
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2 9  d e  j u l h o  a  5  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 7 6   R $  0 , 5 0  

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

Isabela Carvalho

PágIna

7

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

hyé rIbeIro

PágIna

2

José Agostinho neto

PágIna

4

mArtin AvenAtti

PágIna

12

Segundo relatório da UNAids, 
entidade ligada à ONU, atual-
mente, 830 mil brasileiros estão 
convivendo com o vírus da Aids 
em nosso país. Desses, cerca 

de 60% conseguem tratamento pelo 
SUS. Contudo, um dado alarmante da 
pesquisa mostra que houve crescimento 
de 3% no índice da doença no Brasil 
entre 2010 e 2016, enquanto que os 
números mundiais mostram uma redu-
ção de 11% nos casos. O infectologista 
e diretor da Sociedade Mineira de In-
fectologia, Carlos Starling, explica que 
faltam programas de educação a fim de 
informar a população, principalmente, os 
jovens sobre os cuidados necessários 
para prevenção. sAúde e vidA – PáginA 7

O cenário político mineiro segue sem muitas novida-
des, no entanto, os nomes de grandes empresários estão 
surgindo quando o assunto é a sucessão do governo do 
Estado. O presidente da CDL/BH, Bruno Falci (foto), 
agora, é uma das possíveis opções para o pleito de 2018 
no embate contra o governador Fernando Pimentel (PT), 
que permanece como favorito, segundo pesquisa do 
Instituto Paraná. PolíticA – PáginA 3

O presidente da Fecomércio MG, 
Lázaro Luiz Gonzaga, demonstra oti-
mismo em relação às vendas, pois, 
em sua opinião, no último semestre 
do ano a movimentação é maior, por 
conta da injeção de mais dinheiro no 
mercado, devido às vagas de em-
pregos temporários e o pagamento 
do 13º salário. A pesquisa sobre a 
Expectativa de Vendas da entidade 
aponta que 70,4% dos empresários 
acreditam que as datas especiais, 
como Dias dos Pais, Dia das Crian-
ças e Natal, além do engajamento do 
comércio virtual, aumenta o potencial 
de transações comerciais neste pe-
ríodo. economiA – PáginA 5

educação empreendedora 
Melhorar o nível de educação e participar de mais 

cursos de capacitação. Essa é a receita do Sebrae Minas 
para que o empreendedorismo deslanche em nosso país. 
oPinião – PáginA 2

turismo em minas
Entusiasmo é o que não falta à nova presidente do Conselho 

Empresarial de Turismo e Eventos da ACMinas, Maria Elizabeth 
Marques Ribeiro. Ela promete incrementar ainda mais esse 
setor, considerado importante para a economia mineira, que 
faturou R$ 17,2 bilhões no ano passado. economiA – PáginA 4

Com mais de 16 milhões de có-
pias vendidas, os Hanson com-
pletam 25 anos de carreira e es-
tão ansiosos para comemorar 
com os fãs brasileiros. Por isso, 
eles farão a turnê “Middle Of 
Everywhere 25th Anniversary 

World Tour”, que passará por 
Belo Horizonte, São Paulo e 
Rio de Janeiro, destacando 
os maiores sucessos do 
grupo. culturA – PáginA 8

Uma oportunidade para que 
empresários dos diferentes seg-
mentos, de toda região Metro-
politana de Belo Horizonte e do 
Circuito da Inconfidência, possam 
expor os seus produtos. Assim, a 
presidente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Itabirito, Ana Caro-
lina Tabari, define a 13ª Semana 
do Desenvolvimento da cidade, 
prevista para os dias 22 a 25 de 
agosto. cidAdes – PáginA 9

saidinhas de bancos 
Nova lei aprovada, em junho de 2017, exige que as insti-

tuições bancárias instalem película fumê ou adesivo perfurado 
nas portas e paredes voltadas para as vias públicas. A medida 
tem a intenção de assegurar o cliente de possíveis saidinhas 
de bancos. Caso a mudança não seja realizada até o dia 31 
de julho, as instituições terão que pagar multa de R$ 10 mil. 
gerAl – PáginA 10

830 mil BrAsileiros com Aids

Bruno Falci pode ser
novidade em 2018

Feira de desenvolvimento promete
movimentar cidade de itabirito
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https://pt.wikipedia.org/wiki/MMMBop_(can%C3%A7%C3%A3o)
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“educação empreendedora estimula
estudantes a pensarem no futuro”

Mais da metade da população bra-
sileira (53,6 %) que está entre os 
18 e 64 anos tem conhecimento, 
habilidade e experiência necessá-

rios para iniciar um novo negócio, segundo a 
pesquisa GEM/2016. Porém, quase um terço 
dos especialistas brasileiros atribuem o baixo 
nível de educação e a falta de capacitação 
como fatores limitantes à abertura e manu-
tenção de novos negócios.

Recentemente, o Sebrae Minas promoveu 
o ConheCER - Seminário Internacional de 
Educação Empreendedora, em Belo Horizon-
te. O evento reuniu gestores, empreendedo-
res, professores, estudantes e especialistas 
nacionais e internacionais ligados à educação. 

Para saber mais sobre os projetos e com-
preender o universo empreendedor brasileiro, 
conversamos com a gerente de Unidade 
de Desenvolvimento de Produtos e Cultura 
Empreendedora do Sebrae Nacional, Mirela 
Malvestiti.

Antes de abrir um negócio, é fundamental que o empreendedor faça um planejamento, colete 
informações que darão subsídio à elaboração de um modelo de negócio (pesquisa de mercado, 
local ideal, fornecedores etc). A partir disso, poderá verificar se o empreendimento pode ou não ser 
viável e saber quanto deverá dispor para iniciar o projeto, compreendendo como a economia poderá 
afetar a iniciativa. Cada perfil de negócio possui uma realidade diferente de investimento e tempo 
de maturação. Além disso, as estratégias adotadas pelo empreendedor, incluindo a praça em que 
atuará, impacta nesse retorno do negócio. Caso o empreendedor não tenha certeza do que pretende 
abrir, pode contar com as Ideias de Negócio no Portal Sebrae, são mais de 450 possibilidades com 
várias dicas de onde e como iniciar sua jornada: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias

“Um bom empreendedor precisa estar sempre em busca de
oportunidades, ter  iniciativa, persistência e comprometimento”

empreender se tornou uma opção para 
quem está desempregado, esse é o 
caminho certo?

Como as pessoas que perderam o emprego neces-
sitam garantir sua subsistência, elas acabam assumindo 
o risco de abrir um negócio em busca de obter uma fonte 
de renda. Quando o desemprego aumenta, é natural que 
a taxa de empreendedorismo, por necessidade, cresça e 
que caia o por oportunidade. Por outro lado, os principais 
problemas dos pequenos negócios são a falta de plane-
jamento e o despreparo. Entender como está o mercado 
em que se deseja trabalhar, compreender o público que 
se deseja atender, além de organizar como realizará o 
investimento inicial, que vai levar algum tempo para se 
pagar, e como irá operar o negócio.

 

em meio ao cenário econômico atual, 
empreender pode ser algo ainda mais 
arriscado?

Nunca existirá um momento completamente se-
guro para abrir um novo negócio, sempre há setores 
em dificuldade e outros que estão muito bem. Em 
qualquer tempo é possível identificar oportunidades 
concretas de empreender e aproveitá-las no merca-
do. Além de atuar com o foco nas necessidades do 
cliente, o empreendedor deve fazer um bom plane-
jamento e uma boa gestão para reduzir os riscos.

 

existe um perfil predeterminado de 
quem pode ser empreendedor?

Um bom empreendedor precisa estar sempre em 
busca de oportunidades, ter iniciativa, persistência e 
comprometimento. Ele necessita exigir qualidade e 
eficiência, saber correr riscos calculados, estabelecer 
metas, buscar informações, formar rede de contatos, 
ter independência, autoconfiança e capacidade de 
persuasão. Dificilmente uma pessoa reunirá todas 
estas características em perfeito equilíbrio, mas é 
importante estar consciente de quais são suas qua-
lidades e pontos de melhoria. O importante é buscar 
capacitação e estratégias para combater as fragili-
dades, tanto do empreendedor quanto do negócio. 

  

muitos brasileiros iniciam seus negó-
cios sem nenhuma qualificação, com 
isso poucos alcançam o sucesso. essa 
ação pode ser considerada cultural?

Isso se deve ao despreparo de muitas pessoas 
que empreendem por necessidade. Quem empreende 
assim, entende que será algo temporário e não investe 
em qualificação como empreendedor. A tendência é 
que seja um trabalho precário, então, não haverá inves-

timentos na empresa ou na formação do profissional 
como gestor, o que faz com que a chance do negócio 
quebrar em um curto prazo seja muito maior do que 
no caso daqueles que empreendem por oportunidade. 

o número de empreendedores não 
para de crescer. Qual é o impacto disso 
na economia brasileira?

Temos acompanhado que o número de CNPJ cria-
dos tem aumentado a cada ano. Hoje, são mais de 11 
milhões de empresas de pequeno porte no Brasil. Há 
5 anos, eram 6 milhões. Temos notado que o empre-
endedorismo cresce ano a ano, independentemente da 
crise. O empreendedorismo é um dos maiores sonhos 
dos brasileiros e, nos momentos de desemprego, ele 
também se transforma em uma opção.

Qual a importância de incluir o empre-
endedorismo na grade educacional? 

A educação empreendedora estimula os estu-
dantes a pensarem no futuro como protagonistas 
de seus sonhos e projetos de vida preparando-os 
para enfrentar os desafios do mundo do trabalho 
de forma criativa, incentivando-os a acreditar e 
investir em ideias inovadoras e sensibilizando-os 
a atuarem de forma responsável com agentes de 
transformação social. 

O Sebrae, com o Programa de Educação Em-
preendedora, pretende contribuir para a construção 
de um novo perfil de estudante, pautado em um 
modelo de educação que favorece metodologias 
criativas, linguagem adequada e compromisso com 
a realidade local.

como se tornar um empreendedor?
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“hoje, são mais de 11 milhões de empresas
de pequeno porte no Brasil”, diz a gerente
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mudança na indústria 

A pauta no segmento econômico de Minas Gerais está, 
neste semestre, circunscrita a temas relacionados 
à conjuntura nacional, especialmente, aos erros da 
administração federal. Não teria como ser diferente, 
afinal, é de Brasília que surgem as diretrizes balizadoras 

na vida de quem trabalha na iniciativa privada, especialmente, no 
setor produtivo. 

Aliás, as notícias vindas do Planalto sempre dão conta de que 
o presidente da República usa de seu poder para ditar normas e 
resoluções, um exemplo é o aumento de imposto no preço do com-
bustível. Isso é um despropósito. Esta volúpia por mais arrecadação 
é levada a efeito com a singular finalidade de cobrir o rombo das 
contas de poder público central, mesmo que para isso seja neces-
sário sacrificar ainda mais o bolso dos contribuintes brasileiros.

Já em Minas, um tema envolvendo o setor industrial mineiro 
refere-se ao debate pertinente à sucessão da nova diretoria da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Mas 
qual o motivo da aludida inquietação, se é que ela existe?

Essa indagação merece uma análise preponderante. Como é 
sabido, a Fiemg aglutina, em seu bojo, uma quantidade enorme de 
indústrias responsáveis por milhões em negócios e, em sua esteira, 
aporta um grande volume de reais, em impostos, para os governos 
de Minas e Brasília. Do mesmo modo, existe a inquestionável quan-
tidade de emprego oriundo deste setor. No entanto, como acontece 
em todos os demais Estados, a indústria mineira tem passado por 
momento de retração, devido à propalada crise nacional.        

Para reencontrar o crescimento, o presidente da federação, 
Olavo Machado Junior, tem expressado a sua pretensão de, cada 
vez mais, suscitar sobre a necessidade de unir o grupo empresa-
rial, inclusive, fomentando a chegada de novos empreendimentos, 
além de receitar a continuidade de modernização do nosso parque 
industrial.

Mas, a crível agitação, minutada nos bastidores, tem como 
escopo uma disputa pela eleição de uma diretoria que deve ser 
empossada ainda no próximo ano, mas que já debatida, espon-
taneamente, pelos postulantes ao posto de presidente. Roga-se 
atilamento e liderança de todos eles para que se mantenham no 
limite da disputa límpida, inclusive, para evitar que uma fissura, 
nesse embate, possa alimentar uma fragilidade do segmento in-
dustrial, diante da concorrência nem sempre civilizada dos demais 
Estados brasileiros.

A desunião dos nossos industriais, neste momento, pode ser 
traduzida em mais uma oportunidade oferecida aos nossos ad-
versários. Para evitar esse fato, aduzimos a sugestão do convite 
ao diálogo de alto nível entre os concorrentes ao cargo de futuro 
dirigente máximo da respeitada Fiemg.

temer e a Virtú
Apesar de polêmico, mas indis-

pensável a todo pensador e 
agente da ciência política, o 
livro renascentista “O Príncipe”, 

de Nicolau Maquiavel, escrito em 1513, 
serviu ao propósito de unificação da Itália, 
em um frágil momento de sua história, na 
mesma época em que o Brasil começava 
a perder sua identidade com a chegada 
dos portugueses. 

A obra – sempre questionada por 
não considerar os 
meios em função do 
propósito, se contra-
pondo a conceitos 
cristãos da época, 
principalmente, na-
quele momento em 
que na Itália a igreja 
católica e o Estado se 
confundiam – tinha 
como elemento de 
estudo a soberania 
da nação e a tentativa 
de coalisão do governo italiano que vivia 
um conflito de estados díspares e lutas 
de poder, que em consequência levava o 
país à falência e a sociedade italiana ao 
empobrecimento. 

É legítimo pensar que no Brasil de 
hoje, no que se refere às disputas pelo 
poder e ao empobrecimento da sociedade, 
estejamos em momento semelhante ao 
experimentado pelos italianos no século 
XVI. Portanto, é razoável que observemos 
a análise filosófica e as sugestões feitas 
por um dos pensadores políticos mais 
importantes da história humana, não por 
apresentar um modelo político utópico, 
mas por mergulhar, de forma prática, nas 
entranhas da constituição do poder e suas 
relações, reconhecendo na política, sua 
própria ética. 

Na análise filosófica de Maquiavel, o 
conceito de Virtú criado por ele, se apre-
senta como um conjunto de qualidades e 
habilidades pessoais do governante na 
manutenção do poder e alguns traços 
indispensáveis ao indivíduo com carac-
terísticas latentes de força e coragem. 
Entre essas qualidades necessárias ao 
governante, se destaca a sabedoria para 
agir conforme as circunstâncias. 

Aos “menos honestos” com a respon-
sabilidade social de 
servir, seria razoável 
concluir que Temer 
(PMDB) tem usado 
de todos, todos os 
meios para a manu-
tenção do seu po-
der, estando, desta 
maneira, adequado 
à ética política con-
temporânea. Ocorre 
que é fundamental 
observarmos o pro-

nome pessoal “seu” que antecede o 
substantivo “poder”. 

O governo objetivado por Maquiavel 
era altruísta e visava construir um Estado 
que resolvesse um ciclo de caos e ins-
tabilidade, enquanto que o governo de 
Temer se caracteriza, indiscutivelmente, 
pela luta dos interesses puramente 
pessoais e corporativistas do seu grupo, 
amparado pela chantagem, pela inescru-
pulosa compra de parlamentares e, pela 
mentira, além do silencioso propósito 
de entregar nosso país aos interesses 
internacionais, o que o torna, a cada 
dia, mais repugnante aos mais de 170 
milhões de brasileiros, como registra a 
mais recente pesquisa Ibope, mostrando 
que 79%  de nós não aceitam e nem 
confiam em Temer. 

Esse propósito espúrio e devastador 
do governo é ratificado pelos números 
apresentados pelo IBGE. Desde que Te-
mer tomou definitivamente a presidência, 
o déficit passou de R$ 70 bilhões para 
R$ 170 bilhões; o PIB registrou as piores 
quedas dos últimos anos; o desemprego 
ultrapassou as expectativas e subiu para 
14,2 milhões de desempregados e a 
indústria retraiu significativamente, como 
exemplo, a produção de automóveis que 
caiu 18,4%. 

Talvez, alguns políticos não percebam 
que, quando no exercício do poder, suas 
almas estão expostas e seus propósitos 
não estão tão velados como desejam. É 
nítido que não basta a Temer o domínio 
das características para lutar pela manu-
tenção do poder, mas, essencialmente, um 
propósito menos egoísta, mais altruísta e 
mais nobre.

A Temer, falta a Virtú.

Desde que Temer
tomou definitivamente
a presidência, o déficit

passou de R$ 70 bilhões
para R$ 170 bilhões

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias
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tércio Amaral

complicações no Atlético 
A direção do Atlético, possivelmente, irá negar, mas circu-

lam informações insinuando que o projeto de construção do 
estádio próprio para o clube estaria ancorado no apoio finan-
ceiro do Banco BMG e da construtora MRV. Até aí tudo bem, 
porém ninguém se dispõe, até o momento, a adiantar quais 
as garantias e o que esses supostos apoiadores iriam exigir. 

eleição diferenciada
“Para que haja uma eleição limpa e sem mácula, os po-

líticos corruptos e delatados precisam ficar impedidos de se 
candidatar, inclusive, por imposição a lei eleitoral. Após isso, 
surgiriam novos nomes para disputar o posto de presidente da 
República, trazendo de volta o orgulho do povo brasileiro. Não 
pode haver o denominado jeitinho para garantir a permanência 
desse pessoal carcomido”. Opinião do cientista político José 
Álvaro Moisés ao participar de um programa de TV.  

rei do palavrão
Na porta do Café Nice, os comentários correm soltos sobre 

a vida de homens públicos em geral. Na semana passada, a 
bola da vez foi o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS). Ele 
apareceu nas redes sociais pronunciando um palavrão contra 
o presidente da República e outras figuras de proeminência 
nacional. Por isso, os frequentadores do tradicional ponto no 
Centro da capital comentaram: “O Kalil, a partir de agora, será 
conhecido como o rei do palavrão”. 

lula igual a maluf
Na avaliação do jornalista e escritor Jorge da Cunha Lima, 

a situação do Lula (PT) não é muito diferente do deputado pau-
lo Maluf (PP), pois, em sua opinião, ambos trabalham muito, 
mas também roubaram demais dos cofres públicos, por meio 
de suas conhecidas maracutaias. Ao concluir seu raciocínio, 
o comunicador disse: “cadeia neles”!

capitalismo do compadrio 
“O capitalismo brasileiro não é serio. Trata-se de um verda-

deiro compadrio, pois, ele envolve, quase sempre, o dinheiro 
proveniente do setor público, que se mistura com o segmento 
privado. Uma lambança”, ironiza Bruno Carrozza, doutor em 
economia pela UFMG. Ok, autoridade.

Petista arrependido
Antigo militante petista, o engenheiro Jobson Andrade, 

assim que se tornou presidente do Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), distanciou-se 
do meio político, não se sabe por precaução ou conveniência. 
Agora, prestes a deixar o posto, já pensa em voltar a fazer 
tremular a bandeira vermelha do partido. Entretanto, há muito 
petista irado com ele.  

sucessão na Fiemg
Durante evento na Associação Comercial e Empresarial de 

Minas (ACMinas), o empresário Aguinaldo Diniz foi direto ao 
ponto, ao ser indagado sobre  como estava o clima em relação 
à sucessão na Fiemg, onde ele é o vice-presidente: “Não sei, 
pois não sou e não serei candidato ao posto”. Será?

saúde na berlinda
Persistem os problemas relacionados à estrutura para 

atendimento no Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo 
Horizonte. Com certeza, isso vem causando transtornos a 
dezenas de pacientes, pois, na maioria das vezes, eles per-
manecem por várias horas na fila. Esse aí é um assunto que o 
prefeito Alexandre Kalil (PHS) deveria cuidar de perto. Afinal, 
o Odilon é, essencialmente, uma casa de saúde da cidade, 
assim como o Hospital Risoleta Neves é uma unidade estadual.

sem parlamentarismo
Indagado sobre qual é a sua avaliação no que diz respeito 

a implementação do parlamentarismo no Brasil, o advogado 
e ex-deputado federal por São Paulo, Airton Soares, disse: 
“Cruz credo, agora não”. Para ele, o momento é horrível até 
para se discutir o tema diante de um Congresso Nacional 
comprometido com a onda de corrupção. “Parlamentarismo é 
coisa séria. Para implementar esse sistema, os políticos têm 
de ser independentes, efetivamente”, concluiu. 

defendendo causa própria
Com seu estilo direto e sem rodeios, o historiador paulis-

tano Marco Antonio Villa atacou o deputado federal mineiro, 
Newton Cardoso Filho (PMDB). “O parlamentar da Comissão 
que cuida do Refis Nacional quer aprovar uma lei praticamente 
zerando os débitos dos grandes devedores. Só para registrar, 
a família dele tem uma dívida de R$ 50 milhões com o Fisco 
nacional”, arrematou.

Pimentel pode enfrentar
empresário em 2018

vez dos empresários?
O pensamento mais ouvido nas diversas 

reuniões informais indicam a preocupação dos 
dirigentes partidários em evitar que surjam 
nomes de oportunistas para se colocarem 
como solução na disputa para governador. 
Vale dizer que se não vingar um os postulan-
tes já propalados, como Pimentel, Anastasia 
(PSDB), Kalil (PHS) e Dinis, a opção seria 
testar um empresário.

Não há novidades em relação aos bas-
tidores da política mineira. Inclusive, a 
pesquisa do Instituto Paraná divulgada, 
semana passada, pela imprensa estadual 

indica a recuperação do prestígio de Fernando 
Pimentel (PT). O resultado já era conhecido pelos 
segmentos mais organizados e encarregados de 
acompanhar esse tema de perto. 

Quando decidiu retornar ao interior para visitar 
duas dezenas de municípios menores, o pré-candi-
dato a governador Dinis Pinheiro (PP) já anunciava 
a possível recandidatura de Pimentel. Aliás, essa 
possibilidade tem ganhado fôlego, especialmente, 
nas pequenas cidades.

No geral, permanece uma situação indefinida 
em relação ao futuro do deputado federal Rodri-
go Pacheco. Não se sabe se, efetivamente, irá 
permanecer no PMDB, ou deixar a sigla e, nesse 
caso, poderia sumir do mapa de pré-candidatos 
em 2018. É o que avaliam os matemáticos da 
política mineira. Por outro lado, os Democratas se 
insinuam fortes como se estivessem preparados 
para o pleito, porém, tudo não passa de um jogo 

Neste segmento, a novidade da semana fica 
por conta da lembrança do nome do presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Bruno Falci. Membro de família tradi-
cional da capital, ele comanda a entidade, mas, 
como líder empresarial, tem ramificações em quase 
todo Estado, por meio das filiais. Mesmo porque, 

perante o Brasil, a CDL é considerada um modelo 
de administração, com resultados práticos para os 
comerciantes e lojistas.

Fora isso, continuam as sugestões e citações 
de nomes de sucesso, como o presidente da Fie-
mg, Olavo Machado; o empresário Josué Alencar, 
ainda filiado ao PMDB, porém, ausente das discus-
sões políticas e empresarias de Minas; o prefeito de 
Betim, megaempresário Vittorio Medioli, que não dá 
qualquer pista se aceita o desafio ou prefere atuar 
nos bastidores para o encaminhamento de outro 
nome de sua pretensão. E, por fim, alimenta-se a 
expectativa de uma possível aceitação do embate 
por parte do dono da Localiza, Salim Mattar. A rigor, 
o seu nome é mencionado apenas pela imprensa. 
Ate agora, ele próprio não veio a público dizer a 
sua opinião sobre o tema.   

Considerando o rigor da atual legislação eleito-
ral, qualquer candidato tem de se filiar a um partido 
político com antecedência para poder se candidatar 
a governador ou cargo majoritário. Neste caso, se 
algum dos aqui citados, realmente, levar o projeto 
político avante, terá que se inscrever a qualquer 
que seja a sigla. Até porque, ao que se sabe, por 
enquanto existem apenas especulações sobre 
esse tópico, sem nada de concreto.

de cena. Afinal, atualmente, eles só contam com 
dois parlamentares federais e dois estaduais em 
seus quadros. Ou seja, em Minas, a sigla é con-
siderada nanica. 

governador continua crescendo nas pesquisas Bruno Falci é uma liderança empresarial forte
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CPI da Câmara convoca
ex-prefeito Marcio Lacerda

Novas oitivas da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que investiga a PBH Ativos S/A 
concentram-se no núcleo político 
envolvido na atuação da empresa. 
Ex-secretários de Educação, de 
Saúde e de Governo, assim como 
o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB), 
serão convocados a prestar informa-
ções sobre a criação da S/A, os riscos 
dos repasses de imóveis e créditos 
municipais ao capital da empresa e 
sua atuação na efetivação de par-
cerias público-privadas (PPPs) para 
construção de centros de saúde e 
unidades de ensino infantil (Umeis). 
As convocações foram aprovadas 
em reunião da CPI, realizada no dia 
24, quando foram apreciados ainda 
18 requerimentos com pedidos de 
informações mais detalhadas à em-
presa, ao Tribunal de Contas (MG) e 
à prefeitura. 

“Faz parte do nosso plano de 
trabalho ouvir, agora, o aspecto po-
lítico da criação e atuação da PBH 
Ativos”, destacou o vereador Pedro 
Patrus (PT), lembrando que já foram 
ouvidas as instituições denunciantes, 
como Defensoria Pública e Auditoria 
Cidadã da Dívida, os órgãos fiscali-
zadores, como o Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, e repre-
sentantes da empresa, inclusive o 
atual presidente. 

“Queremos saber o porquê da 
criação da empresa, qual o propósito 
de colocar as dívidas dos munícipes 
no mercado financeiro”, exemplificou 
o parlamentar, implicando os gesto-
res públicos da época na motivação 
estratégica para criação da S/A.

Na reunião, o colegiado delibe-
rou pela convocação do ex-prefeito 
Marcio Lacerda para o dia 18 de 
setembro, após as oitivas de agosto, 
que devem receber o ex-secretário 
municipal de Saúde, Fabiano Pi-
menta (atual secretário adjunto da 
pasta) e a então secretária municipal 
de Educação, Sueli Baliza, no dia 21 
de agosto, e os ex-secretários muni-

cipais de Governo, Vitor Valverde, 
e o adjunto de Educação, Afonso 
Celso Barbosa, ambos no dia 28 de 
agosto, no dia 31, receberá o ex-
-presidente da S/A, titular do cargo 
à época da constituição da empresa, 
José Afonso Bicalho (atual secretário 
de Estado de Fazenda - MG); já no 
dia 7 de agosto, receberá o sócio 
presidente do banco BTG Pactual, 
André Esteves, preso na Operação 
Lava Jato.

Presidente da CPI, o vereador 
Gilson Reis (PCdoB) destacou que 
vem questionando, desde 2011, a 
decisão da prefeitura em constituir 
uma empresa para gerir imóveis e 

créditos municipais, que colocaria 
em risco o patrimônio público. O 
parlamentar destacou a importância 
de receber os gestores que atuaram 
na constituição da empresa, a fim de 
esclarecer a motivação e os benefici-
ários das operações realizadas.

PBh Ativos

Criada em 2011, a PBH Ativos 
S/A é uma empresa de economia 
mista, criada sob o controle acioná-
rio do Município de Belo Horizonte, 
vinculada à Secretaria Municipal de 
Finanças, sob a forma de sociedade 
anônima. Entre os demais acionis-
tas estão a Prodabel e a BHTrans, 
que integram o conselho fiscal e 
administrativo da empresa. Tendo 
incorporado ao seu capital mais de 
R$ 300 milhões em recursos e imó-
veis do Município, a empresa atua 
na administração e exploração eco-
nômica dos ativos municipais (apli-
cações de patrimônio e de capital) e 
na gestão do patrimônio público em 
projetos de concessão ou de parceria 
público-privada.

Participaram da reunião a verea-
dora Nely (PMN) e os vereadores Gil-
son Reis (PCdoB), Pedro Patrus (PT) 
e Irlan Melo (PR). Acompanharam 
também o debate os parlamentares 
Jair di Gregório (PP) e Preto (DEM).

convocações foram aprovadas em reunião da cPi, realizada no dia 24
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Encontro da AMM conta com
a presença de 44 políticos

Com a presença de 44 prefei-
tos mineiros, o prefeito de Moe-
ma e presidente da AMM, Julvan 
Lacerda (PMDB), e o prefeito de 
Andradas e diretor regional Sul da 
entidade, Rodrigo Lopes (PMDB), 
foram anfitriões do primeiro “AMM 
nos Municípios – Encontro nas 
Macrorregiões”, promovido pela 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM), em Andradas, no Sul de 
Minas. A cidade foi a primeira das 
30 diretorias da entidade que re-
ceberão o projeto de interiorização 
que tem a parceria do Governo de 
Minas, Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MG), CREA-MG, Ministério 
Público de Minas Gerais (MP-MG) e 
apoio institucional da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) e 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).    

“Essa ação de interiorização 
é um primeiro passo que estamos 
dando. Tantas lideranças políticas 
se unirem representa uma grande 
luta”. Com essa fala, Julvan Lacer-
da, abriu os trabalhos, enfatizando 
a importância do momento para ali-
nhar o pensamento e discutir como 
fazer para alcançar os objetivos em 
comum. Segundo ele, os prefeitos 

se unindo e falando a mesma voz, 
é possível mudar o rumo das coi-
sas e transformar a realidade dos 
municípios.

O anfitrião do evento Rodrigo 
Lopes agradeceu pela oportunidade 
de sediar esse primeiro encontro. 
“A AMM existe por uma simples 
razão: representar os interesses 
dos municípios de Minas Gerais. E 
não é só ficando em Belo Horizonte 
e fazendo reuniões na capital que 

atingiremos a questão regional. 
A participação em cada região é 
fundamental”, disse.

Rodrigo destacou a dificuldade 
que os gestores municipais têm en-
frentado em relação à criminalização 
da atividade por parte do Ministério 
Público e da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). “Esse sonho de 
ser prefeito, fazer algum bem para a 
cidade, começa a virar um pesadelo 
quando percebemos que pela nossa 

legislação, nos dias de hoje, prefeito 
é tratado como bandido e tem que 
provar que ele é inocente. São 
enquadrados na LRF, não por ser 
bandido, mas por promotor que tem 
lado político e não está preocupado 
com o município. A justiça não é pra 
fazer política”, defendeu.

O deputado estadual Dalmo 
Ribeiro representou o presidente da 
ALMG, Adalclever Lopes (PMDB), 
parceira da AMM neste projeto de 
interiorização – e destacou o cará-
ter participativo do evento. “Trazer 
o debate por região é muito impor-
tante. Hoje, temos aqui ex-prefeitos, 
ex-representantes da ALMG, inúme-
ros deputados, prefeitos e prefeitas 
que viajaram para debater e discutir 
esse novo momento que o Brasil 
vive, com dificuldades de repasse. 
A saúde está um caos, os repasses 
são insuficientes e por isso, troca de 
experiências é importantíssimo para 
o municipalismo”, disse.

 Ele ainda parabenizou a ges-
tão pela sagacidade do projeto e 
ressaltou que o papel da AMM deve 
ser esse mesmo, de levar para todo 
o Estado a possibilidade de se 
articular para que as mudanças e 
melhorias possam ocorrer.

Andradas, no sul de minas, foi a primeira das 30 diretorias
da entidade a receber o projeto de interiorização
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salim mattar não se manifestou sobre o assunto
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Startups que tenham soluções para o seto-
res de comércio e serviços podem participar da 
segunda edição do “Varejo Inteligente”, progra-
ma da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) em parceria com o Sebrae.

O presidente da CDL/BH, Bruno Falci, 
explica que o objetivo do programa é facilitar o 
encontro do trabalho das startups mineiras com 
os desafios enfrentados pelos empresários, no 
dia a dia de seus negócios. “Dessa forma, es-
peramos que os empresários inovem, melhorem 
suas operações, reduzam custos e ampliem 
suas perspectivas de negócio”, afirma. 

“Para as startups, é a grande chance de ala-
vancarem seus negócios e empreenderem. Elas 
receberão o apoio da CDL/BH e do Sebrae e terão 
seus projetos facilitados e difundidos”, completa.

Durante o programa, as startups passarão 
por etapas de diagnóstico e mentorias, onde 
serão preparadas para atuar junto ao comércio 
varejista. Ao final da primeira etapa, cinco star-
tups serão selecionadas para serem incubadas 
diretamente pela CDL/BH. Além disso, cada uma 
delas será premiada com R$ 10 mil.

Segundo Bruno Falci, o Programa “Varejo 
Inteligente” é uma grande oportunidade dos 

empresários terem contato com produtos e solu-
ções inovadoras. “Os empresários participantes 
poderão se diferenciar dos seus concorrentes e 
ganhar competitividade”, relata.

A edição 2016 do programa contou com 
91 startups inscritas em seis áreas de atuação 
diferentes, sendo que 40 foram selecionadas. 
Das startups selecionadas, 19 entraram com 
propostas e ideias e 14 concluíram testando sua 
respectiva solução com potenciais clientes. Fo-
ram 560 horas de reuniões individuais, gerando 
900 interações com empresários do varejo, o que 
foi proveitoso e produtivo.

minas faturou r$ 17,2 bi com turismo
Apesar do aumento de viajantes, Estado ainda é desconhecido para muitos

Em 2015, Conjunto Arquitetônico 
da Pampulha ganhou
o título de Patrimônio
Cultural da
Humanidade

CDL/BH seleciona startups que tenham
soluções para os setores de comércio

transformações mundiais e as oportunidades
Enquanto o país continua sem definição 

política, o empresariado brasileiro tem, mais 
uma vez, demonstrado sua competência em 
se manter à margem de tantos fatores nega-
tivos, atento ao futuro, distante desse cenário 
desalentador.

Prova disso é o crescimento da produção 
industrial brasileira que registrou, em maio, 
crescimento de 0,8% pelo segundo mês con-
secutivo, em relação ao mês anterior, soman-
do 1,9% nos dois últimos meses. Crescimento 
esse puxado pelos setores automotivo e de 
alimentos.  Os números superaram a expec-
tativa do mercado que era de 0,6%, como o 
melhor resultado para o mês de maio desde 
2011, quando a produção cresceu 2,7%.

Constatamos que, apesar de tudo que 
temos vivenciado, seja no cenário político 
contaminado pela corrupção, na retrógrada 
legislação trabalhista, ou na inadministrável 
carga de impostos, pelo menos os indícios 
de queda de juros e inflação sob controle nos 
garantem certo fôlego. 

Realmente têm razão os economistas 
estrangeiros que não conseguem entender 
como as empresas brasileiras conseguem 
se manter em meio a esse cenário adverso, 

como mostram esses números da indústria. 
Otimista, credito parte desse resultado ao 
espírito aberto de nossos empreendedores 
às mudanças. 

Uma pesquisa da Manpower Group, rea-
lizada em 18 mil empresas de 43 países, que 
acaba de ser divulgada, aponta que um terço 
das aptidões profissionais, hoje consideradas 
importantes, serão inúteis em três anos. Pa-
rece assustador, mas considero altamente 
estimulante e bem de acordo com o momento 
que vivemos. 

Apenas 3 anos parece pouco tempo, mas 
é essa a velocidade da evolução tecnológica 
e seus impactos na economia, nos hábitos e 
comportamentos da sociedade. Por isso, para 
permanecer nesse mercado é essencial que 
os profissionais e empreendedores de todos 
os setores estejam atentos à constante neces-
sidade de se atualizar, de investir na capaci-
tação e na aquisição de novas habilidades, 
principalmente dos profissionais da empresa. 

Assim, a lição do momento é que o apren-
dizado, a atualização de conhecimentos, a 
aquisição de novas habilidades precisa ser 
constante para todos, do empreendedor ao 
profissional que atua em nossas empresas.
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tribunais ou puxadinhos?
Esta é do jornalista de Brasília, Gerson Camarotti: “Na sua qua-

se totalidade, os Tribunais de Contas de todo o país se transformaram, 
ao longo dos anos, em verdadeiros puxadinhos das Assembleias 
Legislativas de seus respectivos Estados”. Ave Maria, gente!

Aumento de imposto 
“Quando anunciou, recentemente, o aumento de imposto 

sobre os combustíveis, o presidente Michel Temer (PMDB), 
deveria ter aproveitado o espaço da imprensa para comunicar 
também uma medida visando diminuir o tamanho da máquina 
estatal. Colocar a majoração de preços para o contribuinte 
pagar, sem oferecer nada em troca, é uma covardia”. Disse o 
secretário de Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa. Pelo 
visto, ele é um crítico do governo federal, com certeza. 

eleição carioca
Sempre cáustico em seus comentários, o jornalista Merval 

pereira deu uma informação de bastidor importante. Segundo 
ele, o pessoal de Brasília já teria negociado apoio à candidatura 
do deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), 
na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, no próximo ano.

Cena final. Seria a única maneira de tirar o Maia dos cal-
canhares do presidente Temer (PMDB), comentou o jornalista.

o tamanho do cruzeiro
Empolgado, o presidente do Conselho Deliberativo do 

Cruzeiro, João Carlos Gontijo, comenta que a eleição para 
presidente do clube, a ser realizada no mês de outubro, contará 
com um contingente de 500 conselheiros votantes. Na mesma 
oportunidade, ele acrescentou: “Atualmente, existem uma mé-
dia de 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo país afora”. 
Presidente exagerado, gente. 

Política em moc
Semana passada, quando a conversa corria solta, na porta 

do Café Galo, no Centro de Montes Claros, ouviu-se, por mais 
de uma vez, que o atual deputado estadual mais votado de 
Minas, paulo Guedes (PT), deixará a Assembleia Legislativa 
para tentar eleição para a cadeira federal. A conferir.

sucessão estadual
Na qualidade de presidente do Partido Verde, o deputado 

estadual Agostinho patrus Filho é um dos nomes procurados 
para discutir, especialmente, o tema relacionado à sucessão 
para governador no próximo ano. Segundo informações de 
bastidores, o parlamentar tem dito que sua aproximação com 
Fernando pimentel (PT) é apenas no plano institucional. Ou 
seja, não há aliança formatada para 2018.

Cena única – Ainda de acordo com conversas registradas 
nos corredores da Assembleia, patrus Filho tem mantido lon-
gos contatos com um dos prováveis candidatos ao Palácio da 
Liberdade, o prefeito de Betim e empresário Vittorio Medioli 
(PHS). Aí tem coisa, ora se tem.

color x Aécio
Quando se viu obrigado a renunciar à Presidência da Re-

pública, Fernando Collor (PTC) teve o aprendizado político 
de esperar um período para voltar à cena. Mas Aécio Neves 
(PSDB), que está respondendo a várias denúncias por corrup-
ção, planeja enfrentar o pleito do próximo ano. Isso seria um 
suicídio de vez. Ele teria de hibernar para ver se tem condições 
de ser esquecido pelo povo ou perdoado, quem sabe. Isso é 
o que se fala muito nos corredores do Congresso Nacional. 

mercantil x stF
Já tem repórter investigativo de um grande veículo da im-

prensa nacional fustigando os bastidores do Supremo Tribunal 
Federal, para saber quais são as ligações de um dos ministros 
com o banco Mercantil do Brasil. Tem cheiro forte neste azedume.

O relatório do Observatório do Turismo de 
Minas Gerais, produzido pela Secretaria de 
Turismo de Minas, aponta que o Estado está 
mais conhecido e tem recebido muitos turistas. 
Segundo esse levantamento, 2016 foi o ano em 
que mais pessoas visitaram as terras mineiras, 
sendo que recebemos 26,1 milhões de viajantes, 
número 7,8% superior ao ano anterior e 8,33% 
a mais em 2014, ano no qual Belo Horizonte 
sediou jogos da Copa do Mundo de futebol 
masculino. 

Além disso, os turistas deixaram, apro-
ximadamente, R$ 17,2 bilhões na economia 
de Minas no ano passado. A presidente do 
Conselho Empresarial de Turismo e Eventos 
da ACMinas, Maria Elizabeth Marques Ribeiro, 
assinala que o bom resultado do setor se deve, 
principalmente, às mudanças feitas na capital 
para a Copa. “Belo Horizonte mudou um pouco 
a visão de si, as obras influenciaram demais 
na vida do belo-horizontino e até aquele mais 

tradicional e que não queria que a cidade 
mudasse, gostou. Belo Horizonte cresceu e 
mudou. Agora, temos uma cidade grande e que 
pensa no turismo”.   

Ainda que os números estejam melhores 
se comparado a anos anteriores, Minas ainda 
esbarra em algumas dificuldades, como a fal-
ta de espaços para sediar grandes eventos. 
“Apesar de ter o Expominas, na Gameleira, 
não temos um grande local para fazer con-
gressos. O maior é o Palácio das Artes, que 
comporta mais ou menos 1.500 pessoas e, 
por isso, os maiores eventos não vem para 
Belo Horizonte”.

O desconhecimento dos atrativos locais 
também é um obstáculo para atrair mais turistas 
para o Estado. O estudante de arquitetura e 
costarriquenho, Fabian Chacon, 26, conta que 
quando fala-se em Brasil com ele, tudo que 
consegue lembrar são cidades como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. “Só ouvi falar 
de Minas Gerais por meio de um professor da 
universidade que estudou lá e por uma amiga 
que conheci na internet”. 

Mesmo sendo fã dos trabalhos do brasileiro 
Oscar Niemeyer, ele não sabia que em Belo 
Horizonte havia obras do arquiteto. “Acho que 
nos ensinam e mostram muito pouco dessa 
parte da América”. 

Para tentar mudar essa realidade, Maria 
Elizabeth acredita que é necessário que se divul-
gue ainda mais as atrações do Estado. “Na se-
mana passada, fomos surpreendidos com seis 
páginas de um jornal de Brasília falando sobre 
BH. Se isso acontecer mais vezes, vamos ter o 
turista aqui para conhecer que Minas é essa”. 

Perfil dos turistas 
Maria Elizabeth explica que existem dois 

tipos de turistas, os que viajam para lazer e 
aqueles que vão a trabalho. “Todos os dois são 
bem-vindos, pois eles trazem dividendos para 
a cidade. Entretanto, os gastos são em setores 
diferentes. O de lazer vai procurar os pontos de 
diversão da cidade, já o de negócio vai estar 
voltado para o evento, lota a rede hoteleira e 
também procura os locais turísticos”.
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maria elizabeth ribeiro volta ao conselho
empresarial de turismo e eventos da Acminas
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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.

Aumento de custo para setor mineral vai
afetar preços da indústria e agroindústria

O anúncio do aumento do royalty da mineração por Medida Provisória (MP), feito pelo 
governo federal, em Brasília, vai repercutir nos preços da indústria e da agroindústria. Este 
efeito cascata inflacionário poderá atingir também o atacado e o varejo e, por consequência, os 
consumidores. Isso porque quase tudo o que é consumido tem minérios em sua composição ao 
longo da cadeia produtiva. 

Minérios utilizados na fabricação de fertilizantes – destinados ao cultivo de alimentos – e 
também de ração animal, bem como água mineral, potássio, ferro e ouro são alguns exem-
plos de produtos que terão custos elevados com efeito imediato, em razão da MP.  Aumentar 
o royalty da mineração, na prática, é reajustar os custos dos produtos destinados ao consumo. 
Este royalty é expresso em lei como Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM). 

Acréscimo será repassado 
As mineradoras se sentem pressionadas a repassar essa nova elevação de custos à 

cadeia produtiva industrial. Esta nova condição irá aumentar o risco de perda de competi-
tividade no mercado internacional de minérios. O Brasil é um dos principais exportadores 
de minério, sendo o ferro o principal mineral sólido da pauta de exportações.  O aumento 
do royalty, portanto, torna os nossos produtos menos competitivos no mercado internacional 
e geram menos receitas, ou divisas, para o país.

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), as companhias alegam que, pra-
ticamente, não têm mais como cortar despesas para compensar a elevação do royalty. Já 
enxugaram custos seguidamente nos últimos anos para enfrentar a crise econômica. 

reajuste 
O reajuste do royalty tem dois componentes: a base de cálculo é alterada, ou seja, a CFEM 

passará a incidir sobre o faturamento bruto das mineradoras e não mais sobre o faturamento 
líquido, o que eleva significativamente a contribuição das empresas; além disso, as alíquotas 
da CFEM de vários minérios serão reajustadas. 

A alíquota do ferro, por exemplo, passará de 2% para até 4%; a do ouro irá de 1% para 
2%; a do potássio, um dos principais insumos básicos para a agroindústria, ficará com uma 
das alíquotas mais elevadas: 3%, o que pode ser considerada uma distorção, uma vez 
que o Brasil importa mais de 90% desse minério. O setor de agregados para a construção 
civil foi beneficiado com redução da alíquota do royalty, porém, recolherá bem mais CFEM 
do que atualmente, em razão da mudança da base de cálculo, que passará a ser sobre o 
faturamento bruto. 

Segundo o Ibram, as mineradoras desconhecem estudos técnicos que justifiquem o 
reajuste da CFEM nos parâmetros anunciados. A arrecadação da CFEM é dividida entre 
municípios mineradores (65%), Estados (23%) e União (12%). Caso a elevação da CFEM 
prejudique os negócios das mineradoras, o valor a ser arrecadado poderá cair, em vez de 
aumentar, em razão da retração esperada na atividade. 

mudança inadequada 
O Ibram considera o aumento inadequado para o momento atual da economia. O instituto 

também discorda da opção do governo pelo reajuste por meio de MP, o que torna seu efeito 
imediato. Sendo assim, nenhuma empresa teve condições de calcular exatamente o impacto 
dessa elevação de custos e as consequências sobre os empreendimentos minerais, os empregos 
e os investimentos. O mesmo ocorre com os segmentos industriais que utilizam minérios como 
matérias-primas. 

investimentos caem 
A notícia do aumento da CFEM vem em péssimo momento, dizem as mineradoras. Os 

investimentos em mineração no Brasil decaíram fortemente desde 2012. Segundo levanta-
mento periódico do Ibram, naquele ano, a expectativa era de um investimento global de US$ 
75 bilhões para o período 2012-2017; este ano, o estudo mostra que o valor a ser investido 
em 5 anos (2017-2022) caiu para US$ 18 bilhões. 

O setor mineral também é impactado negativamente com baixa nos preços dos minérios. 
Estes preços são estabelecidos pelo mercado internacional e qualquer alteração nos custos 
internos no Brasil afeta diretamente a competitividade das mineradoras. 

Além de reajustar fortemente o royalty recolhido pelas mineradoras, o governo federal 
anunciou nesta data um programa de revitalização do setor mineral. Na avaliação do Ibram, 
as medidas, como a transformação do atual Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) em agência reguladora, estão em consonância com as aspirações do empresariado. 
No entanto, tais medidas não trarão alívio ao desequilíbrio financeiro projetado pelo reajuste 
da CFEM.

datas comemorativas podem
aquecer o comércio na capital

46% dos entrevistados estão 
otimistas/esperançosos em relação 
ao novo cenário; 18,6% confiam 
no histórico de que o segundo 
semestre é naturalmente melhor; e 
9,1% apostam na força das datas 
comemorativas.

O segundo semestre deste ano promete 
movimentar o comércio varejista, visto que três 
datas comemorativas contemplam os próximos 
6 meses – Dia dos Pais, Dia das Crianças e Na-
tal –, além dos eventos que engajam o comércio 
virtual, como Black Friday (24 de novembro) e 
Cyber Monday (27 de novembro), nos quais 
oferecem descontos significativos para os 
consumidores. A pesquisa de Expectativa de 
Vendas realizada pela Fecomércio MG, mostra 
que 70,4% dos empresários acreditam que es-
ses fatores serão benéficos para seus negócios 
em relação ao período anterior.

Em nota, o presidente do Sistema Fecomér-
cio MG, Sesc e Senac, Lázaro Luiz Gonzaga, 
ressalta que, tradicionalmente, os últimos 6 
meses do ano são mais aquecidos, com inten-
sificação da atividade econômica e injeção de 
renda no mercado, devido às vagas de emprego 
temporário e o pagamento do 13º salário. 

O economista Guilherme Almeida aponta 
que o país teve um primeiro semestre mais 
favorável em termos macroeconômicos. “Houve 
queda da inflação e dos juros nominais, e os 
indicadores de emprego começaram a respon-
der aos estímulos. Espera-se uma continuidade 
desse movimento nos próximos meses, além de 
períodos pontuais de incremento das vendas”. 

De acordo com o levantamento, 61,9% 
das empresas apontaram que seu volume 
de vendas reduziu no primeiro semestre se 
comparado a 2016. O estudo ainda salienta a 
necessidade dos empresários se planejarem 
para atrair o consumidor e minimizar os efeitos 
do cenário econômico proveniente do início 
do ano. Seguindo a dinâmica mercadológica, 
48,2% realizará ações promocionais nos pró-
ximos meses e 15,3% investirá em ações de 
mídia e propaganda.

De acordo com o estudo, os três segmentos 
que se portaram melhor foram: combustíveis 
e lubrificantes (50%), veículos e motocicletas, 
partes e peças (34,1%) e supermercados, 
hipermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (28,9%).

consumo nacional em julho
De acordo com dados da Confederação 

Nacional do Comércio (CNC), a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) registrou aumen-
to de 0,2% na avaliação mensal e aumento de 
12,5% em relação a julho de 2016. Entretanto, 
o índice total ainda permanece em um nível 
menor que 100 pontos, abaixo da zona de 
indiferença, o que indica uma percepção de 
insatisfação com a situação atual. 

O nível de confiança das famílias com renda 
abaixo de 10 salários mínimos apresentou melho-
ra de 0,7% na comparação mensal e o daquelas 
com renda acima de 10 salários mínimos uma 
queda de 1,7%. O índice das famílias mais ricas 
está em 88,8 pontos; e o das demais, em 75,1 
pontos. Os índices abertos por faixa de renda 
também continuam abaixo dos 100 pontos. 

Na base de comparação regional, Centro-Oeste 
e Sudeste mostraram variações mensais positivas. 
A maior variação ocorreu na região Centro-Oeste, 
com melhora de 0,7% na intenção de consumo e a 
pior na região Sul, com queda de 0,5%.

De acordo com a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) da CNC, de maio, o volume 
de vendas dos 10 segmentos que integram o 
comércio varejista, no conceito ampliado, avançou 
4,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Balanço negativo
78,2% dos empresários entrevistados re-

velaram que as expectativas para este primeiro 
semestre não foram alcançadas em relação ao 
volume de vendas. E para 61,9%, os resulta-
dos foram piores em relação ao ano passado 
e, consequentemente, mais de 50% das lojas 
que apresentaram tal resultado a queda foi 
acima de 20%.

otimismo e esperança - 46%

2º semestre é sempre melhor - 18,6%

datas comemorativas - 9,1%

novos produtos no mercado - 8%

 crise econômica - 53,4%

crise política - 21,4%

cautela do consumidor - 13,7%

inadimplência - 11,2%

motivos para crescimento motivos que podem dificultar

48,2% dos empresários realizarão ações promocionais nos próximos meses

dados expectativa de vendas Fecomércio mg

Ariane Braga
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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 são vendas e 
desenvolvimento de novos negócios

D A   C O C H E I R A

Turismo é negócio. E negócio é 
da responsabilidade de empresários 
e empreendedores, que necessitam 
de investimentos para o seu completo 
desenvolvimento e consolidação no 
mercado. O projeto BH aos Olhos 
do Mundo requer posicionamento e 
venda de BH como um destino de 
negócios preferencial que ofereça 
um serviço de excelência. Estamos 
colocando em prática todas as re-
comendações da GainingEdge, com 
metas claras e programas que entre-
garão novas reuniões e encontros de 
negócios, respondendo a períodos 
abertos no robusto calendário de 
eventos da cidade.

BH tem agora um audacioso 
plano de ações para evoluir e encon-
trar sucesso no competitivo mercado 
de turismo e eventos empresariais. 
Trabalho colaborativo de todos os 
parceiros, incluindo líderes do setor do 
turismo, governamentais, academia 
e do setor corporativo, num comitê 
de implementação para auxiliar a 
execução de todas as ações.

A tarefa é reforçar parcerias 
estratégicas com organizações para 
gerar novos negócios, ou seja, es-
tabelecer networks para um trabalho 
compartilhado visando implementar 
programas, como, por exemplo, novos 
eventos empresariais, desenvolvimen-
to de novos produtos, capacitação da 
mão de obra, branding - conjunto de 
atividades que se destinam, exclu-
sivamente, a gestão de uma marca 
-, atuando desde a sua concepção 
e continuamente ao longo do seu 
desenvolvimento, essencial para o 
sucesso de um negócio, pois permite 
que a marca do produto ou serviço 
oferecido por determinada empresa se 
torne conhecida no mercado. 

Para o sucesso desta empreitada, 
buscamos novos empreendedores 
em todos setores produtivos, para 
regulamentar discussões e tópicos 
relevantes do projeto – marketing e 
promoção, infraestrutura, desenvolvi-
mento de produtos de comunicação e 

o financiamento do marketing do des-
tino. As reuniões do Fone BH (Fórum 
de Negócios e Eventos de Belo Hori-
zonte) – onde se reúne toda a cadeia 
produtiva do turismo – já acontecem e 
terminam num grande evento no mês 
de novembro de cada ano.

Desta maneira, os participantes 
do projeto têm dialogado com os con-
sulados, com as câmaras de Comércio 
Internacionais, com os conselhos 
regionais profissionais, associações 
comerciais e industriais, tendo em 
vista a criação ou vinda de novos 
eventos empresariais para a cidade, 
utilizando a plataforma de eventos 
– forte instrumento de marketing ins-
titucional e empresarial - com um fluxo 
turístico maior, ocupando os hotéis e 
movimentando os diversos serviços – 
hotelaria, organizadores de eventos, 
alimentação fora do lar, transporte, 
agenciamento, visita a atrativos, visita 
para compras, etc. -. Queremos um 
aumento crescente do fluxo turístico 
de qualidade na cidade e região. Outra 
iniciativa é desenvolver um conjunto 
padrão de métricas de desempenho, 
aliado a metas, que irão monitorar o 
desempenho e o progresso do destino 
nas diversas entregas previstas no 
Plano de Sustentabilidade. 

A Coopetição – cooperação na 
competição - possibilita manter sem-
pre os mesmos parâmetros de aten-
dimento, permitindo que os serviços 
oferecidos tenham sempre o mesmo 
padrão de qualidade. Atenção para 
os novos modelos de negócios, que 
carregam valores transformadores e 
que estão já sendo aplicados em di-
versos setores da economia, gerando 
empregos, movimentando a economia 
e promovendo o desenvolvimento 
econômico e social, para que todos 
possam fazer parte de um todo.

Outra ação em andamento é o 
posicionamento de BH como cidade 
referência em eventos médicos e de 
saúde, algo que vem desde os pri-
meiros anos da capital e que temos 
que resgatar. Como todos percebem, 

“médico nunca para de estudar”, 
e o número de palestras, cursos, 
seminários, workshop e congressos 
é enorme, ganhando de qualquer 
outro setor produtivo. A Fecomércio 
MG, incentivada pelo BHC&VB e em 
parceria com a AMMG, está fazendo 
um estudo de sistematização do setor, 
para termos números para análise e 
avaliação do que deve ser planejado 
e realizado.

Vender BH é essencial. Já somos 
uma cidade com atrativos robustos – 
Pampulha como Patrimônio Cultural 
da Humanidade, Circuito Liberdade, 
a Serra do Curral e seus mirantes 
e trilhas -, e temos as grutas e Pe-
ter Lund, os 250 anos da Serra da 
Piedade como romaria religiosa, o 
Inhotim, o Vale Verde, o Circuito dos 
Cristais. A cidade é porta de entrada 
para as cidades históricas e Estrada 
Real. Precisamos estar presentes nas 
principais vitrines das operadoras e 
agências de turismo nacionais e inter-
nacionais. Um trabalho fundamental é 
termos empresas do turismo receptivo 
com produtos diversos regulares, 
ou seja, diários e precificados, para 
serem oferecidos aos turistas. Pre-
cisamos de um operador nacional 
que faça a distribuição do produto 
BH, contando com a força de nossos 
atrativos e diferenciais de criatividade 
e inovação. São 54 mil agências de 
viagens físicas no Brasil e milhares 
de plataformas digitais como vitrine 
para esta venda.

Necessário que estes produtos 
ou pacotes turísticos sejam de conhe-
cimento de toda a Cadeia Produtiva, 
principalmente aqueles que atuam 
diretamente com o turista – hotéis, 
restaurantes, atrativos, taxistas – e 
que possam ser oferecidos todas es-
tas oportunidades de novas experiên-
cias. Podemos ser ricos no turismo de 
experiência – tendência mundial – na 
natureza, nas águas, na gastronomia, 
na aventura, na história, na tradição 
e na modernidade. Temos que nos 
mostrar ao mundo!

VAMOS pAGAR O pATO? - O presidente Temer (PMDB) se as-
sustou quando o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, colocou na frente do 
prédio da federação o pato para protestar e deixar claro que o povo, 
novamente, foi chamado para pagar a conta da irresponsabilidade 
dos governantes. O Executivo estaria recebendo apoio popular, se 
ele promovesse reuniões com o Supremo Tribunal Federal, Ministério 
Público Federal (MPF), Congresso Nacional, Câmara e Senado e 
propusesse corte de despesas para esses poderes como os auxílios 
de moradia, transporte, verbas de paletó e alimentação. Só isso da-
ria ao povo brasileiro uma demonstração de que essas autoridades 
estariam determinadas a ajudar a diminuir a gastança.  Veja o que 
vem acontecendo no MPF, que está propondo um acréscimo de 16% 
para o seu pessoal, quando a inflação que regula os aumentos de 
salários para todas as outras classes, baseada no índice do ano, 
não chegou a 4%. Outra possibilidade seria diminuir o número de 
nomeações via recrutamento amplo. É certo que mais de 5 mil cargos 
como quer o governo federal, no sistema de demissão voluntária, 
desapareceriam e resolveriam o problema da administração pública. 
Muitas outras medidas poderiam ser propostas antes de aumentar 
impostos para o povo.

LuTO NO JORNALiSMO - Morreu na segunda-feira (24), o 
jornalista da Rede Globo Minas, Artur Almeida. Ele passava férias 
com a família, em Portugal, quando sofreu uma parada cardiorres-
piratória. Artur chegou a ser atendido por médicos, mas morreu a 
caminho do hospital. Editor-chefe e âncora do MGTV há 20 anos, ele 
era, sem sombra de dúvidas, um dos maiores e mais competentes 
comunicadores do Estado. O jornalista deixa esposa e três filhas. 
O Edição do Brasil se solidariza, neste momento, com a família e 
seus colegas de profissão.

Neste final de semana, o gostoso é visitar o Festival do 
Queijo Minas Artesanal, na Serraria Sousa Pinto. Uma feira 
bem ao gosto dos mineiros. 

O Governo Temer comemorou, em junho, o crescimento 
de 15,1% na produção de veículos, em comparação ao mesmo 
mês do ano passado. No primeiro semestre foram produzidos 
1,2 milhão de unidades, incluindo automóveis, veículos comer-
ciais leves, caminhões e ônibus. Um crescimento de 23,2% na 
comparação com o primeiro semestre de 2016.

O historiador e escritor Luiz Fernandes de Assis visitou 
a ala LGBT do presídio de Vespasiano, na Grande BH. Luiz é 
autor de “Na Esquina do Século”, um dos livros trabalhados 
pelos detentos durante a última etapa do Rodas de Leitura, 
projeto do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e 
Sempre um Papo, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Administração Prisional (Seap).

comPetÊnciA

o  i n f l u e n t e 
e m p r e s á r i o 
Antonio geral-
do mota, que 
c o m a n d a  a 
empresa Auge 
tecnologias & 
sistemas, uma 
das gigantes do 
segmento de 
soluções para a 
gestão Pública
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domingo, dia 30 de julho
Radialista Rui Chaves - Rádio Itatiaia 
Rosa Lambertucci - Contagem
Marco Antônio Ferreira

segunda-feira, 31 
Marlene Abreu Rocha
Jornalista Hamilton Gualberto
José Geraldo Gomes 

terça-feira, 1º 
Jornalista Afonso Barroso
Cleiton Geraldo Andrade
Ex-deputado Carlos Cota

Quarta-feira, 2 
Deputado Mauro Lopes 
Cesar Pereira Vanucci
Gervásio Horta 
Dr. José Maria Borges
Gil Cesar Moreira de Abreu
Professora Arlene - Rádio Itatiaia

Quinta-feira, 3
Cristiane dos Santos Antão Lara 
Dr. Antônio Carlos Lana
Jornalista Antônio Vilaça Junior

sexta-feira, 4
Maria Eugênia Murta Lage
Publicitária Patrícia Avelar
Radialista Renato Gonçalves

sábado, 5
Jornalista Eujacio Antonio Silva - Edição Do Brasil
Jornalista Nilseu Ferreira 
Simone Lima - mulher de João Heraldo Lima

NA SEMANA pASSADA, pela primeira vez na história da Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a sala de imprensa na 
qual frequentam os jornalistas foi fechada a mando da mesa diretora 
da casa.

FAZENDO GRAÇA COM CHApÉu ALHEiO - Foi a decisão do 
presidente Temer (PMDB) que, ao receber integrantes das Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro, prometeu dar uma verba de R$ 13 
milhões para que o desfile do próximo ano seja realizado, já que o 
prefeito Marcelo Crivella (PRB) se recusa a repassar o que foi dado 
ano passado para os desfiles oficiais. O prefeito, que é evangélico, 
bispo da Igreja Universal, já declarou que não gosta de Carnaval e 
prefere usar o dinheiro em obras sociais. Para ele, o evento não é 
festa de Deus.
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ProgrAmAÇão cinemArK
BH SHOppiNG (27/07/2017 A 02/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 14:40 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)

1 Em Ritmo de Fuga - 14 anos DuB 11:50 (todos os dias)

2 Dunkirk - 14 anos LEG 13:40 - 16:20 - 19:00 - 21:40 (todos os dias)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D DBOX 12:50 - 16:00 - 19:10 - 22:15 (todos os dias)

4 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:20 - 15:00 (todos os dias)

4 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D 17:40 - 21:00 (todos os dias)

5 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D 12:00 - 15:20 - 18:40 - 22:00 (todos os dias)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:00 (seg a sex)

6 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 18:25 - 21:25 (todos os dias)

6 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos DuB 15:30 (todos os dias)

7 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:20 - 15:40 (todos os dias) **11:00 (sáb/dom, horário extra)

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

8 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 12:30 - 14:50 - 17:10 - 19:30 - 21:50 (todos os dias)

9 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 14:30 (todos os dias) **11:25 (sáb/dom, horário extra)

9 7 Desejos - 14 anos LEG 20:00 - 22:20 (todos os dias)

9 7 Desejos - 14 anos DuB 17:25 (todos os dias)

10 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 - 16:40 - 19:25 (todos os dias) 
**11:40 (seg a sex, horário extra)

10 Meus 15 Anos - 10 anos ORi 11:40 (sáb/dom)

10 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 22:05 (todos os dias)

pÁTiO SAVASSi (27/07/2017 A 02/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 - 16:20 - 18:40 (todos os dias) **11:40 (sáb/dom, horário extra)

1 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 21:00 (todos os dias)

2 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 12:00 - 14:20 (todos os dias)

2 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 16:45 - 19:25 - 22:15 (todos os dias)

3 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:40 - 16:00 (dom a qui) 13:00 (sex/sáb) **11:30 (dom, horário extra)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 18:20 - 21:20 (dom a qui) 15:20 - 18:20 (sex/sáb)

3 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 21:20 (sex/sáb)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 12:50 (todos os dias)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 15:50 - 19:00 - 22:00 (todos os dias)

5 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 12:10 - 14:50 - 17:40 - 20:30 (todos os dias) **23:30 (sáb, horário extra)

6 Dunkirk - 14 anos LEG 12:30 - 15:10 - 17:50 - 20:50 (todos os dias) **23:40 (sáb, horário extra) 

6 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 00:01 (qua)

7 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 13:15 (todos os dias) **23:50 (sáb, horário extra)

7 7 Desejos - 14 anos LEG 16:30 - 19:10 - 21:30 (todos os dias)

8 Carros 3 - LiVRE DuB 12:40 - 15:30 (todos os dias, exceto ter e qua) 12:40 (ter e qua)

8 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 18:10 - 21:45 (todos os dias, exceto ter e qua) 15:30 (ter e qua)

8 Royal Opera House: A Bela Adormecida - LiVRE LEG 19:30 (ter)

8 Death Note: iluminando um Novo Mundo - 12 anos LEG 20:30 (qua)

DiAMOND MALL (27/07/2017 A 02/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Dunkirk - 14 anos LEG 13:50 - 16:40 - 19:20 - 21:50 (todos os dias)

2 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 14:30 - 21:30 (todos os dias) **17:40 (seg a qui, horário extra)

2 Os Meninos que Enganavam Nazistas - 12 anos LEG 17:40 (sex a dom)

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

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 16:15 - 19:05 - 22:00 (todos os dias)

4 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 12:50 - 15:30 - 18:30 - 21:10 (todos os dias)

5 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:30 - 16:00 - 18:10 (todos os dias)

5 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 20:50 (todos os dias)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:00 - 15:10 - 17:30 (todos os dias)

6 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 20:00 (todos os dias)

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

cresce em 3% número de 
casos de Aids no Brasil

Contudo, de acordo com especialista, tratamento 
disponibilizado pelo SUS é referência mundial

Re
pr

od
uç

ão
/R

ed
e 

Gl
ob

o/
M

in
as

Segundo relatório da UNAids, órgão 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), divulgado no dia 20, o número 
de casos de Aids no Brasil cresceu 3% 
no período entre 2010 e 2016. Os dados 
estão na contramão mundial, uma vez 
que a taxa global apresentou queda de 
11% nos diagnósticos de HIV. Hoje, 830 
mil brasileiros vivem com o vírus e 60% 
deles têm acesso ao tratamento que é 
disponibilizado pelo SUS.

De acordo com o infectologista e dire-
tor da Sociedade Mineira de Infectologia, 
Carlos Starling, existem diversos motivos 
para o aumento no número de casos. “Os 
índices sobem, principalmente, na popu-
lação mais jovem. Faltam programas de 
educação a fim de informar esse nicho e 
sensibilização de um modo geral”.

A assistente social Heliana Moura, 
vive com o HIV há 21 anos. Ela também 
acredita que falta informação acerca da 
doença. “É preciso pensar em outras 
formas de trabalhar a prevenção. As 
pessoas, sobretudo, os jovens, não dão 
mais atenção à frase ‘use camisinha’. Eles 
estão começando a vida sexual mais cedo 
e sem prevenção. É preciso trabalhar o 
viés da responsabilidade, fazê-los enten-
der que existe a escolha – se prevenir ou 
não -, mas, que ela gera consequências”.

Ela conta que ainda há um precon-
ceito muito grande em torno da patologia. 
“Muita coisa mudou nesses 21 anos em 
que vivo com o vírus, menos o impacto de 
descobrir a doença. As pessoas ainda têm 
medo de receber o diagnóstico. Quando 
recebi o meu, fui a uma clínica particular 
e levei o resultado para abrir em casa. 
Quando descobri que era soropositivo, 
não tive ninguém para me aconselhar, 
parecia ter recebido uma sentença de 
morte”, relembra.

A assistente social afirma que, hoje, 
trabalha no Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) e faz a entrega 
dos resultados de diagnósticos do HIV. 
“Atualmente, existe uma acolhida a 
essas pessoas, a Secretaria de Saúde 
conseguiu ampliar esse treinamento 
para todos os centros de saúde. Quando 
alguém recebe o resultado de exame, 
o levamos para uma sala e conversa-
mos sobre o seu quadro. Tudo para 
informá-lo da maneira correta, isso é 
importante e necessário”.

Filhos livres do hiv
Segundo dados da Sociedade 

Americana de Reprodução Humana, 
cerca de 86% dos pacientes com HIV 
estão na faixa etária de 15 a 44 anos, 
sendo que 30% deles querem filhos. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 
desde 2006 até junho de 2016, foram 
notificadas 99.804 gestantes infectadas 
pelo HIV no Brasil. 

O especialista em reprodução e 
diretor da Clínica Vilara, Sandro Sabino, 
explica que há métodos para assegurar 
que a criança não seja infectada. “Quan-
do o homem é soropositivo, o ideal é que 
se faça uma fertilização In Vitro. O sêmen 
é preparado, lavado e a amostra conge-
lada. Após isso, é realizado um estudo 
para ver se o material está livre do vírus, 
se estiver, então é feita a fertilização”. 
Agora, caso a mulher possua o HIV, o 
procedimento é maior, uma vez que é 
preciso ter cuidado antes, durante e de-
pois da gestação. “Antes dela engravidar, 
é preciso saber como está a sua carga 
viral. Durante o pré-natal, há medicações 
que ela terá que tomar, inclusive, após o 
parto. O bebê também é medicado ao 
nascer”, acrescenta.

Foi o que aconteceu com Heliana. 
Ela tem dois filhos e um deles nasceu 
após o HIV. “Com a medicina avançada, 
é possível ter um bebê sem infectá-lo. 
Após o parto, ele tomou um xarope 
que ajudou na proteção e eu não pude 
amamentá-lo, pois podia contaminá-lo 
pelo leite. Mas, foi um processo muito 
tranquilo e deu tudo certo”.

o que é a Aids? 
Segundo o especialista, a Aids é 

uma infecção viral que compromete o 
sistema imunológico e que pode ser 
transmitida por via sexual, por meio da 
relação desprotegida; vertical, de mãe 
para filho; e por acidentes ocupacionais.

Ele acrescenta que, na maioria dos 
casos, o vírus se manifesta no indivíduo. 
“São raríssimos os episódios em que a 
pessoa resiste ao HIV. Pode acontecer 
dela não se infectar, mas é uma absoluta 
exceção, assim como ter o vírus e ele 
ficar ‘adormecido’ no organismo. A do-
ença quase sempre vai se desenvolver. 
Geralmente, depois de 2 a 3 anos da 
contaminação”.

tratamento
A Aids ainda não possui cura, mas o 

tratamento disponibilizado pelo SUS é, 
de acordo com Starling, referência mun-
dial. “Fomos os primeiros a disponibilizar 
a medicação por via pública e para 
todos os infectados. E esse programa 
se moderniza cada vez mais. Trata-se 
de um conjunto de três a quatro drogas. 
Contudo, há pessoas que fazem uso 
inadequado dos remédios e isso pode 
fazer com que o vírus evolua para uma 
forma mais resistente. Mas, de um modo 
geral, eles são eficazes”, conclui.

Atualmente, 830
mil brasileiros

vivem com o vírus
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infectologista e diretor da sociedade
mineira de infectologia, carlos starling

Hand Spinner pode 
trazer riscos de acidentes

Um passatempo que virou ma-
nia entre as crianças, adolescentes 
e, até mesmo, alguns adultos, é 
o Hand Spinner. A palavra pode 
ser difícil de ser pronunciada, mas 
você provavelmente já ouviu falar. 
Em uma tradução literal significa 
“girador de mão” e consiste em 
um brinquedo portátil, no formato 
de hélice, que giram na ponta dos 
dedos de quem o segura. O objeto 
pode ser encontrado de várias cores 
e formatos em camelôs ou pela 
internet, a preços que variam entre 
R$ 20 e R$ 30. Porém, o que muitas 
pessoas desconhecem, são os prós 
e contras dessa brincadeira.

Conforme o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro), o Hand Spinner pre-
cisa cumprir todas as normas técni-
cas e possuir o selo de identificação 
do instituto para ser comercializado. 
No entanto, muitos modelos en-
contrados não são certificados e 
podem causar acidentes como 
engasgamento ou a ingestão de 
partes pequenas. O Inmetro alerta 
que o produto deve ser usado com 
a supervisão de um adulto e não 
é indicado para crianças menores 
de 6 anos.

De acordo com o instituto, o 
produto que não tiver o selo estará 
irregular no mercado. “As empresas 
que o comercializarem estarão su-
jeitas às sanções previstas em lei, 
que preveem não só a interdição 
e a apreensão do produto, como 
também a aplicação de multas que 
podem chegar a até R$ 3 milhões, 
se considerados fatores agravantes, 
como a reincidência”.

Cuidado nunca é demais
Por ser uma febre no mundo, 

principalmente, entre os mais jo-
vens, o produto é facilmente encon-
trado. O estudante Arthur Medeiros, 
de 10 anos, comprou seu terceiro 

Hand Spinner recentemente. “Meu 
primeiro quebrou depois de uma 
queda e não teve jeito de consertar. 
Agora fiquei com um que acende 
luzes coloridas e outro todo prata”. 
Ele relata que a maioria dos seus 
amigos possui o brinquedo. “A 
gente brinca de fazer competição 
e colocamos todos para girar ao 
mesmo tempo. Aquele que parar 
por último ganha”.

O menino também conta que 
um dos maiores desafios da brin-
cadeira é rodar o Hand Spinner 
com toda força e passar de 
uma mão para outra antes 
que ele pare de girar. Para 
Tatiane Medeiros, mãe 
de Arthur, o cuida-
do nunca é demais 
antes de comprar 
o brinquedo. “Já vi 
Hand Spinner de 
vários formatos e 
materiais possíveis. 
Compro o de plástico 
com três pontas arre-
dondadas. Esses feitos 
de metal, madeira e alguns 
até pontiagudos, podem machucar 
uma criança. Cabe aos pais ob-
servar e ficarem atentos para uma 
diversão saudável”.

Caso os pais ou responsáveis 
encontrem o brinquedo sendo vendido 
de forma ilegal, podem fazer uma de-
núncia para a ouvidoria do Inmetro, por 
meio do telefone 0800 285 1818, ou 
pelo site www.inmetro.gov.br/ouvidoria

Traz benefícios para saúde?
Segundo a psicóloga Cristiana 

Meireles, não existem evidências 
científicas que comprovem que o 
Hand Spinner diminui o estresse, 
alivia a ansiedade ou ajuda a me-
lhorar a concentração de pessoas 

com déficit de atenção. “Essa 
atividade serve para nos 
entreter e realmente pode 

diminuir um pouco nos-
sa ansiedade e me-
lhorar a tensão, pois 
as pessoas tiram o 
foco das preocupa-
ções e passam a 
prestar atenção no 
brinquedo. Mas não 

serve para todos e 
nem como forma de 

tratamento”. Ela afirma 
que um dos principais bene-

fícios do Hand Spinner é promover 
a socialização das crianças, já que 
a brincadeira pode ser compartilha-
da com os amigos.

Produto requer atenção dos pais e deve ser usado a partir dos 6 anos
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sinais de alerta para a perda de audição

então fique alerta se você:
 

• Ouve, mas não entende o que as pessoas falam
• Coloca a TV ou o rádio em volume mais alto 
• Tem dificuldades em entender conversas com ruídos ao fundo
• Não consegue acompanhar conversas em grupo
• Sempre pede aos outros para repetirem o que estão falando.
• Tem amigos ou familiares que dizem que você não está ouvindo bem. 

Algumas dicas úteis para ajudar na comunicação:
 

• Falar próximo ao deficiente auditivo facilita o entendimento da frase
• Sempre que possível repita o que foi falado de forma pausada e articulada
• Gritar dificulta a compreensão e o reconhecimento de fala, além de causar distorção nos sons
• Use gestos representativos e indicativos
• Mímicas e expressões faciais ajudam a completar a mensagem
• Prefira locais mais calmos para as conversas.

A audição é essencial em nossas 
vidas. É por meio dela que consegui-
mos perceber os sons do ambiente e 
da fala. O som é capaz de proporcio-
nar e modificar as emoções, que por 
sua vez têm um papel fundamental 
nos relacionamentos, saúde e qua-
lidade de vida. 

Problemas com a audição podem 
levar a sentimentos de depressão e, 
em alguns casos, até ao isolamento 
social. A nossa audição fornece 
uma grande fonte de informações, 
algumas delas óbvias e outras quase 
imperceptíveis, que quando combi-
nadas, são o elo entre o mundo e 
a forma como interagimos com ele. 

A orelha, apesar de seu tamanho 
pequeno, é um órgão altamente com-
plexo e composto por minúsculas 
células sensoriais e fibras nervosas 
que captam as vibrações do som e 
os transformam em impulsos elé-
tricos, para o que o cérebro possa 
processar e interpretar a informação 
sonora.  O cérebro é o responsável 
por dar sentido aos sons, facilitan-
do assim a compreensão da fala, 
sem esforço de escuta. E caso as 
orelhas fiquem expostas a fortes 
vibrações sonoras por longos perí-
odos de tempo, as células auditivas 
podem ser danificadas, ocasionando 
assim a perda auditiva. 

Junto com a diminuição da 
capacidade auditiva vem a redução 
da percepção sonora e dificuldades 
com a localização dos sons e com a 
compressão da fala. Normalmente, 
o indivíduo passa a ter problemas 
para compreender as informações 
durante as conversas, ao ouvir mú-
sica, falar ao telefone, assistir TV, 
dentre outros. 

Nos idosos é muito comum a 
presbiacusia, que é a perda auditiva 
decorrente do envelhecimento na-
tural das células. Isso pode levar a 
dificuldades na comunicação, já que 
é difícil saber de onde vem os sons e 
entendê-los com clareza.

O
Hand Spinner

foi criado em 1990 e
era destinado a crianças
com autismo e Transtorno

de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH).

O brinquedo reduzia
o estresse.
Fonte: BBC
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da redação

Com o intuito de preservar e enaltecer 
o pop rock nacional, com as suas letras 
de denúncias políticas e preservar as 
canções mineiras, a dupla Felipe Dou-
glas e Ton Ariano tem se destacado nos 
barzinhos de Belo Horizonte.

Eles possuem mais de 20 anos de de-
dicação à música e acreditam que podem, 
um dia, viver exclusivamente de sua arte. 
Ton conta que a parceria com Douglas 
surgiu ainda quando estavam na escola, 
no momento em que percebeu o quanto 
a voz do amigo era boa. “No começo nos 
apresentamos no recreio. Eu tocando 
violão e ele cantando”.

“Tínhamos mais ou menos 16 
ou 17 anos e aproveitávamos os 
trabalhos de escola para apre-
sentar uma música sobre o tema”, 
diz Felipe. 

Com o tempo, o que era diver-
são começou a se tonar algo sério 
e eles montaram uma banda de 
pop rock com outros amigos, 
porém, não deu certo. “Éra-
mos muito novos e acho 
que isso foi um agravan-
te. Além disso, era vi-
rada dos anos 2000 
e o tipo de música 
que fazíamos pa-
rou de agradar o 
público”.  

Atualmente, eles, quando se apre-
sentam, tentam trazer algo de diferente 
do que está sendo tocado nos barzinhos 
da capital mineira. “Estamos fazendo uma 
releitura dos anos 1980, com algumas 
canções próprias e tentando ir na con-
tramão. Nos apresentamos só com dois 
violões, nada de bateria, para ser algo 
mais intimista”, descreve Felipe. 

Para o futuro, a dupla planeja gravar 
um CD com músicas compostas por eles 
mesmos. “Estamos trabalhando para isso. 
Pegamos algumas letras que tínhamos 
feito na época de escola, em 1997 e 1998, 
e reestruturamos de uma forma diferente”, 
finaliza Ton.

hanson comemora 25 anos de 
carreira com shows no Brasil

dupla mineira de cantores 
se destaca na noite de Bh

Felipe Douglas e Ton Ariano esperam viver, exclusivamente, de músicas
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MMMBop e Save
Me são exemplos
de sucessos do trio

Backstreet Boys, N’SYNC, 
Menudo, One Direction, Jonas 
Brothers. Sabe o que esses 
nomes têm em comum? To-
dos são de bandas conheci-
das como boy bands e que 
fizeram – ou ainda fazem 
– um enorme sucesso. 
Um exemplo disso é o trio 
de irmãos Hanson. Eles 
iniciaram carreira em 
1992 tocando músicas 
clássicas do Rock’n’Roll 
e Soul. Mas foi em 1997, 
com o hit “MMMBop”, 
que a banda emplacou 
em diversos países, sendo 
conhecida, inclusive, como 
uma das principais do mundo.

Este ano, o trio completa 
25 anos de banda e 20 do lançamento do 
disco de estreia: Middle of Nowhere. Para 
comemorar, eles decidiram fazer a turnê 
“Middle Of Everywhere 25th Anniversary 
World Tour” e o Brasil é um dos destinos. 
Os irmãos farão shows no Rio de Janeiro, 
no dia 24/08, 25/08 em Belo Horizonte e 
26/08 em São Paulo.

Além dos espetáculos, o trio irá lançar 
uma coleção chamada Middle Of Everywhe-
re - The Greatest Hits, que vai contar com 
faixas que foram sucessos em seus seis 
discos lançados. Os irmãos já venderam 
mais de 16 milhões de cópias por todo o 
mundo. “Tocar juntos por todo esse tempo 
é um marco que temos que reconhecer”, 
aponta o tecladista Taylor Hanson. 

Os fãs brasileiros estão bastante 
animados. Um exemplo é Fabiana, uma 
das responsáveis pelo Portal Hanson 
Brasil, que existe há 9 anos. “Eu e mais 
duas pessoas tivemos a ideia de criar o 
portal para divulgar a banda aqui. Ten-
tamos juntar todos os fãs perdidos para 
trocar figurinhas referentes aos Hanson. 
A maioria cresceu junto com eles e tem 
a mesma idade. Isso dá a impressão 

de que a banda conversa com a gente 
a todo o momento”.

Fabiana acrescenta que todos os fãs 
estão aguardando, ansiosamente, pelos 

shows, principalmente, para ouvir aquelas 
canções clássicas. “Pelo que tenho visto 
na página, Madeline, Save Me e I Will 
Come To You são as mais esperadas”.

de onde vem o sucesso?
Para o músico profissional e professor da Melody Maker Escola de Música, Flávio 

Emanuel, os Hanson, assim como todas as boy bands americanas, fizeram sucesso 
porque são muito bem aceitos e promovidos pela mídia. “Eles tem uma máquina a 
favor deles: televisão, seriados em que aparecem, filmes. Uma outra questão é o 
fato de terem começado quando criança. A infância é o momento certo para moldar o 
cantor, pois seu corpo está em um processo de formação. Depois de adultos, todos 
podemos conhecer as técnicas e se afinar, mas fica mais difícil”, explica.

Contudo, a tendência das boy bands parece não vingar no Brasil. “Por 
aqui o cenário alguns anos vem sendo dominado pelo sertanejo, que é em sua 
maioria trabalhado por duplas, além do funk. Os grupos não são uma tradição 
brasileira. No começo dos anos 1990, nos EUA, enquanto as mulheres ficavam 
cuidando da casa, os homens se encontravam na barbearias e tinham o hábito 
de cantar em grupo”.

Ele acrescenta que esse hábito deu origem a técnica de canto Barbeer 
Shop. “Desses momentos saíram várias boy bands, como os The Blenders, por 
exemplo. Eles formavam trios, quartetos e até quintetos, formatos que são típi-
cos dos americanos. Lá fora, há um investimento muito grande nesse sentido”.
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Para saber mais
informações sobre
a dupla, acesse no
Facebook:
@ton.ariano e
@felipes.douglas

Inscreva-se. 
cursos.mg.senac.br
0800 724 4440
campanha válida para o 2o semestre de 2017.
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Aconteceu no dia 19 de julho, o 
lançamento oficial da 13ª Semana 
de Desenvolvimento Econômico de 
Itabirito. O evento contou com a partici-
pação de empresários, representantes 
das entidades empresariais locais e 
autoridades do município. Durante o 
lançamento também foram entregues 
os certificados dos participantes da feira 
do ano de 2016. 

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Sanders Jones de Assis, 
vê como primordial a presença dos 
empresários na feira. 

“Os expositores são muito importan-
tes, pois sem eles não têm condições de 
essa semana acontecer. Fui expositor 
nas primeiras edições e sei como é im-
portante para o crescimento econômico 
da cidade”, destaca. 

Para o coordenador do Comitê de 
Parceiros da Adesita, Rogério Hamilton 
Oliveira, o evento de Itabirito já extrapo-
lou o município e passou a ser regional. 
“A semana está sendo preparada com 
algum sacrifício devido à crise, mas re-
almente funciona e tem levado o nome 
de Itabirito adiante e hoje nós já somos 
uma feira regional. Já temos aqui a 

participação de empresários da Região 
dos Inconfidentes e de algumas cidades 
da Região Metropolitana de BH”.

Ana Carolina Tabari, presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabi-
rito, fala da importância de um evento 
como este na cidade. “A feira de de-
senvolvimento econômico é importante 
porque é a oportunidade que o empre-
sário tem de gerar novos negócios, 
apresentar sua empresa. E a melhor 
maneira de ele divulgar é inovando. Na 
feira também ele fica por dentro do que 
está acontecendo no município”.  

Neste ano, a 13ª Semana vem com 
novidade. Durante o evento vai acon-
tecer também o 1º Congresso Mineiro 
de Esporte e Desenvolvimento Econô-
mico, em parceria com a Secretaria de 
Esportes e Lazer. O público ainda vai 
ser brindado com um show do projeto 
“Minas ao Luar”. 

A Semana de Desenvolvimento Eco-
nômico acontece entre os dias 22 e 25 
de agosto, no galpão da antiga Delphi. A 
venda para os expositores interessados 
já começou. Mais detalhes na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, por 
meio do telefone 3561-1145.

governador assina ordem de
serviço para melhoria da lmg-760

O governador Fernando Pimentel 
(PT) assinou no Parque Estadual do Rio 
Doce, em Marliéria, Território de Desenvol-
vimento Vale do Aço, a ordem de serviço 
para a realização das obras de melhoria 
e pavimentação de 57 quilômetros na 
rodovia LMG-760. Parada desde 2014, a 
obra vai melhorar o fluxo entre as BRs 262 
e 381, facilitando o acesso aos territórios 
Mata e Vale do Aço e incentivando o turis-
mo regional. A previsão de investimento é 
de R$ 120 milhões.

Segundo o governador, o empreendi-
mento é demanda dos Fóruns Regionais 
de Governo, principal instrumento da admi-
nistração estadual para ouvir a população 
e aplicar melhor os recursos públicos. 
“Esta obra, por exemplo, é cara, R$ 120 
milhões. Mas vamos fazer, porque foi 
apontada como prioridade pela população 
no Fórum Regional de Governo no Vale do 
Aço”, destacou.

Pimentel completou dizendo que: “Um 
governo que tem compromisso com a popu-
lação vai onde ela está. Ouve as pessoas, 
chega perto delas. Estamos numa fase 
difícil, não tem muito dinheiro, pelo contrá-
rio. Mas temos que tem, fazer aquilo que é 
importante. Foi por isso que conseguimos 
dar a ordem de serviço agora para retomar 
essa obra que está parada desde 2014”.

Para ele, o trabalho e a serenidade 
do povo mineiro são necessários para 
enfrentar a crise orçamentária do Estado e 
a situação econômica do país. “Não temos 
medo de crise. As dificuldades existem, 
as injustiças, acusações falsas e críticas 
infundadas também. A gente enfrenta isso 
com serenidade, esperando a Justiça fazer 
o seu papel”.

Obras
No trecho de 57 quilômetros da LMG-

760, entre São José do Goiabal e Cava 
Grande, distrito de Marliéria, serão feitas 
intervenções para melhoria, pavimenta-
ção e alargamento. Também está previsto 
o reforço das pontes sobre Ribeirão 
Sacramento e sobre os Rios Mombaça 
e Santa Rita, além de construção da 

passagem inferior e desvio na interseção 
com a BR-262.

Para o prefeito de Marliéria, Geraldo 
Magela de Castro (PSD), a pavimentação 
da estrada representa para a região “muito 
mais do que a interligação entre o Leste 
mineiro e a Zona da Mata. É o início de um 
novo ciclo para toda essa região e uma nova 
fase de desenvolvimento e prosperidade. O 

turismo, principalmente, no Parque Estadual 
do Rio Doce, será beneficiado, oferecendo 
oportunidades melhores e mais seguras para 
que todos possam conhecer o antigo e maior 
parque natural de Minas”, disse. 

Ainda de acordo com o prefeito de Marli-
éria, a presença de Pimentel “é a certeza da 
importância que o governo está dando para 
esta obra e a garantia de que desta vez as 
coisas serão diferentes”.

Representando os municípios beneficia-
dos no Vale do Aço, o prefeito de Timóteo, 
Geraldo Hilário Torres (PP), elogiou a impor-
tância econômica que a obra terá. “A melhoria 
da LMG-760 significa trazer oportunidades 
em um momento de crise, onde os prefeitos 
têm de se desdobrar para superá-la. E nós 
podemos superar por meio do trabalho e da 
ajuda do governo do Estado”, acrescentou.

Já o deputado Celinho do Sinttrocel, repre-
sentando a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais na solenidade, disse que a obra respeita 
o meio ambiente e dinamiza o circuito turístico 
da região, melhorando o acesso ao Parque 
Estadual do Rio Doce. “Registro a importância 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente para 
a liberação da obra. É a alavanca sustentável 
da região, com geração de postos de trabalhos 
diretos e indiretos. Além de fortalecer, como 
nunca, o turismo regional e a preservação do 
Parque Estadual do Rio Doce”, afirmou.

Pimentel diz que a obra foi apontada como prioridade pela população no Fórum regional
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Médicos de Juiz de Fora 
realizam cirurgia em 3D

Juiz de Fora, mais uma vez, está na 
vanguarda da medicina minimamente 
invasiva de alta tecnologia. Nos dias 28 e 
29, médicos da Equipe Surgery Cirurgia 
Avançada, realizaram duas cirurgias com 
tecnologia em 3ª Dimensão (3D) pela pri-
meira vez em Juiz de Fora e toda a região 
da Zona da Mata e Vertentes.

As técnicas cirúrgicas se modernizam 
a cada dia fazendo com que estes avanços 
proporcionem ao paciente mais qualidade 
de vida durante a recuperação de cirurgias 
cada vez menos invasivas. Os médicos 
realizaram em pacientes vítimas de câncer 

de ovário e endometriose o procedimento 
inédito de amplo uso internacional que 
chegou ao Brasil recentemente.

Com a utilização de uma câmera 3D 
com a tecnologia Alemã Karl Storz, o pro-
cedimento oferece muito mais segurança 
ao paciente que recebe incisões pequenas, 
tem uma cicatriz de tamanho mínimo e 
passa por uma recuperação com menos 
risco de infecção, tendo seu retorno mais 
rápido às atividades normais e rastreabi-
lidade de todo o procedimento, já que a 
cirurgia pode ser gravada em USB com 
qualidade Full HD.

De acordo com o cirurgião oncológico 
da equipe, Roberto Heleno Lopes, a técni-
ca traz inúmeras vantagens, como a visão 
aumentada do local em até 10 vezes e a 
imagem tridimensional para toda a equipe, 
diferente das cirurgias robóticas, nas quais 
apenas o cirurgião operador do console 
tem esta perspectiva. “A laparoscopia 
com visão tridimensional é uma tecnologia 
nova, com imagem em alta definição e com 
noção de profundidade, proporcionando 
maior precisão cirúrgica”, explica o médico.

A realização da cirurgia acontece de 
forma bastante parecida nos dois casos. 
Durante o procedimento, estão envolvidos 
um cirurgião, dois médicos auxiliares, um 
instrumentador e um anestesista. As cirur-
gias laparoscópicas são feitas por meio de 
pequenas incisões de 0,5 a 1 cm, pelas 
quais o cirurgião manuseia os instrumentos 
e as imagens são exibidas em uma tela de 
vídeo de alta nitidez.

 No caso da cirurgia laparoscópica 
3D, a principal diferença é a projeção da 
imagem que oferece ao cirurgião e à sua 
equipe a mesma visão tridimensional do 
campo. Outro benefício do procedimento 
com câmera em 3D é que “elimina as des-
vantagens relativas ao posicionamento do 
cirurgião” face ao doente, evitando assim 
o que acontece no sistema convencional, 
que obriga o médico a alternar sucessiva-
mente de posição “para ver os instrumen-
tos e para ver o monitor”.

Dessa forma, as cirurgias são menos 
cansativas e mais seguras. “O cirurgião 
mantém-se numa postura ergonômica, 
bastando mexer os olhos para alternar 
a visão entre as mãos e o monitor, o que 
permite cirurgias longas e complexas com 
grande diminuição da fadiga e evitando 
complicações derivadas de posturas muito 
exigentes fisicamente. O desempenho e a 
segurança são muito melhorados”, finaliza 
Roberto Heleno.

13ª semana de desenvolvimento
econômico acontece em itabirito

o procedimento oferece mais segurança ao paciente
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Prefeito Alex salvador (Psd) esteve presente ao lançamento oficial

PM
I

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
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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.

Noite de gente bonita e elegan-
te: modelos, empresários, artistas, 
professores, alunos e seus fami-
liares, todos sendo fotografados 
e prestigiados durante o 1º Senac 
Trend, realizado no dia 18, no Nú-
cleo de Criação e Design, dentro do 
Plug Minas. Na ocasião, os alunos 
do curso Técnico em Produção de 
Moda do Senac tiveram sua pri-
meira experiência prática diante do 
público, que lotou o espaço.

A inspiração do Senac Trend 
foi a mineira Zuzu Angel, estilista 
de sucesso durante a Ditadura 
Militar, que utilizava a moda como 
expressão de suas convicções 
políticas e experiências de vida. Ela 
foi retratada nos vários ambientes 
do evento. No espaço Feira de 
Negócios, por exemplo, os alunos 
criaram empresas fictícias, cada 
uma apresentando uma linha de 
produtos. 

“Confeccionamos bolsas e 
acessórios com imagens do mi-
litarismo e estampas de chita, 
tecido que a Zuzu costumava usar 
em suas peças”, explicou Halyson 
Félix, da marca Leve-me. O Senac 
Trend mostrou a importância da 
teoria aliada à prática também para 

alunos de outros cursos do Senac, 
como o de Recepcionista de Even-
tos, cuja presença foi fundamental 
para o sucesso do desfile.

Vários empresários do polo de 
moda do Barro Preto, como José 
Paulino, da Lay Jeans, estiveram 
presentes para prestigiar os alunos 
e conhecer os novos talentos. “A 
formação de profissionais é im-
portante para o mercado da moda, 
haja vista que temos escassez de 
criatividade”, pontuou. 

O vice-presidente da Fecomér-
cio MG e presidente do Sindicato 
do Comércio Atacadista de Teci-
dos, Vestuários e Aviamentos de 
Minas Gerais (Sincateva), Lúcio 
Faria, parabenizou a equipe do 
Núcleo de Criação e Design do Se-
nac pelo evento que, segundo ele, 
aproxima os alunos e o mercado 
e chamou a atenção para o papel 
de Minas Gerais no setor da moda.  
“Precisamos estar atentos para não 
perder nosso espaço para outros 
estados e, por isso, precisamos in-
vestir nos jovens talentos”, alertou.

Na passarela, os modelos da 
Top Agency desfilaram 49 looks 
que incluem roupas, bolsas, ócu-
los, relógios e acessórios criados 

pelos alunos. A abertura do desfile 
foi feito pela madrinha do Senac 
Trend, a atriz e apresentadora 
Kayete. Ela vestia uma roupa 
confeccionada pelos estudantes, 
especialmente para a ocasião. 
“Vou usar na minha apresentação 
no Teleton”, prometeu.

Sobre o evento:
O Senac Trend foi criado para 

mostrar o processo de criação, pro-
dução e apresentação do mundo 
da moda, a partir do desenvolvi-
mento da consciência ambiental, 
social e política. Por meio das 
atividades, o público pode conferir 
o trabalho de produtor de moda e 
como ele pode se tornar uma fer-
ramenta de transformação social.

A proposta é aproximar os 
alunos da realidade do mercado, 
desenvolver o empreendedorismo, 
ética e promover a prática em um 
ambiente real de negócios. Para 
os visitantes, o Senac Trend é 
uma oportunidade de conhecer as 
competências de um profissional 
da área, desde o planejamento, 
montagem de looks e produção 
editorial, até conhecimentos em es-
tratégias comerciais e conceituais.

nova medida de segurança 
nos bancos é aprovada

Projeto prevê a instalação de película fumê nas portas voltadas para rua

“Fui ao banco pagar uma conta 
às 21h40. Não saquei dinheiro, 
porém, um homem chegou perto do 
carro e apontou uma arma no meu 
peito. Ele estava muito nervoso. 
Passei minha carteira com o pouco 
que tinha e meu celular”. Essa é a 
história do engenheiro G.S.*, vítima 
da saidinha de banco. 

Para evitar casos como esse, no 
mês passado, foi aprovado o Projeto 
de Lei (PL) 1996/2016, que obriga 
bancos e instituições financeiras a 
utilizarem, em suas agências com 
caixas eletrônicos, película fumê ou 
adesivo perfurado nas portas e pa-
redes voltadas para as vias públicas. 

De autoria do vereador Rei-
naldo Gomes (PMDB), os bancos 
têm até o final deste mês para se 
adaptar a nova regra e caso isso 
não aconteça, a instituição terá que 
pagar uma multa de R$ 10 mil. “Na 
minha opinião, o banco é obrigado 
a dar essa segurança para quem 
entra dentro das suas dependên-
cias e que, muitas vezes, paga por 
serviços que ele mesmo faz”.  

Segundo o major Santiago, da 
Polícia Militar, essa medida é uma 
“faca de dois gumes”. “No primeiro 
momento, você tem o isolamento 
do infrator que está do lado externo 
e não consegue ver o que se passa 
dentro da agência, porém, quando 
ele está cometendo o crime nas 
dependências da instituição, a po-
lícia não consegue ver. A lei pode 
ser eficaz em algumas situações, 
mas acredito que na maioria não”. 

Essa é a segunda proposta 
aprovada pelo Executivo Munici-
pal do parlamentar relacionado à 
esse tema. A primeira, originária 
da PL 912/2009, a lei 10.200/2010, 
instituiu que os bancos deveriam 
instalar painel opaco separando 
os caixas. Além disso, foi proibida 
a utilização de celulares no interior 
das instituições. “O banco fecha os 
olhos para essa questão. Para eles, 
tanto faz se o usuário está tendo 
segurança ou não. E após fazermos 
algumas observações, chegamos 

a conclusão de que várias coisas 
poderiam ser mudadas, mas as 
instituições financeiras simplesmen-
te se omitem”, finaliza o vereador.    

Dados ultrapassados 
A Secretaria de Estado da Se-

gurança Pública de Minas Gerais 
(SESP-MG) não possui dados 
atualizados e exclusivos sobre 
esse tipo de crime, pois essas 
ocorrências são classificadas como 
roubos ou furtos. Inclusive, essa 
falta de informação dificulta que 
ações sejam tomadas para coibir 
a prática. As últimas estatísticas 
sobre essa infração são de 2012 
e foram divulgadas pela Polícia 
Militar (PM), por meio do Comando 
de Policiamento da Capital. Naque-
le ano, Belo Horizonte registrou, 
no mês de julho, 57 ocorrências 
relacionadas à saidinhas de ban-
co, contra 107 casos no mesmo 
período do ano anterior.

O major Santiago acredita que 
esse tipo de crime está menos 
comum, pois a população está 
tomando mais medidas de auto-
proteção. “A PM tem orientado e 
as pessoas estão seguindo. Isso 
comprova que o sistema de pre-
venção é importante”. 

Sobre essas medidas, ele des-
taca que quem for sacar dinheiro 
na boca do caixa deve estar atento 
ao seu redor, observando atitudes 
que podem ser consideradas sus-
peitas: quando sair da agência, 
olhe para os dois lados; além de 
não contar dinheiro na frente das 
pessoas. “Também não devemos 
falar informações privilegiadas. 
Às vezes, comento com o meu 
vizinho, falo alto em casa que vou 
fazer um saque ou, até mesmo, 
em uma relação comercial”.

*A pedido da fonte, foram utilizadas 
apenas as iniciais de seu nome.

Agências bancárias, frequentemente, são alvos de bandidos

loraynne Araujo
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1º Senac Trend: futuros profissionais
da moda mostram seus talentos
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modelos da top Agency desfilaram 49 looks

setraBh distribui livros no dia do motorista
O Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) comemorou 
o Dia do Motorista com a distri-
buição de livros nas estações de 
integração do BRT Move. As obras 
entregues à população de Belo Ho-
rizonte, foram doadas à campanha 
“O Livro Acolhe, Abriga e Ensina” e 
recolhidas pelos 14 mil motoristas 
e agentes de bordo do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano por 
Ônibus da capital mineira.

Em Belo Horizonte, 7 mil mo-
toristas mantêm rodando diaria-
mente 3 mil ônibus, realizando 
23 mil viagens e percorrendo 440 
mil quilômetros. Sob sua respon-
sabilidade estão a segurança e o 
conforto de 1,4 milhão de usuários, 
que têm o direito de ir e vir com 
agilidade, segurança e respeito. 
A isso, o SetraBH e as empresas 
a ele filiadas chamam profissiona-
lismo e dedicação, qualidades que 
devem ser reconhecidas sempre 
e incentivadas permanentemente 
por intermédio de treinamentos e 
cursos de qualificação.

No Dia do Motorista, o SetraBH 
e as empresas manifestaram o seu 
reconhecimento às qualidades de 
seus colaboradores. Afinal, eles 
são capacitados para atender cada 
um dos usuários com o respeito e 
a gentileza merecidos e para ter 
atenção redobrada com os idosos, 
as gestantes e os passageiros com 
mobilidade reduzida ou pessoas 
com deficiência.

Além disso, eles são treinados 
para buscar a melhoria e moder-
nização do sistema de transporte 
coletivo, para a adequação a novas 
tecnologias e para o aprimoramen-
to de práticas e relações pessoais 
e profissionais com os usuários, 

agentes de trânsito, pedestres, 
ciclistas, motociclistas e motoristas 
dos demais veículos no trânsito.

Os motoristas também passam 
por treinamento introdutório e de 
integração, treinamento sobre o 
regulamento interno da empresa 
e o regulamento operacional do 
sistema de transporte coletivo da 
capital, treinamentos técnico-ope-
racionais diferenciados segundo 
a função a ser exercida, cursos 
de reciclagem após o retorno de 
férias e treinamentos específicos 
para operadores candidatos a 
receberem promoção.

E se toda essa qualificação 
já não fosse suficiente para justi-
ficar os cumprimentos devidos a 
esses profissionais, os motoristas 
também mereceram um reconhe-
cimento adicional. Recentemente, 
a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) incluiu o motorista 
de ônibus entre as profissões 
consideradas “empregos verdes”.

Segundo a OIT, qualquer ocu-
pação que possa ter um impacto 
positivo em termos de redução das 
emissões de carbono e impactos 
ambientais pode ser considerada 

um emprego verde. Nessa con-
dição, para a OIT, se encontram 
os motoristas de ônibus, que dão 
contribuição para a preservação do 
meio ambiente e da saúde pública.

Livro “esquecido”
O SetraBH “esqueceu” 2 mil 

livros nas seis estações de inte-
gração do Move. Os exemplares 
fazem parte de uma ação que 
visa estimular o hábito da leitura 
e o gosto pelo conhecimento nos 
moldes do BookCrossing – movi-
mento concebido em 2001, nos 
Estados Unidos, pelo programador 
Ron Hornbaker, com a proposta de 
“transformar o mundo inteiro numa 
biblioteca”.

Os livros estão identificados. 
Nas etiquetas, constam os lem-
bretes: “Sou um livro livre e estou 
viajando. Me leve para casa” e “Me 
leve pra casa, curta a minha leitura 
e não se esqueça de me esquecer 
novamente! Dessa forma, outras 
pessoas poderão usufruir dessa 
leitura”. A campanha faz parte das 
homenagens aos 7 mil motoristas 
do transporte coletivo urbano de 
Belo Horizonte.
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

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

Setores criticam mudanças no pis/
Confins. Uma reforma tributária fatiada, sem 
uma mudança radical no complexo sistema 
de impostos do país, desagrada empresários 
e representantes do setor produtivo. Para 
eles, começar a reforma pela unificação 
de impostos como PIS e Confins significa 
aumentar a carga tributária, que gira em 
torno de 35%, especialmente sobre o setor 
de serviços, que emprega cerca de 21 mi-
lhões de pessoas no país e equivale a 63% 
do PIB. Segundo especialistas, na prática, 
essa unificação das taxas pode aumentar 
o índice de desemprego. O governo por 
sua vez, começou a discutir o assunto com 
parlamentares.

Receita autoriza inclusão de nome 
social em CpF. A Receita Federal publicou 
semana passada uma Instrução Normativa 
que permite a utilização do nome social 
no Cadastro de Pessoas Física (CPF). A 
medida foi feita para atender travestis e tran-
sexuais e permite que eles utilizem o nome 
escolhido em documentos oficiais e registro 
da administração pública. Essa permissão 
foi prevista em decreto assinado em abril 
do ano passado, mas a regulamentação só 
ocorreu mais de um ano depois.

Festeja, Brasil. Depois do Rock in Rio, a 
cidade do Rock vai se tornar palco da música 
sertaneja. O motivo disso é que em outubro, 
a IMM e a Som Livre irão promover, o “Fes-
teja, Brasil”. O elenco será feminino, com 
nomes como o da dupla Maiara e Maraisa.

por falar em crise. Sabe a campanha 
Natal Sem Fome, criada em 1994, pelo 
grande sociólogo Herbert José de Souza 
(1935-1997), o Betinho? Daniel de Carvalho 
de Souza, filho de Betinho, retornará com 
a ideia para arrecadar cestas básicas para 
servidor públicos.

Segundamente... O “Fora Temer” já é 
um bordão das pessoas e dos artistas. Em 
shows recentes no Rio ganhou um adendo 
de Lenine. Em sua apresentação no Pa-
radise Garage, em Teresópolis, no fim de 
semana, ele puxou um “Primeiramente, fora 
Temer!”, já emendando com um “Segunda-
mente, fora Maia!”. O pessoal que lotava a 
casa foi à loucura.

Marina e os artistas. Marcos Palmeira, 
ator, convidou amigos para uma conversa 
com Marina Silva, em seu apartamento, no 
Jardim Botânico. “Eu queria que, sem com-
promisso, eles conhecessem as ideias de 
alguém preocupado com o país, e não em-
penhado no fora ‘Fulano ou Sicrano’”. Cássia 
Kiss, Eriberto Leão, Marcelo Serrado, Nelson 
Freitas e Estevão Ciavatta estavam lá.  

Rio de Janeiro sem lei. Já falamos aqui 
sobre o roubo de carga de um caminhão 
da Coca-Cola no Grande Rio. Entre 2014 e 
2016, esse tipo de crime no Rio de Janeiro 
cresceu de 5,8 mil para 9,8 contabilizando 
um aumento de 67,5%. A estimativa é que, 
este ano, o total chegue a 12 mil, com um 
prejuízo de R$ 800 milhões para a economia 
do estado. Os dados são da Federação 
Nacional de Seguros Gerais.

c A n A l   A B e r t o

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

rAnKing de diPlomAciA

temPestAde dAniFicA PinturAs

homoFoBiA no FuteBol

O Brasil caiu de 24º para 29º lugar entre os 30 
países do ranking de “soft power”, conceito da diplo-
macia que estima o poder de influência dos países nas 
relações internacionais. A apreciação tem como base 
critérios não-militares, como cultura, penetração digital, 
entre outros em oposição ao “hard power” das relações 
baseadas na força. Vale ressaltar que o país é o único 
da América Latina a estar na lista. Os dados foram 
divulgados pela University of Southern California (USC) 
na semana passada.

O Museu do Louvre informou que pinturas de seu 
acervo foram danificadas na tempestade que atingiu Paris 
no dia 8 de julho. Segundo o comunicado, manchas de 
água foram observadas no verniz de duas das “Quatro 
estações” de Nicolas Poussin (“A primavera” e “O outono”) 
e em “Le triomphe de Mardochée”, de Jean-François de 
Troy. As obras foram retiradas por precaução e a institui-
ção aguarda um relatório dos restauradores.

A homofobia no futebol é uma dura realidade e vai 
ser assunto de uma série no SporTV. Em um dos três 
episódios da trama, Richarlyson, ex-jogador do São 
Paulo (onde conquistou três campeonatos brasileiros e 
um Mundial Interclubes), dará seu depoimento como uma 
das grandes vítimas do preconceito. “Tenho dó dessas 
pessoas preconceituosas. São vazias, gente que não 
consegue vencer na vida e busca uma forma de menos-
prezar os que vencem”, diz. Não é de hoje que o jogador, 
agora no Guarani, sofre com isso. Em 2012, o Palmeiras 
manifestou interesse em contratá-lo e uma parcela da 
torcida protestou, estendendo, num dos jogos, uma faixa 
com a frase “A homofobia veste verde”.

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

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Escola Estadual Alcides Mendes 
da Silva, localizada no município de 
Porteirinha, região Norte de Minas 
Gerais, foi premiada na 18ª edição 
da UFMG Jovem. Com o projeto 
“Farinha nutricional inovadora”, de-
senvolvido por estudantes do 7º ano 
do Ensino Fundamental, a instituição 
conquistou o público, os jurados e o 
prêmio de escola destaque na área 
de Ciências Biológicas e Ciências 
da Saúde da categoria Ensino Fun-
damental.  

“Sair da nossa cidadezinha, 
apresentar nosso trabalho para 
diversas pessoas e, ainda, ser esco-
lhido pela comissão, foi muito emo-
cionante. Eu nunca tinha recebido 
um prêmio”, declara o estudante Ber-
nardo Medeiros. No ano passado, a 
escola garantiu o terceiro lugar geral 
com a pesquisa “As potencialidades 
do larvicida leguminoso no combate 
ao Aedes aegypti”, orientada pela 
professora de Ciências, Jucinéia 
Fernandes Souza. 

Concorrendo com outras 17 
pesquisas realizadas por instituições 
estaduais, municipais, federais, técni-
cas e privadas, a Escola Estadual Al-
cides Mendes da Silva, situada a 591 
Km de Belo Horizonte, apresentou 
um estudo sobre o potencial nutritivo 
de plantas do cerrado, bioma carac-
terístico da região norte do estado.

 “Pesquisamos o valor nutri-
cional do jatobá, do amaranto, do 
baru e produzirmos uma farinha rica 
nutricionalmente e que não altera o 
gosto dos alimentos”, explica Ber-
nardo, ressaltando que o produto, 
introduzido na merenda escolar, 
pode ser consumido com iogurte, 
feijão, arroz, entre outros alimentos, 
e possui diversos benefícios para a 
saúde. “O jatobá, por exemplo, tem 
muito ferro e previne a anemia. Já o 
amaranto ajuda no sistema cardíaco, 
imunológico, visão e ossos”, afirma. 

Luís Gustavo da Cruz, 12 anos, 
destaca que o prêmio é um reco-
nhecimento ao tempo dedicado ao 
projeto e um estímulo para profes-
sores e alunos seguirem investindo 
em pesquisa. “É o incentivo para 
continuarmos no caminho da ciência, 
que considero muito interessante, 
seja na área biológica, da saúde, no-
vas tecnologias, entre outras. Vamos 
estudar e pesquisar cada vez mais 
para podermos conquistar outras 
premiações e compartilhar conheci-
mento com outras pessoas”, garante.  

Reforçando que o trabalho “Fa-
rinha nutricional inovadora” está 
alinhado ao projeto “Multiplicadores 
da Sustentabilidade”, a orientadora 
e professora de Ciências, Jucinéia, 
afirma que a premiação consagra a 
proposta pedagógica da escola e o 
empenho dos alunos. “É a demonstra-

ção de que estamos certos em investir 
e promover a iniciação científica no 
ambiente escolar. Além disso, reafir-
ma que eles podem ser protagonistas 
e fazer ciência na educação básica, 
no sistema de ensino público”, diz. O 
projeto Multiplicadores da Sustenta-
bilidade visa disseminar informações 
sobre adoção de práticas sustentáveis 
e preservação ambiental. 

Compartilhando da opinião da 
educadora, Maria Suserlei Santos, 
diretora da escola, salienta que o 
prêmio pode transformar os estudan-
tes. “Tenho certeza que voltarão mais 
entusiasmados em estudar, fazer 
ciência, investigar e buscar, por meio 
dos projetos, construir e compartilhar 
o conhecimento. A UFMG Jovem 
inspira e amplia a maneira como nós, 
docentes e educandos, vivenciamos 
o saber”, conclui. 

Nos dias 21 e 22 de julho, os es-
tudantes do Ensino Médio apresenta-
ram, na tenda roxa da SBPC Jovem, 
suas pesquisas. Norteada pelo tema 
“Transformações e Maioridade”, a 
18ª UFMG Jovem, organizada pela 
Diretoria de Divulgação Científica 
(DDC), vinculada à Pró-reitoria de 
Extensão da Universidade Federal de 
Minas Gerais (Proex/UFMG), integra 
a SBPC Jovem, evento que ocorre 
simultaneamente à 69ª Reunião da 
Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC).

escola no norte de minas ganha
prêmio na 18ª uFmg Jovem

instituição conquistou prêmio de destaque na área de ciências Biológicas e ciências da saúde

Deputado defende Projeto Jaíba e
busca apoio junto ao governo federal
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homenAgem
O governador Fernando Pimentel (PT) foi agraciado no dia 

25, na cidade de Goiás (GO), com a medalha de Ordem do Mérito 
Anhanguera, no grau Grã-Cruz, a mais alta condecoração do Estado. 
Acompanhado de outros cinco governadores, Pimentel recebeu a ho-
menagem das mãos do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Pimentel entre outros homenageados
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criado em 2011, o
sindicato intermunicipal

das empresas de Bufê
de minas gerais

(sindbufê/mg), vem
se consolidando cada
dia mais. Atualmente,

a instituição está
sob comando do
competente João

evangelista Assumpção
teixeira Filho (foto).
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O deputado Arlen Santiago reco-
nhece a importância do Projeto Jaíba 
para o Norte de Minas e busca apoio 
junto ao Governo Federal, por meio 
da Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco (Codevasf), 
para viabilizar o serviço de dragagem 
no canal de irrigação do projeto.

De acordo com a presidente da 
Codevasf, Kênia Marcelino, está em 
tramitação na 1ª Superintendência 
Regional da Codevasf um processo 
administrativo para atualização de 
documentação (termos de refe-
rência, especificações e planilhas 
orçamentárias) com vistas a deflagar 
procedimento licitatório cujo objeto 
será a contratação de empresa para 
execução dos serviços de desassore-

amento do canal principal do Períme-
tro de Irrigação do Jaíba.

“É necessário que se tenha 
bastante cuidado com esta área, a 
água da Barragem de Três Marias 
não pode ser liberada, pois o rio já 
está baixo e caso a água seja cedida 
agora, possivelmente a mesma po-
derá faltar no futuro”, comenta Arlen 
Santiago.

Sabe-se que a Lei Orçamentária 
de 2017 fixou o valor de cerca de R$ 1 
milhão para investimentos no Projeto 
Jaíba, mas este serviço está estima-
do em R$ 5 milhões. Sendo assim, 
a Codevasf está enviando esforços 
ao Ministério da Integração Nacional 
(MI), visando os recursos necessários 
para o desenvolvimento desta ação.

segundo Arlen santiago, água da Barragem
de três marias não pode ser liberada
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gestor esPortivo e diretor dA liviA esPortes

mArtin AvenAtti

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

Um dos mais contestados pela torcida do Atlético-MG no 
momento mais conturbado do time na temporada é o atacante 
Robinho. Artilheiro do time no ano passado, o camisa 7 não conse-
guiu manter o ritmo em 2017 e acumula atuações ruins, como na 
derrota para o Botafogo, que eliminou o Galo da Copa do Brasil.

Robinho compreende as críticas e entende que não tem 
jogado em alto nível, mas vê o time todo rendendo abaixo do 
esperado. Para ele, a recuperação do bom futebol passa com 
o coletivo voltando a render o máximo possível.

“Acho que a responsabilidade é de todos. Não fujo da 
minha. Assumo a minha responsabilidade, sei que tenho que 
melhorar. Mas quando o coletivo não está bem, as peças 
individuais não rendem. Isso é fato. Quando o coletivo inteiro 
voltar a jogar bem, o individual vai aparecer. A gente só vai 
voltar a jogar bem trabalhando. Não tem ninguém deixando de 
se doar. Futebol é fase. Espero que essa fase possa passar 
e não deixe de ser um período”, analisou.

Sobre a eliminação, o camisa 7 prefere retirar os pontos 
positivos para se recuperar e vê o Atlético-MG com condições 
de ir longe na Libertadores, onde o time está nas oitavas de 
final e encara o Jorge Wilstermann-BOL.

“Futebol, ele é resultado. Às vezes você joga mal e ganha, 
às vezes joga bem e perde. Nós queríamos sair daqui clas-
sificados, mas infelizmente a gente não se classificou. Cada 
um procurou fazer o seu melhor. Temos sempre que retirar o 
lado positivo, aprender com os erros. O lado positivo é que a 
gente não se acovardou, arriscamos até o segundo tempo e 
tomar o terceiro gol. Temos que pensar nas duas competições 
que temos, tentar recuperar no Brasileiro, e temos condições 
de ir até a final da Libertadores”.

Daniel Nepomuceno
A derrota para o Botafogo e a consequente eliminação do 

Galo na Copa do Brasil não foram muito bem digeridas pelo 
presidente Daniel Nepomuceno. Após o fim da participação do 
Atlético-MG no torneio, o mandatário alvinegro não mediu as 
palavras para criticar o time e garantir uma cobrança grande 
em cima dos jogadores, já que o investimento feito no futebol 
atleticano foi alto demais.

“Não pode ser eliminado dessa maneira. Agora a gente 
tem que dar força para o Micale e resolver tudo internamente. 
A porrada tem que vir, e a cobrança tem que vir mesmo. O 
investimento foi alto demais, com jogadores que sabem levan-
tar taça. Agora tem que render mais”. Fonte: Globo Esporte

Atletas de Minas brilham e ajudam 
Brasil no Atletismo Paralímpico

D
ois atletas que treinam em Mi-
nas Gerais ajudaram o Brasil a 
terminar na 9ª colocação geral 
do Mundial de Atletismo Paralím-
pico, que aconteceu em Londres, 
entre os dias 14 e 23 de julho. 

Das 21 medalhas conquistadas pelo país na 
competição, Rodrigo Parreira e Izabela Cam-
pos conquistaram cinco.

Goiano de nascimento, Parreira treina 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, desde 
2013, mesmo ano que começou sua carreira 
no atletismo e disputou os Jogos Escolares de 
Minas Gerais (Jemg).

Beneficiário do programa Bolsa Atleta 
da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), 
ele conquistou medalhas nas três provas que 
participou (uma de prata e duas de bronze): 
salto em distância, 100 metros e 200 metros 
rasos.

A primeira foi na final dos 200 metros ra-
sos, na qual Parreira levou o bronze, marcando 
o novo recorde das Américas, com o tempo 
de 25s19. No dia seguinte, ele participou da 
final do salto em distância, e repetiu o feito 
das Paralimpíadas Rio 2016, conquistando a 
medalha de prata, com a marca 
de 5,55 metros.

No penúltimo dia de com-
petição, Parreira conquistou 
sua terceira medalha, des-
sa vez na prova dos 100 
metros rasos. O atleta 
terminou a final em ter-
ceiro lugar, com direito 
ao Recorde das Amé-
ricas, com o tempo de 
12s28.

 Já a belo-ho-
r izont ina Izabela 
Campos, que treina 
no Centro de Trei-
namento (CTE) da 
UFMG, na Pampu-
lha, também brilhou 
em Londres conquis-
tando duas medalhas na 
competição, uma de prata e uma de bronze.

 As duas medalhas de Izabela foram 
conquistadas no mesmo dia. Primeiro, ela 
levou o bronze no lançamento de disco, 
classe F11– para deficientes visuais –, com 
a marca de 31,83m. Mais tarde, voltou à 
pista do Estádio Olímpico de Londres para 
conquistar a prata no lançamento de dardo, 
também pela classe F1, com a marca de 
24,90m.

Rugby em cadeira de rodas
Se individualmente Minas Gerais está sen-

do muito bem representada no esporte Para 
Pessoas com Deficiência (PCD), coletivamente 
o Estado também pode se orgulhar. A equipe 
Minas Quad Rugby conquistou, no Rio de Ja-
neiro, o bicampeonato Brasileiro de Rugby em 
Cadeira de Rodas.

Conhecido como “Javalis”, o time comanda-
do pelo técnico Rafael Gouveia derrotou na final 
a equipe Gigantes de Campinas (SP), pelo placar 
de 53 a 41, e ficou, pelo segundo ano seguido, 
com o troféu da competição, que é considerada 
a 1ª divisão da modalidade no país.

“Foi uma conquista muito especial para a 
gente, pois igualamos o número de títulos da 
equipe de Campinas, que é nossa principal rival. 
O bicampeonato também mostra que estamos 
no caminho certo, e que precisamos solidificar 
cada vez mais o trabalho que estamos fazendo 
há três anos”, comemora o treinador.

Com a conquista do título nacional, o Minas 
Quad Rugby recebeu um convite para participar 
do torneio Rugby Mania, que será realizado 
entre os dias 16 e 19 de novembro na cidade de 
Praga, República Tcheca. Porém, para disputar 
a competição que acontece desde 1998 e é uma 
das mais tradicionais da modalidade, eles preci-
sam arrecadar cerca de R$ 80 mil para custear 
a viagem de 13 integrantes da equipe - 8 atletas 
e 5 membros da comissão técnica.

Para conseguir levantar a quantia, a equipe 
criou uma vaquinha virtual, na qual os interes-
sados podem ajudar doando qualquer quantia. 
Além disso, a equipe possui um projeto no Edital 
01/2016 da Lei Estadual de Incentivo ao Espor-
te e está apta para captar R$ 247.105,39, por 
meio do mecanismo da Secretaria de Estado de 
Esportes (Seesp).

minas esportiva incentivo ao esporte
Por meio do programa de fomento à prática 

esportiva, 0,05% da receita líquida anual do 
ICMS que coube ao Governo de Minas Ge-
rais podem ser direcionados pelas empresas 
contribuintes para apoiar atividades esportivas 
ou paradesportivas.

Desde 2013, quando foi sancionada a Lei Nº 
20.824, que regulamenta a ação, foram aprova-
dos 488 projetos que proporcionaram benefícios 
tanto para a população atendida quanto para as 

empresas apoiadoras.
Desse total, 136 projetos já 

foram executados ou estão em 
execução com recursos cap-

tados que ultrapassam os R$ 
38 milhões. Já são mais de 

73,7 mil beneficiários entre 
crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e ido-
sos, de 56 municípios 
mineiros.

rodrigo Parreira
conquistou medalhas

nas três provas em
que participou
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o que faz um diretor executivo de futebol?

► Liderança
► Habilidade Gerencial
► Dinamismo
► Formação Acadêmica
► Comprometimento
► Conhecimento das Normas e Legislação que regem o Futebol Profissional
► Domínio de Inglês e Espanhol
► Lealdade

O Brasil era país do futebol, fato mais que 
comprovado pela derrota de 7x1 para a 
seleção da Alemanha, e também pelo baixo 
nível de nossas competições nacionais, 

que estão uma eternidade distante do alto nível 
das competições europeias.

Mas tudo tem seu lado bom e ruim, o bom 
dessa história é que o futebol brasileiro levou o 
choque que faltava para poder fazer as mudan-
ças, no sentido de tentar sermos novamente o 
país do futebol. Craques não nos faltam, temos 
aos montes. Muitos desses não tem nem a 
oportunidade de jogar devido a corrupção que 
assola nossa sociedade em todas as camadas, 
comprovadamente somos o maior exportador de 
bons jogadores do mundo. 

Mas, cadê a profissionalização do futebol no 
Brasil? Já que aqui o futebol precisa ser profissio-
nalizado, tal fato pede profissionais. Uma figura 
que vem se tornando mais evidente atualmente é 
o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, 
ex-diretor executivo do Cruzeiro. É um precursor, 
pelo menos é o que está em alta e com grande visi-
bilidade, tanto que sua contratação pelo Palmeiras 
foi uma das mais comemoradas pelos torcedores, 
até mais do que de certos jogadores.

Mas o que faz um diretor executivo de futebol? 
No setor operacional ele deve proporcionar o pleno 
funcionamento do departamento de futebol de base e 
profissional; representar o clube junto a entidades es-
portivas; organizar; coordenar e supervisionar todas 
as atividades do clube relacionadas com o futebol; 
observar atletas para contratação e acompanhar a 
delegação em viagens; supervisionar e gerenciar 
os processos de vendas, empréstimos e compras 
de atletas; elaborar o orçamento do departamento 
de futebol; estabelecer relacionamentos comerciais 
com agentes de futebol, para compra e venda de 
direitos de atletas; observar atletas no estrangei-
ro, visando novas contratações; realizar reuniões 
periódicas com as comissões técnicas; aprovar ou 
rejeitar o relatório mensal de custos do setor; analisar 
e avaliar os relatórios mensais dos observadores 
técnicos; elaborar política de salários com base no 
modelo de empresa e normas legais; controlar os 
direitos de imagem e de arena; coordenar programa 
de treinamento para Atletas de alta performance; 
analisar relatórios da fisiologia; elaborar programa 
de premiações e produtividade; estabelecer contatos 
com a confederações e federações para negociar os 
interesses do clube com relação aos calendários de 
torneios e/ou competições entre várias outras.

Deve ter como características e habilidades:

É um grande desafio para esse profissional tentar profissionalizar um segmento que a mais de um 
século foi “administrada” de forma amadora em nosso país. Mas a certeza de que excelentes profis-
sionais conseguiram fazer um ótimo trabalho e transformar novamente o Brasil no país do futebol. A 
esperança é a última que morre.

http://globoesporte.globo.com/rj/futebol/copa-do-brasil/jogo/26-07-2017/botafogo-atletico-mg/
http://www.esportes.mg.gov.br/
http://www.suporteadaptado.com.br/campanha/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/

