as coisas: a aprovação da Reforma Tra-

balhista deu mais fôlego ao presidente da República Michel 
Temer (PMDB), inclusive, facilitou a sua vitória na Comissão de 
Constituição e Justiça. Essa é a avaliação do cientista política 
mineiro, Oswaldo Dehon. Será, gente?

Política estadual
Comentários de bastidores da política mineira apontam 

para uma luz no fim do túnel em relação à briga interna do 
PMDB estadual. No caso, o presidente da Assembleia Adal-
clever Lopes seria candidato ao Senado e o deputado federal 
Rodrigo pacheco se tornaria candidato a vice-governador 
na chapa com o PT. Resta saber se o governador Fernando 
pimentel (PT) aceitaria essa composição, óbvio.

Comentário final. O grupo de parlamentares estaduais 
do PMDB continua jogando pesado, visando isolar o atual 
presidente do partido, o vice-governador Antônio Andrade. 
Coisas da política mineira.

direita nacional
Com um discurso indefinido, o senador do Paraná, Roberto 

Requião (PMDB), começa a colher assinaturas de parlamen-
tares para criar uma Frente Ampla em favor do Brasil. Na 
opinião de jornalistas de Brasília, está sendo articulada um 
movimento de pessoas com mais identidade aos assuntos da 
direita, embora o político não tenha coragem de falar sobre 
essa realidade claramente. 

Cena final. Nos bastidores, Requião continua sendo um 
crítico do governo federal. Difícil de saber o que, efetivamente, 
planeja o senador.

Pela expressão eleitoral e econômica 
dos respectivos municípios da região 
metropolitana, os seus prefeitos estão 
sempre em evidência. Sendo assim, 
existem alguns nomes que ainda são 

mencionados como opção para uma eventual 
disputa ao Governo de Minas e, claro, para 
outros cargos majoritários.

Rememorando a recente fala do ex-prefeito 
de BH, Marcio Lacerda (PSB), todo prefeito da 
capital que realiza uma administração proativa, 
se torna um potencial nome para disputar o 
Governo do Estado.

No entanto, parece que o mesmo não 
ocorre com o atual chefe do executivo muni-
cipal, Alexandre Kalil (PHS). Volta e meia, ele 
é aconselhado a se eleger no próximo ano 
para governador, diante da indefinição em 
relação a postulante à sucessão de Fernando 
Pimentel (PT). 

Pela sua importância no contexto da 
liderança empresarial, o nome do prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli (PHS), frequentemente, 
aparece na lista de pré-candidatos ao cargo. 
Contudo, ainda, não se sabe a posição oficial 
do empresário.

Até então pouco conhecido pelo povo, Alex 
de Freitas (PSDB), titular de Contagem, está 
entre as novas e positivas surpresas da “casta 

política”. Jovem, bom orador, bem articulado e, 
apesar de 6 meses de administração, já pode 
ser denotado com um prefeito que veio para 
fazer a diferença em um dos municípios mais 
influentes do Estado.   

Ainda na região metropolitana, surge o 
nome do prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 
(Democratas). Ele está cada vez mais presente 
no noticiário da imprensa e nas lides políticas. 
Comandando o município pela quinta vez, Pe-
nido foi deputado federal por três mandatos e, 
atualmente, preside a Associação dos Municí-
pios da Região Metropolitana de Belo Horizon-
te (Granbel), reunindo mais de 30 municípios 
filiados, onde se concentra cerca de 40% do 
eleitoral mineiro.

saiba quais são os prefeitos que 
estão no topo da liderança política

outras lideranças
Distante do arco localizado no entorno 

da capital mineira, os dois nomes mais pro-
palados, neste momento, são: o prefeito de 
Juiz de Fora, Bruno Siqueira (PMDB), e o 
prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP). 
Ao retornar ao comando do município, eleito 
com cerca de 80% dos votos válidos, ele 
demonstrou sua capacidade de dialogar 
com a população. 

Aliás, é bom registrar: Uberlândia é, 
de acordo com o últimos dados do TRE, o 
segundo maior colégio eleitoral em Minas.

sem expressão estadual
Na contramão dos nomes considerados 

populares, aparecem comandantes de in-
fluentes municípios, como Uberaba, no Tri-
ângulo Mineiro, reconhecidamente um celeiro 
do desenvolvimento de Minas. Porém, o chefe 
do executivo municipal, Paulo Piau (PMDB), 
tem uma liderança de dimensões limitadas. 

Geograficamente, Governador Valadares 
está no topo do Vale do Rio Doce, para onde 
convergem as demandas de todas as cidades 
da região. Mesmo assim, em BH e, inclusive, 
nos meandros da imprensa da capital poucos 

se lembram ou sabem qual é o nome do pre-
feito de lá: André Merlo (PSDB).

Pela segunda vez administrando Ipatin-
ga, Sebastião Quintão (PMDB) tem, nesses 
primeiros meses de administração, perma-
necido circunscrito apenas aos problemas 
envolvendo a sua administração. Mesmo 
porque, contra ele tem um processo de 
cassação de mandato no âmbito da Justiça 
Eleitoral e isso ofusca toda a sua aptidão 
de embrenhar pelo caminho de um projeto 
político mais ousado.

Vitor Penido tem bastante
experiência pública

bruno siqueira representa a
ala jovem da política mineira

alex de Freitas é considerado
um político moderno
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Fernando Pimentel assina despacho
governamental para obras em sabará

O governador Fernando Pimentel (PT) assi-
nou em Sabará, despacho governamental deter-
minando à Secretaria de Estado de Educação e 
ao Departamento de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) o início 
das obras de ampliação e restauração do prédio 
da Escola Estadual Paula Rocha. Nas obras, 
com início previsto para este mês, deverão ser 
investidos cerca de R$ 3,3 milhões. A previsão 
de conclusão é para o final de 2019.

A reforma e ampliação do espaço escolar 
é uma demanda antiga da população de Sa-
bará. O prédio foi interditado em 2012, após 
vistoria do extinto Departamento Estadual de 
Obras Públicas (Deop) e, no ano seguinte, os 
alunos da instituição foram transferidos para 
outras duas escolas estaduais localizadas nas 
proximidades.

Durante a solenidade de assinatura, Pimen-
tel afirmou que se sentia “incomodado” pela 
demora do início das obras. “Eu cobrava todo 
dia das secretarias de Estado de Transportes e 
Obras Públicas (Setop) e de Educação (SEE). 
Aí você vai descobrindo as coisas. Inicialmen-
te, nós tínhamos um projeto. Depois, o projeto 
não foi aprovado pelo Iepha (Instituto Estadual 
de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais), teve de voltar e refazer. Nesse meio 
tempo, perdeu-se o contrato original, e tivemos 
que fazer outra licitação. Tudo no setor público 
é muito demorado. Mas conseguimos chegar 
ao final desse processo e a ordem de serviço 
já foi dada”, afirmou.

A reforma da Escola Estadual Paula Rocha foi 
uma das demandas apresentadas pelos morado-
res e lideranças de Sabará durante a realização do 
Fórum Regional Metropolitano. Para o governador, 
esse mecanismo está dando certo e a população 
consegue priorizar o que é mais importante.

“Nós não temos dinheiro. O Estado está 
em uma situação orçamentária terrível. Nós 
herdamos um déficit de R$ 10 bilhões. Estamos 
diminuindo aos pouquinhos, mas, ainda assim 

permanece um déficit muito substancial. Então, 
quem tem pouco dinheiro não pode errar em sua 
aplicação e, para não errar, você tem que ouvir a 
população. Tudo tem que ser feito, mas qual é o 
mais importante? Não sou eu quem vai decidir, 
nem os secretários. Quem vai decidir é a popu-
lação. E, por isso, criamos os Fóruns Regionais 
de Governo. Tem de ter paciência, tolerância e 
fazer aquilo que os mineiros sabem fazer de 
melhor: trabalho”, completou o governador.

“tudo no setor público é muito demorado. mas conseguimos chegar ao final desse processo”
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Edição do Brasil recebe homenagem
de vereador de Coronel Fabriciano

Jornal receberá monção de aplausos da câmara Municipal

O jornal Edição do Brasil receberá 
mais uma homenagem. Desta vez, 
a Câmara Municipal de Coronel 
Fabriciano, localizado no Vale do 

Aço, promoverá uma monção de aplausos 
para homenagear os 35 anos de fundação 
do semanário. 

A condecoração é de autoria do vereador 
Marcos da Luz (PT), por meio do Requeri-
mento nº 107/2017, e tem como principal 
objetivo reconhecer e valorizar o papel 
do veículo na divulgação das notícias do 
interior mineiro. “O Edição do Brasil é um 
jornal com tradição, presença e imparciali-
dade. Com uma redação de conteúdo, que 

dialoga com o leitor, ele transmite valores e 
reserva espaço para a boa notícia”, destaca 
o parlamentar. 

Marcos da Luz, que acompanha o se-
manário desde a década de 1990 quando 
exerceu o cargo de assessor de imprensa 
da prefeitura local, diz ainda que jornal pos-
sui um papel importante para a construção 
da democracia na sociedade mineira. “Em 
tempos de novas mídias, ele se atualiza, 
moldando o seu conceito de informação às 
necessidades do público. Porém, mantendo 
arraigada a sua comunicação de qualidade”.

O vereador finaliza contando quais edito-
rias mais gosta ler no jornal. “Naturalmente, 
a de política, incluindo a coluna “Vigílias”, 
e também a de Cidades, que estão mais 
relacionadas à nossa atuação parlamentar”.

marcos da luz 
acompanha o 

impresso desde a 
década de 1990

da redaçãoCM
CF

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
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Problemas em esmeraldas
Semana passada, a Polícia Civil de Minas comandou uma 

operação que resultou na prisão de várias pessoas, inclusive, 
dois ex-prefeitos de Esmeraldas, cidade da região metropoli-
tana de BH. Sendo que, todos eles estão sob suspeita de cor-
rupção. Além disso, registra-se, por outro lado, que a situação 
financeira do município é tão grave que, neste início de ano, a 
assessoria do prefeito estava sem telefone. Agora, com o fim 
da roubalheira por lá, tudo deve mudar. Claro! 

Pt na arapuca
O professor emérito da USP, Ruy Fausto, acredita que o 

Partido do Trabalhadores (PT) caiu na arapuca da corrupção, 
complicando, por completo, a estrutura da esquerda no Brasil. 
Como diz o ditado popular: “quem viver, verá”.  

 

sucessão no cruzeiro
Enquanto no Atlético o assunto sucessão é tratado a sete 

chaves, a eleição para presidente do Cruzeiro está na boca 
da torcida. Por enquanto, já são quatro os nomes dispostos a 
entrarem na disputa pelo posto. 

tchau, Fiat
Depois de mais de 20 anos comandando a comunicação 

social e coorporativa da Fiat, o jornalista Marco Antônio Lage 
está deixando o posto. Detalhe é que, embora seja mineiro, 
ele manteve mais contato com os jornalistas e comunicadores 
de São Paulo do que com os profissionais de Minas. O poder 
faz cada coisa, gente...

dinis no Mercado central
Realmente a sucessão mineira está começando. Tanto que 

um dos postulantes ao cargo de governador, o ex-presidente 
da Assembleia Dinis pinheiro (PP) já está articulando uma 
visita ao Mercado Central, para contato com os visitantes e 
comerciantes de lá. Claro que depois dele, outros também 
irão, podem apostar.

Problemas em bh
Embora a Prefeitura de Belo Horizonte esteja jogando pe-

sado para retirar os camelôs do Centro da cidade, a verdade 
é que o problema persiste. Muitos deles estão desafiando a 
orientação do prefeito Alexandre Kalil (PHS) e ficam venden-
do os seus produtos em esquinas onde os fiscais não estão 
presentes. Ou seja, vai ser uma luta complicada, com certeza.

alberto Pinto nos bastidores
Distante do noticiário político da capital, o ex-governador 

Alberto pinto Coelho continua articulando politicamente nos 
bastidores. Presidente do Partido Progressista, ele recebe, 
semanalmente, dezenas de visitantes, inclusive, muitos prefei-
tos para um dedo de prosa. Em pauta, o jogo do ano eleitoral 
de 2018. 

Previsão pessimista 
Comentaristas econômicos das redes nacionais de TVs, 

fazem as mais diferentes previsões em relação ao cenário 
para o próximo ano. Existem até os mais cáusticos, que são 
capazes de prever um dado sério: se não mudar o perfil da 
economia de negativo para positivo, em 3 anos, o número de 
desempregados no país poderá saltar dos 14 milhões para 20 
milhões. Ave Maria, gente!

O presidente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), Marco Crocco, anunciou 
o Edital 2017 para financiamentos 
ao setor público em Minas Gerais. 
Serão R$ 300 milhões disponíveis, 
que poderão ser utilizados pelas 
prefeituras em projetos de infra-
estrutura urbana (pavimentação, 
drenagem e iluminação pública); 
construção, ampliação ou reforma 

de prédios públicos municipais; 
tratamento, distribuição ou coleta 
de água e esgoto; soluções para 
resíduos sólidos; e aquisição de 
máquinas e equipamentos.

O valor disponibilizado aos 
municípios nesta edição é 50% 
maior do que a última e, como 
novidade, também poderão ser 
financiados projetos de compra 
de ônibus para transporte de 

estudantes universitários e de 
instalação de painéis solares em 
prédios públicos.

“O apoio aos municípios é uma 
ação fundamental para a promoção 
do desenvolvimento socioeconômi-
co sustentável. O banco está atento 
às diretrizes do Estado de promover 
ações para a melhoria da qualidade 
de vida da população. Essas inter-
venções ainda provocam um efeito 

positivo na economia local, criando 
um ambiente propício para a gera-
ção de emprego e renda, bem como 
para atração de investimentos”, 
afirma Crocco.

O Edital 2017 está disponível 
no site do BDMG. O prazo para 
inscrição de projetos vai até 11 de 
agosto próximo, e as contratações 
serão realizadas até dezembro 
deste ano.

loraynne araujo

Passaporte e visto válidos;

Currículo, formulários de aplicação, de autorização e de certificação de débito preenchidos e assinados; 

Comprovação de renda; 

Extratos dos últimos três meses; 

Cópia de confirmação das remessas ou cheques emitidos para o valor da entrada do imóvel;

Referências bancárias e contrato de venda.

compra de imóveis no exterior 
aumenta 201% nos últimos anos

E
stá cada vez mais comum os brasileiros 
investirem em imóveis nos Estados Uni-
dos. Alguns famosos como Silvio Santos, 
Jorge Ben Jor, Juliana Paes, Deborah 

Secco, Leandro Hassum e Luciano Camargo são 
exemplos de pessoas que decidiram diversificar 
os seus patrimônios e comprar uma casa na terra 
do Tio Sam.

Segundo dados do Banco Central, a compra 
de imóveis no exterior aumentou 201% entre 2007 
e 2015 e os Estados Unidos é o país preferido, 
com 39,8% das transações e US$ 5.559 milhões 
de investimentos. 

Daniel Ickowicz, sócio da imobiliária Elite 
International Realty, diz que os imóveis são com-
prados de acordo com perfil do dono, sendo que 
os apartamentos de 100m², com valor estimado 
de US$ 500 mil, são os mais procurados por 
quem tem interesse em lazer. Já os de 300m², 

com valor estimado de US$ 2 milhões, são para 
os proprietários interessados em vender o imóvel; 
e apartamentos de 60m², por US$ 200 mil, são 
os escolhidos pelos estudantes. Já as cidades de 
Miami e Orlando, ambos no Estado da Flórida, são 
os destinos mais demandados pelos brasileiros.

“A grande vantagem de se investir em um imó-
vel nos EUA é que lá têm leis que são respeitadas 
e os valores são transparentes. Isso ajuda muito 
para quem vem do Brasil”. 

Ickowicz fala que, caso uma pessoa queira 
adquirir um imóvel por lá deve, se possível, viajar 
algumas vezes para a cidade onde pretende 
comprar o apartamento. Além disso, ele aconselha 
também que se faça perguntas aos moradores do 
bairro sobre a qualidade de vida e os custos para 
manter um bem na região pretendida. 

“Minha principal dica é encontrar um asses-
sor imobiliário que deixa a pessoa confortável, 
pois ele vai te mostrar o ‘caminho das pedras’ 
do começo ao fim. Hoje, a função do consultor 
não é apresentar os imóveis que estão à venda, 

mas sim educar o cliente em questões tributárias, 
jurídicas, financiamento, o modo como entrar nos 
EUA para não ter problemas e resolver todas as 
questões que a família possa ter, para depois, 
eventualmente, vender o imóvel. Atualmente, o 
apartamento ou casa, para um bom assessor, 
virou algo secundário”, finaliza.

sonho americano 

Léo Ickowicz, pai de Daniel, mudou com a 
família para os Estados Unidos em novembro 
de 1990. Ele conta que, nesta época, Miami não 
era tão conhecida pelos brasileiros como é hoje 
e a compra do seu primeiro imóvel foi tranquila, 
apesar de não conhecer muito bem o processo. 
“Foi tudo na cara e na coragem. Comprei uma 
casa de três quartos em um bairro que era muito 
promissor. Entrei no escritório de uma construtora 
e o processo foi rápido e transparente”, relembra. 

Após isso, ele abriu uma imobiliária para aju-
dar os brasileiros a adquirir imóveis nos Estados 
Unidos. Hoje, a Elite International Realty possui 
mais de 30 anos de atuação neste ramo.

  
sem burocracia 

Comprar uma propriedade nos Estados 
Unidos é menos burocrático do que as pessoas 
imaginam. Basta ter um visto de turista e pas-
saporte válido para entrar no país, escolher um 
imóvel e fechar negócio. Feito isso, é necessário 
abrir uma conta em algum banco americano. No 
entanto, os assessores imobiliários aconselham 
comprar a propriedade como pessoa jurídica, 
pois, existe uma lei que autoriza o governo 
americano a ficar com 50% dos bens, após a 
morte do proprietário.  

Além disso, a tributação sobre a transação 
imobiliária e o custo do registro saem por 2% a 3% 
do valor da propriedade. E para manter um imóvel, 
o dono deve pagar, anualmente, o imposto predial, 
o Property Tax – semelhante ao IPTU brasileiro 
–, que gira em torno de 1,6% do valor do imóvel, 
variando de acordo com o Estado.

ateNÇão! 
Todas as transações feitas do Brasil 

para o exterior e propriedades que não 
estejam no país devem ser informados 
ao Banco Central e, posteriormente, 
declarados no imposto de renda.

eua é o país
preferido
dos brasileiros
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lista de documentos para comprar imóveis nos eua:

Municípios mineiros terão r$ 300 mi disponíveis para projetos de infraestrutura

uma visão de governo

Quanto maior o governo, menor é o 
cidadão. Esta é uma das conclusões 
mais importantes sobre a sociedade. 
De fato, este conceito é a principal 

razão para o sucesso de uma sociedade livre e 
influente. Tudo diminui à medida que o governo 
aumenta. Nossas liberdades diminuem, nossa 
individualidade, a benevolência e o caráter 
também. E isso não é um argumento político a 
favor de um partido político. É apenas um fato 
observável e de bom senso. Ninguém nega que 
o governo pode e deve fazer tantas coisas. Há 
muito para se fazer.

 É o governo que nos protege de grandes 
ameaças internas e externas, com o uso in-
clusive das forças armadas. É o governo que 
nos protege de criminosos, usando para isso a 
polícia civil e militar. Que fornece as condições 
mínimas de saúde e de educação. Que nos faz 
cumprir as leis via a justiça e os tribunais, que 
são instituições governamentais necessárias. 

E quando tudo isso falha, mesmo assim, 
os seus governados precisam devem saber 
que o governo está lá para prover um sistema 
de proteção como último recurso. Quando o 
governo se torna o primeiro recurso, a primeira 
coisa que os cidadãos buscam quando tem um 

problema, coisas ruins acontecem. À medida 
que o governo cresce quase tudo começa a 
desaparecer. E uma das primeiras coisas a 
desaparecer quando o governo cresce demais 
é a benevolência. À medida que as pessoas 
são envolvidas e se tornam dependentes, 
fazem menos o bem aos seus concidadãos. 
Afinal de contas, para que ajudar os demais 
se o governo o fará por você?

Temos que entender que o governo tem 
que ser do tamanho suficiente para atender a 
sociedade que representa e assim os indivídu-
os devem dedicar mais tempo e dinheiro para 
ajudar os outros, assim como as instituições 
não-governamentais precisam ser fortes e 
abundantes.

Alguns países que tem a filosofia de go-
verno grande passaram a trabalhar para que 
o mesmo ajude os cidadãos e até mesmo 
seus próprios familiares. A segunda coisa que 
diminui à medida que os governo cresce é o 
caráter de muitos de seus governados. Assim 
como ajudar os outros é sinal de bom caráter, 
igualmente o é cuidar de si mesmo. Esperar 
que cuidem de você quando você é capaz de 
se cuidar é simplesmente egoísta e a própria 
definição de irresponsável. 

E o pior ainda, quanto maior o número de 
pessoas dependendo do governo mais elas 
desenvolvem um sentimento de justiça própria. 
Este sentimento da justiça é a crença de que 
você não deve nada a ninguém, mas que todos 
neste caso o governo e seus concidadãos, cujo 
dinheiro mantém o governo_ devem a você! O 
sentimento de justiça própria gera outros dois 
defeitos de caráter, a ingratidão e o ressenti-
mento. Quanto mais as pessoas esperam re-
ceber, menos agradecidas elas serão pelo que 
receberem. E elas ficam ressentidas sempre 
que esses privilégios acabam. A terceira coisa 
que o governo inchado diminui é a liberdade. 
Deveria ser óbvio, quanto mais governo, mais 
regras, quanto mais regras, menos liberdade. 
E é uma série infindável de regras e regula-
mentações, na forma das leis.

Entretanto, há coisas que o governo inchado 
sempre aumenta: corrupção, fraude e roubo. E 
como não? A não ser que o cidadão sejam tão 
inocentes em achar que as pessoas são anjos 
e que o poder político atrai estes “anjos”. Sa-
bemos que um grupo de pessoas com poderes 
quase ilimitados e acesso a quantidades quase 
ilimitadas de dinheiro, terão todas a condições 
para abusar de seu poder e se locupletar.

Por essas razões, o governo pequeno tem 
que ser a visão dos nossos dirigentes, para que 
a população possa ter mais liberdade, menos 
dependência e mais oportunidades para viver 
uma vida melhor e mais digna.

http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Cooperativismo mineiro
movimenta R$ 43,3 bilhões

O Brasil vivencia a sua pior recessão desde 
1948, segundo dados do IBGE. O PIB 
do país enfrentou pela primeira vez, em 
quase 70 anos, duas quedas consecuti-
vas - 3,6% em 2016 e 3,8% em 2015. Na 

contramão desse encolhimento, o cooperativismo 
mineiro segue colhendo bons resultados e alcan-
çou o crescimento de 13,3% em 2016. O setor 
movimentou no ano passado R$ 43,3 bilhões em 
todo o Estado, o que representa 7,8% do PIB de 
Minas Gerais.

Para se ter uma ideia, o índice de crescimento 
do cooperativismo mineiro no ano passado é su-
perior ao de grandes potências mundiais e países 
emergentes. No mesmo período, a Índia registrou 
um crescimento de 7% e a China de 6,7%, sendo 
que nenhuma das demais potências mundiais apre-
sentou sequer 2%.

Estes e muitos outros dados fazem parte da 
12ª edição do Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro. A publicação, 
organizada pelo Sistema Ocemg, traz uma radiogra-
fia do setor no Estado, por meio da consolidação 
de dados enviados pelas próprias organizações, 
como informações econômico-financeiras, expor-
tações, quadro social e funcional do segmento, 
contribuições do cooperativismo para a sociedade, 
investimentos, entre diversos outros números.

Considerada a principal referência para o seg-
mento, a pesquisa aponta ainda um crescimento de 
5,8% no número de empregados no setor coopera-
tivista ao longo do último ano. Foram criadas 2 mil 
vagas de emprego, totalizando 38.215 empregados 
em 768 cooperativas, distribuídas em dez ramos 
de atividades. O número de associados também 
cresceu 8,9% em relação a 2015, totalizando 
1.495.152. Destaque para o ramo Crédito, com 
124.081 adesões.

Números que são motivo de comemoração para 
o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato. 
“A explicação para toda essa pujança está na con-
solidação do cooperativismo, que vem ampliando 
consideravelmente seu número de adeptos. Somos 
um modelo econômico lastreado nas pessoas e 
regido por valores e princípios como democracia, 
honestidade e transparência. Para o nosso seg-
mento não há sucesso possível sem a realização 
de cada um que participa dele”, explica.

Força mineira
O cooperativismo possui forte papel econômico e 

social em Minas Gerais. Enquanto o Estado gerou R$ 
26.562,78 de riqueza por cidadão, o sistema cooperati-
vista mineiro fez girar R$ 29.007,14 a cada cooperado, 
9,2% a mais.

Os quatro ramos do cooperativismo, responsáveis 
pela maior parte da movimentação de renda em Minas 
Gerais, foram Agropecuário, Crédito, Saúde e Transpor-
te. Juntos, eles representam 99% dos R$ 43,3 bilhões. 
Já os segmentos que mais geraram postos de trabalho 
foram Saúde, com 1.199 contratados, e Crédito, com 
659 novos empregados.

No ramo Agropecuário, o Estado permanece na 
dianteira da produção de leite e café no país. Minas 
Gerais é responsável por 56,3% da produção do 
grão. As cooperativas agropecuárias mineiras foram 
responsáveis por 55,9% desse total em 2016, um 
aumento de quatro pontos percentuais em relação 
ao ano anterior. Impulsionado principalmente pelo 
café, Minas Gerais arrecadou US$ 633,9 milhões 
em exportações, sendo o terceiro Estado brasileiro 
que mais exportou em 2016.

As cooperativas registradas responderam em 2017 
a um questionário encomendado pelo Sistema Ocemg, 
de acordo com cada ramo de atuação. Esses dados 
foram cruzados para que fossem ranqueadas as orga-
nizações de maior destaque em seu setor e no Estado. 
O anuário reúne informações sobre quadro social e 
funcional, movimentação econômica, contribuições 
para a sociedade, investimentos, exportações, entre 
diversos outros indicadores. Considerado a principal 
fonte de pesquisa do segmento em Minas Gerais, o 
documento contém, ainda, o ranking das cinquenta 
maiores cooperativas mineiras e serve como instru-
mento de consulta, já que registra os acontecimentos 
do segmento cooperativista no decorrer de 12 meses. O 
conteúdo completo do anuário pode ser acessado pelo 
sitewww.minasgerais.coop.br.

sistema ocemg
O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas 

instituições: o Sindicato e Organização das Coopera-
tivas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de 
representação política, sindical-patronal e de defesa 
do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais 
(Sescoop-MG), responsável pelas atividades de for-
mação profissional, monitoramento e promoção social 
das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg ainda 
integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas 
dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).

Presidente do sistema ocemg, ronaldo scucato
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mercado de salões de beleza e
cosméticos está em crescimento

Mesmo com o cenário 
financeiro desfavorável 
dos últimos anos, um 
mercado cada vez mais 

crescente no Brasil são os salões 
de beleza e venda de cosméticos. 
Para se ter uma ideia, segundo o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o número de salões praticamente 
quadruplicou no país. 
Em 2012 eram 155 mil 
e, hoje, somam mais 
de 600 mil. Já no que 
diz respeito a produtos 
de beleza e higiene, o 
brasileiro dedica cerca 
de 2% do seu orça-
mento a esses artigos, 
conforme pesquisa 
da Associação Brasi-
leira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos 
(Abihpec). Com isso, o 
Brasil ocupa o terceiro 
lugar no mercado global de beleza, 
ficando atrás apenas da China e 
dos Estados Unidos. A previsão de 
faturamento do setor para 2017 é de 
R$ 127,2 bilhões.

Os números confirmam que o 
ramo da beleza está em um bom 
momento. De acordo com estudo 
realizado pela empresa AVEC, maior 
plataforma de tecnologia e gestão 
para o mercado de estabelecimentos 
de beleza do país, os mineiros apare-
cem em segundo lugar nos que mais 
gastam com idas ao salão de beleza, 
sendo uma média de R$ 90,00 por 
visita, perdendo apenas para os 
paulistas, cujo gasto médio chega a 
R$ 97,00. O estudo também revelou 
que no quesito quantidade, os mi-
neiros estão em primeiro lugar com 
quase nove visitas por semestre.

Ainda segundo a pesquisa da 
AVEC, os serviços mais procurados 
são os cortes, manicure, pedicure 
e design de sobrancelhas. Sobre a 
forma de pagamento mais utilizada 
pelos clientes, o cartão de crédito é 
a principal com 40% da preferência, 

seguido pelo cartão de débito, usado 
por 31% dos entrevistados. O paga-
mento em dinheiro não é deixado 
de lado e 24% ainda utilizam esse 
meio. Outras formas de pagamento 
representam 5%.

de psicóloga a cabeleireira
Com a expansão do mercado 

de beleza, a psicóloga Fabiana 
Amaral, deixou de lado a profissão 
em que é graduada e decidiu in-

vestir em um salão. 
“No início não foi 
nada fácil, precisei 
pegar empréstimo 
para poder comprar 
todo o equipamento 
e material neces-
sário. Montei o sa-
lão na garagem de 
casa, porque além 
de meu bairro ser 
próximo do centro 
comercial, não pre-
cisei  gastar com 
aluguel”. Ela diz que 
quando começou, a 

parte mais difícil foi conquistar a 
clientela. “Há 5 anos, quando abri 
o salão, eu atendia poucas pesso-
as, uma média de duas a três por 
semana. Hoje, atendo cerca de 25 
clientes por dia”, conta.

A empresária afirma que buscou 
diversos cursos profissionalizan-
tes. “Na época fiz cursos de corte, 
maquiagem e penteado feminino. 
Essas são as minhas especialidades 
atualmente”. Fabiana conta que ain-
da empregou mais três funcionários 
para fazer serviços de cabeleireiro, 
depilação e manicure. Segundo 
ela, um dos maiores fatores que a 
fizeram investir no empreendimento 
é o retorno financeiro. “O salão me 
dá uma renda de cerca de R$ 6 mil 
por mês”.

sucesso nas vendas
A cabeleireira Luciene Garcia 

tem o seu próprio salão há cerca de 
4 anos. No local, ela também vende 
produtos de beleza como, cremes, 
perfumes e maquiagens. “Acredito 
que por ser frequentado, em sua 
maioria, por mulheres, o espaço é 
ideal para a venda desse tipo de coi-
sas”. Ela conta que no último ano fez 
uma grande reforma no espaço para 
dar mais conforto aos clientes e para 
ter um lugar melhor para guardar as 
mercadorias. “Hoje, meu salão é duas 
vezes maior que o antigo”. Ela diz que 
é consultora de uma marca e entre o 
lucro do salão, somado a comercia-
lização dos cosméticos, consegue 
faturar cerca de R$ 20 mil por mês.

“Há 5 anos,
quando abri o

salão, eu atendia
poucas pessoas.

Hoje, atendo cerca
de 25 clientes

por dia”

ramo cresceu mais de 287% em 4 anos
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Setor prevê faturamento de R$ 127,2 bi para 2017
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

turismo, atividade colaborativa e 
parcerias geram oportunidades

domingo, dia 23 de julho 

Ex-vereador Tomáz da Mata Machado
Jack Corrêa
Maria Margarida Moura Lage
Eduardo Aquino 

segunda-feira,  24

Jornalista Hiram Firmino 
Ex-deputado Célio Moreira
Giovani Garcia - Farmácia Anagalis 

terça-feira, 25

Deputado Arlen Santiago 
Ana Luiza Leal Chaves

Quarta-feira, 26

Ex-deputado Luiz Alberto Rodrigues
Senhora Vilma Penido 
Dr. Francisco José Pereira
Manoel Resende de Matos Cabral- ex-jogador Nelinho
Sra. Indaiá Maria Abreu (mulher de Marcos Abreu)
José Antônio – presidente da Sociedade Orquidófila de BH

Quinta-feira, 27

Otair Reuber
Suelen Cardoso
Janaina Ferreira - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 28

Jornalista Lúcio Braga
Jamil Elias Nacle
Radialista Nelson Carvalho 
Roberto Teixeira - presidente do Asbemge

sábado, dia 29 

Artur Riberito de Castro
Leandro Beckler
Maria Izabel Lorenzini

D A   C O C H E I R A
O Clube do Choro de Belo Horizonte, está iniciando 

um périplo por várias cidades do Triângulo Mineiro, num 
projeto do Sesi. Outro dia, o clube se apresentou na con-
fraternização do Encontro dos Secretários de Fazenda de 
todo o país. 

O prefeito Alexandre Kalil (PHS), iniciou um cabo 
de guerra com a atual administração da BHTrans. Só 
concederá aumento de passagens se a caixa-preta da 
empresa for aberta. Ora, o presidente da empresa não é 
de sua confiança?

Falando em BHTrans, uma perguntinha: A estação 
de ônibus da Pampulha ao lado da Barragem tem que ficar 
às escuras sempre?

Comerciantes que vendem vinho, não podem recla-
mar. O frio que se abateu sobre a cidade tem estimulado o 
consumo da bebida com aparecimento de várias marcas de 
vinhedos do Sul de Minas. Aliás, o Estado já está produzindo 
azeite extravirgem. Além das fábricas de cervejas artesanais 
em Minas, várias regiões estão produzindo vinho. Em Dia-
mantina já estão aparecendo alguns vinhedos.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) completou 43 anos de 
atuação em 16 de julho. Ao longo da sua trajetória, a empre-
sa promove ações que contribuem para o crescimento social 
e econômico das regiões inseridas nas bacias hidrográficas 
dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim.

Presidente do sistema Fiemg, olavo Machado, recebe
medalha do instituto de laticínios cândido tostes, em Juiz de Fora

homenagem
A presidente do Servas e primeira dama do Estado, Carolina Pimentel foi uma das 51 personalidades home-

nageadas no Dia do Estado de Minas de Gerais, em Mariana. Ela recebeu a comenda pela contribuição ao desen-
volvimento do Estado à frente da entidade. A homenageada foi agraciada pelo governador Fernando Pimentel (PT).

Fernando Pimentel e carolina Pimentel
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pROFESSOR ROquE CAMELLO - Na semana passada, a cidade de Mariana foi capital do Estado 
durante todo o dia 16 de julho, como parte das comemorações do Dia de Minas, com a entrega da meda-
lha que marca as comemorações do Dia de Mariana. Essas celebrações se devem ao professor Roque 
Camello, falecido recentemente, que como presidente da Academia Marianense de Letras, se esforçou 
para que a data fosse comemorada e, para isso, patrocinou um projeto que foi discutido e votado na 
Assembleia, criando o Dia de Minas, com a consequente entrega de medalhas a mineiros e brasileiros 
ilustres que muito contribuem para o crescimento do Estado. Camello sempre foi um grande bem feitor 
de Mariana e nunca havia pensado em disputar um pleito na cidade. Estimulado por vários amigos, entre 
eles Januário Carneiro e Dom Luciano Mendes de Almeida, que imaginavam a cidade ser administrada 
por um cidadão culto e amante das artes, lançou-se candidato, depois de exercer o cargo de vice-prefeito. 
Enfrentou com galhardia e coragem algumas mineradoras que queriam destruir uma serra. Prometeram 
cassar-lhe o mandato e, para isso, entraram com uma ação na justiça da cidade, o acusando de ilegali-
dade na campanha que o elegeu. Realmente eles estavam preparados para a façanha de terminar com 
sua administração. O advogado que o defendia perdeu o prazo no momento de apresentar sua defesa, 
alegando que a justiça havia mudado o dia limite. Na verdade, era um complô contra Camello. Mesmo 
assim, cassado e fora da política, ele não esmoreceu e continuou lutando pela sua cidade, na condição 
de presidente da Academia de Letras.

uNiVERSO DE pESquiSA - É 
falsa a pesquisa eleitoral nesta época, 
quando nenhum partido lançou candi-
datura. O nome do ex-presidente Lula 
aparece em primeiro lugar, mas, na 
verdade, o universo que está pensando 
em eleições é muito pequeno. Os co-
mentaristas e os cientistas políticos se 
esquecem de que o ex-presidente tem 
uma rejeição de 72% dos pesquisados. 
Portanto, vamos devagar que o santo é 
de barro. O ex-presidente está condena-
do a 9 anos de prisão e não se sabe o 
que o tribunal regional sediado em Porto 
Alegre vai decidir.

BOA VONTADE - Muita gente fala e dá palpite, mas ação 
mesmo, nenhuma. Estou falando de dois pontos turísticos de 
Belo Horizonte que estão muito degradados: A Pampulha, 
onde os prédios que fazem parte do complexo arquitetônico 
estão precisando de cuidado e atenção, as obras de res-
tauração da Igrejinha ainda nem começaram, o Iate Tênis 
Clube precisa de limpeza, a Casa do Baile e o prédio do 
Museu, antigo Cassino, precisam de manutenção urgente. 
Outro cartão-postal, praticamente, abandonado é a Praça 
da Liberdade, que anda sofrida com jardins completamente 
descuidados. Parece que não existe um jardineiro que possa 
dar assistência. Fora isso, temos uma péssima iluminação, 
que favorece a ação de desocupados que estão tomando 
conta do espaço.
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A Cadeia Produtiva do Turismo é o 
principal motor de criação de emprego 
e renda em Belo Horizonte e sua região 
metropolitana, daí a necessidade de todos 
juntos e de forma colaborativa, buscar 
fazer acontecer esta complexa atividade 
econômica que mais cresce em todo o 
mundo. É o turismo que promove o destino, 
e dá visibilidade a todas as suas atividades 
econômicas existentes no mesmo. Sabe-
dores deste fato, em novembro de 2015, 
o BHC&VB, em conjunto com a CDL BH 
e o Sebrae Minas, lançaram o Projeto BH 
aos Olhos do Mundo, o mais audacioso 
já realizado para o posicionamento de 
BH como destino turístico mundial para 
negócios, eventos e lazer, até 2022. 

Tendo a missão de trabalhar para 
o desenvolvimento econômico e social, 
fomentando o empreendedorismo, para 
fortalecer a economia local, o Sebrae 
buscou uma empresa que fosse líder no 
mercado de posicionamento de destinos 
turísticos, já que 90% das empresas no 
turismo são pequenas e micro empresas, 
aliando à Câmara de Dirigentes Lojistas em 
BH – CDL BH, que  percebe no turismo uma 
excelente oportunidade de crescimento 
econômico da cidade impactando o comér-
cio e os serviços, e ao BHC&VB, instituição 
reconhecida mundialmente na promoção 
de destino de eventos, negócios e lazer em 
Belo Horizonte, e articuladora de negócios 
com a Cadeia Produtiva do Turismo e po-
der público municipal, com a possibilidade 
de ampliar e fortalecer o fluxo turístico de 
qualidade, identificando oportunidades junto 
aos setores produtivos da região.

Orientado pela GainingEdge, empre-
sa líder de mercado com sede em Sidney 
na Austrália, foi responsável pelos destinos 
Vancouver, Singapura, Paris e Bogotá, en-
tre outros, além do trabalho de vanguarda 
com o BestCities, e que construiu um forte 
Plano de Negócios.  Como num ciclo de 
consolidação de tudo que já foi estudado, 
interpretado e planejado em BH nos 
últimos 20 anos, foram construídos visão, 
metas, iniciativas estratégicas e ações-
-chave, tendo como base uma extensa 
análise do que foi feito até o momento – ao 
todo 16 Planos Estratégicos e de Marketing 

- e um debate colaborativo com 300 líderes 
do turismo e setores produtivos e várias 
videoconferências. Foco maior: gerenciar 
e agir um plano de sustentabilidade para 
o sucesso empresarial compartilhado, 
ou seja, sempre pensar nos eventos e 
sua atratividade de fluxo local, regional, 
nacional e internacional, e qual o impacto 
deles na economia de BH. 

Duas perguntas nortearam o projeto: 
O que o destino quer alcançar nos próxi-
mos 5 anos? E como serão as atividades 
de vendas e do marketing de destino? E as 
iniciativas estratégicas elencadas apoiam o 
desejo de Belo Horizonte progredir como 
destino turístico de negócios, eventos e 
lazer. Investindo, planejando, inovando 
e melhorando a qualidade do produto 
turístico e de como ele é promovido, 
concentrando em esforços para aumentar 
a força do destino e melhorar o apoio e en-
volvimento de todos da Cadeia Produtiva 
do Turismo e setores produtivos locais e 
regionais, cada um com seu papel e sua 
responsabilidade para o desenvolvimento 
econômico e social de BH.

Partindo dos pontos-chave existentes 
como atrativos, festivais e eventos, conven-
ções de negócios, cultura (diferencial), mar-
ca turística, setores industriais prioritários, e 
planejamento, organização e recursos ne-
cessários, e tendo como objetivo final -  au-
mentar o número de visitantes que chegam 
a BH, fazendo com que permaneçam mais 
tempo, gastem mais e retornem, ou seja, o 
fluxo turístico de qualidade -, chegou-se à 
visão, banalizada por todos os participantes: 
“Ser reconhecido mundialmente como um 
inovador destino latino americano para 
eventos de negócios, esportes e produções 
de cinema & TV, apresentando a cultura, 
a gastronomia e a hospitalidade de Belo 
Horizonte”. E é por ela, que toda a Cadeia 
Produtiva irá trabalhar!

E validou os objetivos estratégi-
cos: colaboração e parcerias; marca do 
destino; desenvolvimento de eventos; 
vendas e desenvolvimento de negócios; 
e aprimoramento da indústria turística, 
além de Indicadores para 2022: Aumento 
do tamanho da indústria de eventos em-
presariais de BH; aumento da ocupação 

hoteleira de BH; e reconhecimento geral 
dos eventos empresariais e do turismo 
em BH como principal motor de criação 
de emprego, desenvolvimento de compe-
tências e transformação do conhecimento 
e da economia criativa. 

E muito já vem sendo feito, tendo em 
vista este primeiro objetivo: visita às enti-
dades da Indústria, do Comércio, do Coo-
perativismo, do Agronegócio, conhecendo 
os eventos já existentes no Calendário e 
incentivando novos eventos de cada seg-
mento pertinente; visitas aos promotores 
de eventos de Calendário, auxiliando na 
ampliação do fluxo turístico através da 
Campanha Empresário Convidado Espe-
cial, ou seja, trazer o empresário do interior 
para estar no evento de seu segmento 
empresarial na capital, ampliando seu 
networking além de poder desfrutar dos 
atrativos da capital Belo Horizonte; apoiar 
o Minas Eventos Expô como plataforma da 
Cadeia Produtiva dos Eventos – em sua 
terceira edição -, incentivando inovação e 
produtividade, para uma maior competiti-
vidade do destino BH, evento este reali-
zado totalmente com parceiros, cada um 
fazendo a sua contribuição conforme seu 
negócio; identificando ícones empresariais 
e sociais que criem um diferencial para o 
destino, buscando com esta ação novos 
eventos e novas feiras comerciais de 
segmentos com potencial de crescimento 
local, por exemplo, a Cadeia Produtiva do 
Audiovisual, que gera conteúdo e promove 
o destino por meio da internet, da TV e 
das mídias sociais, ocorrendo no Max - 
Minas Gerais Audiovisual Expô, já em sua 
segunda edição.

Em síntese, BH aos Olhos do Mundo 
é pensar nos eventos e atrativos geradores 
de fluxo local, regional, nacional e inter-
nacional, promovendo e trazendo maior 
visibilidade e novos mercados para os 
setores produtivos e, por fim, acompanhar 
o impacto de cada um deles nos negócios 
de Belo Horizonte, tendo em vista, um 
melhor ambiente de negócios para empre-
endedores e empresários, gerando novos 
empregos, maior renda, melhor lucro, 
faturamento e um satisfatório recolhimento 
de impostos municipais.
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DIREtOR-pRESIDEntE DA AMAzUl

Ney ZaNella dos saNtos

PrograMaÇão ciNeMarK
BH SHOppiNG (20/07/2017 A 26/07/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 18:30 - 22:00 (seg a sex) 22:00 (sáb/dom)

1 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D 11:50 - 15:10 (todos os dias)  **18:30 (sáb/dom, horário extra)

2 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D XD DBOX 14:30 - 17:40 - 21:00 (todos os dias)

2 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D XD DBOX 11:20 (todos os dias)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D DBOX 14:15 - 17:20 - 20:50 (todos os dias)

4 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 12:25 - 14:40 - 17:05 - 19:40 (todos os dias)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 22:20 (todos os dias)

5 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:10 - 15:00 - 17:50 (todos os dias)
**20:30 (dom a qui, horário extra)

5 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 20:30 (sex/sáb)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:50 - 16:40 - 19:00 (todos os dias)

6 Meus 15 Anos - 10 anos ORi 11:30 (sáb/dom)

6 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 21:20 (sex)

7 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 11:35 - 14:00 - 16:05 - 18:15 (todos os dias)

7 7 Desejos - 14 anos LEG 20:40 (todos os dias)

8 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 13:35 - 16:20 (todos os dias)

8 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 19:15 - 22:30 (todos os dias)

9 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 12:20 - 14:50 - 17:30 - 20:15 (todos os dias)

10 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 15:40 - 18:50 - 21:50 (todos os dias)

10 Carros 3 - LiVRE DuB 13:00 (todos os dias)

pÁTiO SAVASSi (20/07/2017 A 26/07/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 11:50 - 14:00 - 16:20 (todos os dias)

1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 18:40 (todos os dias)

1 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 21:40 (todos os dias)

2 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 15:00 - 17:30 - 20:10 (todos os dias)

2 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:30 (todos os dias, exceto dom) **23:00 (sáb, horário extra)

3 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 13:50 - 16:50 - 19:30 (todos os dias)

3 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 22:00 (sex/sáb)

4 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D 12:20 (todos os dias)

4 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 15:40 - 19:00 - 22:10 (todos os dias)

5 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 11:20 - 14:30 - 17:40 - 21:00 (todos os dias)
**00:10 (sáb, horário extra)

6 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 19:20 - 22:20 (todos os dias, exceto sex) 14:10 - 17:10 (sex)

6 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 3D 12:50 (todos os dias, exceto sex) **15:50 (sáb/dom, horário extra) 

6 O Filme da Minha Vida - VE ORi 22:00 (sex)

7 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 18:00 - 21:10 (todos os dias)

7 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:00 - 15:20 (todos os dias)

8 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40 - 16:00 - 18:20 - 20:40 (todos os dias)
**11:30 (sáb/dom, horário extra)

DiAMOND MALL (20/07/2017 A 26/07/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 11:50 - 15:00 - 18:10 - 21:30 (todos os dias)

2 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 20:55 (todos os dias)

2 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:10 - 15:15 - 17:50 (todos os dias)

3 Carros 3 - LiVRE DuB 11:30 (todos os dias)

3 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 17:30 - 20:40 (todos os dias) **14:20 (seg a sex. horário extra)

3 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 14:20 (sáb/dom)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 12:00 - 15:30 - 18:30 - 21:50 (todos os dias)

5 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 18:50 - 21:15 (todos os dias)

5 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 14:00 - 16:10 (todos os dias)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 12:30 - 14:50 - 17:05 - 20:00 (todos os dias)

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

Centenas de milhares de brasilei-
ros se submetem a cada ano a exames 
de cintilografia e PET-Scan, entre 
outros, usados para diagnóstico de 
câncer e doenças cardíacas, e fazem 
uso de radiofármacos para tratamento 
de tumores. Entre eles certamente está 
um incontável número de militantes que 
são contra a construção de reatores 
nucleares, mesmo destinados a fins 
pacíficos, e desconhecem as aplica-
ções e os incalculáveis benefícios da 
medicina nuclear.

Os radiofármacos são substân-
cias radioativas usadas, em quanti-
dades mínimas e de forma segura, 
como ferramenta para acessar o 
funcionamento de órgãos e tecidos 
vivos, produzindo imagens e diag-
nósticos e auxiliando o tratamento. 
Com baixa radioatividade, essas 
substâncias não oferecem riscos 
quando aplicadas.

O Brasil importa da França, 
Rússia e África do Sul radioisótopos, 
insumo para a produção dos radiofár-
macos, que são repassados a clínicas 
e hospitais. Esses permitem a reali-
zação anual de 2 milhões de procedi-
mentos de medicina nuclear, número 
bem inferior à demanda nacional. 
Para se ter uma ideia, a vizinha 
Argentina realiza cinco vezes mais 
procedimentos. Pior: aumenta a cada 
ano o número de pacientes que preci-
sam de exames médicos que fazem 
uso de tecnologia nuclear, mas não se 
amplia o acesso a ela, principalmente 

das populações mais carentes. O 
Sistema Único de Saúde (SUS), por 
exemplo, é responsável por apenas 
30% da demanda nacional. E 80% 
dos quase 400 mil procedimentos de 
diagnóstico realizados pelo SUS são 
da esfera privada. Soma-se a isso o 
baixo acesso de populações fora do 
Sul/Sudeste a tecnologias proporcio-
nadas pela medicina nuclear.  

Para tornar o País autossuficien-
te na produção de radioisótopos, a 
Comissão Nacional de Energia Nucle-
ar e a Amazônia Azul Tecnologias de 
Defesa S.A. iniciam o desenvolvimen-
to do projeto do Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB), cujo maior objetivo 
é tornar o país autossuficiente na 
produção de radiofármacos. Criada 
há menos de quatro anos, a Amazul 
desenvolve tecnologias sensíveis 
para o Programa Nuclear da Marinha, 
Programa Nuclear Brasileiro, no qual 
se insere o RMB, e Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos. A 
construção do RMB permitirá pelo 
menos duplicar a oferta de medicina 
nuclear para atender à população.  

O terreno para a construção do 
RMB já foi cedido pela Marinha do 
Brasil. O projeto básico de engenha-
ria já está pronto. As licenças prévias 
já foram concedidas. E os recursos 
para o projeto detalhado, da ordem 
de R$ 150 milhões, já estão disponi-
bilizados via Finep, empresa pública 
de fomento à ciência, tecnologia e 
inovação. 

O que falta para que esse pro-
jeto saia do papel e cumpra suas 
funções científicas, tecnológicas e, 
sobretudo, sociais? Falta o princi-
pal, que é a garantia de recursos 
para que o empreendimento não 
sofra mais atrasos. Todos sabem 
que projetos estratégicos como 
este costumam ser estrangulados 
pela falta de recursos provoca-
da seja por crises cíclicas, seja 
pela mudança de prioridades dos 
sucessivos governos. Para a ga-
rantia de recursos, é necessária 
a conscientização e o apoio da 
sociedade, principalmente dos se-
tores organizados, de instituições 
das áreas de tecnologia e saúde, 
da Imprensa e dos parlamentares 
sobre a importância do RMB, um 
empreendimento que absorverá 
cerca de US$ 500 milhões. Não é 
só a área de saúde que será benefi-
ciada pela construção do RMB, pois 
as aplicações dos radioisótopos 
se estendem à indústria, ao meio 
ambiente e à agricultura, por meio 
de traçadores nucleares.

Além disso, o empreendimento 
desenvolve capacidade nacional 
para testar e qualificar materiais e 
combustíveis nucleares, e amplia 
conhecimento e segurança em 
projetos de reatores de potência, 
que podem ser usados seja para 
geração de energia, seja para 
propulsão naval. O RMB é uma 
conquista de todos nós.

brasil pode ser autossuficiente
em fármacos contra câncer

extrato de aspargo auxilia
na qualidade do sono

Segundo a Associação Mundial 
de Medicina do Sono, a insônia é 
uma epidemia global que ameaça a 
saúde e a qualidade 
de vida de até 45% 
da população mun-
dial. De acordo com a 
instituição, o mundo está 
vivendo uma epidemia de restri-
ção do sono. O Instituto Brasileiro 
do Sono registra que mais de 51 
milhões de brasileiros acima 
dos 18 anos tem dificulda-
des para dormir e pelo 
menos 1,5 milhão só 
dorme com o auxilio 
de medicamentos. Os 
distúrbios são um fator 
de risco para transtornos 
mentais, como depressão, 
ansiedade e até suicídio. 

Pensando nisso, a Ideal-
farma, pioneira na fabricação 
e distribuição de ingredientes 
nutracêuticos, fitoterápicos, cáp-
sulas gelatinosas e suplementos 
alimentares, lançou Etas, um 
fitoquímico constituído por uma 
enzima tratada de aspargo que 
atua na produção de melatonina. 
Essa enzima induz a produção 
da proteína de choque térmico 
HSP70, que apresenta diversas 
funções fisiológicas e importante 
ação adaptogênica. Essas proteí-
nas protegem o organismo contra 
o estresse físico e mental, reduzem 
a fadiga e equilibram o sistema 
nervoso autônomo, proporcionan-
do uma melhora na qualidade do 
sono e do repouso. “As proteínas 
HSP70 são bastante estudadas e 
amplamente distribuídas no nosso 
organismo. Estão presentes na 
pele, trato digestivo, fígado e rins. 
Estudos recentes demonstraram 

que elas possuem atividade anti-
-inflamatória, que confere funções 
citoprotetoras contra vários tipos de 
estresses”, explica a farmacêutica 
Daniela Müller. 

O produto foi testado num 
estudo realizado com 14 voluntá-
rios saudáveis divididos em dois 
grupos, um com placebo e um 
com Etas. Administrou-se 300mg/
dia ao longo de uma semana. 
Comparou-se a expressão de 
RNAm HSP70 em leucócitos antes 
e depois do tratamento. Os resul-
tados demonstraram um aumento 
em aproximadamente três vezes 
nos níveis de RNAm HSP70, além 
de redução nos níveis de cortisol, 
conhecido como o hormônio do 
estresse. Ou seja, Etas melhorou 
o sono e ainda auxiliou o sistema 
nervoso dos usuários.     

Além desses benefícios, a suple-
mentação pode ser considerada uma 
alternativa natural aos tratamentos 
convencionais. De acordo com pes-
quisadores do Centro de Medicina 
Preventiva da Califórnia, a ingestão 
de medicamentos para dormir pode 
aumentar em cinco vezes o risco de 
morte precoce e em 35% o risco de 
desenvolver algum tipo de câncer. 

O estudo mostrou que pa-
cientes que tomavam remédios 
constantemente para dormir tinham 
4,6 mais probabilidades de morrer 
durante um período de dois anos e 
meio, em relação àqueles que não 
usavam os medicamentos. “Mesmo 
que os motivos não estejam eluci-
dados, entende-se que a utilização 
de ingredientes e ativos naturais é 
sempre um caminho mais seguro”, 
finaliza a farmacêutica.
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Vitiligo atinge cerca de 
3 milhões de brasileiros
Pessoas portadoras da doença sofrem preconceitos diários

O vitiligo causa progressiva 
despigmentação da pele, 
fazendo aparecer inúme-
ras manchas brancas no 

corpo da pessoa. Atualmente, 
a doença acomete cerca de 1% 
da população mundial. No Brasil, 
estima-se que 3 milhões de pes-
soas sofram com a patologia que 
atinge aproximadamente 150 mil 
brasileiros todo ano.

O dermatologista e professor 
da faculdade de medicina da 
UFMG, Marcelo Grossi explica 
que a doença afeta predominan-
temente a pele, sem apresentar 
nenhuma dor, coceira ou algo 
semelhante. “É muito importante 
que o paciente nessa condição 
seja visto como uma pessoa que 
possa ter outros problemas. É 
bastante comum que ocorram 
alterações de outras glândulas e, 
até mesmo, o comprometimento 
ocular, uma vez que as células 
que produzem pigmento também 
estão presentes no olho”.

Grossi lembra que o vitiligo 
não é contagioso. “Por ser uma 
doença que causa manchas 
na pele, as pessoas criam um 
preconceito e um receio de que 
isso pode ser transmitido. Prin-
cipalmente, as pessoas de pele 
mais escura sofrem com isso. O 
contraste que esse tom dá com 
as manchas do vitiligo é visto por 
muitos como feio”.

O publicitário Caio Braga pos-
sui vitiligo há 13 anos e recorda 
uma cena que vivenciou. “Uma 
criança estava sentada ao meu 
lado na fila do banco, acompa-
nhada de sua mãe. Ela perguntou 
se podia tocar uma das manchas 
que fica na minha mão e eu dei-
xei. Quando ela ia encostar em 
mim, sua responsável começou 
a gritar dizendo que isso faria mal 
a filha dela. E deixou o banco em 
seguida”.

Ele acrescenta que o segurança 
do banco perguntou se ele gostaria 
de fazer um boletim de ocorrência. 
“Eu não quis. Não iria educar uma 
mulher muito mais velha que eu 
com um boletim. Mas existe um pre-
conceito muito grande acerca das 
pessoas com vitiligo. Todos os dias 
temos que ouvir certos comentários 
e isso cansa. As pessoas fazem 
piadas que não tem graça”.

Combater o quê?
Para o publicitário, um dos 

principais motivos para o precon-
ceito acontecer é o fato do vitiligo 
ser mostrado da forma errada pela 
mídia. “Muitos programas de TV en-
sinam técnicas de maquiagem para 
esconder as manchas. Pra que? Por 
que incentivar uma pessoa a usar 
maquiagem o resto da vida por estar 
em uma condição autoimune? É 
cruel dizer a elas que não podem se 
mostrar como são. A OMS intitulou 
o dia 25 de junho como Dia Mundial 
do Combate ao Vitiligo. A palavra 
combate é muito ruim”.

A fim de dar mais visibilidade a 
doença, Caio criou em seu Traba-
lho de Conclusão de Curso (TCC) 
a campanha #SejaSuaMarca. 
“Hoje, não temos muitas pessoas 
na mídia com a doença. Minha 
campanha é uma resposta a tudo 
isso. O vitiligo não precisa ser com-
batido, porém todo o preconceito 
acerca dele, sim. Quando criamos 
o projeto, eu não queria receber 
nota 100 da banca, mas que al-

guma pessoa com vitiligo visse 
ele e se sentisse melhor. E isso já 
aconteceu com muita gente”.

Vitimigo
Além do projeto #SejaSua-

Marca, Caio criou um persona-
gem chamado Vitimigo, com intui-
to de alcançar ainda mais pessoas 
com a doença. “Eu o criei quando 
entendi a minha doença e a acei-
tei. Ele me ajudou a perceber que 
todos somos marcas. E uma vez 
que você as compreendem, de 
maneira positiva e agregadora, 
tudo fica mais fácil. Como estou 
em uma classe que também é 
muito perseguida, que é a LGBT, 
o vitimigo me lembra que a todo 
instante eu não posso desanimar, 
porque toda marca tem um preço, 
principalmente, as que não são 
compreendidas pelo próximo”.

Hoje, o vitimigo se tornou uma 
marca registrada. “É tudo oficial. 
Eu tenho com ele um projeto para 
ajudar as pessoas com a doen-
ça, especialmente, crianças. É 
preciso falar do vitiligo. Eu tenho 
amigos que são dermatologistas, 
terapeutas e psicólogos que me 
ajudam. Desenvolvi o vitiligo com 
9 anos e sei como é ruim ver sua 
aparência modificada, mas eu 
aprendi a lidar com ele”.

Tratamento
O dermatologista explica tam-

bém que a patologia não tem cura, 
mas tratamento. “Existem vários 
tipos de vitiligo, apesar de falarmos 
só um nome. A resposta desses 
subtipos é variável. Tem algumas 
manifestações padrões da doença 
que correspondem bem ao trata-
mento que é feito na maioria dos 
casos no local onde está a mancha”.

Em situações mais graves, ao 
invés de repigmentar a pele, é mais 
eficaz que termine de despigmen-
tar. “Mas, em grande parte dos ca-
sos, é estimulada a repigmentação. 
Existem tratamentos com luzes, 
fototerapia, lasers e até orais”.

caio criou a marca Vitimigo
a fim de dar visibilidade
ao vitiligo
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conheça a campanha
#seja suaMarca por meio

da página no Facebook
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companhia luna lunera faz
primeira apresentação na europa
F ormada há 16 anos, a Cia. Luna 

Lunera já se transformou em 
referência quando o assunto é 
teatro contemporâneo brasilei-
ro. Com mais de 900 apresenta-

ções no currículo, a companhia mineira 
vem se preparando para alçar novos 
voos e embarcou para sua primeira 
apresentação na Europa.

O grupo vai participar do Festival 
Le Manifeste, realizado em Dunkerque, 
na França, onde irá apresentar o es-
petáculo “Cortiços”. A viagem da Luna 
Lunera foi viabilizada com recursos do 
Circula Minas, programa da Secretaria 
de Estado de Cultura (SEC) que pro-
move o intercâmbio da cultura mineira 
com o mundo.

“Sem o apoio do edital não conse-
guiríamos ter viabilizado essa viagem. 
A secretaria tem cumprido um papel 
importante na divulgação da arte do nos-
so Estado, fundamental para que Minas 
continue a fazer parte e esteja cada vez 
mais presente no cenário internacional”, 
pontua a atriz e membro-fundadora da 
Cia. Luna Lunera, Isabela Paes.

De acordo com ator e membro-
-fundador da Cia. Luna Lunera, Marcelo 
Souza e Silva, a cultura mineira tem sido 
muito valorizada tanto no Brasil quanto 
no exterior, e o Circula Minas reconhece 
esse valor.

“Termos sido contemplados pelo pro-
grama representa uma aposta no nosso 
desejo de realizar pela primeira vez uma 
exibição em solo europeu e ampliar o 
nosso horizonte”, pontua Marcelo.

A montagem da peça “Cortiços” em 
solo europeu deve-se ao caráter mais 
político do festival francês. A peça pro-
põe um paralelo entre os aglomerados 
do Século XIX e as atuais comunidades. 
Samba, saudade, ganância, pureza, 
sedução, erotismo, poder, exploração e 
alegria permeiam as relações expostas 
na trama.

Dirigido pelo bailarino e coreógrafo 
Tuca Pinheiro, o espetáculo é inspirado 
na obra “O Cortiço”, escrita por Aluísio 
Azevedo.

já esteve na Venezuela, onde realizou 
duas exibições, e na Costa Rica, com 
outras duas apresentações.

Nos dois países, a Luna Lunera le-
vou ao público o aclamado espetáculo 
“Aqueles Dois”, que percorreu 25 capi-
tais brasileiras e irá completar 10 anos 
em novembro. A montagem também será 
encenada em agosto na Muestra Ibero-
americana de Teatro de Montevideo, na 
capital do Uruguai, e, em outubro, segue 
para a capital Argentina, no Festival 
Internacional de Buenos Aires (FIBA).

“Aqueles Dois” é uma adaptação 
do conto homônimo do escritor gaúcho 
Caio Fernando Abreu e retrata a história 
de dois funcionários de uma repartição 
pública que estabelecem laços, geran-
do incômodo nos demais colegas de 
trabalho.

circula Minas
O edital de apoio a viagens da Se-

cretaria de Estado de Cultura busca 
promover a difusão e o intercâmbio da 
cultura mineira em suas diversas áreas, 
como artes visuais, circo, dança, teatro, 
literatura, afro-brasileira, LGBT, folclore, 
entre outras manifestações.

Conduzido pela Superintendência 
de Interiorização e Ação Cultural, o 
programa fornece ajuda de custo para 
realização de viagens por municípios 
de todo o Brasil e dos cinco continentes 
do mundo.

O programa Circula Minas destina 
aos contemplados o valor total de R$ 
300 mil, repassados a título de ajuda 
de custo, para uso em despesas com 
passagens, seguros de viagem, hospe-
dagem, alimentação, entre outras.

Ao longo dos últimos dois anos, pe-
ríodo em que o programa passou a ser 
realizado por meio de edital, foram con-
templadas propostas das mais variadas 
manifestações culturais, totalizando 71 
projetos contemplados e 179 pessoas 
beneficiadas. Em 2015 e 2016 os pro-
dutores de cultura de Minas Gerais visi-
taram 25 países e 9 estados brasileiros.

“A obra do escritor transparece muito 
bem as questões contemporâneas do mun-
do. O texto aborda homofobia, xenofobia, 
abuso de poder e tantos outros temas que 
estão na pauta do dia”, explica Tuca Pinhei-
ro, diretor convidado da Cia. Luna Lunera. 

internacionalização
Segundo a atriz Isabela Paes, a com-

panhia tem trabalhado há alguns anos 
em seu processo de internacionalização, 
investindo cada vez mais em parcerias, 
no contato com curadores e com a pro-
dução de eventos internacionais.

“Também fazemos parte da Platô, 
Plataforma de Internacionalização do 
Teatro, criada junto com os grupos 
mineiros Andante, Espanca e Invertido, 
o que tem nos trazido resultados positi-
vos”, conta Isabela.

A participação no Festival Le Mani-
feste é a quinta apresentação interna-
cional da companhia este ano. O grupo 

grupo é
formado
há 16 anos
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Atriz e membro-fundadora
da cia. luna lunera, isabela Paes
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ter viabilizado
essa viagem

empresários da capital são homenageados
pela cdl/BH com a “medalha 16 de Julho”
Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), entregou a 27 empresários da 

capital a “Medalha 16 de Julho – Dia do Comerciante”. A homenagem foi realizada no dia 13 de julho, na sede da entidade, 
marcou as celebrações do Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho e teve como objetivo valorizar empresários das 
nove regionais da cidade, nos atributos perseverança, inovação ou liderança. 

Para o presidente da CDL/BH, Bruno Falci, a definição dessas categorias leva em consideração características essenciais para 
qualificar o comerciante. “Sabemos que só quem tem perseverança consegue resistir às mais diversas dificuldades. Da mesma forma 
que entendemos que aquele que não lança mão da inovação perde uma grande oportunidade de vencer desafios com criatividade. 
Já o empresário que exerce com liderança seu ofício, é capaz de estimular equipes e mesmo outros comerciantes”, disse. 

Também foram homenageados com a “Medalha 16 de Julho” entidades e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento 
do comércio. São eles: Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais (Fetcemg), Superintendência 
de Limpeza Urbana (SLU) e o presidente da Rede Itatiaia de Rádio, Emanuel Carneiro. As fotos são de Alessandro Carvalho.

Bruno Falci, presidente da cdl/BH, cássio França, sócio-fundador da cdl/BH, emanuel
carneiro, jornalista/comunicador, sérgio luiz Pedrosa, Fetcemg, cel. Genedempsey Bicalho,

slu e João Victor renault, vice-presidente Administrativo Financeiro

bruno Falci, presidente da cdl/bh, alessandro teixeira, Mobiliadora universal, categoria inovação,
eliana reis, lidê art decor, categoria liderança, silvio eustáquio, restaurante bolão, categoria

Perseverança e davidson cardoso, vice-presidente para Assuntos econômicos da cdl/BH

bruno Falci, presidente da cdl/bh, Fernanda Paula alves, Marrocos interiores, categoria inovação, 
carlos alberto, carlão Materiais de construção, categoria liderança, Kátia andrade, supermercados bh, 

categoria Perseverança e marcelo de souza e silva, vice-presidente de relações Públicas e sociais

bruno Falci, presidente da cdl/bh, Modesto araujo, drogaria araujo, categoria inovação,
Jacqueline bacha, simone Modas, categoria liderança, guilherme salles, casa salles,

categoria Perseverança e marcos innecco correa, vice-presidente de educação e tecnologia

bruno Falci, presidente da cdl/bh, Juliana Maria França, Juliana França, categoria inovação, cláudio
José, Frios almeida, categoria liderança, Nilton Fernandes, epa supermercados, categoria Perseverança

e  marco Antônio Gaspar, vice-presidente de regiões comerciais e shopping centers da cdl/BH

bruno Falci, presidente da cdl/bh, luciano Mercini, one burger, categoria inovação, ludmila graciela,
Papelaria Graciela marques, categoria liderança, Guilherme souza, casa de carnes Aguiar, categoria

Perseverança e Vilson da silva mayrink, vice-presidente para Promoção de negócios da cdl/BH

bruno Falci, presidente da cdl/bh, Wellington ambrósio, Pet shop comercial canário, categoria inovação,
Marcus Vinícius Nogueira, sacolão total, categoria liderança, david capelini, depósito irmãos capelini,
categoria Perseverança e Armando santos Guimarães, vice-presidente de micro e Pequenas empresas

bruno Falci, presidente da cdl/bh, Marcelo aparecido Ferreira, 5º horário espeteria,
categoria inovação, everton Ferreira, drogaton, categoria liderança, geraldo Mansur,

Mansur imóveis, categoria Perseverança e Fernando cardoso, presidente da cdl Jovem

Bruno Falci, presidente da cdl/BH, carlos eduardo diniz, Anjo Vip, categoria inovação, Paulo
Machado Zica, casa Ferreira gonçalves, categoria liderança, Flávia regina susin, Padaria tempão,

categoria Perseverança e Anderson rocha, vice-presidente de relações institucionais da cdl/BH

bruno Falci, presidente da cdl/bh, stephanie Murta, academia criarte, categoria inovação,
laila takahashi, corujão acessórios, categoria liderança, edilene santos, casa esperança,

categoria Perseverança e José Angelo de melo, vice-presidente de comunicação

http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
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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

A Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e Turismo 
(Sedettur), da Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF), lançou “Seu Emprego 
JF”, novo portal de empregos do 
município. As mudanças ultrapassam 
a nova marca e identidade visual e 
vêm atender às demandas de pro-
fissionais e empresas.

As novas marcas e identidade 
visual foram trabalhadas pela Se-
cretaria de Comunicação Social da 
PJF, buscando passar uma imagem 
moderna e mais próxima do cidadão. 
Entre as novidades, o portal “Seu 
Emprego JF”, agora com tecnologia 
responsiva, pode ser acessado de di-
versas plataformas, como smartpho-
nes, tablets, notebooks e desktops.

A possibilidade de contratação 
por pessoas físicas, que poderão 
anunciar oportunidades utilizando o 
número de CPF, é outra funcionalida-
de aguardada pelos usuários. Para 
as empresas, o “Seu Emprego JF” 
facilita a seleção, oferecendo opções 
avançadas de filtragem de candida-
tos. Os recrutadores, ao identificar 
os profissionais de interesse, podem 
entrar em contato antes de indicarem 
interesse à vaga, por meio de men-
sagem. No próprio site, as empresas 
podem gerir todo o processo de 
seleção, adicionando marcadores, 
comentários e organizando as fases 
do recrutamento.

O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) 
destaca que esse é um dos projetos 
de sucesso, que tiveram continuida-
de na atual gestão. “Principalmente 
nessa crise, esperamos que o Seu 

Emprego JF possa ajudar pessoas 
que buscam oportunidades”.

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, João 
de Matos, lembra que a prefeitura dis-
ponibiliza a tecnologia e os recursos 
avançados, gratuitamente, com o ob-
jetivo de aumentar a empregabilidade 
no município. “O serviço, prestado 
com sucesso nos últimos anos, será 
agora aprimorado”, ressalta.

Os cadastros de empresas e 
profissionais do site de empregos 
da Prefeitura de Juiz de Fora foram 
migrados para o “Seu Emprego JF”. 
Agora, os usuários deverão realizar 
o login no novo site para confirmação 
do cadastro e atualização dos dados.

O atendimento aos usuários é 
feito pelo Departamento de Trabalho, 
Emprego e Renda da Sedettur, pelo 
telefone 2104-7643. Os profissionais 
podem acompanhar as vagas anun-
ciadas pelo facebook (Seu Emprego 
JF) e twitter (@SeuEmpregoJF).

Mais acessibilidade

O novo portal entra em funciona-
mento com opções de acessibilidade 
para as pessoas com deficiência. A 
intenção é promover a independência 
e inclusão dos profissionais, expan-
dindo as possibilidades de cadastro. 
O público continuará contando com 
o atendimento presencial no Depar-
tamento de Políticas para a Pessoa 
com Deficiência e Direitos Humanos 
(DPCDH), da Secretaria de Desen-
volvimento Social (SDS), localizado 
na Rua São Sebastião, 750 – Centro.

inscritos no cadÚnico

O Departamento de Inclusão 
Socioprodutiva e Qualificação Pro-
fissional (Disq) da SDS realiza o 
cadastramento de pessoas inscritas 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico), que não pos-
suem acesso à internet, no “Seu 
Emprego JF”. Para atendimento, é 
necessário agendamento pelo telefo-
ne 3690-7749 e comparecimento na 
sede da secretaria, na Rua Halfeld, 
450, 5º andar. 

internet gratuita

Para os cidadãos que não pos-
suem acesso à internet, a PJF ofe-
rece o serviço gratuito nas regionais 
do Espaço Cidadão, nos seguintes 
endereços: Oeste - Avenida Presi-
dente Costa e Silva, 1.800 - São Pe-
dro (3690.8285); Sul - Rua Porto das 
Flores, 270 - Santa Luzia (3690.8299 
/ 3690.8301); Nordeste: Rua Santa 
Terezinha, 172 - Santa Terezinha 
(3690.8605 / 3690.8610); e Norte 
- Rua Inês Garcia, 357 – Benfica 
(3690.7918).

contratação

O processo para a contratação 
da empresa fornecedora do sistema, 
a Contratanet Sistemas Ltda., foi 
realizado por pregão presencial. A 
empresa, sediada em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, é a maior rede integra-
da de portais de vagas para estágio 
e empregos do Brasil.

Não sabe qual profissão escolher? Parti-
cipe da Feira das Profissões do Senac. 
O evento abre portas para estudantes, 
apresentando possibilidades de quali-
ficação profissional, aperfeiçoamento 

e ramo de atuação.
O objetivo é atrelar a teoria à prática, proporcio-

nando aos alunos a vivência em suas respectivas 
áreas de atuação, fortalecendo, assim, o Modelo 
Pedagógico Senac. Haverá a atuação dos alunos 
e docentes dos diversos cursos oferecidos pela 
instituição, desde Aprendizagem Comercial, cursos 
livres, técnicos, de graduação e MBA.

Em Juiz de Fora, o evento será nos dias 1º, 2 e 
3 de agosto, na unidade do Senac - Avenida Barão 
do Rio Branco, 3330 - Centro. Serão três dias com 
mesa redonda, palestras, e demonstrações sobre 
cursos pelos alunos, além de feira de empresas 
parceiras. Confira programação completa:

Nova lima anuncia projeto para
fomentar diversificação econômica

Desenvolvimento, diversificação 
econômica e baixo impacto ambien-
tal. É com esse direcionamento que a 
Prefeitura de Nova Lima criará a Zona 
Limpa de Desenvolvimento (ZLD). 
Esse Plano de Desenvolvimento do 
Município chega para transformar a 
região em um ambiente atrativo para 
que novas empresas, com destaque 
para os negócios de inovação e 
tecnologia e aquelas que não gerem 
poluição, se instalem no município. 

A ZLD é um planejamento de 
médio e longo prazo e tem como 
principais benefícios para a cidade 
a geração de novos empregos, au-
mento da arrecadação municipal e 
melhora da qualidade de vida. Além 
disso, o projeto tem como finalidade 
aliviar os impactos das variações do 
principal meio de empregabilidade 
da cidade: a mineração. Para se ter 
uma ideia, o setor emprega quase 
5 mil pessoas, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, de maio deste ano. 

Para o prefeito de Nova Lima, 
Vitor Penido (Democratas), o pro-
jeto é um forte aliado na busca pelo 
crescimento econômico ordenado 
do município. “Essa iniciativa mostra 
que Nova Lima está modernizando 
a administração e proporcionando 
condições para que a cidade se torne 
mais atrativa para os investimentos 
empresariais”.

A ZLD consiste em dividir a re-
gião em diferentes polos de atuação, 
sendo eles: inovação e negócios 
digitais; economia criativa; biome-
dicina; biotecnologia e atividades 
mistas. Penido explica que esta 
divisão foi baseada em um estudo 
aprofundado das particularidades 
econômicas e topográficas de cada 
região do município. “As estratégias 
de atração de investimentos e desen-
volvimento serão feitas respeitando 
as características de cada região, no 
sentido de aproveitar e potencializar 
a vocação das empresas instaladas 
e população local, tipos de ocupação, 
investimentos futuros, legislação, 
estrutura viária e logística”, destaca.

Entre as áreas que prometem 
gerar mais oportunidades de em-
prego com o projeto estão a tecno-
logia da informação, biotecnologia, 
química, farmácia, medicina, gestão 
da qualidade e economia criativa, 
entre outras. Segundo a secretária 
de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda da Prefeitura de 
Nova Lima, Clausy Gomes, algumas 
ações serão tomadas para suprir 
essa mão de obra. “Queremos tra-
zer para o município um curso de 
medicina e estamos estreitando o 
relacionamento com a Universidade 
Católica e também com a Fiemg. 
Além disso, já estamos negociando 
um termo de cooperação técnica com 
a Codemig para fortalecer o polo de 
biotecnologia”, assegura.

distrito de biotecnologia

Entre os polos de atuação do 
projeto, o Distrito de Biotecnologia, 
na Lagoa dos Ingleses, já é realidade. 
Com a presença de empresas do se-
tor de Biotecnologia, como a Biomm 
e Suplimed, o polo já possui enorme 
potencial de atração para atender 
as cadeias de suprimentos na re-
gião. Outro projeto que vai injetar 

milhões na economia de Nova Lima, 
beneficiando também as cidades do 
entorno, é a centralidade CSul.

De acordo com o presidente da 
CSul, Maury Bastos, o projeto atuará 
como catalisador da diversificação na 
cidade, promovendo a instalação de 
habitações e negócios voltados para 
todas as camadas da população. “

demais vocações

Além do Distrito de Biotecnolo-
gia, foram levantadas também as 
seguintes regiões de foco imediato e 
potencial para a implantação do pro-
jeto: Distrito de Inovação e Negócios 
Digitais, no Vila da Serra; Distrito de 
Economia Criativa e mista, na Região 
Central e Honório Bicalho; Distrito 
de Biomedicina e Atenção da Saúde 
Humana, no Vale do Sol; e Distrito de 
Atividades Mistas, em Rio de Peixe.

A prefeitura tem trabalhado para 
qualificar a população local e pro-
porcionar às empresas, mão de obra 
qualificada. Exemplo dessa ação é o 
Banco de Talentos da Administração 
Municipal que oferece gratuitamente 
para as empresas, a triagem dos pro-
fissionais conforme o perfil requerido 
pela vaga disponível.

Vitor Penido: “essa iniciativa mostra que o município está modernizando sua administração”
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Feira das Profissões do Senac 
chega à zona da Mata

1/8/2017 

Horário: 19h
Mesa redonda: “Conversando sobre Empregabilidade”
participantes: 

Vanessa Quirino - Gestora na empresa Dharma SPA Urbano 
Alessandro Kiffer - C.E.O na empresa Kiffer Tecnologia da Informação 
Alexandre Carlos Moraes - Eng. De Segurança do Trabalho 
Ricardo Mesquita Guimarães- Orientador de Cursos SENAC (Logística) 
Ricardo Perrone Mesquita - Presidente Instituto Simples - Escola de Negócio 
Mediador: José Geraldo Nogueira - Instrutor de Formação profissional Senac

2/8/2017 

Horário: 19h
palestra: “Profissionais Técnicos - A solução de Novos Tempos” Apresentação de cases de sucesso
palestrante: José Geraldo Nogueira - Instrutor de Formação Profissional do Senac em Juiz de Fora
Horários: 8h30 às 11h30 / 14h às 17h / 19h às 21h
Feira das profissões - Estande de parceiros/alunos
Tira dúvidas Senac: estande de divulgação dos cursos

3/8/2017 

Horário: 19h
palestra: “O mercado em busca de profissionais qualificados” Apresentação de cases de sucesso
palestrante: Kristian Gonçalves Gomes - Leader Coaching e orientador do Senac em Juiz de Fora
Horários: 8h30 às 11h30 / 14h às 17h / 19h às 21h
Feira das profissões - estande de parceiros/alunos; 
Inclusão de currículo no Portal Rede de Carreiras pelas empresas parceiras/alunos; 
Tira dúvidas Senac (estande de divulgação dos cursos) 
Informações e inscrições: (32) 3690-4727.

instrutor de Formação profissional
senac, José geraldo Nogueira
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Prefeitura lança portal “seu emprego JF” Jovens de BH recebem certificado 
de qualificação profissional

O dia 19 de julho foi especial 
para 215 jovens moradores das 
periferias de BH e alunos do Projeto 
Trampos, uma iniciativa do Programa 
Juventudes. Os meninos e meninas 
dos cursos de analista de redes so-
ciais, editor de projeto visual gráfico, 
assistente de produção cultural, orga-
nização de eventos e confeitaria re-
ceberam o certificado de conclusão, 
após 4 meses de uma caminhada de 
conhecimento e descobertas.

“Essa estratégia é diferenciada 
porque ela tem um caráter de forma-
ção para o mundo do trabalho, não 
necessariamente para o mercado de 
trabalho, e isso fomenta o protagonis-
mo juvenil. Além disso, eles estão se 
formando em assuntos escolhidos 
por eles, ou seja, existe uma motiva-
ção a mais para frequentar o curso”, 
afirma a secretária de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, 
Rosilene Rocha.

Ela destaca ainda outro aspecto 
do Projeto Trampos. “Nós sempre ti-
vemos políticas públicas para jovens, 
mas com a cara dos adultos que as 
formulam e as implementam. O que 
não acontece aqui, pois estamos 
aprendendo com esses jovens a 
fazer políticas para eles”.

Para Lucas de Paula, aluno do 
curso de assistente de produção 
cultural, a formação superou as 
expectativas. “Foi completamente 
diferente do que eu imaginava, eu 
amei o curso, os profissionais foram 
excelentes”. Ele avalia que sem a for-
mação, a sua vida estaria diferente. 

“Se não tivesse feito esse curso eu 
estaria sem querer saber de nada da 
vida. Agora, eu quero repassar tudo 
o que aprendi”.

O Projeto Trampos busca criar 
e ofertar aos jovens moradores de 
regiões violentas, com alto índice de 
analfabetismo e menor inclusão no 
mercado de trabalho, possibilidades 
de profissionalização e empreen-
dedorismo.

Cleyton Renan, aluno do curso 
de editor de projeto visual gráfico, já 
está colocando em prática os conhe-
cimentos adquiridos. “Eu entrei em 
contato com as pessoas que conhe-
ço, e que ainda não tinham banners 
ou cartões de visitas, e agora presto 
este tipo de serviço”, diz.

Com uma metodologia diferen-
ciada, Weberson Loureiro, professor 
do curso de editor de projeto visual 
gráfico, explica como atuou na sala 
de aula. “Procurei saber o que eles 
gostavam e tracei o perfil deles. Eu 
não sou um professor que se porta 
como se estivesse em um pedestal, 

fiquei ali sempre junto dos os alunos”.
A linguagem e o modo de agir 

foram essenciais. “Como é um 
público jovem, nós temos que saber 
falar com eles, ter muito respeito com 
todos e levar a aula de uma forma 
que eu consiga passar o conteúdo 
e, ao mesmo tempo, dar um tempo 
para eles descontraírem”, completa 
Loureiro.

O Programa Juventudes é uma 
iniciativa do Governo de Minas 
Gerais, por meio da Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), e busca contribuir 
para a autonomia e a inclusão so-
cioprodutiva de jovens moradores 
de áreas de risco social.

Ele cria e oferta aos jovens, 
por meio do Projeto Trampos, pos-
sibilidades de profissionalização e 
empreendedorismo. Ao todo foram 
abertas 1.200 vagas nos municípios 
de Belo Horizonte, Betim, Contagem, 
Ribeirão das Neves e Passos, com 
um investimento de cerca de R$ 3 
milhões.

215 adolescentes participaram do projeto
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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.

Muito oportuna e providencial 
a manifestação do ilustre prof. 
Tiago Anildo, procurador do Esta-
do, em carta aberta aos políticos 
do Vale do Aço, publicada no 
Diário do Aço no dia 11 de julho 
de 2017.

Por minha iniciativa, a Câma-
ra Municipal de Coronel Fabricia-
no aprovou o Requerimento nº 
105/17, protocolado na semana 
anterior, no qual prevê a realiza-
ção de uma Audiência Pública 
regional, em parceria com a Co-
missão Extraordinária de Acertos 
de Contas entre Minas e a União, 
da Assembleia Legislativa.

Na mesma linha de raciocínio 
do signatário, o objetivo desta 
Audiência – em data a ser agen-
dada – é debater e mobilizar a so-
ciedade sobre a necessidade do 
acerto de contas entre o Estado 
e a União, analisando o impacto 
da perda da receita tributária 
ocasionada pela desoneração do 
ICMS promovida pela Lei Kandir 
(LC 87/96).

Tramita na Câmara dos De-
putados o PLC 221/98 que busca 
regular a forma de compensação 
pelas desonerações nas expor-
tações. Em novembro do ano 
passado, na ADIn Por Omissão 
nº 25, o STF deu um prazo de um 
ano para que o Congresso apro-

ve a legislação. Caso contrário, 
caberá ao Tribunal de Contas da 
União estabelecer as regras para 
o ressarcimento.

Contudo, é fundamental am-
pliar a pressão dos municípios e 
estados por um acerto de contas 
com a União para que o governo 
federal aceite colocar no papel os 
débitos e créditos devidos a cada 
um dos entes. Segundo cálculos, 
Minas Gerais teria a receber R$ 
135 bilhões do governo federal, 
valor que deixou de arrecadar 
durante 20 anos sem a cobrança 
do ICMS nas exportações de pro-
dutos primários, industrializados, 
semielaborados e de serviços. 
Em contrapartida, a dívida seria 
de R$ 88 bilhões.

Deste crédito, por força cons-
titucional, 25% pertencem aos 
municípios (R$ 33 bilhões). 
Por isso a importância de que 
prefeitos e vereadores entrem 
nessa mobilização. O “encontro 
de contas” entre Minas e a União 
pode recompor em parte o pac-
to federativo e restabelecer a 
saúde financeira das cidades e 
do Estado.

Conforme quadro abaixo, os 
municípios da região metropoli-
tana do Vale do Aço e Colar Me-
tropolitano têm mais de R$ 1,6 bi 
a receber.

Açucena R$ 8.667.766,81 - 
Antônio Dias R$ 24.585.139,50 - 
Belo Oriente R$ 147.603.348,77 
– Braúnas R$ 11.410.243,34 – 
Bugre R$ 5.217.759,37 - Coronel 
Fabriciano R$ 59.185.361,34 - 
Córrego Novo R$ 5.711.801,54 
– Dionísio R$   10.034.325,28 
- Dom Cavati R$ 5.978.477,88 
- Entre Folhas R$ 6.083.985,36 
– Iapu  R$ 7.752.025,96 – Ipa-
ba R$ 8.333.662,77 – Ipatinga 
R$ 900.799.783,67 – Jaguaraçu 
R$ 6.623.001,15 – Joanésia 
R$ 7.151.504,80 – Marliéria 
R$ 12.143.214,72 – Mesqui-
ta R$ 9.422.809,67 – Naque 
R$ 6.107.901,99 – Periquito 
R$ 7.904.700,30 - Pingo D’Água 
R$ 5.522.252,33 - Santana 
do Paraíso R$ 32.388.510,97 
-  S ã o  J o ã o  d o  O r i e n t e 
R$ 6.843.500,10 - São José do 
Goiabal R$ 6.989.005,05 – So-
brália R$ 5.256.335,36 – Timóteo 
R$ 300.053.872,60 - Vargem 
Alegre R$ 6.430.948,03. 

Total R$   1.614.201.238,66

Com estes recursos em cai-
xa, nossas prefeituras poderão 
investir mais em educação, 
saúde, saneamento básico e 
segurança pública. Esta luta é 
de todos. Participe desse mo-
vimento! #AcertoDeContasJá 

mobilização pelo “encontro 
de contas” entre minas e a união

leishmaniose: doença está entre
as 6 maiores endemias do planeta
no Estado, 352 pessoas foram diagnosticadas neste ano e cães continuam sendo eutanasiados

traNsMissão – a transmissão do parasita ocorre apenas por meio da picada do 
mosquito fêmea infectado.

siNtoMas No ser huMaNo – febre prolongada, perda de peso, falta de apetite e 
aumento do fígado e baço. 

siNtoMas No cão – lesões de pele, perda de peso, descamações, crescimento 
exagerado das unhas e dificuldade de locomoção. No estágio avançado, atinge os 
órgãos do animal, levando-o a óbito.

PreVeNÇão da doeNÇa – fazer a retirada de qualquer tipo de material orgânico 
como folhas, fezes de animais, entulhos e lixo, onde o mosquito possa se reproduzir. 
A borrifação química é fundamental em áreas endêmicas.

A leishmaniose visceral ainda é 
um problema no mundo. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a doença está entre as 6 
maiores endemias do planeta. De 
acordo com dados da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG), em 2016, cerca de 516 
pessoas tiveram leishmaniose e 
neste ano já são 352. No Brasil, 
foram 418 ocorrências em 2015, 
último número oficial divulgado 
pelo Ministério da Saúde. Minas 
Gerais responde por 77% do total 
de casos de toda região Sudeste. 

Já a leishmaniose visceral cani-
na ganhou, no final do ano passa-
do, um tratamento aprovado pelos 
ministérios da Saúde e da Agri-
cultura para comercialização no 
Brasil, o Milteforan, desenvolvido 
pela Virbac, multinacional francesa. 
Neste mês, Belo Horizonte sediou 
um seminário no qual veterinários 
participam de capacitação para 
tratamento da doença para apre-
sentar o medicamento, esclarecer 
dúvidas e discutir casos a fim de 
reduzir ao máximo o número de 
morte de cães, possibilitando a eles 
o tratamento e qualidade de vida.

O remédio é fabricado fora do 
país e sua aprovação aconteceu 
após vários anos de investimentos 
em pesquisa. Em média, cada ciclo 
de tratamento, que dura 28 dias, 
para um cão de 10 kg (frasco de 
30 ml) custa aproximadamente 
R$1.062. Todo animal em trata-
mento precisa ser reavaliado a 
cada 4 meses, quando o médico 
veterinário avalia a necessidade 
de um novo ciclo de tratamento.

A médica veterinária e mestre 
em clínica de pequenos animais 
Romeika Reis explica que o trata-

mento tem como objetivo reduzir 
a carga parasitária e controlar a 
doença no cão. “Ele não tem cura 
parasitológica, sua função é me-
lhorar o quadro clínico do animal, 
pois a leishmaniose causa feridas, 
lesões na pele, emagrecimento, 
perda muscular, sangramento 
nasal etc. Quando tratado esses 
sintomas desaparecem e faz com 
que o cão não seja um transmissor 
da doença”. 

A veterinária diz ainda que os 
animais tratados podem iniciar o 
tratamento em qualquer estágio 
da doença, no entanto, quando são 
acometidos por patologia renal eles 
têm um prognóstico ruim. “Após 
iniciar o tratamento, eles devem ser 
monitorados pelo resto da vida”.  

Mesmo com um custo elevado, 
agora, os animais podem escapar 
da eutanásia – indicada para aque-
les que são diagnosticados com a 
doença. “Infelizmente, a eutanásia 
ainda é uma alternativa, mas como 
o tratamento é altamente eficiente 
e seguro, a informação é a melhor 
forma de mudar essa prática”. 

Ela conta que esse medica-
mento já é utilizado na Europa des-
de 2008 e que sua aprovação do 
Brasil se deu, especialmente, por 
se tratar de uma terapia diferente 
da oferecida aos humanos. 

ações estaduais
Para reduzir os casos, a SES-MG 

adota diretrizes técnicas dos progra-
mas Ministeriais/Secretaria de Vigi-
lância em Saúde que tem o objetivo 
de realizar o diagnóstico precoce e 
o tratamento adequado dos casos 
humanos; reduzir o contato do vetor 
com os hospedeiros suscetíveis e 
promover ações de educação em 
saúde e mobilização social.  

Dentro dos itens do programa 
está o monitoramento e avaliação 
dos casos notificados com capa-
citação de profissionais de saúde 
para a vigilância, gestão e distribui-
ção dos medicamentos utilizados 
para terapia humana, no qual os 
remédios são disponibilizados a 
nível estadual e municipal. De 
acordo com o Manual de Vigilância 
e Controle da Leishmaniose Visce-
ral, a prática da eutanásia canina 
é recomendada a todos os animais 
sororreagentes e/ou parasitoló-
gico positivo visando minimizar o 
risco de transmissão da doença 
ao homem. Segundo o manual, 
a ocorrência de casos caninos 
precede os em humanos, sendo o 
cão considerado, na área urbana, 
a principal fonte de infecção para 
o flebótomo (inseto).

 

Prevenção
Mesmo com esse grande avan-

ço, a prevenção da doença ainda 
é o melhor caminho. Romeika sa-
lienta que as medidas preventivas 
devem ser concentradas nos cães, 
evitando a picada do flebotomíneo 
(inseto pequeno), ou mosquito, por 
meio de inseticidas e repelentes, 
como as coleiras, top spots (fras-
co com líquido que se aplica nos 
animais para conter parasitas) e 
vacinas que modulam a resposta 

imune do cão, caso ele seja pi-
cado, evitando que ele adoeça. 
“Vale ressaltar que é importante o 
controle de natalidade dos animais 
com a castração, pois durante o 

cruzamento também se transmite 
a doença”.

Ela diz que o mosquito tem 
preferência por ambientes quentes 
e escuros, como copas de árvores 

e se multiplicam em matéria orgâni-
ca. “A poda de árvores e o controle 
de lixo é essencial para o controle 
dessa doença tão desafiadora”, 
conclui.

A SES-MG informou que, até 
o momento, não foi formalizado 
oficialmente pelo Ministério da 
Saúde a utilização do medica-
mento para tratamento da leish-
maniose visceral canina. Desta 
forma, o preconizado pelo Pro-
grama de Vigilância e Controle da 
Leishmaniose Visceral (PVCLV) 
é que a eutanásia, em cães, é a 
prática mais recomendada.
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

mariana realiza workshop
para servidores municipais

A Prefeitura de Mariana, além 
da otimização de materiais, gastos 
e despesas, vem, internamente, 
buscando melhorar o fluxo de 
trabalho dos servidores. Por meio 
da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, o município realizou um 
workshop com funcionários muni-
cipais com o intuito de dar maior 
eficácia às atividades desenvolvi-
das no dia a dia.

Presente no evento, o prefei-
to Duarte Júnior (PPS) falou da 
importância do alinhamento dos 
métodos de trabalho, lembrando 
que os trabalhadores são elos, e 
exercendo suas funções de manei-
ra eficaz e correta, solidifica ainda 
mais o resultado das ações do 
Poder Executivo. “Essa mobiliza-
ção e compartilhamento de ideias 
refletirá em novas práticas no dia a 
dia. Temos que ficar por dentro de 
como funciona a máquina pública, 
sempre buscando crescer, e dentro 
da lei conseguir o melhor resulta-
do possível, tanto internamente, 
quanto externamente”, afirmou o 
prefeito.

“Sempre vamos buscar exercer 
o nosso papel da maneira mais 
eficiente possível. Todos os pre-
sentes puderam ouvir como um 
bom gerenciamento estratégico 
reflete diretamente na eficiência 
das atividades e sucesso nos re-
sultados, o que torna a prestação 

de serviços à população muito 
mais eficaz”, pontuou o secretário 
de Planejamento e Gestão, Marlon 
Figueiredo.

Segundo o coordenador de 
Planejamento e Execução Or-
çamentária, Anderson Stopa, a 
condução dos trabalhos é regu-
lamentada especificamente pela 
CF/1998, através da Lei 4.320 
e pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) “Foi grifado, princi-
palmente, que toda despesa exige 
empenho prévio, como disciplina 
o art. 60 da Lei 4.320 – “Lei do 
Orçamento e Finanças Públicas”, 

disse Anderson, pontuando ainda 
que cada vez mais em evidência, 
a LRF regulamenta os atos e 
acompanha as metas fiscais nos 
serviços públicos.

O setor de Planejamento e 
Gestão, considerado o coração do 
Poder Executivo, é responsável por 
todas as transações da prefeitura 
e durante o evento foram mostra-
dos todos os pontos relevantes, 
explicado por cada profissional da 
pasta, de como passar pelas várias 
etapas de compras, prestações 
e demais atividades que envolve 
toda administração municipal.

duarte Júnior: “temos que ficar por dentro de como funciona a máquina pública”
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prefeito debate com empresas de
segurança programa Ipatinga Segura

Representantes de algumas 
das principais empresas de segu-
rança eletrônica de Ipatinga esti-
veram reunidos com o prefeito Se-
bastião Quintão (PMDB) e alguns 
de seus secretários, para discutir 
detalhes relativos à implantação, 
no município, do Programa Ipatinga 
Segura, que prevê ações voltadas 
para a ampliação da segurança 
individual e coletiva por meio de 
instalação de sistemas eletrônicos 
de monitoramento. 

Conforme projeto de autoria do 
Executivo, aprovado esta semana 
na Câmara de Vereadores, serão 
concedidos incentivos fiscais aos 
proprietários de imóveis residen-
ciais e comerciais que promovam a 
instalação de câmeras de vigilância 
com alcance de áreas públicas. 
Todo investimento deverá ser res-
sarcido pela prefeitura por ocasião 
da cobrança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 

O prefeito explicou que a inicia-
tiva se torna necessária diante da 
vulnerabilidade da segurança públi-
ca em muitas áreas da cidade e o 
crescente aumento da criminalidade, 
sem que haja uma contrapartida do 
Estado em investimentos necessá-
rios. Sistema semelhante ao que 
está sendo projetado para Ipatinga 
já funciona em três cidades do Rio de 
Janeiro e também na capital de São 
Paulo. Em Santa Catarina, opera em 

Joinvile e, no Paraná, está sendo 
implantado também em Curitiba.

Benefícios
Além de inibir a criminalidade 

e contribuir para investigações 
de fatos consumados, as câme-
ras poderão auxiliar na fiscaliza-
ção, identificando, por exemplo, 
descartes irregulares de entu-
lhos ou depredação de bens 
públicos. Os critérios de adesão 
ao Programa, bem como as ca-
racterísticas dos equipamentos 
a serem implantados, deverão 
ser detalhados numa audiência 
pública com data a ser definida, 
além de grupos multiplicadores 
que poderão se formar em cada 
comunidade.

Entre mais de 80 mil imóveis no 
município, cerca de 10 mil já são 
servidos por segurança eletrônica. 
Conforme as empresas do setor, 
a cobertura atinge em torno de 
80% dos comércios e 20% das 
residências.

Os munícipes poderão aderir ao 
‘Ipatinga Segura’ de forma individual 
ou coletiva, numa espécie de vizi-
nhança colaborativa. A operaciona-
lização do sistema será assegurada 
também com o apoio de dois dos 
principais provedores de internet 
que atuam na cidade, detentores de 
cerca de 60% do mercado. O prefeito 
sugeriu que o programa comece a 
ser testado num certo ponto estraté-
gico da cidade, que funcionaria como 
um canteiro experimental.

sebastião Quintão sugeriu que a operacionalidade do
sistema seja testada num canteiro experimental
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cinco presídios da região metropolitana 
de bh entrarão no programa do servas

Estimular o hábito de 
ler e abrir janelas para 
refletir sobre um futu-
ro melhor é o grande 

desafio do projeto Rodas de 
Leitura. Por isso, o Serviço 
Voluntário de Assistência So-
cial (Servas) e a Associação 
Cultural Sempre um Papo, 
em parceria com a Secretaria 
de Estado de Administração 
Prisional (Seap), vão ampliar 
o programa, inédito no país, 
para mais cinco unidades 
prisionais de Minas Gerais.

A partir de agosto, o Ro-
das de Leitura será implantado 
em mais cinco penitenciárias: 
José Maria Alckmin, em Ri-
beirão das Neves; Professor 
Jason Soares Albergaria e nos 
presídios Bicas 1 e 2, em São 
Joaquim de Bicas e, no Com-
plexo Penitenciário Feminino 
Estevão Pinto, no bairro Horto, 
em Belo Horizonte.

O programa foi implan-
tado há 3 meses em duas 
unidades prisionais do Esta-
do: no Centro de referência a 
gestante privada de liberda-
de, em Vespasiano, e na ala 
LGBT do presídio do mesmo 
município. A duração é de 4 
meses e as rodas são ofere-
cidas para até 20 pessoas.

 

resultados
 O trabalho é bastante 

relevante para o Servas e 
para as pessoas privadas 
de liberdade na avaliação da 
gestora do projeto, Patrícia 
Velloso. “Tem sido muito sig-
nificativo para muitos deles. O 
entusiasmo dos detentos da 
ala LGBT, sobretudo, tem nos 
surpreendido. Na última roda 
de leitura, um deles, além do 
livro que estava lendo, levou 
um outro de poesia e quis ler 
para todos que estavam lá. 
Eles têm pedido outros livros 
e acredito que sentirão muita 
falta se o projeto não tiver 
continuidade nas unidades 
prisionais”, conta.

Levando em conside-
ração que, de todas as ati-
vidades culturais, a única 
realmente factível para o 
presidiário é a leitura devido 
ao confinamento, o Servas 
acredita que a força da trans-
formação contida no livro é 
transformadora. “Acreditamos 
que a leitura é uma atividade 
que, além de prazerosa, é 
capaz de descortinar horizon-
tes, ampliando a capacidade 
de reflexão de todos que dela 
se ocupam. Num presídio, ler 
é muito importante já que o 
conhecimento, nesse caso, 
é literalmente libertador”, ob-
serva a presidente do Servas, 
Carolina Pimentel.

O Rodas de Leitura pode 
também contribuir para remição 
das penas conforme recomen-
dação nº 44/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Projeto arara solidária
As pessoas em situação 

de rua atendidas no Abrigo 
São Paulo, no bairro Primeiro 
de Maio, região Norte de Belo 
Horizonte, amanheceram 
com mais calor humano no 
último dia 13. A partir das 6h, 
elas puderam escolher o que 
vestir entre as 600 peças de 
inverno – roupas e sapatos – 
expostas na Arara Solidária 
do Serviço Voluntário de 
Assistências Social (Servas). 

A ação, que aconteceu 
pelo segundo ano consecu-
tivo, faz parte da campanha 
#CalorHumano de arreca-
dação de artigos de inverno 
destinados às entidades de 
amparo a pessoas nesse tipo 
de situação em todo o Estado. 
Baiano, Edson José da Silva 
tem 57 anos e, há 4, vive 
nas ruas de Belo Horizonte. 
Veio para a capital mineira 
em busca de oportunidade 
de emprego, mas ainda não 
conseguiu um lugar para mo-
rar. Nas noites frias, encontra 
refúgio no abrigo São Paulo.

Para ele, ações como 
essa significa devolver um 
pouco de dignidade para as 
pessoas que vivem em situa-
ção como a dele. A arara so-
lidária dá chance ao morador 
de rua de escolher a própria 
roupa e o calçado. “Princi-
palmente, no inverno, muita 
gente precisa se aquecer e 

não tem de onde tirar. E ter 
a opção de escolher é muito 
melhor, porque, na maioria 
das vezes, quando recebemos 
doações de outra pessoa, 
muita coisa não serve”.

Cada pessoa escolheu 
três peças de inverno, incluin-
do um par de sapatos. Muitos 
deles já saíram vestidos do 
abrigo. “Neste período do ano, 
que é muito frio, os abrigados 
precisam de roupas com certa 
frequência, porque não têm 
onde guardar nem onde lavar. 
Muitos são obrigados a des-
cartar a roupa do corpo. Eles 
não têm como manter o que 
ganham porque vivem na rua. 
Ações assim são importantes, 
justamente, porque têm a 
chance de trocar o vestuário 
sujo pelo limpo”, ponderou o 
coordenador do abrigo, Ro-
drigo Ramos, destacando o 
trabalho do Servas. 

cidadania 
Para a diretora de As-

sistência Social do Servas, 
Maria Cristina Aires, fazer a 
entrega dos agasalhos arre-
cadados de uma maneira mais 
interativa une dois propósitos 
principais da #CalorHuma-
no. “É preciso atender essa 
demanda emergencial das 
pessoas que não têm como 
se aquecer e, em se tratando 
de pessoas em situação de 
rua, também é necessário dar 
a elas o poder de escolha, e 
não simplesmente entregar 
um agasalho que pode nem 
servir. Dessa forma, você con-
segue aquecer e ainda ajudar 
a resgatar a cidadania”.

carolina Pimentel: “acreditamos que a leitura é uma atividade 
que, além de prazerosa, é capaz de descortinar horizontes”
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o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Nos bastidores está acirrada a 
disputa política para a eleição 
presidencial do Cruzeiro. O pre-
sidente Gilvan de Pinho Tavares 
aproveitou a apresentação do 

zagueiro Digão para rebater o ex-mandatário 
Zezé Perrella, que divulgou vídeo criticando 
a atual administração.

Maior fiador político de Sérgio Rodrigues, 
líder da chapa “Tríplice Coroa”, oposição ao 
grupo de Gilvan, Perrella disse que o “clube 
não é mais respeitado por seus pares” e que 
“tem situações constrangedoras na Fifa” – se 
remetendo às denúncias do Huracán pelo 
não pagamento de Ramón Ábila. 

Gilvan disse que “nada daquilo é verda-
de. É uma pena que em ocasião de disputa 
política queiram trazer coisas que não são 
verdade para tentar convencer conselheiros”. 
O presidente aproveitou a oportunidade para 
revelar que o clube projeta superávit para 
esta temporada sem a venda de jogadores. 

“Inclusive, agora, no final de abril, (os 
conselheiros) aprovaram as contas de 2016 
por aclamação e ainda ouviram na reunião 
de contas a apresentação do orçamento de 
2017 com superávit sem venda de atletas, 
porque não estamos com pretensão de ven-
der atletas para manter o time do Cruzeiro 
em condições de disputar títulos e passar 
para o substituto um elenco com condições 
de continuar essa trajetória vitoriosa no 
Cruzeiro”, disse Gilvan.

Em 2016, a Raposa teve prejuízo de 
R$ 29,3 milhões, maior que o de 2015 (R$ 
25.790.012,48). Em 2014, o clube registrou 
déficit de R$ 38.659.240,68. A última vez 
que o Cruzeiro teve lucro anual foi em 2010 
(R$ 1,1 milhão).

declaração de gilvan:
‘“Me mostraram o vídeo, porque não gos-

to muito de participar destas coisas. Não é 
verdade nada que está ali, vocês da imprensa 
sabem perfeitamente que, quando eu substi-
tuí o presidente Zezé Perrella na direção do 
Cruzeiro em 2012 e em 2011, quando acabei 
de ser eleito, tive que arregaçar as mangas 
para não deixar o time ser rebaixado, com 
muita luta, com muito sacrifício conseguimos 
fazer isso porque o elenco nosso não tinha 
nem como comparar com o elenco que temos 
no Cruzeiro. 

Conseguimos montar equipes ganhado-
ras em 2013 e 2014. Com todas as adversida-
des, nós superamos e conseguimos deixar o 
Cruzeiro em oitavo lugar em 2012, em 2013 e 
2014 fomos campeões brasileiros, saneamos 
as finanças do clube que estavam arrasa-
das, e estamos hoje com um elenco muito 
valorizado, o candidato que lograr ser eleito 
não receberá terra arrasada, que foi o meu 
caso, vai receber um elenco em condições 

de disputar títulos no Brasil, as dívidas estão 
saneadas, e tenho recebido mensalmente as 
prestações de contas, e o Cruzeiro tem tido, 
embora todas as adversidades pelas quais o 
país está passando, nós temos conseguido 
superar nas contas do Cruzeiro. Então, nada 
daquilo é verdade. 

É uma pena que em ocasião de disputa 
política queiram trazer coisas que não são 
verdade para tentar convencer conselheiros. 
Mas felizmente os conselheiros são bem 
informados, que acompanham a vida do 
clube e que inclusive agora no final de abril 
aprovaram as contas de 2016 por aclamação 
e ainda ouviram na reunião da apresentação 
de contas a apresentação do orçamento de 
2017 com superávit sem venda de atletas, 
porque não estamos com pretensão de ven-
der atletas para manter o time do Cruzeiro em 
condições de disputar títulos e passar para o 
substituto um elenco com condições de con-
tinuar essa trajetória vitoriosa no Cruzeiro”. 

Mensagem de Perrella:
“É tempo de esperança, é tempo de 

renovação. Estou aqui com a nossa chapa, 
que vai comandar o Cruzeiro nos próximos 
três anos a partir do ano que vem. Marco 
Túlio de Miranda, empresário, cruzeirense 
apaixonado, com muitos serviços prestados 
ao Cruzeiro, com mais de 20 anos frequen-
tando o Cruzeiro, participando do conselho. 
Giovanni Baroni, vocês também já conhe-
cem. Tem uma vida dedicada ao Cruzeiro e o 
sonho de ajudar o Cruzeiro a crescer. Sergio 
Rodrigues esse jovem idealista. 

O Sergio me lembra quando eu assumi 
o Cruzeiro, com 36 para 37 anos, e conse-
guimos fazer, junto com você, conselheiro, 
apesar de muitas pessoas acreditarem que 
não era possível, fomos acusados de serem 
jovens, e fizemos um trabalho revolucionário 
nesses quase 20 anos que ficamos no Cru-
zeiro. Foram 23 títulos. O Cruzeiro sempre 
foi grande, conseguimos projetar o Cruzeiro 
a nível nacional, internacional. 

Infelizmente, esse respeito não existe 
mais. Cruzeiro não é mais respeitado por 
seus pares e tem situações constrangedoras 
na Fifa. Não estou criticando ninguém, mas 
mostrando a importância de se renovar. 
Não adianta ser campeão uma ou duas 
vezes e deixar o clube na dificuldade que se 
encontra hoje. 

Tudo isso é possível se resgatar, acredi-
tando nesses jovens que estou apresentan-
do. Eleito eles, vocês podem ficar absoluta-
mente tranquilos que eu, meu irmão Alvimar 
e toda nossa equipe de pessoas que gostam 
vão ajudá-los em tudo que for possível para o 
Cruzeiro voltar a ser aquele clube que tanto 
te deu alegrias. Grande abraço”.

Fonte: Superesportes

gilvan rebate Perrella e revela projeção
de superávit no balanço do cruzeiro em 2017

Zezé Perrella gilvan Pinto tavares
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Amce 78 anos - Parabéns

O mês de julho é muito especial 
para o cronista esportivo mi-
neiro. Foi justamente no dia 25 
de Julho de 1939 que foi criada 

a Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos. Iniciativa de um grupo de 
jovens idealistas que trabalhavam na 
divulgação do esporte nos poucos 
jornais e emissoras de rádio da época. 

Canôr Simões Coelho, Leni Pra-
ta, Júlio Correia, Ney Octaviani Ber-
nis, Álvaro Celso da Trindade, Joaquim 
Brum de Almeida, José Olinto Mou-
rão, Marcelo Tavares, Rui de Castro 
Miranda, Osvaldo Bráulio Vilhena, Do-
mingos D’Ângelo e José de Araújo 
Cotta foram os fundadores, conforme 
consta na ata oficial de fundação da 
associação. 

No inicio reunia apenas os cro-
nistas de Belo Horizonte, mas logo a 
ideia foi abraçada pelos companheiros 
do interior e se transformou numa 
associação verdadeiramente estadual. 
Ao longo dos anos, grandes nomes do 
nosso jornalismo esportivo tiveram a 
honra de presidir a entidade.

 O primeiro foi Domingos D´Ângelo, 
depois Vasco de Castro Lima, José de 
Araújo Cotta, Hélio Adami de Carvalho, 
Paulo Nunes Vieira, Cipião Martins Pe-
reira, Sócrates Alves Pereira, Ulpiano 
Chaves, José Flávio Dias Vieira, Waldir 
do Espirito Santo Lau, Afonso Celso 
Raso, Benedicto Adami de Carvalho, 
Rubens Silveira, Jovelino Nunes Viera, 
Álvaro Wilson, Foad Abrahão Caram, 
Dirceu Pereira, Erasmo Ângelo, José 
Orlando da Silva, Flávio Geraldo Ansel-
mo, Luiz Carlos Alves, Alberto  Decat, 
Osvaldo Figueiredo Nobre, Afonso 
Alberto Teixeira dos Santos, Waldir de 
Castro e Carlos Cruz. Alguns cumpri-
ram mais de um mandato. Inúmeros 
companheiros ocuparam cargos nas 
várias diretorias, contribuindo de forma 
valorosa para o constante crescimento 
da associação. 

Desde sua criação o espírito 
de amizade, companheirismo e 
empreendedorismo sempre marcou 
a vida da AMCE. Das lutas para 
o desenvolvimento do esporte 
mineiro, em especial do nosso 
futebol ,  que deixava o quase 
amadorismo para entrar na era do 
profissionalismo. Isto sem falar na 
valorização constante dos outros 
esportes. Na presença forte para 
serenar ânimos nos momentos de 
crise, na organização de campeo-
natos, torneios, festivais e ações 
sociais. Na promoção de reuniões, 
palestras, seminários e congressos 
esportivos. Na defesa e valorização 
dos seus associados e do esporte 
de maneira geral.

A AMCE defendeu com unhas 
e dentes a ideia da construção do 
complexo Mineirão e Mineirinho. Da 
mesma forma reuniu forças políticas 
e esportivas para construção ou 
reforma de vários estádios e giná-
sios no interior de Minas. Manteve 
por anos a fio um clube social para 
congraçamento dos seus associa-
dos, familiares e amigos. Com o 
crescimento da cidade e dificuldades 
em angariar recursos para manter o 
espaço encerrou suas atividades e 
partiu para novos projetos. 

Por intermédio dos seus as-
sociados sempre esteve presente 
nos grandes momentos do esporte 
mineiro e brasileiro. Da mesma for-
ma, sempre dedicou seu apoio nos 
momentos difíceis.

Além do futebol profissional, 
responsável por sua atividade maior, 
a AMCE sempre valorizou os demais 
esportes praticados em Minas, de for-
ma especial o  nosso esporte amador. 

Impossível contar todos os fei-
tos, histórias, lutas e dificuldades da 
AMCE em tão pouco espaço. Seria 
necessário mais do que um livro. 

O que importa mesmo é que a 
AMCE chega aos seus 78 anos de 
existência,  forte e saudável. Sem-
pre pronta e preparada para novos 
desafios.

Formamos uma família unida 
com mais de mil associados em to-
das as regiões do território mineiro. 
Somos parceiros respeitados pelas 
confederações, federações e clubes 
em Minas, no Brasil e no exterior. 

Conquistamos o direito oficial 
para o credenciamento dos profissio-
nais nas coberturas esportivas pela 
Lei Federal 12.395, com respaldo das 
entidades de jornalismo esportivo do 
mundo inteiro. Temos uma valorizada 
sede própria no tradicional bairro de 
Santa Tereza.

A AMCE é uma entidade sem 
dívidas, com todos os seus com-
promissos rigorosamente em dia, 
vivendo exclusivamente dos recursos 
auferidos com as anuidades pagas 
pelos associados.

Conta com uma diretoria execu-
tiva ativa, um conselho deliberativo 
e fiscal atuante, diretores regionais 
no interior e muitos colaboradores. 
Todos realizando um trabalho vo-
luntário, mas com alta competência.  

A semente plantada em 1939 
germinou em terreno fértil, cresceu 
sadia e ao longo dos anos vem acom-
panhando e se adaptando aos novos 
caminhos que a vida moderna exige, 
dentro e fora do esporte.

Na condição de atual presidente 
da Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos, conhecida como AMCE, 
reverencio e agradeço a todos aque-
les que de forma direta ou indireta 
vem contribuindo de forma decisiva 
para o sucesso da nossa entidade 
nestes longos 78 anos de existência. 

Parabéns Cronista Esportivo. 
Parabéns AMCE (1939-2017) – 

25 de Julho – 78 anos


