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s egundo levantamento 
do Ibraflor, neste ano, 
o segmento de flores 

deve faturar R$ 7,2 bilhões, 

resultado 9% maior em re-
lação ao ano passado. De 
acordo com o presidente do 
Instituto, Kees Shoenmaker, 

apesar dos 6 anos de crise, 
o setor conseguiu reverter a 
situação. “Buscamos trazer 
variedades de flores, impor-

tamos novidades de outros 
países e adequamos para 
a nossa realidade e clima”. 
economiA – PáginA 5

setor de FloriculturA 
Pode FAturAr mAis de
r$ 7,2 BilHÕes em 2017

Barbacena é a capital mineira das flores
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O ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), já 
recebeu a sinalização de seu partido para se tornar candidato ao 
Palácio da Liberdade. Aliás, ele está percorrendo várias regiões do 
Estado, buscando dialogar com as lideranças regionais e tornar o 
seu nome conhecido pelos mineiros. PolíticA – PáginA 3

Lacerda deve ser um dos
principais nomes ao
Governo do Estado
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minas tênis clube se destaca 
devido sua infraestrutura

A entidade é um dos maiores investi-
dores no ramo esportivo e de lazer. Atu-
almente, possui 25 mil cotistas e 80 mil 
sócios, além de uma vasta infraestrutura 
que é capaz de receber grandes eventos e 
capacitar atletas da elite nacional - esse é 
o retrato do tradicional Minas Tênis Clube. 
esPorte – PáginA 12

Presidente
Ricardo Vieira
fala dos
investimentos
no Minas
Náutico

A lista de espera por um órgão no Estado 
registra 3.428 pacientes, segundo dados do 
MG Transplantes. No entanto, o diretor da 
instituição, Omar Lopes Cançado, conta que 
até o mês de agosto foram realizados mais 
de 1.438 transplantes e a expectativa é que, 
até o final de 2017, o número seja o maior 
dos últimos anos. sAúde & VidA – PáginA 7

#setembroVerde

1.438 transplantes
já foram realizados
em minas Gerais

Políticos de renomes, inclusive, o 
vice-governador Antônio Andrade (PMDB) 
foram prestigiar o 1º Encontro Regional de 
Prefeitos, realizado em Juiz de Fora, sob 
liderança do chefe do Executivo, Bruno 
Siqueira (PMDB). cidAdes – PáginA 10

Bruno Siqueira
promove 1º 
Encontro Regional
de Prefeitos

economiA – PáginA 4

Famílias cortam tV por
assinatura e telefonia fixa
para diminuir despesas

O presidente do Sindeac e da UGT, 
Paulo Roberto Silva, acredita que as 
novas leis que irão reger a relação entre 
empregados e empresas deveriam ter 
sido discutidas com os representantes dos 
trabalhadores. “No momento de crise que 
o Brasil se encontra, com 15 milhões de 
desempregados, essa reforma foi empur-
rada goela abaixo”.

“A reforma
trabalhista
nos pegou em
um período
de fraqueza”

oPinião – PáginA 2
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Qual é a sua avaliação sobre a 
aprovação da reforma traba-
lhista? 

O Brasil estava precisando de re-
formas e não há dúvidas quanto a isso. 
Entretanto, qualquer mudança deve ser 
discutida com a sociedade e a trabalhis-
ta, em especial, deveria ter sido debatida 
com profundidade com os representan-
tes dos trabalhadores e não apenas 
com os patrões e empresas. No 
momento de crise que o Brasil 
se encontra, com 15 milhões 
de desempregados, essa 
reforma nos pegou em 
um período de fraqueza 
e foi empurrada “goela 
abaixo” do movimento 
sindical e dos traba-
lhadores no geral.

A retirada do imposto sindical, um dos principais recursos financeiros
de grande parte do movimento, nos deixou estarrecidos e revoltados

como o senhor avalia as 
modificações envolven-
do a relação entre tra-
balhadores e sindicato? 

A retirada do imposto sin-
dical, um dos principais recursos 
financeiros de grande parte do 
movimento, nos deixou estarre-
cidos e revoltados. Os patrões 
não dependem desse dinheiro, 
pois esse montante representa 
apenas 11% da receita do sistema 
“S” - composto, por exemplo, pela 
Fiemg, Fiesp, entre outros. Por 
ano, esse sindicato patronal rece-
be em torno de R$ 35 bilhões e é 
com esse dinheiro que eles fazem 
política, elegem parlamentares e 
possuem um patrimônio com vários 
prédios de luxo.   

O Congresso Nacional nos 
tirou o principal recurso de luta, 
verba para mobilizar, contratar 
bons advogados etc, mas deixou 
os patrões abarrotados de dinhei-
ro. Agora é uma briga desigual. É 
como colocar no ringue os trabalha-
dores com duas pernas quebradas 
e os padrões inteiros.

os trabalhadores serão pre-
judicados pelas mudanças? 

Na legislação anterior, havia um 
quadripé que sustentava a relação 
capital-trabalho: primeiro, prevalecia 
a lei; depois a convenção coletiva, 
os acordos coletivos de trabalho e o 
acordo individual, respectivamente. 
Com a aprovação dessa lei, isso virou 
de cabeça para baixo. Hoje, o acordo 
individual sobrepõe a todos os outros 
e a lei, que deveria ser o mais forte, 
ficou em quarto lugar e não vale mais 
nada. Isso gera um enfraquecimento 
do trabalhador, devido ao grande 
número de desempregados no país, 
ele tem medo de perder o emprego e 
acaba aceitando qualquer imposição 
do patrão, como carga horária exces-
siva, redução de salarial e a retirada 
de direitos. 

EDITORIAL
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José mAriA trindAde

Sancionada pelo presiden-
te Michel Temer (PMDB) 
em julho, a reforma tra-
balhista entra em vigor a 
partir de novembro. Com 

várias polêmicas, a nova regra 
permite uma maior flexibilização 
das antigas leis que regiam a 
relação entre patrão e empregado 
e permite que as partes negociem 
como será a prestação de serviço. 

Para debater mais sobre o 
tema, o Edição do Brasil con-
versou com Paulo Roberto Silva, 
presidente do Sindeac e da UGT 
(União Geral dos Trabalhadores), 
segundo maior sindicato em nú-
mero de associados do país.

sindifisco x governo mineiro
Uma campanha veiculada na televisão mineira, comandada pelo 

Sindifisco-MG, teve em seu preâmbulo a finalidade de induzir a opinião 
pública no sentido de que o governo do Estado, por intermédio da Se-
cretaria da Fazenda, está aumentando impostos para ampliar a sua base 
de arrecadação. Segundo o sindicato, a sonegação, espalhada por todos 
os rincões de Minas, deveria ser combatida.

O anúncio insinua que o poder público estadual está procurando, 
inclusive, favorecer empresas de delatores das conhecidas operações 
em curso no Brasil. O correto seria o Sindifisco não utilizar apenas de 
metáforas, mas sim expor o problema abertamente, caso as denúncias 
sejam procedentes. A simples alusão relativa à existência de uma renúncia 
fiscal para beneficiar empresários mais abastados, é pouco.   

A entidade sindical apresenta somente suspeita em relação a possí-
veis fatos. Mesmo porque, se são apenas ilações, não haveria sentido 
gastar tanto dinheiro para veicular a publicidade, com a intenção de 
fustigar o executivo estadual de maneira tão acintosa. A opinião pública 
merece mais respeito. O tema é instigante, porém, as mensagens co-
merciais não foram suficientes para elucidar, exatamente, o que poderia 
estar acontecendo nos bastidores dos órgãos fiscalizadores de nosso 
centenário sistema fazendário.

Por parte do governo mineiro, os rumores indicam outros motivos para 
justificar a ira dos fiscais e auditores em geral. Trata-se da implementa-
ção de sofisticados programas, por meio da internet, para acompanhar 
de perto a movimentação dos impostos devidos ao erário público. Com 
isso, a presença física dos funcionários não seria tão necessária como 
em outras épocas. 

Ao longo dos anos, os membros desse segmento especializado da 
Secretaria de Estado da Fazenda foram considerados como pertencentes 
a uma casta privilegiada, com salários e benefícios acima da média dos 
demais barnabés mineiros. A partir desta era contemporânea, mediante 
o uso de tecnologia, estabeleceu-se o jogo de interesse para não dizer 
o confronto de ideias e decisões entre as partes. Trata-se de um duelo, 
para estabelecer quem conquistará prerrogativas nesse conflito. 

Contudo, fica a sugestão para os dois movimentos: o diálogo, se 
possível, nos intramuros, deixando de lado essa disputa tornada pública. 
Afinal, o uso de tecnologia veio para se eternizar, enquanto a presença 
humana nesse tipo de ação fiscalizatória, pressupõe-se necessária.  Pa-
rece uma luta pelo estabelecimento de espaços e reserva de mercado. 
Mas, o ideal seria trilhar o caminho do bom senso, especialmente, com 
o escopo de beneficiar o erário estadual, contribuindo para o aumento 
da arrecadação de dinheiro necessário às ações sociais em favor da 
população.   

Enfim, a classe dos valorosos fiscais e auditores merece ser pre-
servada. Mas, preferencialmente, enquadrada nos preceitos atuais com 
um aditamento de modernidade virtual como instrumento de trabalho.

Assim nascem os políticos

“noVA lei trABAlHistA
NÃo foi boa”

Paulo roberto silva é presidente do sindeac e da ugt

loraynne Araujo

JEditorialo que você acha da nova 
lei? 

No geral, essa nova lei 
trabalhista não foi boa. Mas 
há alguns pontos que dá para 
conversar. No Sindeac, a maio-
ria dos trabalhadores preferem 
parcelar as férias para ter duas 
ao ano.

Após a retirada da obriga-
toriedade da contribuição, 
o senhor acha que os sindi-
catos vão perder a força de 
atuação? 

Há muitos sindicatos combati-
vos que dependem desse recurso, 
mas eles irão buscar outras recei-
tas. Em um primeiro momento, 
vendeu-se a falsa ideia para o tra-
balhador que iria ganhar mais um 
dia de serviço, porém, no fundo, ele 
vai perder muito mais do que isso. 
Um sindicato enfraquecido resulta 
em um trabalhador perdendo e dei-
xando de conquistar novos direitos. 
Não existe uma sociedade forte 
sem ter uma instituição organizada 
por trás.

A reforma trabalhista é uma 
forma de enfraquecer os 
movimentos sindicais que 
foram contra o impeach-
ment de dilma rousseff? 

Esses projetos que estão 
sendo votados no Congresso 
são os mesmos de governos 
anteriores. Eu não tenho ligação 
partidária, a minha bandeira é 
verde e amarela, a do Brasil. O 
país precisa de reformas, porém 
elas deveriam ser discutidas 
com a sociedade. Nós temos 
que participar dos debates de 
melhorias para o país e não po-
demos aceitar tudo. Não discuto 
governo A ou B, mas o que deixou 
15 milhões de desempregados, 
dificultou o acesso ao seguro 
desemprego e estava fazendo 
uma reforma trabalhista a conta 
gotas era o PT, apesar de ter sido 
considerado uma administração 
trabalhista.

Mas, afinal de contas o que é o novo 
na política? “A verdade”, diz o governa-
dor de São Paulo, Geraldo Alckmin do 
PSDB antevendo o caminho do desastre 
eleitoral que os tucanos vão enfrentar 
em 2018. “O novo na política é não ser 
político”, responderia o prefeito de São 
Paulo, João Doria, um político que finge 
não sê-lo. Doria foi implantado à força no 
ninho tucano. Todos se convenceram de 
que o eleitor está em busca de um mundo 
novo e a largada foi dada, o momento é 
de se fantasiar de novo. Os políticos são 
craques nesta arte de se metamorfosear. 

O velho truque de lobo com pele de 
cordeiro. O alarme foi dado e o desespero 
tomou conta do Congresso. Deputados e 
senadores saíram em campo na arte da 
sobrevivência. Cada deputado é uma 
instituição, com as suas falhas, carac-
terísticas e virtudes. A corrida agora é 
para formar a base de apoio, camuflar 
o seu lado antigo e se apresentar como 
um produto novinho em folha de ideias, 
gestos e opções. 

Simples é traduzir. Difícil é fazer 
valer o voto. O eleitor não pode ser res-
ponsabilizado nem pelo voto errado. 
Seria, se as opções fossem claras 
e as fantasias descobertas. As 
legendas escondem propostas 
partidárias, o dinheiro camufla 
propostas de campanha e 
até gestos são criados e é 
aí que o barco se perde. O 
eleitor não tem dados para 
identificar as armadilhas 
profissionais. O voto não 
erra ao escolher os repre-
sentantes, ele é levado 
ao erro. Sempre. Não 
há informações confiá-
veis para a escolha dos 
representantes. Este é 

um jogo de cartas marcadas e o eleitor 
participa apenas para confirmar a escolha 
feita por dirigentes. Só há uma condição 
para o eleitor tomar a decisão, se não 
houver acordo entre os dirigentes. Este 
é o momento. A cizânia foi implantada. 
Chegou o momento do cidadão, eleitor ou 

brasileiro. As elites falharam e o sinal está 
aberto para a escolha livre. A campanha 
do ano que vem será menor, mais barata 
e tudo indica mais verdadeira. 

O cenário político, para o desespero 
dos donos do Estado indica que este é 
o caminho, mas não dá para confiar. Os 
políticos se multiplicam e a procriação 
é rápida. Não há possibilidade de futuro 
sem políticos. São como baratas, só elas 
sobreviverão, mesmo em caso de guerra 
nuclear. O que acontece é que no momen-
to seguinte da candidatura de um “não 
político”, ele se transforma em político e 
começa todo o processo de volta. A luta 
pela reeleição e a tentativa desesperada 
de se manter no sistema que provoca 
todo o processo. Estamos diante de uma 
epidemia. O tratamento eficaz para o caso 
de epidemia é afastar o agente transmis-
sor, ou seja, o político. A saída parece tão 
simples que não há como fazê-la já que 
ficaria nas mãos dos congressistas. 

A proibição total de reeleição seria 
uma saída definitiva, mas difícil de ser 
implementada. Resta, portanto, a ten-
tativa de renovação elegendo sempre 
os mesmos. Nas últimas eleições os 
políticos atingidos pelas investigações 
deram um baile. Criaram o filhotismo. 
Políticos tradicionais como Newton 
Cardoso, José Agripino, Arthur Virgílio, 
Cássio Cunha Lima, Virgílio Guimarães 

e outros elegeram os seus 
filhos. É assim que nas-

ceram os deputados 
como o Fufuca que 
chegou mesmo que 
de forma interina à 
presidência da Câ-

mara dos Deputados. 
A safra de líderes não 
foi boa e a tendência 
é piorar.Divulgação
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Pimentel x dória 
Embora em partidos diferentes, o prefeito de São Paulo, 

João Doria (PSDB), e o governador mineiro, Fernando pi-
mentel (PT), são amigos pessoais. Aliás, quando o petista 
era ministro do Desenvolvimento Econômico nutria grande 
aproximação com o tucano. Só que agora o caminho político 
de ambos trilham veredas distintas. Isso por enquanto, afinal, 
na política o futuro é construído paulatinamente.  

Políticos delinquentes 
“Os políticos que ainda não são alvos da Justiça também 

são contra a impunidade severa. Eles, de certa forma, não 
querem a punição plena, pois percebem que, às vezes, a de-
linquência moderada compensa”. Opinião do jornalista José 
Nêumanne. Cruz credo!

Vida complicada
A jornalista Cristiana Lôbo, ao analisar o cenário político 

e econômico nacional, sentenciou: “As medidas anunciadas 
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pioraram 
a vida do empresário Joesley Batista, do grupo JBS”. Porém, 
ela não soube prevê se as exposições de Janot tem chances 
de melhorar a vida de alguém. 

cerezo e o futebol
“No Brasil, existe um pacote completo. Quando um time de 

futebol perde três vezes seguidas, imediatamente, o seu técni-
co é demitido. Aliás, essa profissão deve ser a mais vulnerável 
do mundo”. Palavras do ex-jogador e técnico Toninho Cerezo.

Aposta positiva
Ao contrário dos pessimistas de plantão, semana passada, 

ao participar do programa Cena Política, na BH News TV, o 
economista e professor universitário Cândido Fernandes 
disse: “Se os juros básicos continuarem caindo, com certeza 
irá facilitar a retomada do crescimento econômico, porém de 
maneira gradual e persistente”. Tomara...

importância da indústria 
Por sua vez, outro economista, paulo Bretas, presi-

dente do Conselho Regional de Economia de Minas Ge-
rais (Corecon-MG) opina: “O crescimento no Brasil só será 
pleno quando a indústria voltar a movimentar, pois esse setor 
gera emprego, impostos e expectativa positiva”.

eleições 2018 
Considerado um empresário de sucesso, Romeu Zema, 

do grupo Zema, já passou a fazer parte da lista de nomes 
disponíveis para disputar o governo de Minas. Ele estaria 
dentro daquela faixa preferia pelo eleitor: homens conhecidos 
no mundo dos negócios.

Comentário único - Romeu começa a ser mencionado 
agora, mas no segmento produtivo já se falava a respeito disso 
desde o início do ano, como os nomes de Olavo Machado, 
presidente da Fiemg; Vittorio Medioli, prefeito de Betim; e 
Bruno Falci, presidente da CDL/BH. 

informações policiais
Na série de reportagens policiais, realizadas pela equipe da 

Rádio Itatiaia, constou o que já era comentado nos meandro da 
capital: existem representantes do PCC, organização criminosa 
iniciada em São Paulo, em pavilhões da Penitenciária Nelson 
Hungria, em Contagem. Ou seja, perigo à vista.

newtão joga pesado
Com seu estilo conhecido como “trator”, Newton Cardoso 

(PMDB) não deixou por menos. Recentemente, ele disse que o 
esquema político atual está podre e acrescentou: “Se continuar 
esse lamaçal envolvendo praticamente todos os grandes políti-
cos brasileiros, prefiro a volta da ditadura”. Ave Maria, Newtão!

Política em lagoa santa 
Os meios jurídicos da capital comentam sobre as dificul-

dades do prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar (PPS), em 
se desvencilhar do processo de cassação de seu mandato. 
Existem denúncias sobre problemas em sua campanha elei-
toral. O bicho vai pegar, ora se vai. 

inimigo do rei 
Durante anos a fio, o cantor Roberto Carlos nutria fraterna 

amizade com seu representante em Minas, o empresário Car-
los Alberto Dias. Agora, segundo informações de bastidores, 
ambos não se toleram por um minuto sequer. Resta saber qual 
o motivo dessa desavença.

d
esde fevereiro, o PSB mineiro lançou 
o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio 
Lacerda (PSB), como pré-candidato a 
governador do Estado. Tido por muitos 

como um gestor municipal que tenta comandar 
a prefeitura como se estivesse em uma empresa 
privada, ele foi eleito o melhor prefeito do Brasil 
e, por duas vezes, o prefeito amigo da criança. 

A sua atuação em BH o credenciou como 
um possível candidato a ocupar o Palácio da 
Liberdade em 2018. E, para conseguir alcançar 
o esse objetivo, Lacerda está investindo em via-
gens ao interior do Estado para tornar-se mais 
conhecido pelo povo mineiro, assim como outro 
pré-candidato Dinis Pinheiro (PP). Nesse mês de 
setembro, ele estará na Zona da Mata.  

Segundo pesquisas realizadas por sua asses-
soria, seu nome é conhecido apenas por 20% da 
população de Minas, o que representa, aproxima-
damente, os moradores da região metropolitana de 
Belo Horizonte. “Esse trabalho de estar presente no 
Estado, difundindo o meu nome e de ter aumentado o 
número de seguidores nas redes sociais é fundamen-
tal para que, no início do ano, estejamos com bons 
números nas pesquisas eleitorais e boas alianças”. 

Questionado sobre quem pretende convidar 
para compor a sua chapa, Lacerda afirma que 
ainda não pensou nisso e não quer fazer alianças 
a qualquer custo. “Vamos nos juntar com pessoas 
que tenham uma proposta de governo e um con-
junto de ideias, visando a retomada do desenvol-
vimento. Pode ser que alguém pretenda ganhar a 
eleição com populismo e promessas sem base na 
realidade. Eu não tenho intenção de fazer isso”.

Além disso, o socialista diz que o seu principal 
concorrente para o cargo é o atual governador que 
tenta a reeleição, Fernando Pimentel (PT), “caso 
ele consiga chegar ano que vem sem nenhuma 
pendência judicial”.

lacerda promete enfrentar
Pimentel para o governo

críticas ao governo
Lacerda também destacou que 

a eleição do ano que vem depende 
de como estará a situação econô-
mica do Brasil e de que maneira 
isso afetará o Estado. “Minas tem 
uma situação financeira grave e 
não tem os mesmos instrumentos 
que o governo federal possui para 
remediar. Não se pode mais pegar 
dinheiro emprestado, não há espa-
ço político para fazer aumento de 
impostos, também não foi capaz de 
fazer reajuste na sua estrutura para 
gerar mais caixa para os gastos 
essenciais e investimentos e, ao 
mesmo tempo, não existe um proje-
to de desenvolvimento econômico”.

De acordo com o ex-prefeito, 
a falta de um plano para retomar o 
desenvolvimento gera um série de 
consequências para o funciona-
mento do Estado e dos municípios, 
como o atraso de salários de ser-
vidores e o não ressarcimento de 
investimentos feitos por prefeituras 
em áreas que são de responsa-
bilidades estaduais. “Estamos 
assistindo o governo distribuindo 
ambulâncias, academias ao ar livre 
e viatura, mas não consegue pagar 
a gasolina da polícia. Isso é uma 
situação muito preocupante e não 
é fácil de se resolver”.

citação na lava Jato 
Em abril, o socialista entrou na lista de 

suspeitos de receber vantagens indevidas 
após a divulgação dos inquéritos e peti-
ções abertos pelo ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Segundo denúncias, Lacerda teria 
recebido verbas impróprias para a sua 
campanha eleitoral a prefeito de Belo 
Horizonte. De acordo com o depoimento 
de Sérgio Luiz Neves, ex-executivo da 
Odebrecht, à Operação Lava Jato, a 
empreiteira “ganhou” um contrato de 
Parceria Público-Privada (PPP) para 
construção de Unidades Municipais de 
Ensino Infantil (Umeis) após doar R$ 2 
milhões para a campanha de reeleição 
de Lacerda, em 2012.

Questionado se ele também não teria 
receio da Justiça barrar a sua candidatura 
devido a esse processo, ele responde que 
há várias contradições no depoimento dos 
delator. “A citação não possui base nenhu-
ma na realidade e tem muita contradição no 
depoimento. Existe um documento manus-
crito, que foi apreendido na casa do diretor 
de infraestrutura da Odebrecht, mostrando 
números diferentes do que falou-se no 
depoimento. Além disso, o valor que está 
nesse documento foi o que declaramos 
para a Justiça eleitoral”. Ele afirma que está 
bem tranquilo em relação a esse assunto. 
“Existem provas que mostram que não foi 
aquilo que o delator falou”.

loraynne Araujo
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governador anuncia companhia
de Prevenção à Violência doméstica
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“Esse trabalho de
estar presente
no Estado, é
fundamental
para que estejamos
com bons números
nas pesquisas
eleitorais e
boas alianças”

O governador Fernando Pimentel (PT), au-
torizou em Belo Horizonte, a criação da 1ª Com-
panhia de Prevenção à Violência Doméstica 
contra as Mulheres. Minas Gerais é o segundo 
Estado a implementar uma unidade específica 
para esse tipo de ocorrência. O anúncio foi feito 
durante a abertura do 1º Seminário Estadual 
de Prevenção à Violência Doméstica contra 
as Mulheres, promovido pela Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG).

A instalação da Companhia tem como 
objetivos potencializar a prevenção à violência 
doméstica na capital, aumentar a sensação de 
segurança por parte das vítimas e consolidar 
mecanismos de controle e gestão social, a partir 
do fortalecimento das redes e da integração 
dos diversos órgãos de segurança pública do 
Estado, expandindo e modernizando a atuação 
comunitária, preventiva e de preservação da 
ordem pública por parte da PMMG.

O governador ressaltou a importância da 
criação da unidade não somente atender os 
casos de violência doméstica, mas princi-
palmente prevenir novas ocorrências. “Nós 
queremos combater e evitar os crimes contra 
a mulher. Nossa Polícia Militar foi pioneira no 
trabalho, criação das patrulhas de prevenção 
e, agora, está estimulada pelo nosso governo 
a dar um passo adiante, criando a companhia 
independente que vai se especializar nesses 
atendimentos”. 

Pimentel acrescenta que esse pioneirismo 
e modernidade da Polícia Militar, das forças de 
segurança, do Ministério Público Estadual, do Tri-
bunal de Justiça, que são parceiros permanentes, 
têm produzindo em Minas um ambiente de segu-
rança muito superior ao que nós assistimos com 
grande tristeza nos Estados vizinhos”, afirmou.

Ele lembrou que a violência contra a mulher 
é um problema que atinge diversos setores so-
ciais. “Nós estamos renovando o compromisso 

que temos com a segurança pública naquela 
área mais sensível, que é a violência doméstica, 
que se oculta dentro do lar e gera uma série de 
outras consequências. Ela é silenciosa e im-
pacta a família. Não só a mulher, mas os filhos, 
parentes, vizinhos e amigos. Quando você não 
coíbe, não previne e não investiga adequada-
mente, não dá o apoio e o suporte necessário 
que a denúncia precisa para que a Justiça seja 
feita”, finalizou.

Patrulhas
A criação da unidade reforça a política de 

prevenção adotada pelo governo, por meio 
da PMMG, que já atua com a Patrulha de 
Prevenção à Violência Doméstica (PPVD). 
O serviço é voltado para o acompanhamento 
sistemático da violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, prestando serviço de 
proteção à vítima real ou potencial, com a 
missão de desestimular ações criminosas no 
ambiente domiciliar. 

Em 2015, a Polícia Militar regulamentou 
a atuação da PPVD, criada em 2010. As 
patrulhas estão presentes em 23 municípios 
mineiros e, somente neste ano, já realizaram 
cerca de 6,9 mil visitas, acompanhamento 
de cerca de 2,1 mil casos com Medidas 

Protetivas de Urgência (MPU), 472 eventos 
e a prisão de 37 pessoas em decorrência do 
descumprimento dessas medidas.

O comandante-geral da Polícia Militar, 
coronel Helbert Figueiró de Lourdes, afirmou 
que a unificação da ação policial irá trazer 
maior capacidade de resposta e eficiência 
no trabalho. “A unificação desse recurso 
humano em uma única companhia vinculada 
ao Comando de Policiamento da Capital tem 
por objetivo trazer eficiência ao trabalho. Ela 
vai decorrer da articulação unificada que vai 
possibilitar uma articulação mais qualificada 
com os demais órgãos que cuidam dessa 
temática: Poder Judiciário, Ministério Público, 
Delegacia de Mulheres”, disse.

“Nós queremos
combater e
evitar os
crimes contra
a mulher”
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Vida de sacrifícios
A vida do empresário Luiz Márcio Haddad pereira não 

tem sido fácil. Além do seu pai, o do ex-governador Francelino 
pereira que está em estado vegetativo há mais de 2 anos, a 
sua mulher Andrea Neves, devido a decisão judicial, não pode 
sair de casa, no condomínio Retiro das Pedras, em Nova Lima.

eleições no galo e cruzeiro
A medida em que se aproxima o final do ano, o tema relacio-

nado as eleições do Cruzeiro e Atlético vai tomando conta das 
rodas de bate-papo. Em geral, os representantes da situação 
querem deixar o assunto para ser discutido em dezembro, na 
expectativa de que, antes dos pleitos, as equipes conquistem 
bons resultados nos campeonatos nacionais. Isso facilitaria 
muito a possibilidade de serem eleitos. A conferir...

Política em mariana
Insistência não tem faltado ao prefeito de Mariana, Duarte 

Junior (PPS), na sua tentativa de agendar uma reunião direta 
com o governador Fernando pimentel (PT), sem intermedia-
ção de parlamentares. Certamente, falta-lhe prestígio para 
isso, claro. 

campanha milionária
Os cálculos não são oficiais, mas existe uma estimativa 

indicando que a campanha para deputado federal em Minas, 
se as regras eleitorais não mudarem, ficará em torno de R$ 
8 milhões. Resta saber quem vai dispor desse montante para 
gastar apenas em um pleito. É muito dinheiro, gente...

Papagaio de pirata?
Durante a interinidade do deputado Rodrigo Maia (DEM) 

como presidente da República, muitos foram os colegas de 
parlamento que estiveram no Planalto à procura de favores. O 
mineiro Carlos Melles, presidente regional dos Democratas, 
fazia questão de aparecer ao lado de Maia, como um verdadeiro 
“papagaio de pirata”. Trem chato sô!

convulsão social
Sem meias palavras, o presidente da Associação Mineira 

de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(PMDB), disse que, em média, 500 municípios mineiros vivem 
uma verdadeira convulsão social. “Falta dinheiro para tudo, 
inclusive para educação e saúde”. Cruz credo!

entrega internacional
Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), ao 

analisar a decisão do governo de liberar geral uma grande área 
da Amazônia para a mineração, cutucou: “O problema é que 
Michel Temer (PMDB) já havia acertado com os canadenses 
o valor do investimento que seria feito na região. Mas como a 
entrega não se concretizou, foi feito a cobrança dos gringos 
contra o presidente golpista”.

sem reforma política
Quem quiser debater a reforma política não deve contar 

com o apoio do vice-presidente da Câmara dos Deputados, 
o mineiro Fábio Ramalho (PMDB). “Esse assunto já passou 
do ponto. Vamos cuidar de outros temas mais significativos”, 
finaliza o parlamentar.

Janeiro 26.803.680

Fevereiro 26.896.988

março 27.232.583

abril 27.309.865

maio 27.485.607

Junho 27.739.585

Julho 27.896.068

O consumidor brasileiro tem 
reorganizado os gastos e até 
mesmo cortado alguns servi-

ços considerados despesas supér-
fluas para se adequar ao orçamento 
familiar. E quem vem sentindo os 
impactos são as operadoras que 
oferecem serviços de telecomuni-
cação. De acordo com dados mais 

recentes da Anatel, o setor de TV por 
assinatura, por exemplo, registrou 
em maio de 2017 uma redução de 
136.787 mil assinantes (-0,73%) na 
comparação com o mês anterior. Se 
considerarmos os últimos 12 meses, 
o recuo foi de 1,39%.

A telefonia fixa também apresen-
tou queda entre maio e junho deste 

ano de 100.097 mil linhas. No mesmo 
período, a telefonia móvel perdeu 
2.356 mil usuários. Por outro lado, 
os dados da Anatel mostram que a 
banda larga fixa é o único serviço que 
teve alta. Em julho de 2017 apresen-
tou 156.483 mil novos assinantes. 
Um crescimento de 0,56%, quando 
comparado ao mês anterior.

i – Sinopse – Nesta crise que assola a 
gestão pública no país, deve-se “olhar para 
frente” com otimismo e, sempre que possível, 
enfrentar a situação de forma técnica e profis-
sional! Sugere-se uma “força tarefa” nacional 
a ser gerida pelo Ministério do Planejamento, 
para que este programa seja implementado 
com êxito! Dentro das possibilidades, outras 
organizações, como o Sebrae, Instituto Brasi-
leiro de Administração de Municípios (IBAM) 
etc poderão participar ativamente do proces-
so! Com contrapartida e vontade política, o 
prefeito poderá implementar tais medidas e 
obter pleno sucesso em sua gestão. Diretrizes 
estabelecidas neste programa deverão ser im-
plementadas apenas para municípios de até 
100 mil habitantes. Entre outras vantagens, 
são medidas que, além de diminuir de forma 
considerável as despesas, minimizará tam-
bém o “fantasma da corrupção”! O programa 
será executado no ponto básico do sistema 
organizacional do país, “o município”! 

ii – Valorização do município – Por ser um 
país em desenvolvimento, com o agravante de 
que o brasileiro lê muito pouco, a sociedade 
não possui um entendimento real e pontual da 
importância de um município. Isso é lamen-
tável! Por incrível que pareça, há prefeitos 
que, após vitoriosa eleição, costumam não 
estar “nem ai” para as obrigações e deveres 
que são exigidos pelo cargo. Conto um fato: 
há caso de dirigente municipal que, após a 
sua vitoriosa eleição, por falta de iniciativa 
e, até mesmo, por “falta de não ter o que 
fazer”, não se dava ao trabalho de ler um 

documento oficial! Travestido de uma “figura 
do horror”, oriunda do “fundo das trevas”, 
caiu de presente no colo de uma população, 
que aflita, se surpreendeu com uma possibi-
lidade negativa do futuro da cidade. Mudo de 
assunto! Num tempo não muito distante, o 
competente ministro da Desburocratização, 
Hélio Beltrão, proferiu na ESG-Escola Supe-
rior de Guerra, as seguintes considerações: “o 
município é o primeiro degrau da organização 
política, econômica, financeira e de gestão 
para o nosso país. Queremos os municípios 
brasileiros, fortes e prósperos! Para isso, o 
mesmo deverá possuir um planejamento com 
objetivos e metas bem definidas e obedecer 
as limitações fiscais estabelecidas”. 

iii – Síntese de sugestões do programa – 
Tais medidas serão implementadas para mu-
nicípios com população até 100 mil habitantes.

1) Recomenda-se a adoção de no máximo 
seis secretarias municipais;

2) Recomenda-se que, os cargos das 
Secretárias da Fazenda, Gestão, Educação e 
Diretor de Controle Interno deverão ser ocu-
pados por servidores efetivos/concursados;

3) Extinguir 70% dos cargos comissio-
nados;

4) Recomenda-se que, o cargo de procu-
rador do município deverá ser ocupado por 
servidor efetivo/concursado;

5) Recomenda-se que, “servidor comis-
sionado” não poderá participar de comissões, 
grupos de trabalhos etc que estiverem envol-

vidos com qualquer processo de licitação, 
compras etc.

6) Recomenda-se que, o plano diretor 
do município deverá sempre ser coordena-
do por servidor efetivo/concursado, mesmo 
com a participação de “consultoria técnica 
especializada”;

7) Recomenda-se que, a Câmara Munici-
pal tenha nove vereadores;

8) Recomenda-se que, o salário dos car-
gos de secretário municipal, procurador do 
município e para o diretor de controle interno 
deverá ser de R$ 8 mil;

9) Recomenda-se que, o salário do cargo 
de prefeito deverá ser de R$ 15 mil e o do 
vice-prefeito de R$ 10 mil reais.

iV – Considerações finais – O aproveita-
mento do servidor efetivo/concursado esta-
belece uma aplicação positiva de “políticas 
de recursos humanos”, além de assegurar 
segurança e zelo pelo bem público, por este 
mesmo servidor designado!  A gestão pública 
nos municípios não funciona bem, existindo 
uma significativa insensibilidade nas obriga-
ções e deveres com o cidadão. Trata-se de 
um problema histórico, pois desde de março 
de 1824, a Constituição do Império continha 
poucos artigos sobre “cidades e vilas” e a 
terminologia “município”, ainda não era utili-
zada! Finalmente, as medidas sugeridas neste 
artigo, constituem-se de resultados práticos 
de observações no dia a dia de estudos e 
trabalhos prestados no setor.

Segundo o economista e especialista em 
finanças, Leandro Martins, o brasileiro acre-
dita que esses serviços de TV paga, internet 
e telefonia são fundamentais. “Mas diante de 
um cenário de incerteza e pouca confiança do 
consumidor, quando a situação financeira da 
família aperta, um dos primeiros serviços a 
ser cortado é justamente a TV por assinatura”. 
O especialista afirma que primeiro é preciso 
priorizar o essencial como água, energia e 
plano de saúde.

Ainda conforme Martins, o consumidor 
precisa ver se encaixa no orçamento e avaliar 
a real necessidade de contratar determinados 
planos. “Uma mensalidade de R$ 80, por 
exemplo, ao longo de 12 meses é uma despe-
sa de quase mil reais”. Ele salienta que para 

quem não abre mão dos serviços, o ideal é 
ligar na operadora e fazer uma readequação 
do plano, focando no recurso em que é mais 
utilizado.

novos hábitos
O consumidor tem preferido manter de-

terminado serviço e cancelar outros ou então 
fazer uma readequação de planos. É o caso 
da empresária Cintia Campos. Ela conta que 
entrou em contato com a operadora para 
mudar o plano contratado. “Tanto em casa, 
como no meu trabalho, a internet é indispen-
sável. A TV por assinatura é interessante, mas 
quase não tenho muito tempo para assistir. 
Eu estava pagando R$ 249 em um pacote 

que tinha telefone fixo, internet e a TV. Preferi 
aumentar a velocidade da minha banda larga 
e abrir mão dos canais por assinatura. Com 
isso, consegui economizar cerca de R$ 130 
mensais”.

Já para o gerente Saulo Portugal, existem 
outras despesas mais importantes. “Aqui em 
casa nós quase não usamos o telefone fixo, 
então optamos pelo cancelamento para evitar 
ficar pagando assinatura. O único serviço que 
temos é duas linhas de celular e a internet, 
que os filhos usam para trabalhos e pesqui-
sas escolares”. Ele diz que só com o corte 
do fixo, a redução foi de cerca de R$ 70 por 
mês. “Eliminamos um gasto e investimos mais 
em outros, como o lazer do fim de semana e 
passeios no shopping com a família”, finaliza.

Brasileiros cortam gastos com
telefonia e tV por assinatura

assinantes banda
larga fixa 2017

Programa nacional de reforma 
administrativa para municípios

tV por assinatura perdeu quase 137 mil clientes entre abril e maio deste ano



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
9 a 16 de setembro de 2017

mercado de floricultura prevê
faturamento de r$ 7,2 bilhões
Número representa um crescimento de 9%

Você sabia? 
A primavera é apenas no segundo 

semestre, mas o começo do ano é o 
período no qual o mercado mais fatu-
ra. As principais datas são o Dia das 
Mães e Dia dos Namorados. O Dia Dos 
Finados também ganha destaque no 
faturamento. Atualmente, o Dia Inter-
nacional da Mulher também tem tido 
grande demanda.

Considerado por muitos uma superfluida-
de, o setor da floricultura está na contramão 
da crise econômica. Uma prova disso é que o 
segmento não para de crescer. Foram faturados 
R$ 5,7 bilhões em 2014, R$ 6,2 bi em 2015, R$ 
6,65 bi em 2016 e, para este ano, o mercado 
prevê arrecadar R$ 7,2 bi, o que equivale a 9% 
de crescimento.

O presidente do Instituto Brasileiro de Flo-
ricultura (Ibraflor), Kees Schoenmaker, relata 
que o setor foi abalado pela crise nos últimos 
6 anos, contudo, muito tem sido feito para re-
verter esse quadro. “É um processo contínuo 
e alguns fatores para driblar a recessão tem 
sido de suma importância. Buscamos trazer 
variedades de flores, importamos novidades 
de outros países e adequamos para a nossa 
realidade e clima”.

Schoenmaker atribui o crescimento a todo 
o investimento realizado. “Isso faz com que o 
setor se destaque. Os produtores estão satis-
feitos de um modo geral e com boa perspec-
tiva para os próximos anos. No ano que vem, 
pretendemos crescer algo em torno de 10 a 
11%. Agora, na primavera, o clima melhora e 
fica favorável para o plantio. É um momento 
que todos esperamos que impacte de forma 
significativa na produção”.

alto para o consumidor. Na primavera isso 
muda, a produção aumenta e conseguimos 
baratear”, explica a gerente Michelle Diniz.

Alterar o preço é o 
que deseja o proprietá-
rio da Flora Shopping 
Mande Flores, localiza-
da no bairro Ouro Preto, 
Rodrigo Brandão. “Des-
de 2014 que a gente 
não consegue mexer 
no valor dos nossos 
produtos em função da 
recessão. Houve uma retração na produção 
e, com isso, o faturamento da loja estagnou. 

No entanto, as despesas com água, luz e 
funcionários continuou subindo”.

Ele acrescenta que o mês de agosto 
é um dos piores do 
ano. “Não tem nenhuma 
data comemorativa e, 
geralmente, não tem 
muitos casamentos. 
Mas aí quando entra 
setembro, o mercado 
melhora. A natureza, 
que é a nossa fábrica, 
passa a produzir mais. 

E é nesse momento que pretendo dar uma 
reaquecida nas vendas”.

A próxima estação promete aquecer a 
floricultura A Rosa de Ouro, localizada no 
Centro da capital. “No inverno, a demanda 
de flor é menor, o frio não é bom para o 
nosso produto, então ele acaba ficando mais 
caro e temos que repassar a um preço mais 

O preço dos
buquês variam

de R$ 25 a R$ 120

“toP 5” em Flores de corte “toP 5” em PlAntAs em VAsos

1) Rosas 1) Phalenopsis
2) Alstroemerias 2) kalanchoês
3) Lírios 3) Anthurium
4) Crisântemos 4) Lírios
5) Gipsophilas 5) Begônias

outros números
O mercado de flores, atualmente, é respon-

sável por 199.100 empregos diretos, dos quais 
78.700 (39,53%) relativos à produção, 8.400 
(4,22%) à distribuição, 105.500 (53,00%) ao va-
rejo e 6.500 (3,26%) em outras funções, na maior 
parte como apoio. O consumo anual do produto 
no Brasil é de R$ 26,50 por habitante, enquanto 
que, na Europa, isso chega a R$ 150,00. 

O Brasil conta com 8.250 produtores e 15 
mil hectares de área cultivada. São eles os 

responsáveis pelo cultivo de mais de 3.500 
variedades e de cerca de 350 espécies de 
flores e de plantas ornamentais. Para comer-
cializar a produção estão cadastradas cerca 
de 60 centrais de atacado, 650 empresas ata-
cadistas e 19.240 pontos de venda no varejo. 
Somam-se mais de 30 feiras e exposições de 
flores realizadas no país, dentre elas, a Festa 
das Flores em Barbacena/MG, cidade que é 
considerada a capital mineira das flores.

Holambra, em são Paulo, é responsável por quase metade do faturamento anual do setor
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Bndes AcelerA crédito 
PArA As emPresAs

A busca por crédito rápido e 
com menos burocracia dificulta 
o desenvolvimento de micros, 
pequenas e médias empresas no 
Brasil. Mas uma iniciativa do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
tende a mudar esse panorama. 
Na última semana, a instituição 
lançou o programa BNDES Giro, 
que permitirá ao empresário que 
pedir financiamento por meio de 
uma plataforma digital saber se 
está apto a recebê-lo já no ato 
do pedido.

Caso o requerente esteja apto, 
o crédito para capital de giro estará 
disponível na conta da empresa 
em até 24 horas, segundo o mi-
nistro do Planejamento, Dyogo Oli-
veira. Atualmente, esse processo 
pode chegar a 60 dias, conforme 
o Ministério. “O BNDES Giro está 
integrado ao novo sistema de apro-
vação automática de operações do 
Banco. Esse processo, de retorno 
em curtíssimo prazo, beneficia o 
mercado, ao reduzir a burocracia 
e o prazo, e dá mais dinâmica às 
operações”, ressalta o economista 
da Fecomércio MG, Guilherme 
Almeida.

O programa deve injetar R$ 
20 bilhões em crédito a essas em-
presas até agosto de 2018. Com 
isso, o governo acredita dar mais 
um passo para a retomada dos 
investimentos no país. O BNDES 
Giro também contempla uma redu-
ção de 0,6% na taxa de juros para 
concessão do financiamento, o 
chamado spread, que caiu de 2,1% 
para 1,5%. Para Almeida, essa não 
é a única vantagem do programa. 
“O custo financeiro às empresas se 
dará com base na Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), uma taxa 
mais atrativa que as praticadas no 
mercado”, avalia.

De acordo com o Ministério 
do Planejamento, as micros e pe-
quenas empresas pagarão a TJLP 
mais 1,5% pelo financiamento, 
enquanto as médias empresas 
terão que arcar com 50% da TJLP, 
mais 50% da Selic – a taxa básica 
de juros – e mais 1,5%. Os bancos, 
que são os agentes financeiros 
dessas operações, terão o direito 
de acrescentar ainda o custo do 
risco de crédito.

O economista da Fecomércio 
MG espera que o volume de em-
préstimos liberados cresça com 
a redução da burocracia e do 
tempo, levando micros, peque-
nos e médios empreendedores a 
investirem em seus negócios. “A 
consequência natural desse ciclo 
é a geração de mais empregos e 
renda ao país”, lembra Almeida.

Só em 2016, as micro e pe-
quenas empresas contrataram 9 
milhões de trabalhadores no país, 
como apontam dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). O setor de 
serviços foi o que mais preencheu 
vagas, com 3,2 milhões de admis-
sões, seguido pelo comércio, com 
2,8 milhões.

instituição lançou o programa
Bndes giro, que permite

empresário pedir financiamento

“Programa
deve injetar
R$ 20 bilhões
em crédito a
essas empresas
até agosto
de 2018”
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A 7ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte concedeu liminar 
favorável à ação coletiva de consumo ajuizada pelo Procon Municipal de 
Belo Horizonte, Instituto de Defesa Coletiva e Defensoria Pública de Minas 
Gerais contra o Banco Mercantil do Brasil S/A. O pleito foi motivado por 
reiteradas reclamações de consumidores idosos, que foram levados a 
firmar contratos de empréstimo por meio do caixa eletrônico, resultando 
em aumento considerável na quantidade e valor das parcelas da dívida. 

Os autores alegaram que o banco estava se utilizando dos atendentes 
do serviço “Posso te Ajudar” para que realizassem a contratação, reno-
vação ou renegociação de contratos de crédito consignado. O serviço 
era feito via caixa eletrônico, sem os devidos esclarecimentos sobre os 
serviços que estavam sendo contratados, aproveitando-se da condição 
de vulnerabilidade dos consumidores idosos e pensionistas, impondo a 
eles uma situação de superendividamento. 

Para comprovar as situação, foram apresentados casos concretos, 
bem como levantamento de atendimentos realizados pelo Procon BH e 
registradas pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumi-
dor (Sindec), Ministério Público e reclamações apresentadas à Defensoria 
Pública de Minas Gerais, além de ações ajuizadas por consumidores no 
Juizado Especial Cível por fatos semelhantes. 

A decisão judicial considerou que os contratos foram firmados “através 
de caixa eletrônico, sem instrumento formal de celebração da relação 
jurídica, devidamente assinado pelas partes” e, por isso, não se deveria 
impor aos consumidores que provassem as alegações. Neste caso, foi 
considerado o disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, 
“que prevê a facilitação do direito dos consumidores aplicando-se a 
inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando 
verificada a hipossuficiência”. 

Durante a vigência da liminar, o Banco Mercantil não poderá contratar, 
renovar automaticamente ou renegociar os contratos de crédito consig-
nado ou outras modalidades de empréstimos que prevejam a retenção 
de salário ou benefício do INSS via caixa eletrônico, bem como usar o 
funcionário auxiliar “Posso te Ajudar” para esta finalidade. Tais contrata-
ções poderão ser feitas somente quando solicitadas pelo consumidor ao 
gerente da sua respectiva conta. 

Segundo Mônica Coelho, diretora do Procon BH, órgão da estrutura 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a decisão 
liminar confirma que a análise e o cruzamento de dados dos órgãos 
que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor são imprescindíveis 
para confirmar as práticas abusivas que ocorrem reiteradamente contra 
o consumidor. Ressalta que se houver concessão ou renovação auto-
mática de empréstimos consignados, pelo Banco Mercantil, o Procon 
BH deverá ser cientificado para comunicação ao poder judiciário sobre 
o descumprimento da liminar e a aplicação da multa, que neste caso é 
de R$10 mil diários, limitados a R$ 1 milhão.

tJmg concede liminar a 
ação movida pelo Procon BH
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O Sesc oferece diversas atividades nas áreas 
de assistência, educação, cultura, saúde e 
lazer (esporte, recreação e turismo social) que 
cultivam a perspectiva de horizontes mais 
amplos. 

Acesse sescmg.com.br e descubra um mundo 
de possibilidades.
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EMBOLOu O MEiO CAMpO -  Usando um palavreado esportivo 
para definir o ambiente político, em Brasília, depois que o procurador 
geral da República veio a público para dizer que os irmãos Batista 
mentiram e que a delação premiada concedida a eles pode ser cance-
lada. A imprensa estava fazendo “campana” em frente a PRG, porque 
havia a possibilidade da segunda denúncia contra Temer (PMDB) e 
o impossível aconteceu: O Palácio do Planalto soltou nota desclas-
sificando novas delações dos irmãos Batista e Joesley respondeu 
chamando o presidente de “ladrão geral da República”, em resposta 
a Temer que o chamara de “grampeador geral da nação”. 

Um bate-boca impensável, mostrando que chegamos a um patamar 
baixíssimo entre um empresário e o presidente da República. A própria 
entrevista de Rodrigo Janot, o procurador que se despede do cargo 
ainda este mês, comprova que existia por parte dele um desejo ardente 
de denunciar o presidente. O atual procurador perde força, porque as 
revelações de novas gravações feitas atentam contra o próprio Supremo 
Tribunal Federal, o que motivou entrevistas do ministro Gilmar Mendes, 
que antes fizera críticas à atuação de Janot. O mais importante e que 
ajuda a defesa de Temer é que um subprocurador, figura de importância 
para Janot, deixou o emprego pedindo demissão e foi trabalhar como 
advogado para os irmãos Batista. No fundo, tudo virou um balaio de gato 
e só mesmo o tempo vai poder dizer o que vai ser do Brasil.

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Bispo Crivella (PRB), 
recebeu 1 milhão de reais, em 2010, de Eike Batista, para não 
sair candidato e apoiar Eduardo Paes que foi reeleito. 

A economia vai reagindo. O superávit da balança comercial 
brasileira até o final de agosto, era de 45 bilhões de dólares. 

Depois que comprou a fábrica da SCHIN em São Paulo, a 
Heineken e a Coca-Cola estão travando uma briga na justiça 
brasileira. Eles tem um acordo de distribuição que vai até 2022 
e que pode ser rompido. 

O Núcleo de Pós-graduação do Senac está com matrículas 
abertas para os cursos presenciais de MBA. Em Belo Horizon-
te, as turmas que iniciam em setembro são de Administração 
Pública, Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão de Projetos 
e Gestão Gastronômica e Hoteleira. Em Betim, será oferecido 
o MBA em Gestão Empresarial com início em outubro.        

Informações pelo site cursos.mg.senac.br, Outras informa-
ções pelo 0800 724 44 40.

Mauro Bomfim
ao lado de
Paulo Ponce,
que aniversariou
no dia 9
de setembro.
Nossos parabéns!

E O pROCESSO pOLÍTiCO VAi COMEÇAR - O Congresso já 
está fazendo modificações para as próximas eleições e começam 
a surgir nomes para disputar a Presidência da República. Acredito 
que vamos ter a repetição daquela eleição histórica de 1989, quando 
Fernando Collor foi eleito governador de Alagoas, em uma eleição em 
que tivemos candidatos: Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Ulisses 
Guimarães, Paulo Maluf e Mário Covas. Agora, além de dois nomes 
do PSDB, Geraldo Alckmin e João Dória, tem ainda Marina Silva, Ciro 
Gomes, Jair Bolsonaro e o ex-Presidente Lula, se não for confirmada 
sua pena de 9 anos de reclusão.

TEMER NÃO pODE DAR CERTO -  Na verdade, desde que 
tomou posse, as oposições ao novo governo deixaram claro que ele 
não teria sossego.  Disseram que ele era golpista e tentaram denunciá-
-lo fora do Brasil. Mas, não deu certo. Iniciaram a campanha FORA 
TEMER e, de tentaram, de todas as formas, minimizar qualquer tipo 
de reação positiva da economia que apesar de tudo, vem reagindo nos 
últimos meses. Apesar de tudo isso, o presidente iniciou uma agenda 
otimista para a economia e, muita coisa foi feita neste pequeno espaço 
de tempo em que comanda o país.

medAlHA AlFeres tirAdentes
O deputado estadual Thiago Cota (PMDB) recebeu na Cidade 

Administrativa, a Medalha Alferes Tiradentes, a mais alta comenda 
da Polícia Militar de Minas Gerais, concedida a autoridades civis e 
militares que se destacaram por suas atuações junto à sociedade.

coronel Helbert Figueiró e thiago cota

domingo, dia 10 de setembro

Sra Noême Duarte, mulher de Jason Duarte
Maria Izabel Rhiane
Drª Maria Ângela Pena, Juíza do Trabalho 

segunda-feira, 11

Mércia Trindade - Barra Longa
Sérgio Coutinho 
Jornalista Mirtes Helena Scalione
Flávio Galizze

terça-feira, 12

Drª  Viviana Scoralick - Sete Lagoas 
Tábata Silva Diniz 

Quarta-feira, 13

Mardem de Castro - Lojas São José 
Lourdes Moura
Patricia Chequer

Quinta-feira, 14

Jornalista Flávio Pena
Dr. Wanderley Vieira de Andrade
Ex-deputado Antônio Fuzato
Sra. Amália Borges Andrada
(mulher do deputado Bonifácio Andrada)
Delegado Altair Siqueira 

sexta-feira, 15

Padre Anibal Gangana
Elizeu Alves Vieira- Esmeraldas

sábado, 16

Felisberto Amaral 
Ricardo Tunes 
Maria Cecília Dias Costa 
Rafael Nonato- Rádio Itatiaia
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EM MINAS GERAIS,
É ASSIM: A EDUCAÇÃO
COMEÇA NA SALA DE AULA
E CONTINUA FORA DELA.
Escola em tempo integral: 
mais de 300 mil alunos
matriculados até 2018.

Em Minas Gerais, a Educação Integral e Integrada já é uma 
realidade. Com ela, os alunos têm mais atividades nas áreas
de esporte, informática, dança, música, teatro, entre outras.
Além disso, pela primeira vez, o Governo do Estado
vai distribuir mais de 1 milhão de kits escolares até 2018. 
Porque, em Minas Gerais, é assim: o Governo transforma
a educação, para a educação transformar a vida dos mineiros. 

http://www.cursos.mg.senac.br/
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ProgrAmAÇão cinemArK
BH SHOppiNG (07/09/2017 A 13/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:15 - 16:50 - 19:30 - 22:10 (todos os dias) 

2 iT A Coisa - 16 anos LEG XD DBOX 14:40 - 17:40 - 20:45 (todos os dias)

2 iT A Coisa - 16 anos DuB XD DBOX 11:50 (qui/sáb/dom)

3 iT A Coisa - 16 anos LEG DBOX 18:45 - 21:45 (todos os dias)

3 iT A Coisa - 16 anos DuB DBOX 15:45 (todos os dias) **12:45 (qui/sáb/dom, horário extra)

4 A Torre Negra - 12 anos LEG 21:20 (todos os dias, exceto seg) 

4 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 16:30 - 18:50 (todos os dias, exceto qua) **13:50 (seg a sex, 
horário extra)

4 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 13:50 (dom)

5 Lino - LiVRE ORi 3D 14:20 - 16:40 - 19:15 (todos os dias)
**12:00 (qui/sáb/dom, horário extra)

5 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 21:30 (todos os dias)

6 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 15:50 - 18:30 - 21:10 (todos os dias)
**13:10 (qua/qui/sáb/dom, horário extra)

7 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 17:30 - 20:15 (todos os dias, exceto ter) 18:10 (ter)

7 Lino - LiVRE ORi 15:20 (todos os dias) **13:00 (qui/sáb/dom, horário extra)

8 A Torre Negra - 12 anos LEG 19:50 - 22:20 (todos os dias)  

8 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 15:00 - 17:20 (todos os dias) **12:30 (qui/sáb/dom, horário extra)

9 Os Guardiões - 12 anos LEG 14:00 (todos os dias)

9 Atômica - 16 anos LEG 16:20 - 21:50 (todos os dias)

9 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 19:00 (todos os dias)

10 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 12:10 (qui e dom)

10 2:22 Encontro Marcado - 12 anos LEG 14:30 - 17:05 - 19:40 - 22:00 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (07/09/2017 A 13/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:10 (todos os dias) **12:00 (qui/sáb/dom, horário extra)

1 Atômica - 16 anos LEG 16:35 - 19:10 - 21:50 (todos os dias, exceto qui) 14:10 - 17:30 (qui)

1 Copa do Brasil 2017 - Flamengo x Cruzeiro - Torcida Cruzeiro - Li ORi 21:15 (qui)

2 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:40 - 16:55 (todos os dias, exceto qua) 15:00 - 17:20 (qua)

2 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 19:15 - 22:00 (todos os dias, exceto qua)

2 David Gilmour Live at pompeii - LiVRE LEG 20:00 (qua)

3 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 16:20 - 21:25 (todos os dias) **23:55 (sáb, horário extra) 

3 A Torre Negra - 12 anos LEG 14:00 - 18:50 (todos os dias, exceto qua) 14:00 (qua)

3 David Gilmour Live at pompeii - LiVRE LEG 20:00 (qua)

4 Lino - LiVRE ORi 13:50 - 16:00 (todos os dias)

4 David Gilmour Live at pompeii - LiVRE LEG 21:00 (qua)

4 Como Nossos pais - 14 anos ORi 18:25 - 20:50 (todos os dias, exceto qua) 18:25 (qua)

5 Lino - LiVRE ORi 3D 14:20 - 16:40 (todos os dias) **12:05 (qui/sáb/dom, horário extra)

5 iT A Coisa - 16 anos LEG 19:20 - 22:15 (todos os dias) 

6 iT A Coisa - 16 anos LEG 15:45 - 18:45 - 21:45 (todos os dias)
**12:45 (sáb/dom, horário extra)

7 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:30 - 17:05 - 19:35 - 22:10 (todos os dias)

8 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 00:05 (sáb)

8 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 13:55 - 16:30 - 19:00 - 21:35 (todos os dias)

DiAMOND MALL (07/09/2017 A 13/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 14:40 (seg a qua) 16:50 (qui a dom)

1 Atômica - 16 anos LEG 19:15 (todos os dias) 

1 Como Nossos pais - 14 anos ORi 16:50 - 21:50 (seg a qua) 14:20 - 21:50 (qui a dom)

2 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 13:50 - 16:30 - 19:00 - 21:30 (todos os dias)

3 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 15:30 - 17:50 - 20:30 (todos os dias) **13:00 (qui a dom, horário extra)

4 iT A Coisa - 16 anos LEG 14:30 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)

4 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 12:20 (qui/sáb/dom)

5 A Torre Negra - 12 anos LEG 16:10 - 21:00 (todos os dias)

5 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 18:50 (todos os dias)

5 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias)

6 Lino - LiVRE ORi 3D 17:10 - 19:30 (todos os dias) **15:00 (seg a sex, horário extra)

6 Lino - LiVRE ORi 12:50 - 15:00 (sáb e dom)

6 Atômica - 16 anos LEG 22:00 (todos os dias)

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

#setembroVerde

minas já realizou 1.438 
transplantes este ano

*Pessoas que estão aptas a receber órgão

Fonte: MG Transplantes

lista de espera ativa* em mg – Agosto/2017

Desde a década de 1940, quando iniciou seus primeiros 
projetos no país, o Sesc já tratava a saúde como área prioritária. 
Em Minas Gerais, as atividades começaram em 1961, com 
a instalação do Posto de Censo Torácico para identificação 
e controle de tuberculose, em BH. Desde então, a área de 
Saúde do Sesc em Minas vem desenvolvendo diversas ações 
preventivas, educacionais e curativas por meio de suas unida-
des fixas e móveis.

Na saúde bucal são realizadas ações de recuperação, 
reabilitação e atividades educativas e preventivas. São oito 
clínicas odontológicas, sendo duas na capital e as outras seis 
em Governador Valadares, Montes Claros, Santa Luzia, Sete 
Lagoas, Teófilo Otoni e Uberlândia. A instituição ainda oferece 
o OdontoSesc, unidade móvel destinada a atender localidades 
em que não há unidades físicas do Sesc e que tenham acesso 
insuficiente a serviços de odontologia.

O Sesc em Minas também desenvolve iniciativas de edu-
cação em saúde visando estimular a prevenção de doenças 
e contribuir para a qualidade de vida dos comerciários, e da 
população em geral. Um exemplo é o Curso de Iniciação para 
Cuidadores de Idosos, que capacita pessoas entre 18 e 60 
anos de idade para os cuidados com idosos em suas neces-
sidades básicas.

Cuidado terapêutico e nutrição também estão no portfólio 
de ações realizadas pela área de Saúde da instituição. O 
Sesc Saúde Mulher, unidade móvel dedicada à promoção da 
saúde feminina e o MedSesc Oftalmologia, voltado ao cuidado 
dos olhos, circulam o estado realizando consultas e exames, 
promovendo saúde e bem-estar a milhares de mineiros. No 
Vale do Mucuri, o Sesc Teófilo Otoni oferece vacinas gratuitas 
do Calendário Nacional de Vacinação e, em BH, o Sesc São 
Francisco, além destas, também disponibiliza vacinas parti-
culares com valores mais baixos ao comerciário que tenha a 
carteirinha do Sesc atualizada.

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do comer-
ciário e da população em geral é o que norteia as ações de 
Saúde do Sesc em Minas Gerais.

Órgãos Quantidade  

Coração 3

Fígado 7

Pulmão 0

Rim 31

Pâncreas 0

Rim/Pâncreas 1

Córnea 118

número de transplantes
(doadores cadáveres) em julho/2017
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Alguns hospitais credenciados em BH

Você viu?

BIOCOR, Hospital da Baleia, Felício Rocho, 
Hospital das Clínicas da UFMG, MaterDei, Santa 
Casa e outros (veja a lista completa no site).

Um vídeo comovente tem circulado 
nas mídias sociais.  Ele narra a história 
de um senhor e seu cachorro, que vivem 
felizes em sua rotina diária. Certo dia, o 
senhor passa mal e vai para o hospital. 
Seu cão segue a ambulância e fica 
o aguardando por dias. Até que uma 
mulher, em uma cadeira de rodas, sai 
do hospital. Ele, por sua fez olha para a 
mulher e corre até ela, com alegria, como 
se estivesse vendo o seu amigo – que 
havia falecido e era doador de órgãos. 

use o
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Qr code

e veja
o vídeo: 

sesc mg PromoVe
sAúde desde 1961

sesc saúde mulher, unidade móvel
dedicada à promoção da saúde feminina
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Um dos métodos mais seguros 
para prevenir uma gravidez inde-
sejada, a pílula anticoncepcional 
passou a ser usada por milhões 
de mulheres no mundo todo. No 
Brasil, ela também é bastante 
popular e vem sendo cada vez 
mais aceita. 

Mas o que poucas mulheres 
sabem é que algumas alterações 
comuns do organismo e a inges-
tão de outras medicações podem 
alterar a absorção dos hormônios 
anticoncepcionais e comprometer 
a efetividade da pílula. Na lista dos 
remédios que exercem influência 
sobre a eficácia do método contra-

ceptivo, estão alguns antibióticos, 
anticonvulsivantes, antidepressi-
vos e antirretrovirais – por isso, é 
tão importante buscar orientação 
médica antes de fazer uso de 
qualquer medicamento. 

Algumas doenças inflamatórias 
do trato gastrointestinal – como 
retocolite ou a doença de Crohn 
– também podem alterar a absor-
ção dos componentes das pílulas 
anticoncepcionais pelo organismo. 
Felizmente, elas são raras, e nes-
ses casos, as pacientes podem 
fazer uma mudança de estratégia e 
optar, por exemplo, pelo Dispositivo 
Intra-Uterino, o DIU. 

É importante ressaltar que nem 
a pílula nem outros métodos são 
totalmente seguros. O que nós, mé-
dicos, costumamos fazer é escolher 
a opção mais indicada para cada 
paciente, pensando em oferecer 
o melhor benefício com a menor 
possibilidade de risco. Todavia, 
cada organismo tem características 
próprias e diferentes necessidades. 

Se você tem dúvida quanto 
ao uso dos anticoncepcionais, o 
ginecologista é o melhor profis-
sional para te orientar. Não deixe 
de consultá-lo para que, juntos, 
encontrem o tratamento mais ade-
quado para você.

o que compromete a eficácia
da pílula anticoncepcional?
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Em meio a dor de perder um 
ente querido, muitas famílias 
precisam tomar uma importante 
decisão: doar ou não os órgãos 

do falecido. “Cinco pessoas foram 
beneficiadas. Cinco novas chances de 
vida, nós conseguimos ver a realização 
de milagres devido a um único ser”. 
Essa é a fala do empresário Fábio Le-
onardo, que mesmo enfrentando a dor 
de perder um filho, de apenas 15 anos, 
optou pela doação, transformando vi-
das. “Foi um processo em que eu não 
tinha qualquer dúvida. Eu sou doador 
e, devido à situação e a pessoa que o 
Bruno era, decidimos que essa era a 
melhor decisão”. 

Ele destaca ainda que não entende 
porque as pessoas não realizam essa 

ação. “Temos que pensar o que seria mais 
importante para quem se foi. Se enterrar 
ou cremar com tudo que nele estava, 
pudesse trazê-lo de volta seria diferente, 
mas como não podemos trazer o brilho 
dele para o nosso lado, porque não fazer 
esse brilho continuar na vida das pessoas”. 

Ah Fábio, se todos pensassem 
assim... Mesmo, com a orientação 
do Ministério da Saúde para que as 
pessoas sempre conversem com seus 
familiares indicando se querem ou não 
ser doadores após a morte, cerca de 
40% das famílias se recusam a doar. 

Os dados do MG Transplantes mos-
tram que, só no primeiro semestre, foram 
realizados 1.438 transplantes. Enquanto 
que, no ano passado, foram 1.976. “Isso 
evidencia um crescimento substancial. 
Espero que continuemos melhorando. 
A expectativa é de 2.400 transplanta-
dos para 2017. Pode ser o recorde dos 

últimos anos”, acredita o diretor do MG 
Transplantes, Omar Lopes Cançado.

longa espera
Segundo a instituição, a lista de 

espera, em Minas Gerais, até agosto 
de 2017, conta com 3.428 pessoas e, 
os órgãos mais demandados são: rim, 
córnea e fígado.

Cançado diz que não há legislação 
específica para a doação, basta que a 
família autorize (parentes até segundo 
grau). E no caso de menores, os pais 
devem assinar a autorização. Ele ex-
plica ainda como é o procedimento de 
recolhimento e distribuição dos órgãos. 

“Quando há suspeita de morte ence-
fálica são realizados exames (clínicos 
e complementares) para comprovar o 
diagnóstico, que duram no mínimo 6h 
a 24h, mas o quanto antes for feito, me-
lhor, devido a deterioração das funções 
vitais. É realizada uma entrevista com 
a família sob a ótica de um profissional 
treinado (enfermeiros, assistentes social 
e psicólogos) para ver a possibilidade da 
doação. Percebemos que ainda há muito 
preconceito”. 

O diretor do MG Transplantes conta 
que não há um tempo médio de espera na 
fila, pois depende de uma série de fatores 
anatômicos e imunológicos entre o doa-
dor e receptor, ou seja, a compatibilidade. 
“O tempo é levado em consideração 
quando há um empate nos critérios para 
receber o órgão”. 

Dependendo do tipo de doação, 
a pessoa que está na fila precisa se 
submeter a exames periodicamente. “A 
equipe avalia o paciente e são realizados 
exames pré-operatórios. No Brasil, cerca 
90% dos transplantes são feitos pelo SUS 
e, em Minas, esse número se aproxima 
ainda mais dos 100%”.

Um “sim” que transforma vidas

23 coração

47 Fígado

51 rim/Pâncreas

30 medula

977 córnea

1.300 rim
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A maior rota de turismo 
religioso do Brasil foi 
instalada pelo Gover-
no de Minas Gerais, 

por meio da Secretaria de Es-
tado de Turismo (Setur-MG), 
em parceria com 
a Arquidiocese de 
Belo Horizonte. O 
evento, em Cae-
té, contou com a 
participação do go-
vernador Fernando 
Pimentel (PT).

Do Santuário 
Nossa Senhora da 
Piedade, um grupo 
de peregrinos partiu 
em direção ao San-
tuário de Aparecida, 
em São Paulo. Du-
rante 37 dias, fiéis 
vão passar por 32 municípios 
mineiros e seis paulistas, num 
percurso de mais de mil quilô-
metros.

Peregrinos em bicicletas, 
cavalos e jipes 4x4 iniciam o 
roteiro nos próximos dias e se 
juntam ao grupo. Todos chegam 
juntos ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida 
no dia 9 de outubro, quando 
será celebrada missa e haverá 
a recepção aos romeiros e 
o reconhecimento do Cami-
nho Religioso da Estrada Real 
(CRER) como uma rota oficial 
de peregrinação.

A peregrinação, chamada 
Romaria 550, marcou o lança-

mento oficial do CRER. A Ro-
maria 550 celebra os 250 anos 
de peregrinação ao Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, 
padroeira de Minas, e os 300 
anos da aparição da imagem 

de Nossa Senhora 
Aparecida,  santa 
protetora do Brasil. 
Neste momento úni-
co, a Setur, com o 
objetivo de fortalecer 
o turismo religioso no 
Estado, aposta na di-
versificação da oferta 
turística das regiões 
que abraçam a rota.

“Estamos felizes 
com mais essa con-
quista para o turismo 
religioso mineiro. Por 
meio do CRER os 

peregrinos poderão conhecer 
nosso Estado não apenas pe-
las experiências de fé e sim 
em suas mais variadas formas, 
como a gastronomia, história e 
cultura”, comemora o secretário 
de Estado de Turismo de Minas 
Gerais, Ricardo Faria.

Para o arcebispo metropoli-
tano de BH, Dom Walmor Olivei-
ra de Azevedo, “a singularidade 
do CRER reside na riqueza 
e na beleza do seu conjunto 
paisagístico e arquitetônico, 
particularmente sacro. Esse é 
um dos projetos com maior po-
tencial turístico de Minas e, por 
isso, merece atenção de todos 
os mineiros”.

Participantes do Debate Público Organização do Sistema Estadual 
de Cultura, Novo Marco Regulatório para seu Financiamento e Política 
Cultura Viva em Minas Gerais, defenderam que as políticas de governo 
representem as diferentes manifestações culturais presentes no Estado 
e no país. O evento foi realizado no dia 4 pela Comissão de Cultura da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

No painel que tratou da Política Cultura Viva, o secretário municipal 
de Belo Horizonte e ex-ministro Juca Ferreira ressaltou que um sistema 
de cultura só faz sentido se promover esse setor de forma democrática. 
“Com essa política, o Estado reconheceu que há comunidades excluídas 
dessa área”, comentou.

No âmbito nacional, essa iniciativa foi implantada em 2014 para 
garantir a ampliação do acesso da população aos meios de produção, 
circulação e fruição cultural, atendendo a manifestações de grupos in-
dígenas, quilombolas e de matrizes africanas, entre outros.

Segundo Ferreira, a visão de que o Estado é que leva a cultura à 
população é paternalista. “Há diversas atividades culturais realizadas 
pela sociedade. São mais de 100 mil grupos de várias naturezas no 
país. O governo tem que estender apoio, financiamento e estrutura para 
fortalecer esse protagonismo da sociedade”, ressaltou.

Para o secretário, o Brasil teve conquistas importantes a partir do 
entendimento mais amplo da área. Ele exemplificou que, atualmente, 
há produção audiovisual em todos os Estados brasileiros. “Cultura deve 
ser parte central do desenvolvimento do país”, enfatizou Ferreira, acres-
centado que promover a diversidade proposta pela Cultura Viva não só 
é o mais desafiador, tendo em vista o sistema de cultura, mas também 
é o mais gratificante.

Projeto de lei 
O secretário adjunto de Estado de Cultura, João Miguel, defendeu 

uma lei que trate da Cultura Viva. “O Estado reconhece que há uma 
grande dificuldade, até pela burocracia de seus editais, que impede que 
algumas manifestações culturais recebam investimentos”. João Miguel 
citou, para exemplificar, congados e folias de reis. “Como não têm um 
CNPJ, acabam à margem das políticas públicas”, acrescentou.

Ele explicou que o Projeto de Lei (PL) 4.450/17, do governador, que 
cria os Sistemas Estadual de Cultura e de Financiamento à Cultura e a 
Política Estadual de Cultura Viva, busca minimizar esses problemas. A 
proposição já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda 
parecer de 1º turno da Comissão de Cultura.

Para o pesquisador e militante da Rede de Pontos de Cultura no Brasil 
e na América Latina, Paulo Morais, a Cultura Viva será um instrumento 
jurídico adequado para possibilitar mais planejamento no desenvolvi-
mento de projetos diversos.

música-chiclete é 
feita para grudar

- Ai se eu te pego (Michel Teló)
- Lepo lepo (Psirico)

- Malandramente (Dennis e MC’s Nandinho e Nego Bam)
- Baile de Favela (MC João)

- Bang (Anitta)
- Call Me Maybe (Carley Rae Jepsen)

- Caraca, Muleke! (Thiaguinho)
- Happy – Pharrell Williams

- Pelados em Santos (Mamonas Assassinas)
- Despacito (Luis Fonsi e Daddy Yankee)

E la está com você no chuveiro, no ôni-
bus ou carro, durante o trabalho e, até, 
na hora de dormir. Sim, estou falando 
daquela música que não sai da sua 
cabeça. Aquela que quando você me-

nos espera aparece e fica cantarolando durante 
dias. Essa é a típica música-chiclete. Podemos 
citar aqui várias, mas vamos deixar para o final, 
pois corre o risco de você ficar cantando e não 
prestar atenção na matéria.  

O músico profissional e professor da Melody 
Maker Escola de Música, Flávio Emanuel, diz 
que a música-chiclete é aquela que você se 
pega cantando, sem perceber e, até mesmo, 
sem gostar do estilo musical. 

Ele destaca que existem três fatores per-
ceptíveis para quem não é um especialista. 
“O primeiro é a mensagem da música, se é 
interessante ou inusitada. Um bom exemplo, 
são as letras dos Mamonas Assassinas, que se 
sobressaíram quando o momento era voltado 
para letras românticas. Outro fator é o estilo 
musical, quando é compatível com os interes-
ses da pessoa é mais fácil de colar”. O terceiro 
é a repetição da letra, que é uma técnica de 
composição. “Posso citar o Tiago Iorc, quando 
canta ‘Amei te ver’. O refrão, a parte que mais 
aparece, é cantado seis vezes, quando o comum 
é até quatro vezes. Então, após uma exposição 
dessa, é quase impossível não ficar com a letra 
na cabeça”. 

Segundo ele, há os elementos que um 
leigo não irá perceber, que são as técnicas 
de produção das canções, principalmente, 
no padrão de músicas comerciais, que é feita 
para vender. “A repetição do movimento me-
lódico é um recurso. Eu posso cantar várias 
letras diferentes usando o mesmo desenho 
melódico e, inconscientemente, estou fazendo 
a pessoa memorizar aquilo. O mesmo acon-
tece com a questão rítmica, ou seja, eu canto 
letras diferentes, mas com o mesmo tempo. A 
velocidade e o andamento rítmico podem ser 
compatíveis com o batimento cardíaco, pois 
sempre adaptamos a velocidade da música 
ao público que queremos atingir. Da mesma 
forma acontece com o arranjo musical (o nú-
mero de instrumentos). No caso do funk, por 
exemplo, é simples e infecta fácil o ouvido de 
que ouve”, brinca. 

Para o professor, a composição ‘Aí se eu te 
pego’, de Michel Teló, é também um bom exem-
plo que ficou reconhecida internacionalmente. 
“Várias bandas a tocaram em diversas línguas. 
E ela agradou por causa do ritmo e o balanço da 
letra. A prosódia é a arte de colocar as tônicas 
das palavras nos tempos fortes do compasso 
musical - criando uma sonoridade agradável e 
a pessoa se sente convidada a participar. Isso é 
o que acontece com as músicas internacionais”.

Segundo Flávio Emanuel, a indústria mu-
sical americana é especialista em desenvolver 
canções deste tipo. “A pessoa pode até não 
saber inglês, mas canta e gosta do ritmo”. 

Ele conta ainda que estudos mostram que 
algumas músicas grudam nas pessoas devido 
a algum acontecimento marcante, uma memória 
do passado, ou até mesmo, o alívio em situa-
ções de estresse e etc. “As músicas transmitem 
sensações”.

o ritmo que pega
Intérprete de Lepo Lepo, Márcio Victor, da 

banda Psirico, conta que não esperava a reper-
cussão em torno da canção. No entanto, diz que 
com a experiência, no primeiro contato com o 
público, já dá para sentir o que vai acontecer. 
“Quando recebemos a música já vimos que era 
boa e que o público iria gostar”.

Quando o compositor apresentou a letra que 
foi encomendada, ele fez alguns ajustes. “Na-
quela época eu queria ir na contramão do que 
estava no mercado, que era ostentação e poder 

aquisitivo. Eu queria falar o contrário e valorizar 
a realidade da maioria: salário atrasado, não 
ter dinheiro etc. Eles fizeram na medida certa”.

Para ele, a receita para fazer uma música 
chiclete é o conjunto de letra, ritmo e o momento. 
“‘Rapaiz’ (sic), estava conversando sobre isso 
com um cara que divide a produção da banda co-
migo. Fizemos uma música do Psirico, em 2010, 
que se chama “Protesto sim, Violência não”. Às 
vezes, a letra não tem tanto apelo de produção e 
marketing, mas chega no momento certo”.  

Para o verão, ele adianta que a música do 
momento será uma mistura de ritmos. “Tem 
uma pegada eletrônica, permissiva e com a 
nossa raiz. Ela se chama Dança do Krau, é uma 
música apimentada, sensual e tem letra fácil e 
refrão grudendo. Acreditamos que ela será um 
sucesso. É a música do Carnaval”, finaliza.

top 10 de músicas-chiclete

saiba porque aquela
letra não sai da sua cabeça
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Romaria 550 inaugura a maior 
rota de turismo religioso do Brasil
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Políticas públicas devem
incorporar diversidade cultural

secretário municipal de BH, o governo tem
que ajudar a fortalecer o papel da sociedade

0800 724 4440
cursos.mg.senac.br
*Descontos não cumulativos entre si. 

AprendizAgem que cAbe nA suA vidA com 
valores que cabem no seu bolso.

cursos livres senac

18 áreas do 
conhecimento

150 cursos 
em Minas

10% de desconto 
para ex-alunos*

20% de desconto 
para comerciários*

Conheça os Cursos ofertaDos e matricule-se.

http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.turismo.mg.gov.br/
http://www.turismo.mg.gov.br/
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2017/debate_sistema_de_cultura/index.html?aba=js_programacao
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2017/debate_sistema_de_cultura/index.html?aba=js_programacao
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2017/debate_sistema_de_cultura/index.html?aba=js_programacao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=4450&t=PL
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servidores cobram regulamentação do
combate ao assédio moral na Almg

Apesar de Minas Gerais já 
contar com a Lei Com-
plementar 116, de 2011, 
que estabelece mecanis-

mos para prevenção e punição do 
assédio moral na administração 
pública estadual, a norma ainda 
não foi regulamentada em di-

versas instituições. A cobrança 
por essa regulamentação, assim 
como por um aperfeiçoamento 
da legislação que trata tanto do 
assédio moral quanto do sexu-
al, marcou os pronunciamentos 
da maioria dos participantes de 
audiência pública realizada pela 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) para discutir o 
tema.

A reunião foi organizada pela 
Comissão Extraordinária das Mu-
lheres, presidida pela deputada 
Marília Campos (PT). A parla-
mentar ressaltou que a regula-
mentação da lei complementar já 
aconteceu nos Poderes Executivo 
e Judiciário, mas ainda precisa 
ocorrer tanto no próprio Legislativo 
quanto no Ministério Público e na 
Defensoria Pública.

A deputada Geisa Teixeira 
(PT) lembrou que o assédio mo-
ral, ainda que muito frequente, 
permanece velado, em razão do 
medo que os assediados têm de 
retaliações. Ela ressaltou que os 
casos geram frequentes danos 
psicológicos às vítimas, um sofri-
mento que pode permanecer por 
longo tempo.

Sua fala foi reforçada por da-
dos apresentados pela servidora 
Ana Paola Amorim, membro do 
Coletivo de Mulheres da ALMG. 
Segundo Ana, levantamentos rea-
lizados nos EUA mostram que, em 
90% dos casos de assédio moral, 
as agressões partem de homens 
contra mulheres. “Por isso, o 

pesquisador Flávio da Costa Higa 
considera que o assédio moral é 
uma forma de discriminação de 
gênero”, afirmou a servidora.

Segundo a defensora pública 
Cibele Lopes, assessora institu-
cional da Defensoria Pública, o 
assédio moral atinge com força as 
pessoas mais vulneráveis. Apesar 
da falta de regulamentação e das 
deficiências da legislação, a de-
fensora afirmou que Minas ainda 
está à frente nessa questão, uma 
vez que falta legislação específica 
em nível federal.

Cibele ressaltou a necessida-
de de se aperfeiçoar a legislação 
não apenas no que se refere ao 
assédio moral, mas também ao 
assédio sexual e ao estupro. Ela 
lembrou caso recente em que 
um homem ejaculou sobre uma 
mulher dentro de um ônibus, na 
cidade de São Paulo. O homem 
acabou liberado pela Justiça, 
sob o argumento de que não 
teria ocorrido violência. “É cons-
trangimento sim, é violência sim, 
ejacular em uma mulher contra 
a vontade dela”, indignou-se a 
defensora.

A coordenadora-geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores nas 
Instituições Federais de Ensino 
(Sindifes), Cristina Del Papa, 
relatou a experiência da UFMG 
e outras universidade federais no 
combate ao assédio. Ela afirmou 
que a conscientização ainda é ne-
cessária, pois há muita confusão 
sobre o que é assédio moral.

Apesar de o Executivo já ter 
regulamentado o combate ao as-
sédio moral, por meio do Decreto 
46.060, de 2012, essa norma não 
escapou de críticas. A secretária-
-adjunta de Estado de Casa Civil 
e Relações Institucionais, Mariah 
Brochado Ferreira, criticou o fato 
de o decreto exigir a autorização 
expressa do ofendido para atua-
ção do sindicato nos casos relata-
dos. Ela também considera que as 
regras não garantem o sigilo dos 
casos e o anonimato das vítimas.

A delegada-chefe da Divisão 
Especializada de Atendimento à 
Mulher, Idoso e Pessoas com De-
ficiências da Polícia Civil, Danúbia 
Quadros, ressaltou a importância 
da denúncia, tanto no caso do 
assédio moral quanto do sexual.

marília campos ressaltou que a regulamentação da lei precisa ocorrer
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“Por isso,
o pesquisador
Flávio da
Costa Higa
considera
que o assédio
moral é uma
forma de
discriminação
de gênero”

sAiBA como PreVinir
A inAdimPlênciA

nos condomínios
Um dos principais problemas 

enfrentados pelos condomínios, 
principalmente em época de 
crise, é a inadimplência. Com 
o desemprego em alta e contas 
mais caras vencendo, o condô-
mino em apuros prefere pagar 
dívidas com taxas de juros mais 
elevadas, como o cartão de cre-
dito, empréstimos bancários e 
cheque especial. Assim, muitos 
condomínios vêm amargando al-
tas taxas de inadimplência, que 
às vezes inviabilizam a gestão 
do síndico. 

Para fugir do problema e es-
timular a quitação dos débitos, 
muitos síndicos têm optado por 
fazer acordos, como parcela-
mento da dívida e até descontos 
para quem pagar em dia. No 
entanto, o tiro pode sair pela 
culatra. “A taxa de condomínio 
é rateio de despesas. Em tese, 
ela não gera caixa, mas sim, é 
usada para pagar as contas co-
muns, como água, luz e salários 
de funcionários. Se o síndico 
abre mão da arrecadação, pode 
faltar dinheiro para cumprir as 
obrigações do condomínio, que 
de credor passa a ser devedor 
também”, alerta o presidente do 
Sindicon, advogado especializa-
do em direito condominial, Car-
los Eduardo Alves de Queiróz.

A concessão de descontos 
só pode ser viável caso a taxa 
mensal seja fixa e o benefício 
seja aprovado em Assembleia. 
Mesmo assim, a alternativa 
só é segura se o condomínio 
estiver com as contas em dia, 
sobra de caixa e cumprindo o 
planejamento financeiro anual. 
“Por isso é tão importante que 
o síndico faça o planejamento 
financeiro todo início de ano. 
Neste estudo, ele vai fazer uma 
previsão de receita, despesa e 
poupança. É aí que ele vai sa-
ber se precisa aumentar o valor 
mensal ou não e se há margem 
para negociar com os inadim-
plentes”, explica Carlos Eduar-
do. Em épocas de aumento de 

tributos e de devedores, é quase 
certo que em vez de abrir mão 
de receita, o condomínio precisa 
elevar a taxa para conseguir 
honrar os compromissos.

Para os condomínios que 
enfrentam taxas elevadas de 
inadimplência, vale cumprir os 
mecanismos de cobrança pre-
vistos na convenção e nas leis 
que tratam do assunto. 

Uma das vias é a negativa-
ção do nome do inadimplente 
junto ao Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC). O serviço é 
válido para condomínios que 
aderirem ao convênio firmado 
entre o Sindicon e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte. 

Outra alternativa é o condo-
mínio entrar na Justiça contra o 
devedor, com ação de cobran-
ça ou execução. Desde 2015, 
quando entrou em vigor o novo 
Código de Processo Civil, uma 
das consequências pelo não 
pagamento da taxa condominial 
é a perda da unidade, que vai a 
leilão para quitar a dívida.

Essas duas opções são me-
didas drásticas, recomendadas 
para devedores contumazes, 
mas que podem ser aplicadas 
a qualquer tempo, independen-
temente do valor da dívida. No 
entanto, em caso de condômino 
bom pagador, vale a pena uma 
negociação que não prejudique 
o condomínio. 

Presidente do sindicon, carlos eduardo Alves de Queiróz
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“A gente quer ser astronauta, empreendedor”. É sonhando alto 

que o artista Kdu dos Anjos vem inspirando crianças e jovens no 

Aglomerado da Serra. A partir de um curso do Sebrae, Kdu criou o 

“Lá da Favelinha”, centro cultural que oferece oficinas de dança, rap e 

muito mais. É pra isso que o Sebrae Minas trabalha há 45 anos: para 

que o empreendedorismo ajude a transformar a vida das pessoas. 

A gente sonha junto

Márcia Valéria,
técnica Sebrae Minas

Kdu dos Anjos, 
líder comunitário

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais

VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

VOCÊ SABIA QUE 80% DOS FOCOS DE 
DENGUE ESTÃO DENTRO DOS IMÓVEIS?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46060&comp=&ano=2012
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46060&comp=&ano=2012
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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

No último dia 2, a Caravana 
Servas esteve em Araxá, no Triân-
gulo Mineiro, para levar cidadania 
a quem mais precisa. A instituição 
levou para a cidade o Carinho de 
Mãe, curso para gestantes em 
situação de vulnerabilidade social 
e apoiou a realização de mais um 
encontro da Rede Cuidar, progra-
ma do governo de aprimoramento 
da Rede Socioassistencial do Sis-
tema Único de Assistência Social.

Também foram entregues kits 
contendo geladeiras, cadeiras de 
rodas e lâmpadas para entidades 
socioassistenciais indicadas pelas 
primeiras-damas de 24 municípios 
da região. O evento ocorreu na 
Escola Estadual Polivalente e o 
Servas contou com a parceria da 

Cemig, Polícia Militar, Drogaria 
Araújo e o Governo do Estado para 
realizar a ação.

“Foi um dia importante porque 
foi a primeira vez que o Servas foi 
a Araxá, ao Triângulo Mineiro, ao 
Alto Paranaíba, para estar próximo 
das pessoas. Realizar o Carinho 
de Mãe, nosso curso de gestan-
tes, para cerca de 100 mulheres 
da região”, definiu a presidente 
Carolina Pimentel.

Carolina conta que nutria o de-
sejo de estender para as diferentes 
regiões do Estado, os projetos e 
ações do Servas e quando surgiu o 
convite da prefeitura e do deputado 
estadual João Bosco (PTdoB) para 
levar a Caravana Servas a Araxá, 
a sugestão foi aceita prontamen-

te. “Sempre desejamos levar esse 
trabalho para mais cidades, com 
o objetivo de estar mais perto de 
quem mais precisa. O Servas está 
completando 65 anos, foi criado 
na época do governador Juscelino 
Kubitschek, portanto é uma entida-
de histórica”, acrescentou.

Com a Caravana, o Servas tor-
nou possível essa regionalização 
com várias ações conjuntas. Ativi-
dades que são desenvolvidas em 
BH, região metropolitana e outras 
cidades do interior, foram reunidas 
em um só evento. “São atividades 
sempre baseadas no respeito e 
na dignidade, enxergando o outro 
como nosso semelhante, como 
parte do todo”, destacou a presi-
dente do Servas.

Juiz de fora promove 
encontro de prefeituras

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) promoveu no dia 1º, o En-
contro Regional de Prefeituras. 
Dezenas de prefeitos, secretários 
e vereadores da região se reu-
niram para trocar experiências e 
compartilhar desafios comuns às 
questões municipais. 

O evento contou com a pre-
sença do vice-governador Antônio 
Andrade, de deputados federais e 
estaduais. Ele é resultado da par-
ceria entre PJF, Frente Nacional de 
Prefeitos, Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Sudeste 
(Cisdeste) e Associação dos Mu-
nicípios da Microrregião do Vale 
Paraibuna (Ampar).

O prefeito Bruno Siqueira 
(PMDB), que representa a Frente 
de Prefeitos em Minas Gerais, 
atentou para a importância de 
eventos como esse. “Diante 
da grave crise de arrecadação 
que todos nós, prefeitos, esta-
mos enfrentando, é uma grande 
oportunidade trocar ideias, ex-
periências e informações com 
outros gestores. A presença de 
representantes dos governos 
federal e estadual é resultado do 
nosso bom relacionamento com 
os poderes na busca por mais re-
cursos para atender à população 
de Juiz de Fora”.

Os esforços dos prefeitos da 
região por uma boa gestão de 
recursos públicos foram reconhe-
cidos pelo vice-governador. “Os 
prefeitos estão fazendo um bom 
trabalho, adequando os orçamen-

tos à realidade financeira. Esse 
encontro é uma boa oportunidade 
para os municípios se unirem 
e trocarem experiências”, disse 
Andrade.

Representante dos municípios 
da região, o presidente da Ampar, 
Paulo Neves, prefeito de Guarani, 
frisou a necessidade de discutir as-
suntos comuns à municipalidade. 
“Temos que fazer um diagnóstico 
das questões tributárias, de saúde, 
educação e outras compartilha-
das pelos prefeitos. A união dos 
municípios fortalece as nossas 
reivindicações”. 

Palestras e estandes 
Durante todo o dia, os parti-

cipantes ouviram palestras sobre 
temas que fazem parte do cotidia-
no das prefeituras. Eles discutiram 
reforma política, potencial do 
agronegócio na economia e gera-
ção de perspectivas, diretrizes de 
efetivação da nova “Lei do Terceiro 
Setor”, Lei Federal 13.019/14, 
ações locais para o enfrentamento 
da crise nacional, transparência e 
uso da tecnologia no diálogo com a 
sociedade, regime de colaboração 
e gestão estratégica das cidades.

rodrigo Pacheco, Bruno siqueira, Antônio
andrade e orlandsmith riani
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Caravana Servas leva curso
para gestantes em  Araxá

carolina Pimentel: “Foi a primeira vez que o servas foi a Araxá”

cAsA de culturA de itABirito comPletA 26 Anos
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13 municípios mineiros terão
mudanças no FPm em 2018

Conforme contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) apenas 13 municípios mineiros tiveram aumento no 
número de habitantes suficiente para provocar mudanças positivas 
do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a 
vigorar em 2018. Com essa elevação, haverá acréscimo financeiro 
de aproximadamente R$ 2,5 milhões a mais no orçamento de 2018 
para os municípios de Araçuaí, Caraí, Caeté, Caratinga, Fronteira, 
Janaúba, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Lavras, Mateus Leme, Nova 
Lima, Santa Barbara e Sarzedo. Os dados são do estudo do depar-
tamento de Economia da Associação Mineira de Municípios (AMM).

O IBGE divulgou as estimativas da população no Diário Oficial da 
União, de 30 de agosto de 2017, atendendo ao dispositivo legal, Lei 
nº 8443, de 16 de julho de 1992, no artigo 102. As estimativas são de 
população dos municípios e das Unidades da Federação Brasileira, 
com data de referência em 1º de julho de 2017. A Lei complementar 
nº 143, de 17 de julho de 2013, alterou o art. 102 da Lei nº 8443, 
revogando os parágrafos 1º e 2º, que estabelecia o prazo de 20 dias, 
após a publicação das estimativas no Diário Oficial da União, para 
apresentação das reclamações ao IBGE.

Os dados fornecidos são também utilizados pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) como parâmetro para enquadramento do 
município no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). “É impor-
tante destacar que estas estimativas são também utilizadas como 
base para estudos, análises e projeções que fundamentam a tomada 
de decisões nos diversos níveis de governo (federal, estadual e mu-
nicipal), na elaboração e no acompanhamento de políticas públicas, 
e consequentemente, no aperfeiçoamento do processo de alocação 
de recursos públicos”, explica a assessora do departamento de Eco-
nomia, Angélica Ferreti.

Com base nesta estimativa do IBGE, o departamento de Econo-
mia da AMM analisou que, em Minas Gerais, 639 municípios tiveram 
aumento no número de habitantes, sendo que 210 tiveram queda e 
quatro mantiveram o mesmo número da última estimativa referente à 
população de 1° de julho 2016. “No entanto, para 98,48% dos muni-
cípios, os coeficientes do Fundo não deverão mudar, ou seja, serão 
os mesmos aplicados em 2017”, alerta Angélica Ferreti.

O estudo mostra, também, que quatro municípios mineiros ficarão 
prejudicados financeiramente em razão de menos de 50 habitantes, 
são eles: Águas Vermelhas (por 9 habitantes deixará de mudar de 
faixa do 0,8 para 1,0), Ibiraci (por 10 habitantes deixará de mudar de 
faixa do 0,8 para 1,0), Matozinhos (por 13 habitantes deixará de mudar 
de faixa do 1,6 para 1,8) e São João do Paraíso (por 44 habitantes 
deixará de mudar 1,2 para 1,4).

A programação dos 26 anos 
da Casa de Cultura Maestro 
Dungas, em Itabirito, começou 
em alto nível. Entre os dias 1° e 
4 de setembro, um dos principais 
símbolos culturais da cidade re-
cebeu várias atrações especiais e 
centenas de pessoas. As atrações 
seguem até o dia 30 de setembro.

A abertura das comemora-
ções ocorreu no dia 1°, com a 
apresentação da Seresta Des-
cendo a Ladeira, sob regência do 
maestro Flávio Bastos Abbas. A 
programação de sexta-feira ainda 
contou com exibições de curtas-
-metragens do Cine Inconfidentes. 
Estiveram em cartaz produções 

como Ex-ET, Garoto Barba e 
Nocaute, protagonizado pelo ator 
carioca André Ramiro.

Ao fim da noite, Ramiro partici-
pou de um bate-papo com o público 
e exaltou a trajetória da aniversa-
riante Casa de Cultura. “São 26 
anos. É uma vida em prol da arte, 
em prol do crescimento cultural da 

cidade”. O ator, que ganhou desta-
que em Tropa de Elite, aproveitou 
a oportunidade para repassar a 
própria trajetória. “A cultura e a 
arte são instrumentos que podem 
transformar a vida das pessoas 
positivamente”, assegurou.

cd de Pirulito da Vila
No dia 2, a atração foi o lan-

çamento do CD Tudo Começa em 
Samba, de Pirulito da Vila. “Para 
mim, que sou da cidade, ser pres-
tigiado pelo público daqui é uma 
satisfação enorme, principalmen-
te lançando um trabalho totalmen-
te autoral”, comentou o sambista, 
que fez duetos no palco com Silvia 
Gommes e Ricardo Barrão. “Ver 
a aceitação do público, cantando 
e participando como neste show, 
é muito gratificante. Só tenho a 
agradecer”.

Na noite de domingo, dia 
3, o público pôde se deliciar ao 
som das músicas sacras do coral 
Libre Cantare. O espetáculo ficou 
repleto de fãs. “Foi a primeira 
apresentação do ano. Estamos 
nos preparando para gravar 
um CD com músicas sacras de 
compositores brasileiros e para a 
viagem a Anápolis/GO, em outu-
bro”, revelou o regente Leandro 
Dantas. 

Palestra 
No dia 4, foi a vez de os ita-

biritenses prestigiarem a palestra 
Sonhar e Realizar, com Tio Flávio 
Cultural. O professor visa esti-
mular as pessoas a entender as 
mudanças pelas quais passamos 
para compreender a importância 
dos sonhos e das realizações.

Pirulito da Vila lançou o cd “tudo começa em samba” 
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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.

Crime hediondo. Os delitos ambientais que estão 
destruindo a natureza e a humanidade, como quei-
madas, corte de árvores poluição dos córregos e rios, 
deveriam ser enquadrados como crimes hediondos. A 
destruição da Mata Atlântica, de nascentes e cachoeiras 
é causada, principalmente, pelas mineradoras com o pó 
de minério que é jogado no ar, causando o efeito estufa 
e mudando o clima dessas regiões.

queimadas em Minas. Todo ano, a imprensa 
divulga o crescimento das queimadas no Brasil. Aqui, 
em Minas Gerais, principalmente, na região metropo-
litana, a situação é gravíssima por causa do inverno 
mais rigoroso dos últimos 20 anos e falta de chuva, que 
já dura mais de 80 dias. Com certeza é a mais grave 
queimadas do últimos 20 anos. 

Turismo é limpeza. Alguém precisa comunicar 
ao prefeito Alexandre Kalil (PHS) e ao secretário da 
pasta, que tem lugar no hipercentro que é um verda-
deiro lixo, além da falta de segurança. Trata-se da Av. 
Olegário Maciel, Praça Raul Soares até a Rodoviária, 
mais precisamente a esquina com a Carijós, aonde 
se concentra depósito de lixo e ponto de mendigos. 
Vale ressaltar o bom trabalho que a SLU faz no centro. 
Turismo é limpeza. 

penetras em festas. Estão mais do que manjadas 
algumas pessoas que, diariamente, sem serem convi-
dados e com tremenda cara de pau, frequentam festas, 
casamentos, reuniões de entidades de classe e congra-
çamentos. É preciso dar basta nisso. Os organizadores 
têm que passar a exigir os convites na entrada. E, o 
pior, eles ainda saem falando mal dos comes e bebes.

c A n A l   A B e r t o

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

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

únicA rePresentAnte do turismo

iV seminário de HotelAriA
& gAstronomiA

Em decisão monocrática, o ministro 
Luiz Fux negou o seguimento da discus-
são da matéria interposta pela Confeda-
ração Nacional do Comércio (CNC), no 
Supremo Tribunal Federal, mantendo a 
decisão do Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região, segundo a qual a exclusivi-
dade da representação de toda a categoria 
econômica do Turismo em âmbito nacional 
cabe à Confederação Nacional do Turismo 
(CNTur). 

A 14ª Vara do Trabalho do Distrito 
Federal, também decidiu que a partir 
do registro da CNTur, a CNC perdeu a 
legitimidade para representar o turismo, 
ficando apenas com a representação do 
comércio. A decisão também garante à 
CNTur a restituição de todo o montante 
da contribuição sindical, paga pelas 
empresas de turismo desde 2009 e que 
foi indevidamente recolhida pela Confe-
deração Nacional do Comércio. 

A disputa se arrastava na Justiça 
por meio de medidas protelatórias desde 
2010.

A Federação de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares do Estado de 
Minas Gerais (FHOREMG), Associação 
Brasileira de Agências de Viagens-Seção 
MG (Abav-MG) e o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes e Bares de Montes Claros 
(SHRBS) promoveram na sexta-feira, 1° 
de setembro, o 40º Workshop Movimento 
e Turismo e o 4º Seminário de Hotelaria 
e Gastronomia, no Hotel Dubai Suítes. 
O objetivo foi levar mais informação e 
conhecimento à entidade local, além de 
fazer uma análise do setor diante da atual 
situação econômica brasileira.

Os participantes tiveram palestras e 
workshop dos seguintes temas: “Direitos 
Autorais”; “Legislação Trabalhista” e “Os 
desafios da comunicação e o relacio-
namento com o cliente na era digital”. 
Os anfitriões do seminário foram o 
presidente da FHOREMG, Paulo Cesar 
Marcondes Pedrosa; o presidente da 
ABAV/MG, José Maurício de Miranda 
Gomes; e o presidente do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes e Bares de Montes 
Claros, Tarcísio Edmar Figueiredo Rosa. 
O SHRBS de Montes Claros abrange 
mais de 50 municípios, na região Norte 
de Minas. Na região onde o SHRBS atua 
são gerados mais de 50 mil empregos.

O presidente da Associação 
dos Municípios da Área Mineira 
da Sudene (Amams) e prefeito de 
Bonito de Minas, José Reis (PPS), 
fez um apelo para que o Estado 
se aproxime dos nordestinos, em 
defesa dos interesses do semiárido 
brasileiro. Reis fez esse pronuncia-
mento durante audiência pública 
realizada na Câmara Municipal 
de Montes Claros, para discutir 
a ampliação do semiárido, com a 
inclusão de mais 85 municípios mi-
neiros e 24 do Espírito Santo. Ele é 
membro do Conselho Deliberativo 
da Sudene.

Reis afirma que existe a neces-
sidade de discutir o semiárido em 
Minas, pois se não fosse a articula-
ção da Amams e do Estado, 50 mu-
nicípios mineiros seriam excluídos 
dessa jurisdição, com a alegação de 
estarem fora dos critérios técnicos 
fixados, como aridez, pluviometria 
e baixos indicadores de chuvas, 
quando o Norte de Minas tem vá-
rios municípios que apresentaram 
apenas 500 a 600 milímetros de 
chuvas. Na oportunidade, o presi-
dente da Amams propôs a inclusão 
de um quarto critério, que é de 
vulnerabilidade social.

Reis salienta que observou que 
Minas é considerada intrusa pelos 
nordestinos, apesar da Sudene ter 
sido iniciativa do mineiro Juscelino 
Kubstichek. Ele afirma que esse 
preconceito é observado apenas 
nos bastidores, pois abertamente 
isso não ocorre. Citou o caso da 
resolução de renegociação das 
dívidas rurais, que atendeu todos 
Estados da área de jurisdição da 
Sudene, inclusive o Espírito Santo, 
mas deixou Minas de fora, o que 
levou a fazer uma mobilização para 
rever a situação.

Por fim, ele propõe que as 
instituições de pesquisas de Minas 
concentrem os seus esforços para 
elaborar os estudos técnicos que 
justifiquem a relevância de manter 
os atuais municípios no semiárido, 
pois o Ministério da Integração 
Nacional prorrogou a mudança no 
projeto para 2021. Com isso, será 
necessário pegar todos indicado-
res das baixas chuvas e outros 
fatores, para justificar o argumento 
de ampliação da área mineira do 
semiárido. 

O diretor técnico da Agencia Na-
cional de Assistência Técnica, José 
Maria Pimenta reforça a importância 

da pesquisa cientifica e propõe a 
instalação de um radar meteoro-
lógico na região para informar os 
dados oficiais e corretos de chuvas.

O presidente do Sindicato 
Rural de Montes Claros, Ricardo 
Laughton, fala sobre os danos 
causados pela seca nos últimos 6 
anos, com poucas chuvas. A de-
putada Raquel Muniz informa que 
tem procurado andar junto com os 
deputados que formam a Bancada 
Nordestina. O deputado José Silva 
lamenta que haja esse preconceito 
contra Mina, por parte dos nordes-
tinos, e frisa que quando se preci-
sam dos mineiros, os convidam e 
os inserem nas discussões, mas 
que, depois que se conseguem os 
benefícios, tem os deixado de fora.

O diretor técnico da Amams, 
Raphael Castro Mota alerta aos 
participantes da reunião para reve-
rem o estudo usado pelo governo 
para estabelecer as mudanças 
no semiárido, já que eles estão 
defasados, pois as mudanças cli-
máticas foram enormes. Ele lembra 
ainda que a inserção no semiárido 
deve ser com bases em critérios 
técnicos, o que concede mais 
consistência ao projeto.

Bichos e plantações típicas de 
uma fazenda vão encantar crianças 
e adultos por meio da tecnologia, 
marcando as comemorações de 
25 anos do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar). 
Conhecida como realidade au-
mentada, a técnica permite que o 
mundo real e o virtual se misturem 
por meio da projeção de figuras 
em um cenário filmado. A exibição 
será no Boulevard Shopping, em 
Belo Horizonte, entre os dias 11 e 
17 de setembro. 

A campanha começou em Bra-
sília, em fevereiro, atraindo cerca 
de 490 mil pessoas. Na sequência, 
a exposição foi montada em Porto 
Alegre, Manaus, Fortaleza e Sal-
vador, e ainda segue para Curitiba, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia 
e Belém. 

Paralelamente à atração, as 
pessoas poderão conhecer o 
trabalho que o Senar desenvolve 
há 25 anos no Brasil nas áreas de 
formação profissional rural, pro-
moção social, assistência técnica 

e gerencial (ATEG) e sustentabi-
lidade. A Faculdade de Tecnologia 
CNA também fará a divulgação 
dos seus cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão para 
o público. Braço mineiro da enti-
dade, o Senar Minas também vai 
disponibilizar informações sobre 
seu trabalho no Estado.

 

lema 
Com o slogan “Uma janela para 

o futuro do Brasil”, o Senar prepa-
rou uma campanha especial para 
marcar a data. Nas peças que se-
rão veiculadas ao longo deste ano 
e em todas as mídias sociais será 
reforçada a missão que a entidade 
desempenha na agropecuária bra-
sileira: disseminar conhecimento, 
tecnologia e inovação no campo. 
O Senar chega aos 25 anos com o 
olhar voltado para o futuro e prepa-
rado para vencer novos desafios, 
contribuindo para o aumento da 
produtividade, da renda e da qua-
lidade de vida no campo. Além dos 

eventos de realidade aumentada 
nos shoppings, estão previstas 
ações promocionais em algumas 
das principais feiras agropecuárias 
do Brasil, uma revista especial e 
um livro de depoimentos.

 

senar minas 
No Estado, o Senar Minas 

oferece toda a infraestrutura 
para capacitar produtores, traba-
lhadores rurais e suas famílias. 
Prestes a completar 25 anos em 
2018, a entidade atende cerca 
de 200 mil pessoas por ano com 
cursos e programas especiais, 
sempre de forma gratuita e com 
treinamentos em situações reais 
de trabalho.

Programas como Sucessão 
no Campo, Jovem no Campo, 
Aprendizagem Rural, Gestão com 
Qualidade no Campo, Família na 
Praça e Encontro das Famílias 
Rurais promovem conhecimento 
técnico, gerencial e qualidade de 
vida para a população rural.

Presidente José reis afirma que é preciso discutir o semiárido em minas
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senar promove mistura do real 
e virtual em shopping de BH

Amams pede a inclusão de 85
cidades no semiárido da Sudene

Luiz Gherardi e
sua mulher Lele
Marcellini, na
consagrada
Feijoada do

Maranhão, no
Minas Tênis

Clube

Presidente
da rede de

supermercados
Super Nosso,

Euler Nejm está
certo de que a

crise econômica
passou e

avança abrindo
mais filiais
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endereÇos

minas i 
Rua da Bahia, 2.244 
Lourdes 

minas ii 
Av. dos Bandeirantes, 2323  
Mangabeiras

minas country 
Av. Country Clube de Belo Horizonte, 3700  
Cidade Jardim, Taquaril

minas náutico 
Av. Princesa Diana, 200  
Alphaville, Nova Lima

O Minas Tênis possui, além do Náutico, 
uma infraestrutura moderna. O grupo conta 
com o Minas I, que possui o Centro de 
Treinamento Juscelino Kubitschek, Centro 
de Lazer e Centro Cultural Minas Tênis 
Clube, além da remodelação dos Par-
ques Aquáticos de Lazer 
e Competitivo e da revi-
talização da Sede Social 
e do Prédio do Relógio, 
que são tombados pelo 
Conselho do Patrimônio 
Histórico e Cultural de BH. 
Na unidade, há dois estacio-
namentos, totalizando 720 vagas.

Há também o Minas II, com pisci-
nas, toboágua, sauna, quadras de tênis, 
peteca e poliesportivas, academia, áreas 
de recreação infantil e estacionamento com 
408 vagas. E, por fim, o Minas Country, 
que é uma unidade campestre com matas, 
trilhas, churrasqueiras, quadras de tênis, 
peteca e poliesportivas, piscina, toboágua, 
restaurante e lanchonetes. Há 400 vagas 
de estacionamento na unidade.

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

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

natália macedo

Ainda permanece inesquecí-
vel aquele domingo, 5 de setem-
bro de 1965, quando a seleção 
mineira inaugurava o Mineirão, 
com a vitória por 1 a 0 sobre o 
River Plate, da Argentina.

Foi o divisor de águas do 
futebol em Minas que, imedia-
tamente, colocou o Cruzeiro e 
o Atlético na prateleira de cima 
do futebol brasileiro. Vieram os 
grandes espetáculos, público 
acima de 100 mil quase toda 
hora, títulos, o hábito de encon-
trar os amigos, a conquista do 
público feminino e um local de 
lazer fantástico que até então a 
nossa BH não possuía.

A construção foi uma luta 
árdua e entre os heróis anônimos 
e conhecidos destaca a figura do 
engenheiro Gil Cesar Moreira de 
Abreu, o batalhador máximo.

Os anos passaram e veio a 
Copa do Mundo de 2014, com a 
construção e reforma de arenas 
pelo Brasil afora. Prometemos 

12 sedes e entre elas a da nossa 
catedral esportiva. Sacrificamos 
os espetáculos durante mais de 
2 anos e houve a imprudência 
de se fechar também, ao mesmo 
tempo, o Independência. Fomos 
parar na Arena do Jacaré, em 
Sete Lagoas. Criou-se a Minas 
Arena (antes era Ademg).

O projeto de reforma não foi 
feliz em muitos aspectos, mas 
o mais grave deles é a falta 
de estacionamento. Foi quase 
um crime reduzir a capacidade 
pela metade e sem facilitar a 
chegada de carros no entorno. 
Isso tem conserto? Claro que 
tem. O Atlético joga lá de vez em 
quando. O Cruzeiro é o habitual, 
mas tem pendências sérias com 
os administradores atuais.

É urgente e inadiável que se 
faça uma reunião séria com as 
entidades ligadas ao futebol para 
consertar pequenos e graves 
problemas. Aí tem que entrar de 
sola o governo Pimentel, cre-

dores da obra, prefeitura e tudo 
mais (quanto menos políticos 
melhor).

O Atlético, com todo direito, 
está colocando um projeto para 
os seus conselheiros aprovarem 
a Arena do Galo. É viável, fruto 
de um estudo muito bem elabo-
rado. Acontece que se a Arena 
do Galo sair do papel no dia 
18, demora pelo menos 3 anos 
para a inauguração, pois todo 
mundo sabe a dificuldade de 
vencer a “chatura” das entidades 
ambientais.

Até lá, o Atlético precisa 
pensar na sua vida, voltar a fazer 
espetáculos com casa cheia na 
Pampulha e não levar o Corin-
thians, Flamengo e Cruzeiro para 
o puxadinho do Horto. A massa 
não merece.

Atlético e Cruzeiro devem 
usar a força que têm para uma 
pressão sem tamanho e cobrar 
do Mineirão aquilo que ficou para 
trás. A torcida agradece.

minas tênis náutico clube recebe 
r$ 20 milhões de investimento

Localizado em Nova Lima, ampliação do lugar irá desenvolver esporte na região

O Minas Tênis Clube abriu todas as fron-
teiras e é o que é por causa do esporte”, 

essa é a fala de Ricardo Vieira Santiago, pre-
sidente do clube. Com salões de festa de alta 
qualidade, arena de vôlei que possui modelo 
único, centro cultural de excelência e um teatro 
considerado o melhor do país, o Minas Tênis é 
destaque e referência em diversas áreas. Atual-
mente, o clube conta com 80 mil sócios, sendo 
25 mil cotistas. Tamanho empreendimento, não 
poderia ter outro resultado: a entidade driblou a 
recessão econômica e, hoje, investe R$ 20 mi-
lhões em uma ampliação no Minas Tênis Náutico 
Clube, localizado em Nova Lima.

Dividido em etapas, o projeto tem como ob-
jetivo expandir a área e desenvolver o esporte 
na região. “Estamos levando uma inovação, prin-
cipalmente, nas atividades náuticas. Além disso, 
nossas academias vão ser potencializadas na 
parte de ginástica, acompanhamento e pilates. 
Outros serviços serão ofertados a fim de incre-
mentar o esporte na região”, afirma Santiago.

Ele ressalta que tudo é feito pensando no 
associado. “Eles são nossa prioridade. Que-
remos sempre atendê-los melhor. Seja aquele 
que more na região, ou o que está em BH e quer 
passar o final de semana em Nova Lima. Ter um 
lugar agradável, eficiente para praticar o esporte 
é essencial. Além disso, nós vamos dar mais 
conforto as equipes de base que já existem e 
representam o Náutico. Elas utilizam o espaço 
como ferramenta, praticam lá, mas vão ter muito 
mais qualidade com um ginásio próprio”.

A primeira etapa do projeto será entregue 
em dezembro. “Teremos um salão de festa 
que comporta 2 mil pessoas, uma guardaria 
para os barcos dos associados, duas piscinas 
semiolímpicas e uma coberta, além de salas 
de musculação e ginástica. Na segunda etapa, 
teremos três quadras de squash cobertas, uma 
área de lazer também coberta e que possuirá 
um bistrô e um café. Já na terceira fase, uma 
arena multiuso será implantada no clube. Ela 
comportará cerca de 2.500 pessoas. Seremos 
pioneiros nesses serviços na região”.

Todas as equipes do Minas Tênis 
possui o Iso 9001, uma norma de pa-
dronização que atesta a qualidade de 
um produto ou serviço.

Futuro
De acordo com o presidente do grupo, o Minas está 

sempre se reinventando. “Procuramos inovações para 
modernizar nosso parque esportivo. Entendemos que tudo 
o que tem de ponta no esporte, com certeza, está aqui. 
Hoje, nossas instalações físicas são modernas, em termos 
de biomecânica. Nossas quadras têm monitoramento de 
televisão para que o técnico consiga fazer alterações online. 
Sem dúvida, somos referência nacional. Para que isso não 
mude, investimos na tecnologia e no treinamento 
das pessoas. Todos que aqui visitam, rece-
bem atendimento no padrão Minas Tênis 
Clube”, conclui.

infraestrutura

curiosidade

Presidente do minas
tênis clube, ricardo Vieira

mineirão, 52 anos
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