
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   3 0  d e  s e t e m b r o  a  7  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 8 5   R $  0 , 5 0  

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

Sérgio Moreira

Página

12

JoSé agoStinho

Página

5

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

Mário ribeiro

Página

2

BrunO siQueirA

Página

4

Dentre os crimes relacionados a estelionato, estão às pirâmides 
financeiras: esquema que tem como objetivo recrutar outras pessoas a 
investir dinheiro em um modelo de negócio que não se sustenta. Essa 
tem sido uma forma encontrada por golpistas para ganharem dinheiro 

fácil, principalmente, tendo a crise econômica como pano de fundo. Não há 
números precisos sobre quantas pessoas já participaram de pirâmides, mas, 
até julho deste ano, quase 20 mil mineiros foram vítimas de estelionatários. 
GerAl – PáGinA 9

GOlPe dA PirÂmide FinAnceirA
FAZ milHAres de
VÍtiMaS eM MinaS

Mandala da Sorte
e Giro Solidário

são variações do
esquema que

está circulando
nas redes sociais

Vittorio Medioli (PHS); Robson Andrade (CNI); Olavo 
Machado Junior (Fiemg); Emanuel Carneiro (Rede 
Itatiaia); Roberto Simões (Faemg), Romeu Zema (Grupo 
Zema) e Bruno Falci (CDL/BH). Sabe o que todos eles 
têm em comum? São possíveis nomes, do setor privado, 
mencionados para a disputa ao governo de Minas Gerais 
em 2018. POlíticA – PáGinA 3

é real a possibilidade de 
um empresário disputar
o governo do estado
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Medioli encabeça a lista dos nomes citados
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A expectativa de vendas 
do comércio para o Dia das 
Crianças aumentou 1,44% em 
relação ao mesmo período do 

ano passado. De acordo com 
pesquisa da CDL/BH, estima-se 
que o faturamento para o mês 
seja de mais de R$ 2 bilhões e 

que os belo-horizontinos devem 
gastar, aproximadamente, 
R$ 149,23 com o presente.  
ecOnOmiA – PáGinA 5

Socorro! estão acabando
com a nossa amazônia  

Em um ano, 8 mil quilômetros quadrados da floresta 
foram destruídos devido ao desmatamento ilegal. Veja 
o que mais diz Cristiane Mazzetti, especialista em 
Desmatamento Zero do Greenpeace.  OPiniãO – PáGinA 2

Na semana passada, o prefeito e presidente da 
Granbel, Vitor Penido (DEM), recebeu vários chefes do 
executivo que foram ouvir as propostas do secretário de 
Estado da Cultura, Angelo Oswaldo. O representante 
do governo discorreu sobre como contribuir para a 
melhoria da produção cultural na região metropolitana. 
cidAdes – PáGinA 10

inovar faz bem à empresa
O estudo da Fecomércio MG mostra que aumentou 

para 67,9 % o índice de empresários que apostam em 
inovação para o sucesso do negócio. ecOnOmiA – PáGinA 4

sAúde & VidA – PáGinA 7

12 de outubro: Crianças terão 
bons motivos para comemorar

enxaqueca atormenta 30 milhões de brasileiros

n O V A   l i m A

5ª reunião itinerante da granbel
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Mário ribeiro

Governo Temer dá sinal verde para destruição

desmatamento na Amazônia
aumentou 75% em 4 anos

O problema do desmatamen-
to ainda é grave no Brasil e 
a maior floresta tropical do 
mundo pede socorro. Da-

dos recentes mostram que a Ama-
zônia perdeu, somente entre agosto 
de 2015 e julho de 2016, quase 8 
mil km². Um dos principais efeitos 
dessa destruição é o aumento das 
emissões de gases provenientes 
do efeito estufa que é responsável 
pelo aquecimento global. E para 
falar sobre esse assunto, o Edição 
do Brasil entrevistou Cristiane 
Mazzetti, especialista em Desma-
tamento Zero do Greenpeace.

cristiane mazzetti, especialista do
Greenpeace, fala mais sobre o assunto

daniel Amaro
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Pesquisa da Universidade de São Pau-
lo (USP) constata que cerca de 12 milhões 
de pessoas difundem notícias falsas no 
país – fake news – e o mais grave é que 
isso ocorre, sobretudo, nas chamadas re-
des sociais (twitter e facebook) na qual cada 
usuário tem, em média, 200 conexões por 
dia. Em editorial, o Estadão aborda a pes-
quisa da USP, segundo a qual 12 milhões 
de pessoas divulgam fake news no Brasil, 
por meio das redes sociais. E a política é 
o principal assunto dessas notícias falsas.

Pergunta que não quer calar:
- Qual grupamento político mais se uti-

liza desse recurso? Resposta óbvia: as for-
ças da vanguarda do atraso representadas 
pelo comunismo e, especificamente, o PT.

Exemplo disso ocorreu no périplo de 
Luiz Inácio da Silva pelo Nordeste, quando 

comparecia aos seus comícios meia dúzia 
de gatos pingados remunerados na base 
de sanduíches de mortadela e bônus de 
R$ 30 por cabeça.

Fotógrafos e cinegrafistas contratados 
buscavam ângulos sórdidos para mostrar 
“multidões” nos eventos e provar que o 
demiurgo de Garanhuns ainda está “vivo” 
politicamente.

Agora se anuncia um périplo no Sul, 
para mais fake news. Vivíssimo como é, 
Luiz Inácio da Silva finge que não está 
morto, dentro da estratégia comuno-
-petista de nunca ceder, nem desistir do 
sonho de fazer do Brasil a base para do-
minar ideologicamente a América Latina, 
com apoio de Cuba e Venezuela, aliás, 
beneficiárias de empréstimos de bilhões 
do BNDES, que “quebrou” por causa disso.

Como em histórias da carochinha, nem 
parece que Luiz Inácio está condenado 
pela Lava Jato, com o seu advogado-de-
-porta-de-cadeia a falar bobagens sem 
parar e com o sonho impossível de se 
tornar candidato novamente à Presidência 
da República. Para completar, anuncia-
-se a candidatura de Dilma Rousseff nas 
próximas eleições – parece que para o 
Senado. Tinha que ser em Minas!

O jeito é adaptar o que disse o tribuno 
Cícero sobre o insuportável Catilina que tu-
multuava o ambiente no Senado Romano 
com mentiras e desaforos para tumultuar 
o ambiente em benefício de seus projetos 
políticos: “Qu usque tandem abutere, 
Luiz Inácio, patientia nostra?” Ou seja: 
Até quando, Luiz Inácio, encherá nossa 
paciência?

Agronegócio mineiro, 
o salvador da pátria

A crise econômica acontece por conta de vários desacertos. 
Mas, sobretudo, devido às percepções errôneas da macroeconô-
mica, implementada pelo governo federal. O reflexo dessa reali-
dade atingiu as pessoas: existem 14 milhões de desempregados 
no país, acrescenta-se a isso a queda na produção industrial e a 
diminuição das atividades no setor do comércio e prestação de 
serviços em geral. 

Há uma enorme lista  de problemas correlatos, agravados por 
causa de aproveitadores de plantão. Os representantes do setor 
financeiro se aproveitaram da fragilidade dos consumidores – 
contraindo o crédito – e devido a ganância, aumentaram as taxas 
de juros para os cidadãos, encarecendo ainda mais a contratação 
de qualquer tipo de operação, especialmente quando se trata de 
aporte para viabilizar compras em longo prazo. 

Aliás, a palavra CRISE já sucumbiu no abismo do rol das dificul-
dades vividas pelos brasileiros que, mesmo com esse grau de fragili-
dade, seguem com as suas vidas procurando reencontrar a dignidade 
perdida. A moda agora é alardear: “estamos em plena recessão”. 

Como diz o ditado popular: “Não há mal que sempre dure, nem 
bem que se não acabe”. Assim, depois desse buraco negro da eco-
nomia, parece haver raios de luz de prenuncio de dias melhores a 
caminho. Semana passada, por exemplo, uma pesquisa da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) 
indicou um gradual crescimento advindo do segmento do varejo com 
expectativa de um aumento nas vendas da ordem de 2,2% para este 
final de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. 

O Brasil só não está pior, por conta do agronegócio – grande 
indutor do aumento dos negócios no mercado interno e, também, 
nas exportações.

Em Minas, segundo dados divulgados pela imprensa, as tran-
sações emanadas do segmento rural contabilizaram uma média de 
US$ 659 milhões mensalmente, com expectativa de conquistar a 
marca de US$ 7,9 bilhões, projetando-se nessa planilha uma escala 
de aumento de 10% em relação a 2016.

Avaliando apenas as exportações germinadas das raízes mineiras 
do agronegócio - a grande “coqueluche” do momento na esfera inter-
nacional -, verifica-se que estamos exportando mais do que o mercado 
chinês. Os números traduzem por si só uma realidade inquestionável: 
a importância da política desenvolvida no Estado Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), atualmente, 
sob o comando de Roberto Simões, considerado um líder classista 
do segmento produtivo de nossas plagas.

Até quando, luiz inácio?
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Qual a situação atual da Amazônia?
Depois de vários anos de queda, os índices de des-

matamento voltaram a subir. Entre 2012 e 2014 ficou entre 
4.500 e 5 mil km² de área desmatada. Se formos com-
parar a taxa de 2016 com a de 2012 temos um aumento 
de 75%. No último ano, foram quase 8 mil km² perdidos, 
sendo o maior desmatamento desde 2008. Para piorar, 
todas as medidas que vem sendo discutidas e aprovadas 
no Congresso Nacional não visam reduzir, mas acabam 
incentivando ainda mais o desmatamento. 

Por que é tão importante acabar com o 
desmatamento? Quais as consequências da 
destruição?

Não é preciso mais desmatar. No Brasil temos áreas 
abertas em quantidade suficiente para continuar produ-
zindo, basta aprender a fazer o melhor uso desses locais. 

A Amazônia tem um papel fundamental e sua des-
truição pode alterar os regimes de chuva e de controle 
das mudanças climáticas. Ela fornece diversos serviços 
ambientais para nossa sobrevivência, além de armaze-
nar uma biodiversidade riquíssima que ainda é pouco 
conhecida e explorada. 

Outro efeito em longo prazo é uma teoria que diz que 
se a Amazônia perder metade de sua formação original 
começa um processo de mudança para um novo equi-
líbrio que seria mais parecido com uma Savana do que 
com uma Floresta Tropical. Há quem diga, inclusive, que 
a Amazônia também tem influência no clima de outros 
lugares que vão além do Brasil.

o governo brasileiro tem sido competente na 
gestão da floresta?

Há algum tempo a questão do desmatamento 
vem perdendo relevância. No Governo Dilma ficou 
enfraquecido, quando em 2012 foi aprovado um novo 
Código Florestal que, basicamente, deu anistia de 
multa a maioria dos produtores que cometeram desma-
tamento ilegal até 2008. Ainda no governo da petista, a 
demarcação de novas terras indígenas e unidades de 
conservação foram baixas, sendo que a criação des-
sas áreas protegidas foi uma estratégia bem sucedida 
implementada na redução do desmatamento verificado 
entre 2005 e 2012. E, agora, para piorar, estamos em 
um governo que coloca sob ataque o que já conquis-
tamos. Está em discussão no Congresso Nacional a 
redução das Unidades de Conservação na Floresta 

Nacional do Jamanxim para transformar em Área de 
Proteção Ambiental, o que não necessariamente ga-
rante os objetivos de conservação. 

Está difícil ver, no momento, ações que sigam de 
encontro com a proteção da Amazônia e com o combate 
ao desmatamento. Todos esses sinais que vem do Con-
gresso e do próprio Governo Temer acaba dando sinal 
verde para destruição.

O que é a campanha do desmatamento Zero?

Ela iniciou em 2012 para engajar a sociedade. O obje-
tivo é debater e trazer a população para a discussão sobre 
o porquê nós precisamos acabar com o desmatamento 
no Brasil. E a forma que encontramos de mobilizar as 
pessoas e chamar atenção para que elas participassem 
do projeto, foi por meio do lançamento de uma proposta 
de iniciativa popular que teria que ser assinada por mais 
de 1,4 milhão de pessoas. Nós fizemos uma grande 
mobilização e entregamos o projeto de lei ao Congresso 
em 2015.

O que diz a proposta de lei? 

Esse projeto diz que o governo não emitirá mais 
novas licenças de desmatamento no Brasil, incluindo a 
Amazônia e a Mata Atlântica, porque entendemos que o 
país já desmatou o suficiente e pode utilizar e direcionar 
toda a expansão para as áreas que já estão abertas. O 
projeto segue em tramitação no Congresso Nacional, 
mas, infelizmente, pelo contexto político, os ruralistas 
ganharam muito espaço e o Governo Temer, para se 
manter no poder, vem utilizando como moeda de troca a 

Amazônia, o meio ambiente, a proteção das comunidades 
e povos tradicionais. Por isso, o projeto está parado.

Há exceções na proposta de lei?

Sim. A agricultura familiar, após o projeto ser aprova-
do, tem um prazo de 5 anos ou até que o Estado consiga 
fornecer todas as condições para que ela pare de des-
matar. Mesmo porque vemos que a agricultura familiar, 
muitas vezes, não recebe nenhuma assistência técnica 
ou pouquíssimo investimento. Também tem a questão de 
que o Desmatamento Zero não vai intervir nos dispositivos 
que regem sobre Unidades de Conservação em terras 
indígenas, porque eles já têm a suas disposições próprias. 
A proposta mexe no Código Florestal, que ainda permite o 
desmatamento legal de parte das propriedades privadas. 

existe alguma relação entre a lei do desma-
tamento Zero e o código Florestal?

A Lei do Desmatamento Zero é mais restrita na ques-
tão da permissão para desmatamento nas florestas e não 
autoriza novas licenças. Já o Código Florestal diz que as 
propriedades localizadas em áreas de floresta têm direito 
a uma parte de desmatamento legal. Na Amazônia, por 
exemplo, uma propriedade precisa conservar 80% e os 
outros 20% pode desmatar com autorização do órgão 
ambiental para ser utilizada em atividades como: pecuá-
ria, agricultura, entre outras. Com a lei, essas áreas não 
poderão mais ser desmatadas. No Brasil, temos ainda 
cerca de 80 milhões de hectares que ainda podem ser 
legalmente desmatados.
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da cadeia para o Planalto
Em Brasília acontecem fatos estranhos. O ex-deputado Val-

demar da Costa Neto ficou preso por vários anos acusado de ter 
participado do esquema do Mensalão do PT. Após deixar o presídio, 
Neto esteve no Palácio do Planalto negociando cargos do segundo 
escalão para “afilhados” de seu partido político, o PR. Como disse 
um ex-presidente francês, o Brasil não é um país sério.

Quem manda no Galo?
Até pouco tempo, Alexandre Kalil era quem dominava os 

assuntos mais importantes nos bastidores do Atlético. Porém, 
agora, segundo comentários, ouvidos na porta do Café Nice, 
quem está dando as cartas por lá são o banqueiro Ricardo 
Guimarães e o empreiteiro Rubens Menin. Então, a figura do 
presidente seria apenas decorativa? Cruz credo gente!

 

PmdB e o Pcc
O jornalista e humorista Marcelo Tas pegou pesado. Ele 

disse, em cadeia nacional, que não vê muita diferença entre 
o PMDB, PCC e Comando Vermelho, porque todos têm suas 
quadrilhas organizadas.

meio temer?
A professora de direito internacional da USP, Maristela 

Basso comentou: “Temos no Brasil um meio presidente. É que 
Michel Temer (PMDB) fica metade do dia cuidando das coisas 
do país e na outra parte dedica-se às defesas nos vários pro-
cessos e denúncias que circulam ele por todos os lados”, disse.

meireles primeiro-ministro
“Querendo ou não, quem manda nos assuntos sérios do 

Brasil é o ministro da Fazenda e ex-banqueiro Henrique Mei-
relles - uma espécie de primeiro ministro à brasileira”, ironiza 
o economista Ricardo Sennes.

Vício social
Para o historiador Leandro Karnal, o vício das pessoas 

com a internet chegou a tal ponto que estão dando “bom dia” 
para as outras por meio do WatsApp. “Alias, a comunicação 
virtual não pode ser transformada em um espaço por onde 
circulam a maioria das notícias falsas”, critica.

defendendo Janot
Neste momento em que algumas vozes se levantam 

contra a honra do ex-procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, o professor de direito penal, da Faculdade de Direito 
da UFMG, Hermes Guerrero afirma: “Se não fosse a coragem 
de Janot, talvez a Operação Lava Jato já estivesse soterrada, 
por conta da pressão entabulada por vários nomes influentes 
que fazem parte da lista negra”. 

celeuma da cemig
No decorrer da entrevista à TV Assembleia, semana pas-

sada, o vice-presidente da Câmara Federal, deputado Fábio 
Ramalho (PMDB), disse que o presidente Temer (PMDB) teve 
muita boa vontade para resolver o problema da Cemig, mas 
a empresa não tinha verba suficiente para bancar a recompra 
das quatro usinas avaliadas então em R$ 11 bilhões.

Comentário único – Entretanto, a entrevistadora não in-
dagou ao deputado sobre a seguinte questão: “Se o presidente 
estava efetivamente disposto a ajudar Minas, por que então não 
suspendeu o leilão, conforme reivindicava a empresa mineira?”. 

Jean Wyllys x bolsonaro
Os debates relacionados ao mundo LGBT estão em plena 

efervescência no Brasil. Semana passada, a ativista do grupo 
em Minas, a artista Walkiria La Roche, considerou o deputado 
Jean Wyllys (PSOL) defensor da classe. Segundo ela, o par-
lamentar está ficando cada vez mais radical e, devido a isso, 
entra em constantes confrontos com Jair Bolsonaro (PSC) - o 
terror nos movimentos sociais.

corda bamba 
O professor de direito internacional da UFMG, Emílio pelu-

so disse que no Brasil nunca existiu um presidente com tanta 
fragilidade como Michel Temer (PMDB). “Ele anda rebocado 
pelos grandes esquemas dos bancos, do agronegócio, da ban-
cada evangélica, dos sindicatos e, por conta disso, vive como 
se estivesse deslizando por um fio de navalha. Compensa esse 
tipo de poder com tanta instabilidade?”. 

Veja quais são os empresários com
chances de disputar o pleito de 2018

Diante do cenário de desgaste dos nomes 
de políticos tradicionais, evolui a chance de 
um representante do segmento empresarial 
ser a “bola da vez”, especialmente, no que diz 
respeito à sucessão estadual. 

Tendo como base sondagens realizadas 
em diversos segmentos da sociedade, fica 
nítido que o eleitor deve se posicionar de 
maneira mais exigente no próximo ano, sa-
cramentando figuras conhecidas e testadas 
nas atividades privadas. A lista começa com 
o prefeito de Betim e empresário Vittorio 
Medioli (PHS). Ele, segundo fontes próximas, 
não teria essa pretensão, mas como na polí-
tica as ações são dinâmicas, o cenário para 
2018 está em aberto e o seu nome pode ser 
uma escolha emanada do povão, diante da 
propalada volúpia pelas mudanças na admi-
nistração pública.

Outros nomes
Depois da derrocada política do senador 

Aécio Neves (PSDB), agora em uma espécie 
de prisão domiciliar, os estrategistas políticos 
mineiros estão enumerando todas as possibi-
lidades e cenários possíveis.

Assim, além dos nomes já elencados, como 
Fernando Pimentel (PT), Marcio Lacerda (PSB), 
Dinis Pinheiro (PP) e Antonio Anastasia (PSDB), 
ganham força personalidades como: o presiden-
te da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade; o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fie-
mg), Olavo Machado; o empresário do Triângulo 
Mineiro, Romeu Zema; o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), Bruno Falci; o presidente do grupo Localiza, 
Salim Mattar; o presidente da Rede Itatiaia de 
Rádio, Emanuel Carneiro; o presidente da Fede-
ração da Agricultura do Estado de Minas Gerais 
(Faemg), Roberto Simões; e o atual secretário 
da Fazenda da PBH, Fuad Noman.

No tangente à esfera política, registra 
uma observação do deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB): em sua avaliação, o nome do 
deputado federal Rodrigo Pacheco, é uma 
esperança para o pleito do ano que vem. 
“Ele teria que demonstrar interesse em ser 
candidato. Caso contrário, não tem como fa-
zer um prognóstico do que vai acontecer, no 
meu próprio partido em relação à sucessão 
estadual”. 

Ainda sobre os comentários ouvidos 
nos bastidores da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG), apesar 
de todos os problemas enfrentados na má-
quina administrativa e no campo pessoal, 
o governador mineiro continua sendo uma 
liderança que cresce de maneira vertigino-
sa, sobretudo, no interior do Estado. Algo, 
inclusive, espantoso, confessa um nome 
da oposição. “Pimentel é simpático no trato 
pessoal e isso contagia o meio político”, 
disse o parlamentar.

robson andrade
poderia ser uma opção

emanuel carneiro tem 
prestigio junto à população

romeu Zema, um nome de 
sucesso no mundo dos negócios

tércio Amaral

Com 9 meses no comando da Prefei-
tura de Belo Horizonte (PBH), a gestão 
de Alexandre Kalil (PHS) conseguiu 
mudar a relação do executivo municipal 
com a Câmara dos Vereadores. É o que 
garante o vice-prefeito e secretário de 
Governo, Paulo Lamac 
(Rede). Lamac é o res-
ponsável por intermediar 
o relacionamento entre 
a PBH com o legislativo 
da cidade e utiliza toda a 
sua experiência política 
para fazê-lo. 

Segundo Lamac, a 
mudança foi sistêmi-
ca e houve uma que-
bra de paradigmas. 
“Percebe-se que temos 
um maior respeito e 
autonomia em relação 
ao poder legislativo e, 
ao mesmo tempo, em 
que existe uma ação 
do executivo transparente na forma de 
se relacionar com os vereadores. Então, 
conseguimos superar a lógica da troca de 
cargos e eliminar o toma lá dá cá”. 

Ele destaca, também, que existe uma 
relação aberta com todos os parlamen-
tares, independentemente do partido. 
“Temos concordâncias e discordâncias 
com os vereadores em diversas pautas, 

mas via de regra, os projetos que são be-
néficos e favoráveis para a cidade estão 
sendo bem recebidos”. 

Ao ser questionado sobre os princi-
pais projetos que a PBH mandou para 
a CMBH, o vice-prefeito afirma que a 
gestão conseguiu algumas vitórias. “Nós 
aprovamos a reforma administrativa, que 
era muito importante para as finanças 

do município e, agora, 
mandamos os projetos 
sobre os camelôs e as 
pessoas em situação de 
rua. Além desses, há o 
plano diretor, que não 
foi mandado na nossa 
gestão, mas caso ele 
seja aprovado, será 
um grande passo para 
a cidade”. 

Um dos assuntos 
mais polêmicos e que 
foi promessa de cam-
panha de Kalil, diz res-
peito a CPI da BHTrans.  
De acordo com Lamac, 
isso depende apenas 

da aprovação dos vereadores. “O gover-
no, desde o começo, assumiu a postura 
de que não dificultará qualquer tipo de 
investigação. Agora, por exemplo, está 
acontecendo a CPI da PBH Ativos e já 
fornecemos diversos documentos. To-
das as solicitações que foram enviadas 
estão sendo prontamente respondidas 
pela prefeitura”.

lamac destaca boa relação
da prefeitura com a cmBH

troca de líder na cmBH    
No começo do mandato de Kalil, Gilson Reis (PCdoB) 

foi o escolhido para ser o líder de governo na Câmara, 
porém, após a briga entre o parlamentar com o prefeito, 
houve uma troca repentina. Atualmente, quem está no 
cargo é Léo Burguês (PSL). Nesse mesmo período, 
especulou-se também que Lamac e Kalil estavam 
rompidos. 

Sobre o incidente, o vice-prefeito afirma que realmen-
te houve um estranhamento entre a PBH com vereador, 
mas que isso era normal devido à mudança na forma 
como o executivo estava lidando com os parlamentares. 
“A linha de atuação do governo foi rigorosamente mantida 
pelo prefeito, que não recuou em momento nenhum. Já 
no meu caso, sou um secretário e qualquer discordân-
cia certamente implicaria na troca. Por isso, não cabe 
divergência entre um prefeito e o secretário”, finaliza.

“Conseguimos
superar a
lógica da
troca de
cargos e

eliminar o
toma lá dá cá”

lamac já foi vereador da capital e deputado estadual

loraynne Araujo
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caravana lula pelo Brasil chega a minas
Entre os dias 23 e 30 de outubro, a 

Caravana Lula pelo Brasil desembarca 
em Minas Gerais. A notícia foi dada pela 
presidente do Partido dos Trabalhadores 
em Minas Gerais (PT/MG), Cida de Jesus, 
em entrevista ao Edição do Brasil. Se-
gundo a presidente, devido ao tamanho 
do Estado, as atividades serão divididas 
em duas etapas. Nessa primeira, em 
outubro, serão percorridas as regiões 
Norte, Jequitinhonha, Vale do Aço, Leste 
de Minas, Mucuri e Belo Horizonte.

“Temos certeza que repetiremos o 
mesmo sucesso da Caravana do Nor-
deste, que mobilizou e comoveu milhares 
de pessoas por onde passou. Não só 
lotando praças e ruas onde acontece-
ram atos diários, mas formando um mar 
vermelho, de todas as raças, classes, 
etnias e idades que recepcionaram Lula 
com muita gratidão”, destacou Cida. Ela 
também informou que a caravana será 
um momento de ouvir as demandas da 
população mineira e acompanhar de 
perto as mudanças realizadas durante o 
governo do PT. 

Sobre as eleições para presidente, 
governador, senador, deputados federais 
e estaduais no ano que vem, Cida afirma 
que Lula e Pimentel serão os candidatos. 
“O Brasil e Minas saberão reconhecer o 

lula vai percorrer as regiões norte, Jequitinhonha,
Vale do Aço, leste de minas, mucuri e Belo Horizonte
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a convicção que Lula e Pimentel serão 
eleitos”, enfatizou. 

Cida também enfatizou as ações do 
governador, que segundo ela, mesmo 
diante de uma grave crise econômica e 
um déficit herdado das administrações 
tucanas, tem conseguido realizar impor-
tantes ações no Estado.  “Ao contrário do 
que vemos acontecer em outros Estados 
e apesar de ter recebido um Estado falido, 
o governo estadual, comandado pelo nos-
so companheiro Pimentel, vem realizando 
um programa sintonizado aos interesses 
do povo mineiro, por meio de políticas de 
largo alcance social, como o fortalecimen-
to da agricultura familiar, a eletrificação 
de áreas rurais e a cessão de títulos de 
propriedade para pequenos produtores e 
comunidades tradicionais, por exemplo. A 
valorização dos profissionais da educação 
também aponta nessa direção, assim 
como as políticas de participação popular 
implementadas com os Fóruns Regionais 
de Governo”, disse. 

Sobre o pleito para deputados e para 
o Senado, Cida lembrou que o PT conta 
com grandes lideranças que participarão 
das eleições de 2018. Ela ainda informou 
que está sendo construída uma forte 
aliança para a reeleição de Pimentel.
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telefone mudo
Depois de ter seu nome envolvido nas delações premiadas, o 

presidente do PMDB mineiro e vice-governador, Antônio Andrade, 
viu diminuir a  quantidade de ligações em seu celular. Ou seja, as 
pessoas não perdoam nomes delatados. Coisas da política, gente. 

Kalil x bolsonaro
Quando esteve em Belo Horizonte, o deputado federal 

e pré-candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PSC), foi recebido para um almoço na casa do prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS). A partir disso, surgiram 
comentários de que eles poderiam ficar juntos na sucessão 
presidencial do próximo ano. A conferir.

Vergonha explícita
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), deve-

ria dar um puxão de orelha no secretário responsável pelo que 
está acontecendo na Praça da Liberdade. Os belos jardins da 
Praça foram transformados em canteiros de terras vermelhas. 
Ou seja, a jardinagem do cartão postal de BH acabou.

Fábio não existe para a cBF
O goleiro Fábio do Cruzeiro, mais uma vez, brilhou em uma 

final de competição. Há mais de 15 anos defendendo as cores 
do time celeste e fazendo grandes atuações, ele já deveria ter 
sido convocado para a seleção brasileira. A pergunta que não 
quer calar: por que os técnicos não convocaram Fábio?

    

Parque dos assaltos 
Foi lançada na TV uma campanha para se saber qual o 

espaço escolhido entre os mais importantes nas comemorações 
dos 120 anos da capital mineira. Na lista está o Parque Munici-
pal, porém a emissora incumbida de divulgar o evento deveria 
informar que o ponto é um dos preferidos pelos marginais.    

cPi x mPF
Advogados e pensadores políticos consideram que a CPI 

da JBS, instalada na Câmara Federal, vai servir para mostrar 
que o Ministério Público Federal falhou durante o andamento 
da Operação Lava Jato. Para muitos, isso provará que o MPF 
não está cima do bem e do mal. É aguardar para conferir o 
desenrolar dessa CPI - já denominada pelos jornalistas de 
Brasília como “chapa branca”. Será?

Política em lagoa santa
Muito possivelmente o prefeito de Lagoa Santa, Rogério 

Avelar (PPS) é o único da região a bater no peito e dizer que 
vai continuar em oposição ao Palácio da Liberdade. Corajoso 
político, não é mesmo gente?

Política em uberlândia
Embora nunca tenha perdido uma eleição, segundo pes-

soas próximas, o atual prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), não estaria disposto a deixar o cargo para se aventurar 
como candidato a governador, como chegou a ser mencionado 
pela imprensa da capital.

Pt e Pimentel
Ao avaliar o cenário político do próximo ano, a presidente do 

Partido dos Trabalhadores em Minas, Cida de Jesus foi clara: 
“Estou tratando de assuntos políticos. Não vou fazer qualquer 
comentário a respeito de problemas judiciais envolvendo o 
governador Fernando pimentel (PT)”. Na avaliação de Cida, 
se o pleito fosse agora, o governador estaria reeleito.

Administrar um município, atualmente, 
é fazer escolhas e, principalmente, contas. 
Ao longo de décadas, as cidades vêm per-
dendo participação na divisão de recursos, 
ao mesmo tempo em que veem aumentar 
suas atribuições e cobrança por parte da 
população. O cidadão reivindica de quem 
está mais próximo, e é natural que faça isso. 
Mas é necessário entender que, em grande 
parte das vezes, a razão – e a solução – do 
problema não está no município. E é aí que 
as contas começam.

Em meio à grande crise financeira que o 
Brasil vivencia, pagamos ainda hoje preços 
de práticas equivocadas no passado, que 
vêm, ano a ano, se justificando por meio de 
números. Desde 2010, caímos de um PIB de 
7,5% para anos de crescimento estagnado. 
Pior, nos dois últimos exercícios, o índice foi 
negativo e a previsão para 2017 também não 
vai reverter esse prejuízo acumulado. Antes 
mesmo do reflexo disso chegar ao bolso do 
cidadão, o caixa público – sobretudo o munici-
pal – já sentiu o impacto em sua arrecadação 
e repasses.

Em Juiz de Fora, desde 2013 a arreca-
dação de ICMS, uma das nossas principais 
fontes de recursos, caiu 8,7%, o que repre-
senta quase R$ 20 milhões em valores reais. 
Somente em 2017, nossas receitas próprias 
diminuíram 2,27%. Outros compromissos de 
municípios como o nosso também agravam 
esse quadro. Nos últimos 12 meses, enquan-
to a receita corrente líquida cresceu 6%, as 

O cobertor curto dos municípios

67% das empresas de BH
investem em inovação

Após 2 anos de recessão, o comércio começa 
a dar sinais de recuperação e otimismo. A recente 
queda da inadimplência de 7,4% para 4,6% con-
tribuiu para uma movimentação menos tímida dos 
consumidores. Além disso, a perspectiva para o 
comportamento do PIB vem mostrando números 
crescentes, fazendo com o Banco Central projete 
crescimento na economia brasileira de 0,60% ain-
da neste ano. A soma desses fatores reforça um 
avanço econômico, mas há um ponto essencial 
que ainda é pouco aderido pelos empresários: o 
investimento em inovação. 

Para quem não sabe, vale ressaltar que 
inovação está ligada a ações de marketing, 
promoção, planejamento de processos, treina-
mento, capacitação de colaboradores etc. Um 
estudo, feito pela Fecomércio MG, mostra que 
a taxa das empresas que inovam saltou para 
67,9% neste ano, um aumento de 25,8% em 
relação a 2016.  A pesquisa destaca ainda que 
os investimentos em inovação são capazes de 
gerar vantagens competitivas para as empresas, 
em médio e longo prazo. 

O economista da federação Guilherme Al-
meida diz que a inovação é um fator-chave para 
melhorar a competitividade. “Nesses momentos, 
é preciso sair da zona de conforto e se diferenciar. 
Temos diversos estabelecimentos atuando no 
mesmo segmento, localidade e seus produtos 
têm pouca diferenciação, então o que vai atrair o 
consumidor é o preço ou serviço e depois a qua-
lidade, por isso a inovação surge para destacar o 
estabelecimento frente à concorrência”, observa.  

A pesquisa mostra que a maioria dos empre-
sários (64,5%) pretende fazer algo inovador nos 
próximos 12 meses, contra os 55,3% que tinham 
essa intenção na análise anterior. As principais 
iniciativas foram relacionadas ao lançamento 
de algum produto, serviço inteiramente novo ou 
com melhoria relevante, totalizando (51,6%). Já 
42% dos entrevistados focaram em mudanças 
estruturais ou de marketing, enquanto que 
29,2% em aprimoramento dos processos.

O economista explica que o ato de inovar 
está atrelado aos negócios que querem tomar a 
liderança do mercado e também pelo momento 
econômico, pois o consumidor está cauteloso. 
“A inovação além de reduzir os custos do esta-
belecimento, tende a promover a valorização 
do produto”.

Almeida esclarece que a grande questão é 
desmistificar o conceito de inovação, pois muitos 
acreditam que é algo caro, já que associam o 
ato a questões tecnológicas e grandes inves-
timentos. “Isso está ligado a diversos outros 
fatores, como, por exemplo, a mudança de um 
processo interno ou diferenciação na prestação 
de serviço ou produto, estrutura de marketing ou, 
até mesmo, um treinamento dos colaboradores”.

Pela pesquisa, o economista diz que se 
observa que não há profissionais qualificados 
para iniciar o processo de inovação em muitas 
das empresas analisadas.

O supervisor de Marketing da Fecomércio 
MG, Everton de Oliveira e Silva, informa que 
se tem algo de positivo em períodos de crise, 
é o fato de que muitos são forçados a rever 
processos e buscar alternativas em locais que, 
anteriormente, eram considerados imutáveis. 
“Os empresários entenderam que investimento 
em inovação não é uma questão de custo, mas 
de sobrevivência”.

Para ele, o empresário que não buscar for-
mas de evoluir seu produto ou serviço, nem de 
se adaptar às novas condições do mercado, não 
vai conseguir manter as portas abertas.

MotiVoS Para inoVar

• Conquistar novos clientes 40,8%

• Atender exigências do mercado 21,6%

• Aumento da qualidade 15,7%

• Elevação da produtividade 15,3%

• Competitividade 12,2%

d i c A s 

• Descubra o que seu cliente deseja.
• Tenha certeza de que seus funcioná-

rios estão atendendo de forma impecável. 
Se não for o caso, capacite-os em cursos 
de atendimento. 

• Inove no visual, invista em marketing, 
converse com pessoas de outras áreas. 
Muitas vezes, aqueles que estão de fora 
do negócio têm uma visão bem diferente 
e conseguem enxergar soluções simples, 
embora muito eficientes. 

• Por último, tenha em mente que as 
mídias digitais são importantíssimas para 
qualquer negócio nos dias de hoje. Site, 
posts patrocinados, compartilhamentos etc, 
seu cliente não está somente na sua loja 
física, ele está em vários locais esperando 
que você venda para ele.

Fonte: Fecomércio MG

Pesquisa mostra que 64,5% dos empresários pretendem fazer algo inovador nos próximos 12 meses
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despesas com a folha de pagamentos, devido 
ao atual plano de cargos e salários do funcio-
nalismo, subiram 17% (LRF/STN). 

Tudo isso exige ações rápidas e profun-
das dos gestores responsáveis. Desde 2013 
implantamos uma rígida política de equilíbrio 
fiscal na prefeitura, culminando em 2014 com 
o projeto “Gestão Inteligente”, implantado 
por meio de parceria com a Organização 
“Comunitas”, dentro do Programa Juntos pelo 
Desenvolvimento Sustentável, do qual parti-
cipam 15 municípios do país. Juiz de Fora é 
a única cidade de Minas selecionada para o 
programa. Através de trabalho da consultoria 
Falconi conseguimos, além de cerca de R$ 40 
milhões de resultado fiscal, internalizar entre 

os servidores a prática de otimizar despesas e 
receitas para atingirmos equilíbrio nas contas.

Desde essa época, a administração mu-
nicipal conta, por exemplo, com um comitê 
financeiro, formado por alguns secretários 
municipais e funcionários de carreira, que 
avalia praticamente todos os gastos das 
demais secretarias. O comitê também está 
organizando todos os contratos da prefeitura, 
otimizando gastos com horas-extras de ser-
vidores na execução de serviços e reduzindo 
funcionários não efetivos.

Com a ajuda da Câmara Municipal, 
também, atuamos com firmeza, eficiência 
e criatividade na ampliação da receita, por 
meio de ações de arrecadação e redução da 
inadimplência, sempre com boa resposta da 
população. Essas estratégias passam pela 
regularização de cobranças administrativas, 
leis de parcelamento de débitos e métodos 
de conciliação extrajudicial, entre outros me-
canismos legais.

Todo esse esforço das administrações 
municipais e da própria população, no entanto, 
não será totalmente efetivo se as políticas de 
descentralização de recursos não forem am-
pliadas pelos demais entes federativos. Esse 
pacto precisa necessariamente ser repensado 
em nível federal e estadual, e isso é urgente, 
sob pena de sobrecarregar ainda mais as 
prefeituras na prestação dos serviços, o que 
fica mais evidente em tempos de crise. De 
pouco adiantará todo empenho municipal se 
o cobertor continuar curto.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

A importante iniciativa da administração de Contagem ao anunciar 
a implantação do Sistema de Políticas de Inovação para a Indústria nos 
remete ao maior desafio do setor no século XXI. 

Esse projeto, apresentado à diretoria do Ciemg como a primeira política 
para alavancar, fortalecer e revitalizar a atividade industrial em Contagem 
que propôs como primeira ação a implantação do Centro de Inovação de 
Contagem. O Ciemg foi convidado para receber para integrar, aglutinar 
esforços e capitanear a execução desse plano de inovação que terá a 
indústria como locomotiva para o desenvolvimento econômico da região. 

Considerado o primeiro marco desse projeto, o Centro, já em obras de 
restauração, ocupa área de 22 mil metros quadrados no Distrito Industrial 
Juventino Dias, o primeiro instalado no país e que simboliza essa retomada 
rumo à inovação.  

Se o século XX, para a indústria, foi marcado pela revolução tecno-
lógica da automação, da robotização dos processos, o século XXI terá, 
com certeza, como marco do setor, a quarta revolução industrial ou a 
Indústria 4.0, que nada mais é que a inteligência artificial aplicada nos 
processos de produção. 

Essa mudança chega de maneira tão impactante quanto foi à invenção 
do motor a vapor, considerada a primeira revolução industrial, seguindo-se 
as linhas de montagem, inauguradas com o Ford T e a terceira, com a 
integração de computadores à produção. Irreversível, com certeza, essa 
revolução já implantada em países como Alemanha, China, Coreia do Sul 
Estados Unidos, Japão está apenas começando no Brasil. E, preveem 
analistas de mercados mundiais, deve estar consolidada em até 20 anos, 
em escala global. Tempo esse muito curto, considerando-se a velocidade 
com que as novas tecnologias são absorvidas.

Setor mais atingido pela crise econômica, a indústria brasileira se 
encontra diante desse novo desafio, de avançar para a implantação desse 
sistema que, por meio de sensores e softwares reúne e processa milhões 
de dados e aciona comandos e interações entre máquinas. 

Uma radical mudança na manufatura de produtos é o que propõe a 
nova realidade em que sistemas e máquinas interligados “conversam” 
entre si. Com as máquinas conectadas em rede e produção monitorada 
24 horas, os ganhos beneficiam todos, de redução de custos em todas 
as áreas e no produto final, até melhor qualidade de vida pela redução 
no uso dos recursos naturais e seu impacto ambiental.  

Nos países onde a Indústria 4.0 já é realidade, centros de pesquisa 
e universidades, empresas e órgãos públicos têm atuado juntos para sua 
implantação, mas o Brasil ainda precisa avançar muito para estimular a 
incorporação desses novos sistemas produtivos ao nosso cotidiano.  

Coerente com a relevância do tema e o desafio de promover ambiente 
propício para o desenvolvimento do setor, antecipamos a realização de 
um abrangente seminário sobre o que há de mais atual para impulsionar 
nossas empresas rumo à consolidação da Indústria Digital. 

Fica nosso convite para – entre outras iniciativas do Ciemg em parceria 
com o Sebrae MG que virão – esse encontro, em novembro, com os mais 
renomados especialistas em tecnologia digital e inovação.

dia das crianças deve movimentar 
r$ 2,17 bilhões no varejo em BH

Uma das datas mais es-
peradas pelo comércio 
está se aproximando: 

o Dia das Crianças. Segundo 
pesquisa realizada pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), 
as vendas neste ano devem 
ser 1,44% maior em relação 
ao mesmo período do ano 
passado e a estimativa de fa-
turamento é de R$ 2,17 bilhões 
no mês de outubro. 

O vice-presidente da CDL/
BH, Marco Antônio Gaspar, 
destaca que essa data é muito 

importante para o comércio e, 
atualmente, rivaliza com o Dia 
dos Namorados, ficando atrás 
apenas do Natal e do Dia das 
Mães.

Além disso, empresários 
estão mais confiantes: para 
69,1%, o período será melhor 
se comparado com as come-
morações de 2016 e apenas 
10,3% consideram que as 
vendas serão pior. A pesquisa 
mostra ainda que para 78,9% 
liquidação/ promoção/ oferta é 
o que pode alavancar o comér-
cio e o que pode prejudicar é o 
desemprego (28,4%), seguido 
de mau atendimento (26,3%) e 
aumento dos preços (21,1%).

Para Gaspar, o otimismo 
dos comerciantes neste ano re-
flete a recuperação econômica 
pela qual o país está passando. 
“Nas últimas datas comemora-
tivas, houve uma melhora no 
consumo e os empresários es-
tão acreditando que o Dia das 
Crianças não será diferente”.

A pesquisa aponta tam-
bém que o presente preferido 
deve ser brinquedos (45%), 
seguido por roupas (25%) e os 
calçados (19%). “Esse período 
sempre é lembrado por ser um 
momento de ganhar brinquedo 
e, geralmente, os pais pre-
ferem esse tipo de presente. 

Em outros momentos, eles 
preferem comprar roupas ou 
algo mais caro”. 

Para 2017 espera-se um 
aumento de 38,3% do tíquete 
médio. Em 2016, o valor foi de 
R$ 107,90 e, para este ano, 
os comerciantes acreditam 
que será gasto em média 
R$ 149,23. Além disso, os 
consumidores (50,5%), irão 
comprar no máximo um pre-
sente. “Apesar do otimismo, os 
lojistas estão percebendo que 
os seus clientes estão mais 
receosos em contrair dívidas, 
limitando as compras em até 2 
itens”, finaliza

Data especial

O Dia das Crianças deste ano 
será um pouco diferente para a jor-
nalista Rafaela Andrade. Há pouco 
mais de 2 meses, ela descobriu 
que tinha três sobrinhas - de 5,7 e 
11 anos -, filhas de uma irmã que 
ela nem sabia que existia. 

Rafaela conta que o pai sempre 
brincava com a possibilidade de ter 
outra filha, mas ela sempre achou 
que isso era apenas “conversa fia-
da”. Porém, neste ano, ela resolveu 
verificar se a história era verdadeira 

e teve uma surpresa. “Eu a encon-
trei no Facebook e descobri que, 
além de ganhar uma irmã mais 
velha, também tive a felicidade de 
ter três sobrinhas lindas”. 

Para celebrar a primeira data 
comemorativa que elas passam 
juntas, Rafaela pretende comprar 
presentes para as meninas, mas 
ainda não decidiu o que quer dar. 
“Pensei em roupa, livro ou maquia-
gem. É só uma lembrancinha para 
não passar em branco”.

Presidente dO centrO industriAl e emPresAriAl 
de minAs GerAis (ciemG) – lablanca@fiemg.com.br

JOsé AGOstinHO dA silVeirA netO

Fo
nt

e:
 C

D
L/

BH

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

século XXi: os desafios do setor para 
consolidar a indústria 4.0 no Brasil

rafaela descobriu que tinha 3 sobrinhas há poucos meses
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AN I V ERSAR I ANT E S

D A   C O C H E I R A

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O jornal edição do brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. Utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPatinga
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

JuiZ de FOrA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

mOntes clArOs

uBerlÂndiA

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

OurO PretO

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

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

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

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

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

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

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

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

BelO HOriZOnte

BH Convention & Visitors Bureau

120 AnOs de BelO HOriZOnte
- BHc&VB 20 AnOs - 

domingo, dia 1º de outubro
Jornalista Jane Faria
Deputado Paulo Guedes
Marina Carla Póvoa

segunda-feira, 02
Radialista Sebastião Barbosa
Gilberto Ferreira - Sabará
Gisele Pantolfo

terça-feira, 03
Alberto Pinto Coelho 
Ex-deputado Elmiro Nascimento 
Senhora Nancy Magalhães

Quarta-feira, 04
Jornalista Aloísio de Moraes 
Ex-prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado
Lilian Vaz de Melo 

Quinta-feira, 05
Wagner Moura 
Jornalista Afonso de Souza
Roberto Cardoso

sexta-feira, 06
Coronel Klinger Sobreira de Almeida
Paulo Lamarca - Juiz de Fora
Charles Loft
Dr. Otacílio Guimarães 
Zé Alberto da Silva (ALMG)

sábado, 07 
Fernando Paz
Sheila Mares Guia
Ana Flávio Generoso (ALMG)

áurea tolentino mascarenhas, sérgio moreira e seu filho serginho

CiRO FiCA LONGE DO pT - O ex-governador do Ceará, 
apesar de ex-ministro do governo Lula, vem disparando críticas 
ao seu ex-aliado como uma forma de se tornar um anti-Lula. Com 
a língua quente de Ciro, ele vem afastando qualquer possibilidade 
de o PT apoiá-lo numa eventual impossibilidade do ex-presidente 
ser o candidato pelo partido. Os integrantes de movimentos sociais 
já disseram que o gesto do ex-ministro aumenta sua rejeição.

EXpuLSÃO DE pALOCCi - O PT está preparando a expulsão 
de Antônio Palocci do seu quadro, o que vai acirrar ainda mais a 
língua do ex-ministro que, segundo o que dizem, têm outras re-
velações bombásticas na sua delação premiada. Todas elas com 
indicação certa: o ex-presidente Lula. O movimento de expulsão 
de Palocci vai começar em Ribeirão Preto e vai se estender até a 
sede nacional em São Paulo. O maior incentivador dessa atitude 
é o ex-ministro José Dirceu, que esteve preso algum tempo e não 
dedurou ninguém - como ele mesmo gosta de dizer.

DiLMA pODE SER CANDiDATA EM MiNAS - Embora tenha 
domicílio eleitoral em Porto Alegre, Dilma Rousseff (PT) pode 
ser candidata ao Senado por Minas Gerais. É o que diz recente 
pesquisa da Quaest Pesquisa e Consultoria, que também aponta 
uma reeleição tranquila de Aécio Neves (PDSB). Além disso, o 
estudo mostra que a petista ficaria a frente do tucano, seguido pelo 
ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) e o presidente da Assembleia 
de Minas, Adalclever Lopes (PMDB), aparece apenas com 1%. 
Porém, o número de indecisos é alto: 32% dos entrevistados não 
sabem em quem votar para o cargo. Apesar desses dados, a pes-
quisa não revelou a preferência do povo de Minas para o governo 
do Estado. A dúvida que paira no ar é que ainda não foi revelado 
quem contratou a Quaest para realizar esse levantamento.

MG ESTÁ SAiNDO DA RECESSÃO - Pela segunda vez, o 
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu de maneira posi-
tiva. Tecnicamente, Minas saiu da recessão. Os números foram 
comemorados pelo Secretário da Fazenda de Minas, José Afonso 
Bicalho, pois isso significa que a arrecadação está crescendo e o 
governador Fernando Pimentel (PT) poderá regularizar o paga-
mento do funcionalismo. Aliás, o governo de Minas está com uma 
campanha destacando que, apesar das pressões econômicas, 
o Estado está fazendo sua parte, diferente de outros locais que 
estão em situação calamitosa, como é o caso do Rio de Janeiro.

No próximo dia 2 de outubro, às 17h, acontece a eleição 
para a nova diretoria executiva e conselho fiscal da Fundação Belo 
Horizonte Turismo e Eventos, conhecida como Belo Horizonte Con-
vention & Visitors Bureau. O mandato será até dezembro de 2019.

O produto interno Bruto (PIB) deve ligeira alta em julho, o que 
vem indicando estabilidade da economia. Os dados são do Instituto 
de Economia da Fundação Getulio Vargas.

Aliás, pelo WhatsApp, o ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, disse que nunca houve uma recessão como essa no Brasil, 
nem mesmo em 1929. Em mensagem aos pastores da Assembleia 
de Deus, reunidos no Rio, o ministro pediu orações por nossa 
economia. 

A gasolina aumentou em Minas cerca de 1%. Os consumidores 
já reclamaram do preço cobrado no posto que é de R$ 4,40 o litro.

Enquanto isso, a inflação está caindo, apesar do aumento 
da gasolina e do gás de cozinha. Foi à quarta redução neste ano. 

uma péssima notícia na área da saúde: doenças do cora-
ção, câncer e diabetes estão sem controle no mundo. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, essas enfermidades são as que 
mais matam.
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Capital dos bares, da moda, 
da inovação e das startups. BH é 
onde a cultura ganha vida. Além 
disso, é referência médica: esses 
são apenas alguns slogans para 
capital: diversa, repleta de atrativos 
para todos os gostos e bolsos. Em 
dezembro, BH completa seus 120 
anos e, nos últimos tempos, vem 
recebendo inúmeras premiações 
internacionais na questão ambien-
tal, qualidade de vida, limpeza e 
serviço de táxis. 

A Fundação Belo Horizonte 
Turismo e Eventos (Belo Horizonte 
Convention & Visitors Bureau) foi 
criada em 12 de dezembro de 1997, 
no dia do centenário da capital 
mineira. Por ser uma fundação, 
temos um conselho curador – in-
tegrado pelas 17 instituições e 
empresas fundadoras, entre elas: 
ACMinas; CDL/BH;  Senac MG; 
ABAV MG; ABIHMG; Abrasel MG; 
Belotur; Sindiprom; Centro Cape; 
Ouro Minas Hotel; Dayrell Hotel & 
Centro de Convenções; restaurante 
Buona Távola;  Ética Promoções e 
Eventos; Grupo Nonna; Praça da 
Liberdade Hotel; SV Eventos; e a 
Clan Administradora de Hotéis - e 
uma diretoria executiva. 

Atualmente, temos centenas de 
mantenedores (associados), entre 
eles destacamos: AMIS; AMMG, BH 
Airport; Sindetur; Sindbufê; ABEOC; 
Abrajet MG; Actuall Hotel e Con-
venções; Master Turismo;  Belvitur; 
Panda Promoções e Eventos; MG 
Marketing; BH Shopping; grupo 
Meet; e Espaço Ampliar. Além de 
mais de 50 hotéis de redes nacio-
nais e internacionais e independen-
tes, com espaços para eventos, res-
taurantes e bares, universidades, 
inúmeras empresas organizadoras 

de eventos e produtores culturais. 
Os mantenedores são divididos 

em setores por atuação e categoria 
profissional. Categorias: órgãos 
públicos, centros de convenções, 
entidades e associações de clas-
se, equipamentos aeroportuários, 
transportadoras aéreas internacio-
nais, nacionais e regionais, arenas 
multiuso e estádios, empresas 
financeiras e creditícias, locadoras 
de automóveis, espaços privados 
de eventos, shopping centers, agên-
cias de viagens e operadores recep-
tivos, empresas de entretenimento, 
instituições culturais e educacio-
nais, indústria. C&VB  reconhecida 
mundialmente, responsável pela 
promoção de destino de eventos, 
negócios e lazer. São mais de 2 
mil pelo mundo e de 120 no Brasil.

Neste período, o BHC&VB 
apoiou, com sua expertise, a cap-
tação de mais de 500 eventos 
itinerantes, que impactaram a eco-
nomia na capital em mais de R$ 2,8 
bilhões, e trouxeram a BH mais de 
2,5 milhões de visitantes.

BH aos olhos do mundo, o mais 
audacioso projeto de posicionamen-
to da cidade como um importante 
player da América Latina. Trabalha 
seguindo um plano de ação envol-
vendo todos os setores produtivos 
prioritários e como seus eventos 
impactam na cadeia produtiva do 
turismo, ampliando o fluxo turístico 
de qualidade - aquele que o turista 
se hospeda, alimenta, compra e se 
diverte. A meta é ampliar este fluxo 
em 25% nos próximos 5 anos.

A sustentabilidade da funda-
ção vem das mensalidades dos 
mantenedores, e principalmente 
da ROOM TAX, contribuição vo-
luntária e não obrigatória recolhida 

pelos hotéis associados junto aos 
hóspedes. Sua operacionalização: 
relacionamento com o poder públi-
co (municipal, estadual e federal) 
e a iniciativa privada (empresas, 
entidades de classe, câmaras de 
comércio e conselhos regionais), 
através de encontros, reuniões 
setoriais, contatos networking; tra-
balho integrado com toda a Cadeia 
Produtiva do Turismo; ação em prol 
do crescimento e fortalecimento dos 
maiores eventos de Calendário (Su-
perminas, Minas Trend, Minascon, 
Feira Nacional de Artesanato, Expo-
sibran, Exposição Nacional do Ca-
valo Mangalarga Marchador, Virada 
Cultural, Carnaval, Arraial de Belo 
Horizonte, Expocachaça, Semana 
Internacional do Café, etc.) buscan-
do a maximização do fluxo turístico 
de qualidade nos mesmos; busca 
de eventos itinerantes nacionais e 
internacionais. Setores econômicos 
prioritários trabalhados no período 
2016/2017: automotivo, economia 
criativa (audiovisual, cultura, design, 
gastronomia, moda, teatro, música), 
educação e conhecimento, energia, 
esportes, mínero metalúrgico, saú-
de e ciências da vida, tecnologia da 
informação e comunicação.

Nesta semana, acontecem 
novas eleições para a diretoria exe-
cutiva do BHC&VB. O proprietário e 
diretor comercial do Actuall Hotel & 
Centro de Convenções, Jair Aguiar 
Neto, assume a presidência da 
Diretoria Executiva até dezembro 
de 2019. Presidindo uma diretoria 
competente, envolvida com setores 
diversos, dispostos a seguir pro-
movendo encontros, possibilitando 
oportunidades e gerando negócios. 
Novos tempos para o turismo na 
capital mineira!
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PrOGrAmAÇãO cinemArK
BH SHOppiNG (28/09/2017 A 04/10/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 iT A Coisa - 16 anos LEG 14:50 - 17:50 - 20:50 (seg a sex) 13:40 - 17:50 - 20:50 (sáb/dom)

2 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D XD DBOX 15:10 - 18:10 - 21:20 (todos os dias) **12:05 (sáb/dom, hr extra)

3 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D DBOX 15:00 - 17:20 - 19:45 - 22:05 (todos os dias)
**12:30 (sáb/dom, hr extra)

4 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:20 - 16:55 - 19:35 - 22:15 (seg a sex)
13:10 - 16:40 - 19:35 - 22:15 (sáb/dom)

5 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:40 - 17:10 - 19:25 (todos os dias) **12:20 (sáb/dom, hr extra)

5 iT A Coisa - 16 anos LEG 21:40 (todos os dias) 

6 Feito na América - 16 anos LEG 17:40 - 20:30 (todos os dias) **12:40 (sáb/dom, hr extra)

6 O Sequestro - 12 anos LEG 15:20 (todos os dias)

7 Lino - LiVRE ORi 12:00 (sáb/dom)

7 Duas de Mim - 12 anos ORi 14:05 - 16:20 - 18:30 - 20:40 (todos os dias)

8 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D 14:10 - 16:30 - 18:55 (seg a sex) 13:50 - 16:30 - 18:55 (sáb/dom)

8 Mãe! - 16 anos LEG 21:30 (todos os dias)

9 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D XD DBOX 22:00 (todos os dias) 

9 Mãe! - 16 anos LEG 19:10 (todos os dias) 

9 O Assassino: O primeiro Alvo - 16 anos LEG 16:00 (todos os dias) 

9 Esta É A Sua Morte - O Show - 18 anos LEG 13:30 (todos os dias)

10 Divórcio - 12 anos ORi 14:15 - 16:45 - 19:20 - 21:50 (seg a sex)
13:20 - 15:50 - 18:40 - 21:00 (sáb/dom)

pÁTiO SAVASSi (28/09/2017 A 04/10/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 23:45 (sáb)

1 Duas de Mim - 12 anos ORi 14:50 - 17:15 - 19:20 - 21:40 (todos os dias)

2 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D 14:10 - 16:40 - 19:10 (todos os dias, exc qui) 15:00 - 17:30 (qui)

2 iT A Coisa - 16 anos LEG 22:05 (todos os dias, exceto qui) 

2 Black Sabbath: The End Of The End - 14 anos LEG 20:00 (qui)

3 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 12:10 (sáb/dom)

3 iT A Coisa - 16 anos LEG 14:30 - 17:40 - 20:50 (todos os dias)

4 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 14:10 (todos os dias)

4 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 19:40 (todos os dias)

4 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 22:10 (todos os dias)

4 Divórcio - 12 anos ORi 17:05 (todos os dias)

5 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 15:20 - 18:20 - 21:20 (todos os dias) 

6 Mãe! - 16 anos LEG 15:10 - 18:10 - 21:00 (todos os dias) **12:20 (sáb/dom, hr extra)

7 Divórcio - 12 anos ORi 14:00 (todos os dias) 

7 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 16:25 - 18:55 - 21:30 (todos os dias)

8 Feito na América - 16 anos LEG 14:05 - 19:30 - 22:20 (todos os dias, exc ter) 16:50 (ter)

8 Royal Opera House: Otello - LiVRE LEG 19:30 (ter)

8 O Assassino: O primeiro Alvo - 16 anos LEG 16:50 (todos os dias, exc ter) 14:05 (ter)

DiAMOND MALL (28/09/2017 A 04/10/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Mãe! - 16 anos LEG 16:40 - 21:50 (todos os dias) 

1 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:10 - 19:20 (todos os dias) 

2 Feito na América - 16 anos LEG 17:20 - 22:00 (todos os dias)

2 Duas de Mim - 12 anos ORi 15:10 - 19:50 (todos os dias)

3 Divórcio - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 (todos os dias)

3 Duas de Mim - 12 anos ORi 19:00 - 21:10 (todos os dias)

4 Lino - LiVRE ORi 13:00 (sáb/dom)

4 iT A Coisa - 16 anos LEG 15:30 - 18:30 - 21:40 (todos os dias)

5 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D 21:30 (todos os dias) **12:30 (sáb/dom)

5 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 14:50 - 18:00 (todos os dias)

6 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D 14:30 - 17:05 - 19:30 (seg/ter/qua/sex)
19:30 (qui) 17:05 - 19:30 (sáb/dom)

6 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 14:30 (sáb/dom)

5 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 22:10 (todos os dias)

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

Imagine um mundo em que os médicos 
tivessem uma cota mensal para venda de 
remédios a seus pacientes e deixassem seus 
blocos de receita assinados nas mesas de 
suas secretárias, para que elas preenches-
sem de acordo com o desejo de cada um. 
Pode parecer absurdo, mas é justamente o 
que vivemos hoje com relação ao receituário 
de agrotóxicos pelos agrônomos brasileiros.

A denúncia foi feita na audiência pública 
realizada pela Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria da ALMG. Na reunião, foi discu-
tido o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil, 
tendo em vista que o país é o maior consumi-
dor mundial desses produtos, enquanto Minas 
é o terceiro maior consumidor nacional.

Presidente da comissão, o deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB) disse ter 
conhecido agricultores que morreram por 
intoxicação. “Sei que sem tecnologia não há 
produção suficiente para alimentar o mundo, 
mas é possível avançar na área dos cultivos 
orgânicos”, afirmou o parlamentar.

Um dos alertas mais graves veio do pre-
sidente da Sociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos, Emílio Mouchrek Filho. “Há 
uma cota mensal de venda de agrotóxicos”. 
Segundo ele, houve agrônomo que disse 
ser obrigado, sob ameaça de demissão, a 
deixar o bloco de receituário de agrotóxicos 
assinado, à disposição de clientes.

“Vimos coisas absurdas”, citando como 
exemplo a venda sem receita de um herbicida 
cancerígeno, o glifosato, exposto junto à ra-
ção e outros produtos. Ele ressalvou que, ao 
lado de casos pouco éticos e irresponsáveis, 
há também em Minas exemplos positivos 

de pouco ou nenhum uso de agrotóxicos, 
mesmo em culturas como o morango, que 
tradicionalmente usa muito desses produtos.

A má-formação dos agrônomos foi 
apontada como uma causa do uso excessivo 
de agrotóxicos também pelo representante 
do Crea-MG, Gustavo da Silva, que cobrou 
mais qualidade dos cursos oferecidos no país.

O deputado Fabiano Tolentino (PPS) 
chamou atenção para o problema do con-
trabando de agrotóxicos. “A gente esquece 
o quanto chega ao país por meio de nossas 
fronteiras, onde não há a devida fiscalização”. 

O alerta do parlamentar foi reforçado pela 
diretora-executiva do Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para Defesa Vegetal 
(Sindiveg), Sílvia Fagnani. “Um quarto desse 
mercado no país é dominado pelo contraban-
do e pela falsificação”.

Como representante dos produtores de 
agrotóxicos, Sívia admitiu que há problemas 
de mau uso dos produtos, tais como a falta 
de uso de equipamentos de segurança, falta 
de educação e dificuldade de fiscalização. Ela 
se referiu aos fiscais como heróis, que muitas 
vezes são ameaçados nos locais de inspeção. 
“Não estamos tratando de chocolates ou 
perfume. É necessário o controle”, admitiu.

Ela ressaltou que a legislação brasileira 
permite aos órgãos competentes solicitar a 
reavaliação de qualquer produto que venha 
a ser considerado perigoso para a saúde. Ela 
citou o exemplo do endosulfan, inseticida que 
foi proibido em 2010. Ela disse, no entanto, 
que é preciso avaliar se não seria melhor 
manter esses produtos sob controle, em 
vez de alimentar o crescimento do mercado 

negro. “Há notícias de produtores usando o 
endosulfan ilegal”, alertou.

Anvisa alerta 
Diretora de Vigilância em Alimentos da 

Secretaria de Estado de Saúde, Ângela Vieira 
alertou que a Vigilância Sanitária realiza o mo-
nitoramento dos resíduos de agrotóxicos em 
alimentos em que já foram detectados índices 
superiores aos permitidos, como abobrinha, 
pimentão e abacaxi, em Minas.

A coordenadora da Assessoria Técnica 
da Faemg, Aline de Freitas Veloso, afirmou 
que é necessário cuidado para que a expo-
sição de pesquisas sobre agrotóxicos não 
prejudique os produtores rurais de forma ge-
neralizada. “A divulgação incorreta demoniza 
os produtores rurais”. Um exemplo comentado 
na reunião foi a informação de que cada bra-
sileiro consumiria cinco quilos de agrotóxico 
por ano, algo que representaria um volume 
totalmente irreal.

Isso não significa, no entanto, que 
não existam casos graves de intoxicação. 
O Grupo de Estudos de Saúde e Trabalho 
Rural (Gestru-UFMG) foi criado por causa 
de um índice muito alto de má-formação 
fetal entre mulheres que trabalhavam em es-
tufas para produção de rosas em Barbacena 
. A informação é da professora Eliane Novato 
Silva, integrante do grupo. Ela considera falsa 
a ideia de que as normas existentes no Brasil 
sejam adequadas ou suficientes para proteger 
a saúde do ser humano e o meio ambiente. “A 
toxicidade crônica pode se manifestar mais de 
10 anos após a exposição, com prejuízo até 
para os descendentes”, afirmou.

30 milHões de BrAsileirOs sOFrem de enXAQuecA

Problema é o 10º mais incapacitante do mundo

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estima que 15% 
da população seja afetada 
pela enxaqueca, somente no 
Brasil cerca de 30 milhões de 
pessoas sofrem do mal, sendo 
o 10º problema mais incapaci-
tante do mundo.

A médica do serviço de 
neurologia do Hospital das 
Clínicas, Nina Rosa Murta, 
explica que trata-se de uma 
doença crônica que acomete, 
principalmente, as mulheres. 
“Cerca de 20% delas vão apre-
sentar o problema em alguma 
fase da vida. Ainda não se 
sabe as causas específicas 
da enxaqueca, mas alguns 
fatores são observados, como 
já se ter histórico na família e, 
no caso feminino, a questão 
hormonal”.

Nina acrescenta que exis-
tem cerca de 100 tipos de dores 
de cabeça, contudo, a enxaque-
ca é a mais comum. “É uma dor 
pulsátil e de um lado da cabeça 
que pode durar de 4 a 72 horas. 
Geralmente, vem acompanhada 
por um mal estar e enjoo. Além 
disso, a claridade e o barulho 
passam a incomodar, a pessoa 
tende a ficar de repouso, porque 
caminhar aumenta os sintomas. 
E, ainda, tem aqueles pacientes 
que veem auras, ou seja, pon-
tinhos coloridos e risquinhos 
na visão”.

A médica esclarece que, 
apesar de todos os sintomas, 
a enxaqueca é uma cefaléia 
benigna. “Ela não vai virar 
outra doença. No entanto, 
o problema pode trazer um 
prejuízo funcional na vida do 
paciente no que se refere à 
qualidade de vida. Muitas pes-
soas não conseguem exercer 
suas atividades em meio às 
crises, algumas precisam ir 

para o pronto-socorro tomar 
medicação intravenosa. Nes-
ses casos o ideal é procurar 
um médico em busca de um 
tratamento adequado”.

Fo i  exatamente o  que 
aconteceu com a auxiliar de 
escritório Lana Silva. Ela conta 
que sofre do problema desde 
a infância. “Era tanta dor que 
chegava a desmaiar.  Isso 
atrapalhou meu rendimento 
escolar. Quando meus pais 
me levaram ao médico, foram 
orientados a mudar a minha 
alimentação a fim de controlar 
o problema. Hoje, tenho uma 
qualidade de vida melhor e 
uma rotina leve. Além de uma 
dieta mais balanceada, prio-
rizo minhas noites de sono e 
pratico exercícios”.

Nina assegura que o estilo 
de vida de Lana evita crises. 
“A enxaqueca pode piorar, por 
exemplo, com o jejum prolon-
gado. A falta de sono também 
é um agravante. Dormir pouco 
é errado, assim como dormir 
muito. As pessoas que tem 
problema de articulação, como 
o bruxismo, também devem 
buscar controlá-lo para dimi-
nuir as crises”.

automedicação
O hábito de tomar remédio 

por conta própria faz com 
que muitas pessoas agravem 
os sintomas. “Existem me-
dicamentos próprios para a 
enxaqueca. Se o paciente tem 
umas três crises por mês, é 
interessante que procure um 
neurologista para encontrar o 
tratamento certo. Entretanto, 
o uso exagerado de analgési-
cos na hora da crise, faz com 
que o problema vire outro 
tipo de doença. E aí é preciso 
contorlar o abuso para depois 
voltar a tratar a enxaqueca”, 
conclui.

 O uso exagerado de
analgésicos na hora da crise,

faz com que o problema
vire outro tipo de doença

natália Macedo

dor proveniente da enxaqueca pode durar de 4 a 72 horas

ABusO de AGrOtóXicOs cresce cOm cOntrABAndO
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Sob o comando do presidente da Câmara de Nova Lima, 
vereador José Guedes (DEM), foi realizada solenidade 
no plenário da Casa Legislativa para homenagear o 
vice-presidente da Copasa, o ex-prefeito de Rio Acima, 

Junior da Geloso, como cidadão honorário da cidade. Na 
mesma oportunidade, o assessor da Copasa, Téo Garzon 
também recebeu a comenda do Mérito Especial Legislativo, 
concedida a personalidades que realizaram importantes feitos 
para a comunidade local.

As fotos são de Eloy Lanna.

HOmenAGem em nOVA limA

téo Garson e Junior da Geloso

marcilio soares, eduardo Henrique, solange Garson, 
marly Garson, José Guedes, téo Garson, diego Garson, 

eduarda Garson, Júnior da Geloso e simone maier téo Garson e sua filha eduarda Garson

Alonso reis, téo Garson e nondas miranda

José Guedes, téo Garzon e thiago tito

As lembranças do passado sau-
doso do Cine Palladium retornam ao 
Grande Teatro do Sesc Palladium para 
uma programação especial. O local, 
que entre a década de 1960 e 1990 foi 
um dos mais importantes cinemas da 
capital, vai reviver a época a partir da 
iniciativa do Sesc em promover sessões 
de filmes no dia 1º de outubro. As exibi-
ções abrem a mostra inédita no Brasil 
Tim Burton e Suas Histórias Peculiares. 

Inaugurado em 1963, o Cine Palla-
dium permaneceu no circuito cultural 
de BH até o fim da década de 1990 
e foi fechado por não resistir à crise 
dos novos tempos, que exigiam outros 
padrões de salas. Nesse período, o es-
paço também foi interditado em função 

de um incêndio (1972) que consumiu a 
sala mais luxuosa de Belo Horizonte. 

Um curto-circuito durante a exibi-
ção do filme A Viúva Virgem foi à prin-
cipal causa. A reestreia da sala ocorreu 
em 9 de agosto de 1973, com o filme A 
Grande Valsa. O clássico épico foi um 
marco que recolocou o Palladium no cir-
cuito cinematográfico belo-horizontino, 
com nova decoração, projetor moderno 
e poltronas individuais estofadas, ofe-
recendo ao cinema uma sobrevida de 
mais 26 anos. A última sessão do Cine 
Palladium possivelmente ocorreu em 30 
de setembro de 1999.  

Em 2011, o Sesc em Minas reabriu 
o prédio com uma proposta de centro 
cultural. Na sala de cinema passou a 

funcionar o Grande Teatro, que recebe 
grandes espetáculos nas mais diversas 
linguagens artísticas. Essa é a primeira 
vez que o Sesc resgata a história do 
espaço com uma mostra.

As três sessões consecutivas serão 
exibidas a partir das 14h do domingo 
(1º/10), com O Estranho Mundo de Jack 
+ Vicent, sessão voltada para crianças, 
com versão dublada. Logo após, às 17h, 
o clássico do humor gótico com direção 
do cineasta, Os Fantasmas Se Divertem 
e para finalizar o filme Batman. Os in-
gressos estão à venda por R$10 (inteira) 
e R$ 5 (meia) e pelo www.ingressora-
pido.com.br. Comerciários não pagam, 
mas precisam apresentar a carteirinha 
e retirar o ingresso na bilheteria.

Maioria dos jovens aprova foco 
profissional no ensino médio

O nível de aprovação para 
substituir matérias tradicionais por 
profissionalizantes no ensino mé-
dio - entre jovens de 13 a 18 anos 
- passa de 60%. Na região Norte, 
por exemplo, a aprovação sobe 
para quase 65%. Os dados são de 
uma pesquisa feita no ano passado 
pelo Senai, que ouviu mais de 2 
mil jovens, em todas as regiões, 
sobre o novo ensino médio - que 
deve começar a valer já em 2021.

A estudante do último ano do 
ensino médio Letícia Félix, 18, faz 
parte dos quase 48% de estudan-
tes que já fizeram ou pretendem 
fazer curso técnico ou profissional. 
Apesar de sonhar com alguma 
faculdade na área da saúde, como 
fisioterapia ou enfermagem, ela 
não descarta a possibilidade de 
fazer um curso técnico. “Eu já 
pensei em fazer curso técnico. 
Inclusive, minha mãe também fez 
para enfermagem”. 

Dos estudantes ouvidos na 
pesquisa, 51% pretendem fazer um 

curso técnico. Em 2015, o Brasil 
era o quarto país no ranking de 
dificuldade em preencher vagas de 
trabalho nesse setor. Era também o 
com mais dificuldade em encontrar 
profissionais qualificados. Pela 
proposta do novo ensino médio, os 
alunos já sairiam do segundo grau 
com uma formação profissional. 

O deputado Angelim (PT) acre-
dita que o ensino profissional e 
técnico deve ser um dos pontos 
da reforma, mas com foco na 
educação como um todo. “Nós 
podemos fortalecer com qualidade 
a educação, o ensino médio, com 
uma formação humanista, técnica, 
preparando o aluno para o Enem, 
mas também para os embates da 
vida, como também ter um ensino 
técnico e profissionalizante de 
qualidade.

Geane Reis de Farias, especia-
lista em educação profissional do 
Senai, é categórica ao fato de que 
a reforma traz oportunidades de 
fortalecer o setor industrial. “Temos 

um ensino superior com poucas 
oportunidades, vagas limitadas e 
um futuro incerto. Com a amplia-
ção de vagas no ensino técnico 

nos próximos anos, haverá mais 
chances de crescimento, além de 
emprego e renda garantidos em 
todo o Brasil”.

O que mudou?
A reforma do ensino, aprova-

da no Senado, tem como refe-
rência o texto da Base Nacional 
Comum Curricular. As escolas 
de todo o país têm um prazo de 
5 anos para implantar as mudan-
ças exigidas. Com ela, o ensino 
médio terá maior flexibilidade 
nos conteúdos, já que apenas 
língua portuguesa, língua inglesa 
e matemática serão disciplinas 
obrigatórias. A oferta das 13 
disciplinas poderá ser alterada. A 
mudança também propõe ampliar 
o ensino técnico e as escolas de 
tempo integral. 

Além disso, o texto da Base 
Nacional determina que 60% da 
carga horária seja obrigatória, 
com os conteúdos comuns, 
enquanto os 40% restantes, 
optativos. No módulo optativo, o 
aluno poderá escolher uma das 
seguintes áreas: linguagens e 
suas tecnologias, matemática 

e suas tecnologias, ciências da 
natureza e suas tecnologias, 
ciências humanas e sociais apli-
cadas e, por último, a formação 
técnica e profissional. As escolas 
não são obrigadas a oferecer 
todas as cinco áreas, mas devem 
disponibilizar ao menos uma das 
opções.

Hoje, para cursar a escola 
técnica de nível médio, o es-
tudante precisa cumprir, em 3 
anos, 2,4 mil horas do ensino 
regular e mais 1,2 mil horas do 
técnico. Com a nova lei, a forma-
ção deve ocorrer dentro carga 
horária do ensino regular, desde 
que o aluno curse as disciplinas 
de português e matemática. Ao 
final, o aluno recebe o diploma do 
ensino regular e um certificado 
do ensino técnico. Os professo-
res do ensino técnico poderão 
ter formação em sua área de 
atuação ou com experiências 
profissionais atestados por titu-
lação ou prática de ensino.

reforma do ensino tem como referência o texto da Base nacional comum curricular
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Sesc promove sessões de filmes
no antigo Cine Palladium
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Aml entreGA trOFéu À PAlmYrA sAntOs

Nas comemorações dos 
seus 51 anos de fundação, a  
Academia Montes-clarense de 
Letras (AML) entregou à escritora 
Palmyra Santos Oliveira, no dia 
28 de setembro, o Troféu Padre 
Adherbal Murta de Almeida, 
como Destaque Cultural de 2017.

Criado ano passado, o troféu 
visa homenagear quem mais se 
destacou no cenário cultural da 
região Norte-Mineira. Numa lista 
de cinco nomes de possíveis 
homenageados este ano, Pal-
myra obteve a maioria dos votos 
dos acadêmicos presentes, na 
reunião ocorrida dia 27 de julho. A 
indicação foi feita pela acadêmica 
Raquel Mendonça.

Palmyra, 97, é montes-cla-
rense e reside a 75 anos em 
Porteirinha, onde foi ser a primei-
ra professora do 4º ano primário, 
logo após formar-se normalista 
no Colégio Imaculada Conceição 
(1938), em sua terra natal.

Autora de dois livros: “Por-
teirinha - Memória histórica e 
genealogia” e “Montes Claros, 
Porteirinha e outros amores 
meus”, ela é presença assídua, 
apesar da idade avançada, nas 
reuniões do Instituto Histórico e 
Geográfico de Montes Claros e 

da Academia Feminina de Letras 
de Montes Claros, entidades 
nas quais ocupa cadeira, como 
membro titular.

Foi diretora do Grupo Esco-
lar João Alcântara e da Escola 
Técnica de Comércio de Portei-
rinha, além de ocupar outros car-
gos importantes, como inspetora 
escolar e professora de diversas 
matérias na Escola Normal de 
Porteirinha.

Com memória prodigiosa, 
declama longas poesias: “His-
tória de um cão”, “O lapidário”, 
dentre outras, nos saraus que 
acontecem em Montes Claros e 
Porteirinha.

O presidente de Honra da 
Academia e escritor Wanderlino 
Arruda disse: “Gosto de Palmyra 
como ela é, se mostra e adminis-
tra cada minuto da existência. 
Penso nela na mesma medida 
que penso em Cora Coralina, 
porque para ambas a vida seria 
curta ou longa demais – e sem 
sentido – se não tocasse o cora-
ção das pessoas”. 

Em 2016, o agraciado foi 
o Mestre Zanza (João Pimenta 
Dos Santos Zanza), uma figura 
icônica das Festas de Agosto de 
Montes Claros.
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VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

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

Com mais de 2 milhões de Mi-
cro e Pequenas Empresas (MPE), 
Microempreendedores Individuais 
(MEI) e produtores rurais, Minas Ge-
rais é um dos Estados com o maior 
número de pequenos negócios 
no Brasil. Somente as MPE são 
responsáveis por 23% do Produto 
Interno Bruto (PIB) mineiro e 59% 
dos empregos formais no Estado.

 “Os números confirmam a im-
portância dos pequenos negócios 
para a economia mineira. Eles 
representam 99% das empresas 
do Estado e respondem por mais 
da metade dos empregos formais”, 
explica o diretor de Operações do 
Sebrae Minas, Marden Magalhães.

E para comemorar o Dia Na-
cional da MPE, em 5 de outubro, 
o Sebrae Minas promove capaci-

tações gratuitas em mais de 130 
municípios, de Norte a Sul do 
Estado durante todo o mês. Espe-
cialmente entre os dias 2 e 10 de 
outubro, serão oferecidos cursos, 
seminários, consultorias e orien-
tações gerenciais para incentivar 
os empresários a se capacitarem 
e melhorar a gestão do negócio. 

O Seminário Desafios do Cres-
cimento é um dos destaques da 
programação. O evento vai abordar 
temas como negócios inovadores, 
canais de venda e distribuição, 
cenário e tendências econômicas, 
economia colaborativa, estratégias 
de vendas e de marketing, utiliza-
ção das redes sociais, economia 
colaborativa e criativa, tendências 
do marketing digital, liderança 
transformadora e startups.

Já no dia 5 de outubro, Dia da 
MPE, será oferecida uma progra-
mação de palestras transmitidas 
gratuitamente pelo Youtube do 
Sebrae Minas. De meia em meia 
hora, especialistas em pequenos 
negócios irão falar sobre assuntos 
atuais como: inteligência artificial 
para MPE, neuromarketing e o 
comportamento do consumidor, 
criação e uso de vídeos para pe-
quenos negócios, planejamento de 
marketing digital e mídias sociais, 
chatbot - atendimento automati-
zado, gestão de marca, impactos 
das fintechs no mercado e a im-
portância do e-commerce para as 
pequenas empresas.

Toda a programação da Sema-
na da MPE poderá ser vista no site 
do Sebrae Minas.

mais de 130 cidades mineiras
terão capacitações no sebrae

Quase 32 mil pessoas são vítimas
de estelionato por ano em Minas

Esquemas ilegais movimentam milhões

E les estão nas redes sociais, 
em grupos de amigos no 
Whatsapp e, até mesmo, 
em rodas de conversas. Os 

esquemas de pirâmides financei-
ras continuam gerando prejuízos 
para milhares de pessoas em todo 
o mundo. De tempo em tempo eles 
mudam de nome, mas o objetivo 

é sempre o mesmo: fazer o maior 
número de vítimas possível. 

Mais de 13 milhões de bra-
sileiros estão desempregados e 
não conseguem recolocação no 
mercado, com isso, esquemas para 
ganhar dinheiro fácil vira opção 
para muitos, seja por necessidade 
ou ingenuidade. Para quem não 
lembra, a Telexfree que estourou 
em 2013, chegou a movimentar 
R$ 3 bilhões. 

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Ge-
rais, informa que não há registro 
separado para esse tipo de crime, 
pois eles são associados ao este-
lionato. Em números totais, Minas 
contabilizou em 2016, 31.510 
casos e, neste ano, até julho, já 
foram 19.456. Em Belo Horizon-
te, no ano passado, foram 8.262 
registros, em 2017, até julho já 
somam 5.032.

r e G i s t r O    d e    e s t e l i O n A t O

 2016 2017 (Janeiro a julho)

Minas Gerais Jan. a julho: 18.371
Ano todo: 31.510 19.456

Belo Horizonte Jan. a Julho: 4.840
Ano todo: 8.262 5.032

Fonte: Armazém de dados Reds/Sesp

Esquemas
Mesmo com o relato de muitas pessoas que perderam dinheiro no esquema 

da Mandala da Sorte - que é uma variação de pirâmide financeira -, ainda há vários 
grupos nas redes sociais e no WhatsApp. 

A promessa de altos ganhos vem em forma de texto e de vídeos explicativos, sem nenhuma grande edição. 
Para o delegado, a Mandala é uma pirâmide de fundo de quintal. No entanto, a Polícia Civil de Minas tem conhe-
cimento de casos de pirâmide no Estado e realiza o monitoramento, contudo, não pode fornecer mais detalhes 
para não prejudicar a investigação. 

Mesmo sendo ilegal, encontramos vários grupos nas redes sociais. Para o delegado, falta esclarecimento da 
população, pois a polícia tem advertido sobre o assunto, mas as pessoas teimam em desrespeitar a legislação. 
“Muitas vezes é de conhecimento e, em outras, é a vontade de ter lucro fácil, burlando a lei. Isso é uma espécie 
de estelionato e a punição específica para o crime é pequena. Hoje, configura como organização criminosa, cuja 
pena pode passar de 8 anos e, também, pode ser taxado como crime de lavagem de dinheiro, na qual a pena ao 
todo pode ser de mais de 20 anos de prisão”, conclui.

Como funciona?
A Mandala é formada por um grupo que participa de qua-

tro níveis diferentes (fogo, ar, terra e água), sendo 8 pessoas 
no primeiro, 4 no segundo, 2 no terceiro e 1 no centro. Cada 
integrante deve depositar um valor Y, por exemplo: R$ 125 e 
indicar dois nomes para ela girar. Quando alguém chega no 
centro, recebe R$ 1.000, quantia vinda das oito pessoas que 
estão no primeiro nível. À medida que o grupo aumenta, ele 
é desmembrado em outros. Depois que a pessoa recebe, 
pode, se quiser, reiniciar outro ciclo. Para todos saírem no 
lucro, o “jogo” não pode ter fim, caso contrário os últimos 
ingressantes perderiam o valor aplicado. 

*J.B.D. recebeu convite para fazer parte da Mandala. 
Ele conta que tinha que investir R$ 50 apenas para entrar. 
J.B.D. chegou a depositar o valor e quando o colocaram 
em outro grupo, as pessoas sumiram. Ou seja, ele acabou 

perdendo o dinheiro.
Já *F.G.R., informa que recebeu convite para 

participar de outro esquema, intitulado como 
Giro da Sorte, pelo WhatsApp. “Eu tinha que 
investir R$ 125 e indicar duas pessoas, que 
também pagariam a mesma quantia, para 
que a roleta girasse. Decidi não participar, 
pois conversei com pessoas de confiança e 
havia uma pressão muito grande para depo-

sitar o dinheiro”.

*As fontes preferiram não se identificar

cOmO denunciAr:
“Para denunciar, a pessoa deve fazer 

um print das telas e juntar o máximo de 
provas, como número de contas e valores 
depositados”, orienta o delegado.

* Delegacia Especializada de Falsifi-
cação, Sonegação Fiscal e Administração 
Pública / Av. Francisco Sales - 780 / 
Floresta - BH

* Ministério Público Federal, Ministé-
rios Públicos Estaduais e Polícias Civil 
e Federal.

GOlPes FinAnceirOs FAmOsOs
• Golpe Colibri 
• Ponzi e os cupons postais
• Telexfree
• Madoff e a fraude bilionária em Wall Street 
• Avestruz Master e a criação de aves que 
não existiam
• Rentabilidade astronômica em fundo de 
Madoff mineiro
• Clubes virtuais de sucesso na Agente BR
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O delegado da Polícia Civil Alex 
Machado conta que, historicamen-
te, os grandes golpes de pirâmides 
financeiras ocorrem quando o país 
está em crise. “É um meio que os 
golpistas arrumam para ganhar di-
nheiro em meio à crise econômica”.

Ele explica que esse esquema 
funciona da seguinte maneira: “Eles 
convidam pessoas para fazer um 
investimento financeiro que varia de 
R$ 100 a R$ 200, não há um valor 
fixo. Quando a pessoa entra, ela 
investe e precisa indicar outro nome 
para ganhar uma porcentagem pela 
indicação e, assim, sucessivamente. 
Para cada indicado se recebe uma 
porcentagem, só que chega uma 

hora que essa rede não vai mais se 
autopagar. Paralelo a isso, os golpis-
tas monitoram e controlam o dinheiro 
para achar o momento certo para 
fugir com toda a quantia arrecadada”.  

O delegado esclarece ainda 
que a pessoa deve ter em mente 
que não existe investimento fora de 
uma instituição financeira legalizada 
(como bancos credenciados ao Ban-
co Central). “É preciso tomar cuidado 
porque a cada dia eles usam nomes 
e conotações diferentes. Hoje, para 
disfarçar esse esquema que é co-
nhecido e proibido por lei, eles estão 
misturando a pirâmide financeira com 
o mercado multinível, que é legal, 
tornando o golpe mais sofisticado”.

Machado ressalta que é impor-
tante dar exemplo de um mercado 
multinível legal: “A Hinode você entra 
no sistema online e faz a compra 
de um produto, se você recebê-lo 
é mercado multinível. Esse é per-
mitido e legal. Já se você faz um 
investimento e não recebe 
nada em troca você está 
diante de uma pirâmi-
de financeira. Essa é 
uma diferenciação 
básica que os ór-
gãos federais, es-
taduais e de defesa 
do consumidor fazem 
para distinguir o que é 
lícito e ilícito”. Reprodução internet

http://www.sebrae.com.br/minasgerais
http://www.sebrae.com.br/minasgerais
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natália Macedo

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

JF inicia processo para elevar
cinco povoados a distrito

 

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assinou no dia 26, contrato 
com a Fundação João Pinheiro, que prevê o levantamento de dados 
e o estudo da elevação dos povoados de Humaitá, Monte Verde, 
Valadares, Penido e Caetés para distritos. O encontro aconteceu 
no Gabinete do prefeito Bruno Siqueira e contou com a presença 
de representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão da PJF 
(Seplag-JF) e das comissões especiais de “Eletrificação Rural e 
Urbana” e de “Telefonia” da Câmara Municipal.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Ar-
gemiro Tavares, “após a conclusão dos estudos, e havendo a 
confirmação de que as localidades atendem aos critérios, a PJF 
encaminhará minuta de lei à Câmara Municipal determinando a 
efetiva criação dos distritos. Essa condição é fundamental para 
a implantação do Programa Minas Comunica, responsável pelo 
fornecimento de telefonia móvel. Para que um povoado seja 
transformado em distrito, é necessário que tenha, no mínimo, 200 
eleitores, 50 moradias e escola pública. Os povoados em questão 
preenchem esses requisitos”.

A condição de distrito garante o atendimento do Programa Minas 
Comunica, que permite o acesso ao serviço de telefonia móvel. 
Atualmente, Juiz de Fora possui três distritos rurais: Torreões, Ro-
sário de Minas e Sarandira. Em 2016, o então titular da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães Júnior, 
assumiu o compromisso de incluir Juiz de Fora na segunda fase 
do programa Minas Comunica 2, ficando a cargo do município a 
criação de novos distritos. Esta informação foi confirmada durante 
reunião realizada em fevereiro deste ano.

Para o presidente da Comissão Especial de Telefonia da Câma-
ra Municipal, Marlon Siqueira, “a assinatura do convênio representa 
um grande avanço para o município, que garantirá, futuramente, 
qualidade de vida para a população dessas localidades”.

A previsão é de que os estudos sejam realizados em 60 dias. 
O contrato informa, ainda, que, considerando que a interpretação 
geográfica e a demarcação de linhas de limites intermunicípios e 
interdistritais em Minas Gerais são de competência específica da 
Fundação João Pinheiro, da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag/MG), caberá à fundação a atribuição e compe-
tência de realizar os estudos. O contrato é feito na modalidade de 
Inexigibilidade, prevista pelo artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
que regula licitações e contratos da administração pública.

A fim de acompanhar as ações culturais 
do Governo do Estado na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte (RMBH), a Granbel 
promoveu a 5ª Reunião Itinerante em Nova 
Lima. Os projetos governamentais e as 
iniciativas para a valorização da cultura, 
atualmente, em desenvolvimento junto à 
população de baixa renda foram pautas 
do evento.

O prefeito e presidente da Granbel, 
Vitor Penido (DEM), destaca que o tema 
é de suma importância. “Falar de cultura 
é acreditar que uma população só se 
desenvolve com o acesso pleno às artes, 
música, literatura e ao teatro. Essa sempre 
foi uma das bases do nosso governo como 
pode ser testemunhado por muitos dos que 
estão aqui hoje. Essa reunião é a forma 
de entrosarmos e trocar experiência para 
trabalharmos em prol do que é melhor para 
a RMBH”.

Para o secretário de Estado da Cultura, 
Ângelo Osvaldo, a cultura diz muito sobre a 
liberdade. “É importante que as secretarias 
culturais sejam aliadas e combatentes na 
defesa dessa liberdade de expressão. Por 
meio de editais, nós temos contribuído com 
a produção artística mineira, de escritores, 
músicos, compositores e autores que tem 
se apresentado até mesmo fora do país”.

A diretora-geral da Agência de Desen-
volvimento da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, Flávia Mourão, falou sobre 
sua satisfação em saber que o tema vem 
sendo discutido e priorizado nas prefei-
turas. “A iniciativa da Granbel nos auxilia 
a buscar enlaces para que possamos 
melhorar as produções. Quem vive de 
educação sonha em ter uma cidade que 
respire cultura”, conclui.

renda extra: primas criam brechó
online de roupas em belo horizonte

Que o brasileiro é criativo, 
todo mundo já sabe. Mas, 
com a dificuldade de se 
recolocar no mercado de 

trabalho sendo enfrentada por mui-
tos, essa criatividade pode ser uma 
saída para conseguir uma renda 
extra. Segundo o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
no segundo trimestre, 1 milhão de 
pessoas migraram para o mercado 
informal. Foi o caso das primas 
Mayara Abreu, Mariana Luiza e 
Mylla Dias que, há 3 meses, criaram 
o brechó online “Barato de Luxo”.

Mayara conta que a ideia sur-
giu de um hábito. “Frequentamos 
brechós desde criança e sempre 
trocamos roupas entre nós, além 
de gostarmos bastante de moda. O 
tema é comum em nossas conver-
sas e, por fim, o acervo de peças 
que tínhamos estava muito grande 
e não usávamos nem 20% delas”.

Feita todas essas constata-
ções, o trio percebeu que existia 
interesse das pessoas por essas 
roupas e que disso poderia surgir 

um negócio. “Nós notamos que 
várias amigas se identificavam com 
o nosso estilo e maneira de se ves-
tir. Elas nos perguntavam aonde 
comprávamos as peças. E, assim, 
o brechó nasceu. Começamos a 
vender o que estava parado em 
nosso guarda-roupa. Eu havia saí-
do do trabalho para me dedicar aos 
estudos, a Mariana precisava de 
dinheiro e a Mylla estava poupando 
para casar. Com isso, criamos uma 
meta para fazer o lance dar certo”.

À medida que o brechó foi cres-
cendo, as sócias foram buscando 
outros meios de ampliar o estoque. 
“Temos amigas e conhecidas que 
trazem coisas, fazemos uma tria-
gem e a pessoa coloca um preço. 
Desse valor, ficamos com 30% e 
passamos 70% para as donas. O 
prazo máximo que ficamos com 
uma peça é 2 meses e tem um 
contrato referente a esse tempo”.

Ela acrescenta que auxilia as 
pessoas na hora de colocar o preço 
em cada peça. “Quem estipula esse 
valor final é a dona, mas nós orien-
tamos que o que vende são roupas 
de qualidade e mais baratas. No 
entanto, apesar da nossa média de 

preço ser de R$ 30 a R$ 50, nós já 
vendemos acessórios de marca, as 
pessoas tem fetiche por isso. Bolsas 
de grandes marcas, como Dior e aí 
o preço varia de R$ 500 a R$ 600”.

atendimento
Para Mayara, a forma de atender 

as clientes faz toda a diferença. “Es-
tamos fidelizando o nosso público e, 
às vezes, nem chegamos a divulgar 
as roupas no estoque. Quando che-
ga alguma peça, já sabemos qual 
cliente vai gostar dela. Acaba que 
isso faz com que nosso atendimento 
seja algo mais exclusivo, diferente 

das grandes lojas de fast fashion. 
A gente também se preocupa em 
ajudá-las a montar um look, esse 
é um conceito que temos: fazer as 
pessoas terem acesso a moda”.

Por isso o trio decidiu não retirar 
as fotos, do Instagram, após vender 
a peça. “Deixamos para que as 
clientes possam entrar e se inspi-
rar nos looks que montamos. Eles 
servem como sugestão, porque, 
apesar da exclusividade das pe-
ças, todo mundo tem em casa uma 
roupa que se assemelha. Ás vezes, 
o brechó também auxilia a pessoa 
na hora de se vestir e esse tipo de 
trabalho nos deixa muito feliz”.

www.instagram.com/baratodeluxo.
A entrega é feita pessoalmente ou via frete.

Além disso, a pessoa pode agendar
uma visita ao acervo do brechó.

Dos jovens entre 18 e 32 anos, 14%
são autônomos e 6% empreendedores.

Para conferir os looks, basta acessar:

Você sabia?

instagram é usado para mostrar peças aos clientes
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Prefeitos acompanham
ações culturais na rmBH

reunião sob o comando do prefeito Vitor Penido foi realizada em nova lima

da redação

Presenças:
Avimar de Melo Barcelos (PV), de Brumadi-

nho; Lucas Coelho Ferreira (PTB), de Caeté; Elmo 
Alves do Nascimento (PMDB), Capim Branco; 
Otoni Alves de Oliveira Melo (PTB), Florestal; 
Carlos Alberto da Silva (PV), de Igarapé; Geral-
do Donizete de Lima (PSDB), Itaguara; Eneimar 
Adriano Marques (PEN), de Jaboticatubas; Valé-
ria Aparecida dos Santos (PMDB), de Juatuba; 
Cristiano Elias dos Reis Costa (PSD), de Pedro 
Leopoldo; Antônio Divino de Souza (PMDB)  pre-
feito de Matozinhos e vice presidente da Granbel;
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 “É importante
que as secretarias

culturais sejam
aliadas e

combatentes na
defesa dessa
liberdade de
expressão”

http://www.instagram.com/baratodeluxo
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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.

A greve dos correios não é geral. O Tribunal 
Superior do Trabalho determinou que os funcionários 
dos Correios garantam um efetivo de ao menos 80% 
dos empregados atuando durante a greve, decretada 
na última semana. A empresa informou que 90,59% 
dos funcionários não aderiram à paralisação. Em 
caso de descumprimento, as entidades sindicais 
estarão sujeitas a multas diárias de R$ 100 mil. 

Onde é maior a inadimplência? Nos dias 
atuais, as maiores inadimplências estão nos finan-
ciamentos dos automóveis, taxas de condomínio, 
planos de saúde e mensalidades escolares. A 
classe média está sufocada. O índice já chegou 
perto dos 40%. 

Doação de R$ 8.300. O presidente do Rotary 
Club BH Novas Gerações, Humberto Alves Perei-
ra Filho, formalizou a doação de R$ 8.300 para a 
Associação Mineira de Reabilitação (AMR). A ajuda 
foi possível graças à realização da feijoada anual 
da instituição e da doação oferecida pelo SetraBH, 
resultado de um projeto liderado pelo seu presidente, 
Joel Jorge Paschoalin. 

professor Raimundo. A terceira temporada 
dessa nova geração da Escolinha do Professor Rai-
mundo, na Rede Globo, terá uma novidade: aulas de 
música. A primeira será “A banda”, de Chico Buarque. 

ipTu permanece igual. Calma, isso vai aconte-
cer na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo 
Crivella (PRB), já anunciou que o IPTU não sofrerá 
nenhum reajuste em 2018. Segundo os analistas, o 
IPCA está projetado para no máximo 2,9%, detalhe 
para o setor de alimentos que está contribuindo para 
sua queda. Mesmo com as tarifas públicas (gasolina, 
álcool e gás de cozinha) aumentando toda semana. 
Em BH, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) ainda não 
falou se o IPTU de 2018 sofrerá reajuste. 

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

leãO APertA O cercO
nAs PeQuenAs emPresAs

cPi dOs PedáGiOs

PmdB sem O “P”

Segundo o secretário da Re-
ceita Federal, Iágaro Martins, “as 
pequenas empresas sonegam mais 
e contestam menos quando são au-
tuadas”, por isso a Receita Federal 
aumentou a fiscalização nesse tipo 
de empreendimento. Neste ano, 
já foram emitidos alertas a 46 mil 
contribuintes sobre inconsistências. 
Do total, 8,8 mil fizeram a autor-
regulamentação que já levou ao 
recolhimento de R$ 461 milhões. 
A expectativa é autuar 30 mil neste 
ano e mais de 40 mil em 2018.

Acreditar um dia que o Congres-
so Nacional irá instalar uma CPI dos 
Pedágios é a mesma coisa que acre-
ditar em Papai Noel. Tem trechos no 
Brasil em que o motorista gasta até 
R$ 200 de um Estado para outro. O 
governo estendeu para 14 anos o 
prazo para as concessionárias de ro-
dovias duplicarem as estradas, com 
a promessa do preço cair somente 
após o fim das obras.

O PMDB perderá o P a partir 
de sua convenção nacional, dia 
4, e voltará a se chamar apenas 
Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB). Confiante na máxima do seu 
ex-presidente Ulysses Guimarães, 
segundo a qual, o MDB é como pão 
de ló, quanto mais bate, mais cresce.

O prefeito de Matozinhos, An-
tônio Divino de Souza (PMDB) e a 
vice-prefeita Zélia Pezzini (PMDB) 
entregaram os certificados de con-
clusão do treinamento para mem-
bros da Brigada de Emergência 
ofertado pela prefeitura, por meio 
da Secretaria de Defesa Social.

Vinte servidores participaram 
do treinamento para atuar na ava-
liação de incêndios e prestar aten-
dimento pré-hospitalar em eventos. 
Nas festividades de agosto e se-
tembro, realizados pela prefeitura, 
os profissionais garantiram mais 
tranquilidade e melhor atendimento 
à população.

O prefeito enalteceu o traba-
lho da equipe da Secretaria de 
Defesa Social que coordenou o 
trabalho dos brigadistas como 
também a atuação dos servidores 
que demonstraram dedicação e 
empenho. 

O diretor da Transmatoz, Célio 
Vicente, afirmou que os profis-
sionais tiveram um desempenho 
diferenciado, atuando em várias 
frentes como no trânsito, dando 
apoio a fiscalização, saúde e 
combatendo um pequeno incêndio 
ocorrido no dia 17 de setembro. 

Em nome da equipe, Luciana 
Nunes, servidora do município 

e brigadista há 3 anos, fez um 
agradecimento especial pela opor-
tunidade e reconhecimento: “Assim 
como eu, todos atuam porque 
gostam e sabem da necessidade 
em servir a quem precisa. Agra-
deço a confiança depositada em 
todos nós”. 

O curso foi realizado no mês 
de julho e ministrado pela Empresa 
Total Seg, em Confins. A prefeitura 
tem investido na formação desses 
profissionais desde 2013 para 
combater e atuar nos processos 
de evacuação de emergência, 
prestação de socorro e primeiros 
socorros.

O programa “O prefeito vai até 
você” marcou presença no bairro 
Padre Adelmo. Na oportunidade, o 
prefeito de Itabirito, Alex Salvador 
(PSD), conversou com os morado-
res sobre diversas questões. 

Durante a reunião, realizada 
na Associação do Padre Adelmo, 
assuntos como a regularização 
fundiária e a construção de uma 
Unidade Básica de Saúde para a re-
gião e o início das obras da Avenida 
José Farid Rahme foram abordados 
pelo prefeito. “O Padre Adelmo é um 
bairro pelo qual nossa gestão tem 
carinho, desde o seu surgimento, na 

época em que meu irmão, Juninho, 
era prefeito. Por isso, lutamos para 
conseguir melhorias”. 

De maneira clara, descontraída 
e informal, Alex Salvador respondeu 
às dúvidas de vários cidadãos, que 
participaram. “É a primeira vez que 
vejo esse salão tão cheio. Aprovei-
tamos a visita do prefeito, para reu-
nir os moradores e debater sobre os 
rumos do nosso bairro. Nem sempre 
podemos escutar todo mundo, hoje 
é uma ocasião especial, que deveria 
acontecer mais vezes”, relatou o 
presidente da associação Paulo 
César Teixeira. 

Robson Paulino, morador do 
bairro, foi uma das pessoas que 
aproveitou a presença do prefeito 
para pontuar questões importan-
tes, como cuidados ambientais, 
trânsito e segurança. “Essa é 
oportunidade única que temos 
para conversar diretamente com 
o prefeito e repassar nossas ne-
cessidades”. 

Para a secretária de Assis-
tência Social, Jussara Vieira, “o 
programa é uma forma de estreitar 
laços entre poder público e comu-
nidade de maneira horizontal”, 
finaliza.

brigadistas recebe certificados
de treinamento em matozinhos

segundo o prefeito Antônio divino, os servidores  demonstraram dedicação e empenho
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“Prefeito vai até você” incentiva
 participação popular em Itabirito

alex Salvador respondeu as perguntas dos presentes
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I

marcelo, cleison, reginaldo e nonato almoçando no Buteco do maranhão
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Sérgio Moreira

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

o seu consórcio multibrasileiro

O dia 24 de setembro ficará marcado, para 
sempre, na memória de 13 jovens minastenistas 
que participaram do concurso Musa Minas 2017. 
Com votação aberta para sócios, pela internet, e 
votos de 11 jurados, a sócia de 16 anos e 1,70m 
Mariana Lucena Santos Ferreira levou o grande 
título de Musa Minas e é a mais bela jovem mi-
nastenista. O concurso foi realizado no evento 
Top Model Minas, na Unidade I.

A sócia recebeu a premiação das mãos do 
presidente do clube, Ricardo Vieira Santiago e, 
de sua mulher, Denise Lobão. Além do título, 
Mariana ganhou o curso da Escola de Modelos 
Mila, um presente da Le Lis Blanc e um da Io-
rane, um óculos da Optical Express e um jantar 
oferecido pelo Rancho do Boi. “Sempre me falam 
que sou alta, magra, que eu deveria tentar ser 
modelo. Então, o Top Model Minas foi uma ótima 
oportunidade. 

Estou muito feliz e surpresa com o resultado, 
foi maravilhoso participar dessa experiência ao 
lado da Susan (da Escola de Modelos Mila) e 
das meninas”, falou a ganhadora. 

A mãe da Musa Minas 2017, Silvana Luce-
na, não conteve a emoção. “É uma sensação 
incrível! Eu não esperava, não fiquei contando, 
entreguei para Deus e esperei. E deu tudo cer-
to! A Mariana merece, é uma pessoa linda por 
dentro e por fora”, disse, orgulhosa.

A sócia de 19 anos e 1,69m Rafaela Alexan-
dre Barros ficou em segundo lugar no concurso, 
e a jovem de 16 anos e 1,73m Luísa Pessoa 
Rosa ficou em terceiro. Luísa, inclusive, foi 
a ganhadora da votação aberta para sócios, 
realizada no site entre os dias 18 e 22 de agos-
to, com 18% de positividade sobre as demais 
participantes.

Além de Mariana, Rafaela e Luísa, também 
concorreram ao título outras 10 jovens minas-
tenistas que têm entre 14 e 21 anos e mais de 
1,68m. São elas: Ana Vitoria Ramos Miranda; 
Anna Luisa de Melo e Silva; Betina Maia Al-
meida Wanderley; Diaanaluz Lorena Pinheiro 
Rodrigues; Larissa Avelar Resende Amorim; Liz 
Malabie Mundim Simão; Luiza Athayde Guima-
rães Lemos; Luiza Salles Araujo; Sarah Campos 
Boson; e Victória Coelho Neri Leão.

 “Gostaria de agradecer a participação de 
vocês e aos pais de cada uma por confiarem no 
Minas os cuidados de suas filhas. Já realizamos 
concursos como este nas décadas de 1980 e 
1990 e, agora, queremos resgatar esse clima. 
Somente uma recebeu o título, mas todas são 
as nossas musas e merecem reconhecimento 
não só pela beleza, mas pela força de vontade 
de correrem atrás do que desejam”, disse o 
presidente Ricardo Santiago às participantes e 
seus familiares.

sócios do América têm
jantar ao lado dos ídolos

Um jantar com boa comida, 
bebidas de qualidade e a 
presença dos ídolos. Qual 
torcedor não sonha com 

um momento assim? Para quem 
é sócio Onda Verde, esse sonho 
é realidade! O América realizou a 
primeira edição do Jantar com os 
Ídolos, ação promovida pela Direto-
ria de Marketing e Negócios.

Sete sócios do programa Onda 
Verde foram sorteados entre quase 
150 inscritos. Eles foram convi-
dados pelo clube para um rodízio 
na churrascaria Baby Beef, onde 
encontraram três jogadores do Coe-
lho: Zé Ricardo, Rafael Lima e João 
Ricardo. O diretor de futebol Ricardo 
Drubscky também esteve presente.

Torcedores e atletas dividiram 
a mesma mesa e conversaram por 
cerca de 2 horas. O futebol, é claro, 
foi o assunto mais abordado. Os 
fanáticos fizeram diversas perguntas 
aos jogadores e puderam conhecer 
um pouco mais sobre a vida de cada 
um e a rotina do Coelho.

Gustavo Lanna, sócio da cate-
goria Jovem, destacou a abertura 
que os atletas deram aos torce-
dores. Para ele, o jantar é um dos 

vários benefícios oferecidos pelo 
Onda Verde. “Acho importante ter 
esse contato com os jogadores, 
poder conhecê-los de perto. Pude-
mos ver o que eles pensam, o que 
querem para o futuro do América. 
O Ricardo Drubscky também con-
versou muito conosco, explicou a 
dinâmica do clube. Recomendo a 
todos que sejam sócios Onda Verde 
para aproveitarem momentos como 
esse”, comenta.

A mesma opinião é partilhada 
por Victor Lamas, sócio da categoria 
Americano, que saiu do jantar con-
tente pela proximidade que teve com 
os ídolos.“Achei bacana, agradeço 

ao Onda Verde por nos convidar 
para esse jantar. É ótimo bater um 
papo e conhecer um pouco mais do 
dia a dia dos jogadores. Eles são 
excelentes dentro de campo e, fora 
dele, foram muito simpáticos. Valeu 
a experiência”, diz.

Andrez Laguna, sócio da cate-
goria VIP, acredita que ações como 
o Jantar com os Ídolos ajudam a 
aproximar o América de sua torcida. 
“Ser sócio vale a pena. Tem muitos 
benefícios, inclusive a comodidade 
de não precisar comprar ingressos. 
Podemos curtir o time com mais 
proximidade. A experiência é sen-
sacional”, afirma.

onda Verde
O programa existe há 5 anos e, além de garantir acesso a 

todos os jogos do América como mandante, proporciona dezenas 
de benefícios para os apaixonados pelo Coelho. O Jantar com os 
Ídolos e Café com o Técnico, realizado em agosto, são algumas 
das ações que aproximam os torcedores do clube. Além disso, os 
sócios contam com descontos em centenas de produtos e serviços 
por meio de dezenas de parceiros do time, como supermercados, 
hotéis, lojas de roupas, cursos de educação e restaurantes.

sete sócios do programa Onda Verde foram sorteados entre quase 150 inscritos
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os próximos passos da arena do galo

O dia 18 de setembro 
será marcado na história 
dos 109 anos do Clube 
Atlético Mineiro. Em um 
dia supermovimentado na 
sede do Atlético, o Conse-
lho Deliberativo aprovou o 
projeto para a construção 
do estádio por 325 votos a 
12. Foi apenas o primeiro 
passo de vários que o clu-
be terá que dar a partir de 
agora se quiser manter o prazo 
de inaugurar a nova arena na 
segunda metade de 2020. Os 
próximos planos já são estudados 
pela diretoria do Galo, que planeja 
autorização da prefeitura ainda 
este ano, com início das obras 
em 2018 e inauguração em 2020.

A partir da aprovação da cons-
trução do estádio pelo Conselho 
Deliberativo, a diretoria do Atlético 
começa a apresentar proposta 
para a Prefeitura de Belo Horizon-
te. Um projeto de lei, que já está 
pronto, será encaminhado pelo 
Executivo para a Câmara de Vere-
adores. No legislativo municipal da 
capital mineira, serão discutidos 
os impactos da obra e possíveis 
benefícios para a região Noroeste, 
onde ficará o novo estádio, no bair-
ro Califórnia, às margens do anel 
rodoviário, via expressa e BR-040.

As questões de mobilidade 
urbana e ambiental serão de-
batidas e moradores da região 
serão ouvidos. Diversas reuniões 
serão feitas, envolvendo todas as 
partes envolvidas, para agilizar o 
decorrer dos papéis. Após todas 
as discussões e audiências pú-

blicas, o projeto do Atlético terá 
que ser aprovado na Câmara. Se 
passar sem emendas no primeiro 
turno, segue para o segundo. 
Caso sejam apresentadas emen-
das, elas voltam para discussão 
e só depois será votada nova-
mente. Para avançar, dois terços 
dos vereadores precisam votar 
sim, 28 dos 41 vereadores de 
Belo Horizonte.

A partir do momento que o 
Poder Executivo passar para o 
Legislativo, a tramitação seguirá 
para aprovação ou não. Só após 
todo esse processo, que o clube 
alvinegro planeja concluir até o 
final do mês de novembro, irão 
acontecer as primeiras movimen-
tações no terreno da nova arena.

Na programação do Atlético, 
a expectativa é de que até o fim 
de 2017 esteja tudo pronto na 
prefeitura e na Câmara Municipal, 
para o clube dar seguimento ao 
processo de seleção de parceiros 
na construção. A previsão é de 
que as obras comecem no mês de 
março de 2018, já sob o comando 
do novo presidente.

Para construir a Arena do 
Galo foi realizada a venda de 
50,1% do Shopping Diamond 
Mall ao Grupo Multiplan, por 
R$ 250 milhões. O objetivo 
é aumentar o patrimônio do 
Atlético. Com a arrecadação 
de R$ 250 milhões pela ven-
da, o clube manteria metade 
da porcentagem do estabele-
cimento para erguer o estádio 
avaliado em R$ 468 milhões, 

em 2020.  Com o acordo, o Atlético 
estenderia o arrendamento atual do 
shopping por mais 4 anos, a partir 
de 2026, com recebimento integral 
dos 15% anuais durante o mesmo 
período, além de direito a veto em de-
cisões relativas ao empreendimento.

O valor restante para a cons-
trução do estádio também foi 
planejado. A MRV Engenharia 
desembolsaria R$ 100 milhões, 
sendo 60% do valor para a compra 
do lote. Os R$ 40 milhões seriam 
para a concessão do naming rights 
do estádio à empresa. O Atlético, 
porém, teria a possibilidade de 
vender o nome da arena a outra 
companhia, posteriormente. 

A intenção do clube também é 
arrecadar R$ 100 milhões com a 
venda de cadeiras cativas, ao cus-
to de R$ 25 mil cada. Elas serão 
financiadas em 4 anos. Pelo pro-
jeto, a capacidade da arena será 
de 41,800 espectadores. Segundo 
os consultores, será um dos mais 
modernos do mundo, com espaço 
para os jogos e diversos eventos, 
como shows, festas e outras ativi-
dades artísticas e culturais.

esse é o local onde será o estádio do Galo
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