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De janeiro a setembro 
deste ano, as expor-
tações do segmento 

do agronegócio mineiro ren-
deram quase R$ 20 bilhões, 
crescimento de 11% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. O volume de 
negócios aumentou 2%, com 
7,3 milhões de toneladas.  
Da soma das exportações, o 
café é o principal item e equi-
vale a 41,3%. Ademais, 164 
países consomem os produ-
tos do Estado, sendo que os 
cinco principais representam 
48% do total comercializado. 
eConomia – PáGina 5

A partir de agora, começa-se o jogo 
político visando as sucessões de 
2018. Em Brasília, cogita-se um 
pacto entre tucanos e petistas. 

Assim, o senador Aécio Neves (PSDB) e 
o governador Fernando Pimentel (PT) não 
teriam grandes adversários na corrida da 
reeleição. As novidades para o próximo 
ano ficariam por conta da primeira-dama 
Carolina Pimentel que pode concorrer a 
uma vaga na Câmara Federal; além da 
possível nomeação do deputado Gabriel 
Guimarães (PT) para secretário de Go-
verno. políticA – páginA 3

O Inca estima que, aproximadamente, 12.600 crian-
ças e adolescentes terão câncer. A doença já é a 
principal causa de morte entre a faixa etária de 1 

a 19 anos (8% do total). Porém, a médica Sima Ferman 
destaca que essa é uma enfermidade com alto índice de 
cura nessa fase. “Os tumores infantis são formados por 
células diferenciadas e muito imaturas, que respondem 
bem a quimioterapia”. sAúde & VidA – páginA 7

O verão está chegando e 
com ele os biquínis e roupas 
curtas. Para muitas pessoas, 
esse é o momento de buscar 
o “corpo perfeito” e, por isso, 
o movimento das academias 
tem aumentado. Em alguns 
estabelecimentos de Juiz de 
Fora, o número de alunos 
chega a ser 30% maior na 
comparação com outros me-
ses. esporte – páginA 12

Essa é a opinião do doutor em Ciência Política, Paulo Roberto Leal. Ele condena a implementação do fundo de 
R$ 1,7 bilhão, que foi criado com dinheiro público para financiar as campanhas. oPinião – PáGina 2

meio Ambiente mAis protegido
Em Esmeraldas, na Região Metropolitana, aconte-

cerá o fórum “Lixo e Cidadania” para discutir a imple-
mentação da coleta seletiva.  Trata-se de uma parceria 
entre a prefeitura e a Emater, buscando proteger o meio 
ambiente. cidAdes – páginA 10

Dos 1,6 milhão de imóveis re-
sidências de BH e Região Metro-
politana, 17,8% é alugado. Mas 
como saber se locar um imóvel 
pode ser rentável? Confira as 
dicas de um especialista sobre 
o assunto. eConomia – PáGina 4

Tucanos e petistas almejam
pacto para eleição de 2018

AgronegÓcio FAturA r$ 20 bi

Gabriel Guimarães poderá assumir a secretaria de Governo

“não houVe reFormA políticA e sim umA merA AlterAção nA lei eleitorAl”.

nAdA mudou no brAsil

“projeto verão” movimenta 
academias de Juiz de Fora
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Já pensou que morar de aluguel
pode ser bom para o seu bolso?

Câncer é a primeira causa 
de morte entre 1 e 19 anos
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PauLo Passos

daniel Amaro

em busca dos r$ 135 bilhões
Chega a ser simplória, para não dizer sem sentido, a opinião do depu-

tado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho 
(PMDB), em relação à celeuma do ressarcimento de R$ 135 bilhões reivin-
dicados ao governo federal para os cofres de Minas. Estamos nos referindo 
a perda de arrecadação, instituída a partir da Lei Kandir. À época, a norma 
estabeleceu a desoneração fiscal para produtos comercializados ao exterior, 
com prejuízo financeiro para os Estados exportadores. 

A sugestão de Ramalho, coordenador de bancada dos 50 parlamentares 
mineiros, é de que a lei seja revogada, transferindo o direito de cada Estado 
estabelecer o seu critério para cobrar os impostos sobre as exportações ao 
bel-prazer, porém, a partir de agora, deixando o atual débito no esquecimento. 

Mas, nesse caso, a indagação é: se a regulamentação for anulada, 
como fica a situação do nosso Estado? Minas simplesmente deixará de 
reivindicar os seus direitos previstos na própria lei que estabeleceu con-
dicionantes da desoneração fiscal, mediante compensações constituídas 
pelo governo federal?

Como se sabe, o governador Fernando Pimentel (PT) tem feito um 
esforço incomensurável para promover um encontro de contas entre as 
partes. Se Minas deve mais de R$ 80 bilhões ao Poder Central, dele teria 
de receber R$ 135 bi. No entanto, parece que as lideranças políticas do 
Estado ainda não se sensibilizaram sobre a importância dessa contestação.  

Ao anunciar a sua ideia de optar pela alteração na legislação sobre a 
matéria, se esquecendo de todo o passivo, o parlamentar deixa o governo 
mineiro e outros segmentos da sociedade, atualmente engajados na luta pelo 
reconhecimento desse direto, frustrados. Não é possível que o primeiro vice-
-presidente da Câmara faça apenas conjecturas sobre um assunto tão sério.  

O poder público de nosso Estado exige a abertura de diálogo com as 
esferas superiores para poder colocar as cartas na mesa. Sabe-se extraofi-
cialmente que Ramalho almeja evitar o confronto com o governo de Brasília, 
atualmente chefiado pelo seu amigo pessoal, o presidente Michel Temer 
(PMDB). Contudo, se o embate for o único caminho, que assim o seja, 
inclusive acionando o Poder Judiciário para saber se obtém uma resposta 
definitiva em relação a essa contenda. 

Até parece que o ilustre político está fugindo à luta. E, cá entre nós, 
não diga que se trata de uma cruzada sustentada em razões ideológicas. 
Em verdade, está em jogo o fato de que nosso Estado está vivendo uma 
penúria financeira, a ponto de comprometer até determinados programas 
sociais.  Em consequência dessa realidade, pleitear nossos direitos, em 
Brasília, seria o mínimo. 

Ramalho, Pimentel e outras lideranças não podem e não devem jogar 
a toalha antes da luta terminar. Eles carecem demonstrar   a magnitude de 
seus respectivos cargos, a nossa importância e a representatividade política 
em tela. É hora de levantar a voz e bradar: respeitem a nossa altivez de 
segundo Estado no contexto da República Federativa do Brasil.

A política brasileira do jeitinho
O Brasil está há um ano das elei-

ções, mas o fator tempo parece não 
importar com o texto da lei eleitoral que 
proíbe a chamada propaganda eleito-
ral extemporânea. E não é que pelo 
menos quatro pretensos candidatos a 
Presidência da República já puseram 
seus blocos na rua, sob a forma de “ca-
ravanas”, que na verdade nada mais 
são do que comícios a céu aberto?

Conforme estabelece nova redação 
dos arts. 36 e 57- A da Lei nº 9.504/97 e 
240 do Código Eleitoral, a propaganda 
eleitoral somente é permitida após o 
dia 15 de agosto do ano da eleição. 
Vale dizer que, para ser legítima, a 
propaganda eleitoral deve ocorrer a 
partir do dia 16 nas formas permitidas 
pela legislação eleitoral.

Isso significa que qualquer modali-
dade de propaganda eleitoral, quando 
feita antes do dia 16 é considerada 
irregular, não importando se sua for-
ma está autorizada pela legislação 
eleitoral.

Embora estabeleça termo final para 
a propaganda antecipada, não houve 
a fixação de data para o início da in-
cidência de punição pela propaganda 
eleitoral precipitada. Cabe, assim, a 
pergunta: poderá haver condenação 
em decorrência da propaganda eleito-
ral realizada um ano antes da eleição?

Na prática, a Lei nº 13.165/2015 
abrandou o conceito de propaganda 
eleitoral antecipada. Nesse sentido, 
nos termos do artigo 36-A da Lei 
nº9.504/97, não configuram tal prática, 
entre outros atos, a menção à pretensa 

candidatura e a exaltação das qualida-
des pessoais dos pré-candidatos, des-
de que não envolvam pedido explícito 
de voto. A maior dificuldade consiste 
em identificar a propaganda eleitoral 
antecipada. 

Os políticos buscam, a todo ins-
tante, manter-se em evidência como 
forma de assegurar suas eleições 
futuras. Político que não é lembrado 
não é votado. Toda vez em que os 
fatos são deixados de lado, para dar 
destaque ao político, notório candidato, 
está-se diante da propaganda eleitoral 
antecipada.

A realização de comparação entre 
a atuação de governos sob a direção 
de agremiações adversárias, com a 

finalidade de ressaltar as qualidades 
do responsável pela propaganda e de 
denegrir a imagem do opositor, carac-
teriza propaganda eleitoral subliminar 
e fora do período autorizado em lei.

Sem prejuízo da configuração da 
propaganda eleitoral antecipada, os 
mesmos fatos podem configurar abuso 
do poder econômico, do poder político 
ou dos meios de comunicação social, 
a ensejar a cassação do registro do 
candidato beneficiado.

As dúvidas são muitas e a única 
certeza é de que existem pré-candi-
datos que estão abusando do poder 
econômico e dos meios de comunica-
ção social, realizando gastos típicos 
de campanha em período vedado pela 
legislação eleitoral. 

Como essa é a primeira eleição 
diante do novo cenário jurídico, é de 
se aguardar para ver como os tribunais 
regionais e o Tribunal Superior Elei-
toral interpretarão essas “queimadas 
de largada”. Até que a interpretação 
esteja consolidada, prudência e caldo 
de galinha não fazem mal a ninguém.

Privilegiando o amplo debate 
democrático, o art. 36-A da Lei nº 
9.504/97 ganhou nova redação, as-
sentando que não configura propa-
ganda eleitoral antecipada a menção 
à pretensa candidatura e a exaltação 
das qualidades pessoais dos pré-
-candidatos, desde que não envolvam 
pedido explícito de voto. Reside aí 
o jeitinho brasileiro, encontrado pelo 
Legislativo, para burlar a lei eleitoral, 
que o próprio Legislativo fez.

reforma política não garante redução
da corrupção em campanhas eleitorais

epois de mais de 9 meses 
de discussão e em meio a 
intensos debates, o Con-
gresso Nacional aprovou a 
Reforma Política. As regras 

foram sancionadas pelo presidente Mi-
chel Temer (PMDB) no limite do prazo 
e algumas já passarão a valer para as 
eleições de 2018. Entre as principais 
mudanças está a criação de um fundo 
eleitoral com dinheiro público, estimado 
em R$ 1,7 bilhão, para financiamento 
de campanhas eleitorais, uma vez que 
as empresas estão proibidas de custear 
candidatos.

Também foi criada uma cláusula de 
desempenho, fazendo com que os par-
tidos precisem atingir uma performance 
eleitoral mínima para ter direito a um 
tempo de propaganda e acesso ao fundo 
partidário. Entre outras alterações está 
a determinação de um limite de gastos 
para candidaturas conforme o cargo, a 
impressão do registro do voto e o fim de 
coligações partidárias a partir de 2020. 
Para compreender os efeitos da reforma 
e como essas mudanças vão impactar 
nas eleições do próximo ano, o Edição 
do Brasil conversou com o doutor em 
Ciência Política, Paulo Roberto Leal.

D
“não ter dinheiro
de empresa é
um avanço.
no entanto,
a cultura política
no Brasil é de
baixíssima
capacidade
de arrecadação”

“As nossas eleições
com urnas eletrônicas
são auditadas
por observadores
nacionais e internacionais 
há décadas e
funcionam muito bem”

Qual é a sua opinião sobre a re-
forma política?

A questão é que a gente chama de Reforma 
Política o que é uma mera e usual reforma elei-
toral que antecede anos de eleição. Na prática, 
não houve grandes transformações que possam 
ganhar esse título de reforma. Aconteceu agora 
a mesma coisa de todos os anos eleitorais dos 
últimos tempos, ou seja, algumas mudanças 
pontuais no processo eleitoral e não radicais do 
sistema político brasileiro.

A reforma política pode reduzir 
a corrupção em campanhas elei-
torais?

Pode, no máximo, criar mais dificuldade 
para que alguém queira fazer coisas ilícitas. 
Mas imaginar que a mera transformação das 
regras eleitorais possa coibir a existência da 
corrupção é um desejo irrealizável. Acredito 
que temos que pensar em mecanismos não 
só institucionais, mas de controle social sobre 
o exercício do poder, que passam não só pe-
las eleições, mas por um conjunto de outras 
transformações que precisam ser pensadas 
de modo mais global.

As mudanças privilegiam interes-
ses políticos?

Toda reforma privilegia interesses políticos. 
Não há como conceber que os parlamentares, 
ao votarem algum tipo de transformação, não 
estejam também calculando que vantagens 
competitivas podem ter ou deixar de ter. E uma 
das grandes dificuldades no Brasil e no mundo 
de fazer transformações mais profundas é 
justamente essa. Quem vota nessas reformas 
foi alguém que se elegeu pelo sistema anterior 

e o tempo inteiro o cálculo do que se ganha e 
do que se perde com alguma mudança é feito. 
Parte da dificuldade de formar um consenso para 
reformas mais estruturais vem exatamente disso. 
De uma tendência de inação dos parlamentos, 
porque mexem com algo que é muito delicado 
para eles, como ganhar ou perder eleições. 
Portanto, inevitavelmente, existem interesses 
políticos absolutamente relevantes colocados 
na hora em que se dá uma posição sobre trans-
formação do sistema eleitoral.

os partidos precisam atingir 
um desempenho eleitoral míni-
mo para ter direito a tempo de 
propaganda e acesso ao fundo 
partidário. como isso pode afetar 
a atuação de partidos menores?

Na prática isso pode inviabilizar alguns 
partidos. Do mesmo modo que há um con-
senso de que talvez temos partidos demais, 
existe também o risco de que alguns partidos, 
apesar de pequenos, mas que significam algo, 
paguem o preço dessa cláusula de desempe-
nho. A grande dúvida é sobre qual deve ser o 
parâmetro dessa cláusula para que ela não 
inviabilize partidos que são relevantes para 
o jogo partidário brasileiro, mesmo que não 
sejam especialmente grandes. Em momentos 
futuros, vai se começar a rediscutir quais são 
os valores adequados para que essa cláusula 
cumpra a tarefa de enxugar o sistema partidário, 
sem matar junto com isso alguns partidos que, 
apesar de pequenos, tem significado e relevante 
participação no parlamento. 

o limite para gastos na cam-
panha possui valores distintos 
para cada cargo. como podemos 
analisar esse cenário?

Há uma brutal demanda da sociedade para 
que a gente tenha campanhas eleitorais mais 
baratas. Todos os escândalos de corrupção, 
ao longo de todos os governos nos últimos 30 
anos, envolvem sobra de recurso de campanha, 
caixa dois, relações de promiscuidade entre 
financiadores e candidatos e que depois têm 
consequências no incremento de decisões 
pouco republicanas. Portanto, mexer no custo 
das campanhas é absolutamente razoável. Os 
parâmetros que foram definidos agora, futura-
mente vão ser reavaliados na medida em que 
essas regras começarem a alterar em eleições 
concretas. Mas a necessidade de ter critérios 
que diminuam esses gastos é bastante lógico, 
sobretudo no momento em que a sociedade 
se vê diante de tantas cascatas de crise asso-
ciadas a isso. 

empresas estão proibidas de 
financiar candidatos, mas eles 
podem arrecadar recursos em 
campanhas online. como você 
avalia essa medida?

Não ter dinheiro de empresa é um avanço. No 
entanto, a cultura política no Brasil é de baixíssima 
capacidade de arrecadação com base em pessoa 
física, sobretudo em um contexto em que há 
profunda descrença nos partidos e na política. O 
que efetivamente financiará as campanhas, dada 
a proibição de financiamento empresarial, será 
o fundo com recursos públicos que foi criado. A 
doação de pessoas físicas não tem volume capaz 
de garantir o custeio das campanhas.

o voto deverá ser impresso a partir 
da eleição de 2018. isso pode au-
mentar a segurança para o eleitor?

Não, as nossas eleições com urnas eletrôni-
cas são auditadas por observadores nacionais 
e internacionais há décadas e funcionam muito 
bem. Isso vai servir apenas para gerar mais gas-
to e maior possibilidade de que se tenha demora 
na consolidação dos resultados. É absolutamen-
te desnecessário, além de ser um retrocesso.

com essas mudanças, como ficará 
o cenário de coligações a partir 
de 2020?

Na prática a transformação é nas coligações 
proporcionais. São raros os países do mundo em 
que se permite que na disputa de vagas para o 
parlamento, o partido possa se coligar do modo 
como fazem no Brasil. Afinal, não faz o menor 
sentido que o eleitor vote no candidato do partido 
A e acabe ajudando a eleger um candidato do 
partido B. Isso distorce completamente a lógica. 
Portanto, já era um reclame antigo de todos os 
analistas de sistemas eleitorais e partidários que 
não tivéssemos essa permissibilidade na hora de 
deixar que partidos pudessem fazer coligações 
para eleições parlamentares.

para o doutor em ciência política, paulo
roberto leal, não houve grandes transformações
que possam ganhar o título de reforma política
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FAbiAno lopes

tércio Amaral

começa a dança no tabuleiro
da sucessão para próximo ano

Faltando um ano para as eleições de 2018, as 
peças do tabuleiro começam a se movimentar, es-
pecialmente no que diz respeito à sucessão para o 
governo de Minas e as duas cadeiras no Senado.

Em Brasília, os contatos visam preservar o 
futuro político do senador Aécio Neves (PSDB). A 
janela do diálogo do tucano com setores do PT de 
Minas está sendo, entre outros escaninhos, por in-
termédio do deputado federal Gabriel Guimarães. 
A tese dos amigos de Aécio é de que, até o final do 
ano, ele estará livre das pesadas denúncias que 
pairam sobre o seu nome, deixando-o habilitando 
a buscar uma reeleição.

Para que haja sucesso na empreitada tucana, 
seria necessária uma aliança com o grupo do 
governador Fernando Pimentel (PT), cujo roteiro, 
em discussão, prevê evitar o lançamento de dois 
nomes competitivos para o Senado. Ou seja, o 
PT permaneceria apenas com a indicação do 
atual deputado federal Reginaldo Lopes. É bom 
rememorar que no próximo ano, os mandatos 
de Aécio e Zezé Perrella (PMDB) se encerram, 
abrindo então duas vagas para outubro de 2018. 

Diante dessa configuração que come-
ça a ser desenhada, sabe-se da nítida 
pretensão do grupo palaciano mineiro em 
reeleger Pimentel. O cargo de candidato 
a vice-governador poderá ser oferecido 
a Rodrigo Pacheco, desde que o mesmo 
permaneça no PMDB, com o intuito de re-
editar a coligação entre PT e PMDB. Tendo 
por finalidade acomodar as forças peeme-
debistas, o atual vice-governador Antônio 
Andrade seria candidato a deputado federal, 
possível destino também do presidente da 
ALMG, Adalclever Lopes, mesmo que seu 
pai Mauro Lopes queira continua continuar 
como parlamentar. “Há espaço para ambos”, 
garante uma fonte.

Do lado petista, já parece certa a de-
cisão de Guimarães em abandonar, tem-
porariamente, a vida pública, podendo se 
tornar secretário de governo de Minas a 
partir de fevereiro. O seu pai, o veterano 
Virgílio Guimarães, estaria pleiteando o 
seu retorno à lide política, como deputado 
estadual.

Do grupo que faz parte do governo es-
tadual, fala-se abertamente na candidatura 

de Junior da Geloso, atual vice-presidente 
da Copasa, como candidato a federal. A no-
vidade do momento, no entanto, seria uma 
candidatura da primeira-dama, jornalista e 
presidente do Servas, Carolina Pimentel, 
como um dos nomes com chance de disputar 
a Câmara, assunto que só será esmiuçado 
em fevereiro.

Esse redesenho para a disputa em Minas 
só deixará de fora, por enquanto, o ex-prefeito 
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda e o ex-
-presidente da ALMG, Dinis Pinheiro, que são 
pré-candidatos. Aliás, ambos não querem saber 
de discutir o assunto na cúpula. Eles estão via-
jando por todas as regiões do Estado, mantendo 
contatos com os prefeitos e outras lideranças 
municipais. Todo esse cenário poderá sofrer 
alteração a partir de uma possível decisão do 
senador Antonio Anastasia (PSDB) no sentido 
de autorizar a inclusão de seu nome na lista de 
pré-candidatos.

“Se o Anastasia surgir como candidato, 
optando pela linha de confronto entre PSDB e o 
PT, ele será derrotado. Mesmo porque, o tucano 
já não tem o tradicional prestígio de seu ninho”, 
ironiza um influente deputado do PT.

Antônio Andrade poderá ser 
candidato a deputado federal

Tudo será feito para preservar
o futuro político de Aécio

Carolina Pimentel é lembrada
para disputar Câmara

Rodrigo Pacheco é uma opção
para vice de Pimentel?
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itabirito faz monitoramento
para minimizar queimadas

Nos últimos 3 meses, não só Itabirito, mas 
toda a Região dos Inconfidentes estão sofren-
do com as queimadas. A falta de chuva e o 
clima seco agravam a situação. Um incêndio 
criminoso atingiu a área de mata no entorno 
do Cristo. A Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (Seman) alerta que realizar queimadas 
é crime e mesmo nos próprios quintais, lixo 
ou em quantidade capaz de molestar a vizi-
nhança é passível de multa.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Antônio Marcos Generoso, informou que a 
Seman tem feito um monitoramento minucioso 
e constante nas áreas onde estão ocorrendo 
as queimadas. A intenção é conter o fogo 
no início, evitando danos maiores ao meio 
ambiente e também aos mananciais hídricos.

Ele está preocupado com a situação, pois 
muitos incêndios são criminosos, como o 
ocorrido no último dia 14, no morro do Cristo. 
Segundo ele, o incêndio foi de grandes pro-
porções e para ser contido foi necessário o 
uso de helicóptero, o apoio das brigadas de 
incêndio da Vale, da AMDA e dos Bombeiros. 

“Apesar de todo o trabalho de conscienti-
zação feito pela prefeitura, acabamos sendo 

surpreendidos por pessoas que ateiam fogo 
nas matas e nos parques de forma criminosa”, 
lamentou Generoso. Sobre os incêndios, o 
secretário informa que os infratores serão 

tratados com todo o rigor da lei, com multas 
e até prisão se o caso exigir. 

A educadora Ambiental, Bruna Assis, 
responsável pela organização das blitzes eco-
lógicas, falou da importância da população se 
sensibilizar sobre essa situação, pois o clima 
seco facilita a propagação do fogo. “Preci-
samos despertar a consciência das pessoas 
para que não promovam queimadas e também 
orientá-las sobre o que fazer no momento de 
chamar socorro”, informou.

As queimadas estiveram no centro das 
discussões da última reunião do Subcomitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito, ocorrida 
no dia 19, no Parque da Cidade. Os conse-
lheiros querem a criação de uma brigada de 
incêndio municipal feita em parceria com o 
poder público e a sociedade civil.

Os conselheiros se mostraram muito 
preocupados com as queimadas que estão 
atingindo toda a Região dos Inconfidentes e 
tem afetado importantes matas ciliares. Na 
avaliação deles, os danos tem sido irrepará-
veis, pois a fauna, as árvores e vegetações 
centenárias estão sendo queimadas de ma-
neira criminosa.

secretário municipal de meio Ambiente,
antônio marcos Generoso

PM
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pseudo reforma política
Muito se falou em uma refor-

ma que pudesse mudar os rumos 
da política brasileira, porém, o 
que foi feito foram apenas pe-
quenas alterações nas regras 
eleitorais.

O que realmente os brasi-
leiros esperavam do Congresso 
Nacional era um aperfeiçoamento 
amplo, principalmente no que diz 
respeito à algumas mazelas exis-
tentes no regramento anterior, 
como as coligações partidárias 
e os votos de legendas. Uma 

inovação, por sinal muito espe-
rada e não se materializou, foi a 
instituição do voto distrital. Os en-
tendidos do assunto e isentos de 
interesses, acreditam que a ins-
tituição da adoção desta media 
seria um importante mecanismo 
de identidade e de aproximação 
do político com seus eleitores em 
suas respectivas regiões. 

Durante os trâmites do proje-
to de reforma política, os parla-
mentares chegaram a discutir a 
questão do voto distrital. Alguns 

políticos defendiam a tese do 
chamado distritão e outros que-
riam o distritinho, mas nem isso 
conseguiram implantar. 

Contudo, algumas mudanças 
foram implementadas como a 
cláusula de desempenho dos par-
tidos. A partir de agora os partidos 
precisam atingir um desempenho 
eleitoral mínimo para ter direito a 
tempo de propaganda e acesso 
ao fundo partidário. Foi criado 
um fundo eleitoral com dinheiro 
público para financiamento de 
campanhas eleitorais de 1,7 
bilhão de reais.

Os candidatos podem arre-
cadar recursos em campanhas 
online (crowafunding), já a partir 
de 15 de maio do ano eleitoral e 
os partidos poderão desfazer de 
bens e promover eventos para 
arrecadação de recursos para 
financiar campanhas. As pessoas 
físicas poderão doar até 10% de 
seus rendimentos brutos, limi-
tados ao valor equivalente a 10 
salários mínimos. As empresas 
continuam proibidas de efetuar 
doações. 

A reforma limitou os valores 
dos gastos das campanhas, 

conforme a seguir: Presidente 
da República: R$ 70 milhões no 
primeiro turno e metade desse 
valor no caso de segundo turno; 
Governador de Estado: entre R$ 
2,8 e R$ 21 milhões, dependen-
do do número de eleitores do 
Estado; Senador da República: 
entre R$ 2,5 e R$ 5,6 milhões, 
dependendo do número de 
eleitores do Estado; Deputado 
Federal: R$ 2,5 milhões e de-
putado estadual/distrital: R$ 1 
milhão. 

As emissoras de rádio e tele-
visão ficam obrigadas a convidar 
candidatos de partidos com mais 
de 5 deputados nas câmaras 
dos deputados, para entrevis-
tas. Antes o número eram nove 
deputados. 

Por fim, um ponto bastante 
controvertido da reforma é a de-
terminação da lei para a impres-
são do registro do voto para as 
eleições de 2018. Anteriormente 
o voto ficava registrado apenas 
na urna eletrônica. A polêmica é 
porque o TSE - Tribunal Superior 
Eleitoral já informou que não tem 
verba para implementar a medida 
em todo o país.

D
iv

ul
ga

çã
o

cargo disputado 
A informação veiculada pela imprensa diária indicando que 

o governador Fernando pimentel (PT) resolveu exonerar todos 
os seus auxiliares até o final de dezembro, especialmente os 
que irão concorrer a cargos eletivos, provocou uma onda de 
comentários nos bastidores da política mineira. E de longe, 
o posto mais cobiçado é o do atual deputado federal, Odair 
Cunha, secretário de Governo.

lula em ipatinga
Semana passada, quando esteve em Ipatinga, o ex-

-presidente Lula (PT) gostou tanto do discurso do presidente 
da ALMG, Adalclever Lopes (PMDB), que ao término da 
fala, Lula sugeriu ao governador pimentel que deveria dar 
uma ficha do PT para o Adalclever assinar. “Ele é um grande 
companheiro”. Eu, hein?!

Ficha limpa
Reunido com um grupo de empresários, o ex-ministro, 

ex-senador e ex-vice governador de Minas, Arlindo porto foi 
indagado se não seria possível o seu retorno à vida pública. 
De pronto, ele respondeu: “Me tornei político na hora certa e 
também sai no momento oportuno. Graças a Deus, antes desse 
lamaçal que está varrendo a vida pública nacional. Portanto, 
tenho orgulho de dizer: sou um político ficha limpa”, afirmou 
porto. Então tá!

pmdb são vários
Parafraseando o ex-senador ulysses Guimarães, o secre-

tário de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo comentou: 
“Aglomerado sempre incompleto”. Ele, no caso, estava justifi-
cando à imprensa a sua opinião sobre o seu partido, o PMDB 
mineiro que, atualmente, tem uma parte na aliança com o PT 
do Estado e outro grupo que caminha em direção oposta ao 
governador Fernando pimentel.   

liberação da maconha
Ao ser indagado pelo jornalista Carlos Barros a respeito 

da liberação da maconha, o compositor e cantor Flávio Rene-
gado, considerado o rei do Aglomerado Alto Vera Cruz, parou, 
pensou e disse: “Nada contra”. É isso aí, bicho...

nova bomba atômica
Os jornalistas da crônica política de Brasília ironizam a situ-

ação da Corte. Em tom de pilhéria, eles disseram: “Enquanto o 
mundo mulçumano fica de olho nos homens bombas, aqui em 
Brasília, o artefato capaz de destruir o presidente Michel Temer 
(PMDB), denomina-se Geddel Vieira Lima”. Cruz credo, gente! 

de cunha a temer
A cientista política da UFMG, Helcimara Telles, participan-

do do programa Mundo Político, da TV Assembleia, disse que já 
se fala nos bastidores do Congresso que os deputados do bloco 
mais conhecido como “Baixo Clero”, idealizado e patrocinado 
pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), 
agora tem total apoio do presidente da República. 

Cena final – Só para registrar: esse mesmo grupo de 
parlamentares contribuiu na cassação de Cunha. Então, o 
presidente Temer (PMDB) deveria ficar atento, não é mesmo 
gente?

ministro bonifácio 
Segundo fontes do Palácio do Planalto, o deputado mi-

neiro Bonifácio de Andrada (PMDB), relator do processo 
que defendeu o presidente Temer (PMDB) na Comissão de 
Constituição e Justiça, teria recebido aceno da Presidência da 
República prevendo que, a partir do final do próximo ano, ele 
deverá ocupar um cargo de ministro no Tribunal de Contas ou 
de outros postos equivalente, cujo nome é chancelado pelo 
presidente da República. Uma bela barganha, claro.

Kalil com o PCdoB
Políticos mais experientes de Minas estão sugerindo uma 

convivência mais próxima do prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PHS), com os políticos do PCdoB. Certamente, já 
estão trabalhando o futuro político do prefeito da capital que, a 
rigor, não conseguiu sequer esquentar a cadeira na prefeitura. 
Vamos devagar, pessoal!  

Jornalista x aécio
Um dos analistas políticos mais experientes de BH, o jorna-

lista Carlos Lindenberg, ao fazer um comentário a respeito da 
política mineira, considerou que, apesar da onda negativa que 
paira sobre os seus ombros, o senador tucano Aécio Neves 
ainda tem “capital político” capaz de permitir uma eleição para 
o Senado. “Isso, no entanto, vai depender no noticiário nacional 
contra ele, daqui pra frente”, atalha o comunicador.



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
28 de outubro a 4 de novembro de 2017

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO - CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

contato@minas1.com.br
www.minas1.com.br

engenheiro, presidente dA FederAção  de cVb-mg, presidente do conselho do
instituto sustentAr e Vice-presidente dA FederAminAs – roberto@clan.com.br

roberto luciAno FAgundes

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

natália macedo

AlugAr ou comprAr um imÓVel?

Como saber se comprar é melhor do que 
alugar um imóvel? Essa é uma pergunta 
que milhares de pessoas se fazem todos 
os dias, mas hoje a dúvida será respon-

dida pelo professor de economia do Centro Uni-
versitário Estácio de Belo Horizonte, Alessandro 
Patto. “É preciso dividir o valor do aluguel pelo 
preço do imóvel e depois multiplicá-lo por 100 
(valor do aluguel / preço do imóvel x 100). O que 
sobra é o que chamamos de taxa de retorno. 
Você deve compará-la a uma aplicação de merca-
do, com a Selic* de 8,24%, a poupança renderia 
0,5% ao mês. Se esse rendimento for maior que 
a taxa de retorno, é mais vantagem alugar uma 
casa e aplicar o restante. Se for o contrário, então 
comprar e pagar é a melhor opção”.

Para o vice-presidente das Administradoras 
de Imóveis da Câmara do Mercado Imobiliário e 
Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário 
de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG), Leirson 
Cunha, uma das maiores vantagens em morar 
de aluguel é a mobilidade. “Se você precisar 
mudar por causa de emprego, família ou qual-
quer questão é mais fácil. Fora isso, não impacta 
um capital tão alto inicialmente, sobretudo, hoje, 
que é possível fazer locações, inclusive, sem 
depender de fiadores”.

Ele acrescenta que, devido à dificuldade 
de se encontrar lotes para comprar, o mercado 
de aluguel tem sido uma opção, principalmente 
para quem quer morar em casa. “Muita gente 
quer um lugar espaçoso e próximo a centros 
urbanos, mas é difícil encontrar um espaço 
para construir, então o aluguel acaba sendo 
uma saída”.

Foi o que aconteceu com a frentista Gio-
vanna Bonfatti. Ela conta que os terrenos que 
encontrava eram afastados da cidade e do tra-
balho. “Acabei optando pelo terreno que, além 
de ser perto, posso construir do meu jeito. Quero 
investir em algo que é meu, no entanto, moro 
há 3 anos de aluguel e nunca vi desvantagem”.

números:
Estima-se que do 1,6 milhão de residências 

de Belo Horizonte e Região Metropolitana, 
17,8% seja alugado. Deste grupo, cerca de 
30,5% compromete 30% do faturamento total 
apenas para quitar o aluguel, o que não é 
aconselhável. 

Paralelamente a isso, o mercado de vendas 
de imóveis teve quatro vezes mais destaque 
que o de lançamento. No primeiro semestre 
foram vendidos 1.262 apartamentos, enquanto 
que apenas 327 unidades foram lançadas. Em 
junho de 2016, o estoque de apartamentos novos 
disponíveis para venda em Belo Horizonte e Nova 
Lima era de 5.112 unidades. No mesmo período 

deste ano esse número foi reduzido para 3.868. 
Dessa forma, observa-se uma queda de 24,33%.

  

precaução
Para que não se tenha problemas na hora 

de alugar um imóvel, Cunha explica que é inte-
ressante fazer a negociação por meio de uma 
empresa especializada. “Um agente imobiliário 

ou uma corretora, porque durante o processo, 
a pessoa pode enfrentar problemas como um 
defeito na construção e, com um profissional, 
resolver tudo isso é mais tranquilo. Além disso, 
os especialistas tomam conta de toda docu-
mentação, como, por exemplo, o seguro de 
prevenção de incêndio”.

decidi alugar e agora? Quero comprar, o que devo fazer?

Conheça o local antes. Visite-o durante o dia e 
a noite e em dias alternados. 

Antes de tudo, junte dinheiro para facilitar o 
pagamento.

Procure imóveis que estão disponíveis com 
exclusividade para não correr o risco de outra 
pessoa alugá-lo.

Veja se as documentações do imóvel estão 
em dia

Se informe com relação às garantias locatícias. Confira se ele poderá ser transferido para o 
seu nome.

Fuja de ofertas mirabolantes.
Se a venda ou locação for muito

abaixo da média, desconfie.

Atenção

especialista dá dicas de como saber se é melhor alugar ou comprar
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a discreta volta dos investidores
Embora pontualmente alguns segmentos 

econômicos, como o de serviços, excetua-
do o comércio, ainda estejam longe de se 
recuperarem das perdas acumuladas entre 
a segunda metade de 2015 e os primeiros 
meses deste ano, o setor produtivo brasileiro 
está, lenta e gradualmente, mas de maneira 
constante, conseguindo reverter às quedas 
acumuladas de desempenho.

O Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea) já estima um crescimento de 
0,7% do PIB brasileiro para este ano, em parte 
devido ao aumento das exportações (que 
também possibilitaram o pequeno aumento 
da produção industrial) mas, especialmente, 
ao fato de os brasileiros estarem conseguindo 
voltar às lojas. Um sintoma disto foram às 
vendas do Dia das Crianças, que tiveram alta 
de 2,7%, depois de 2 anos de quedas.

Exceção à regra dos índices pífios, o agro-
negócio deverá fechar o ano com crescimento 
de pouco mais de 2% no mercado interno e 
por um salto de 24% nas exportações. O risco 
é que os contínuos recordes de produção e 
de produtividade do setor superem além da 
conta a atual demanda, inclusive externa. Aí...

Mas a grande notícia vem do crescimento 
dos investimentos produtivos, que em agosto 
tiveram aumento de 0,8% em relação a igual 
mês do ano passado, segundo o Ipea. Pode 
parecer pouco – e realmente é – mas ele 
acontece depois de muito tempo de paralisia 
sistemática, expressa pelas quedas de 9,3% 
em 2014, 25,3% em 2015 e 10,6% em 2016, 
e traz em si um significado importante.

Apesar de discretos, os sinais de reativa-
ção dos investimentos na produção de bens 
de capital são um fator relevante. Se lembrar-
mos que investimentos dessa natureza são 
direcionados para máquinas, equipamentos e 
construção fica óbvia a percepção de que as 
empresas destes segmentos estão contando 
com o crescimento da demanda por obras 

de infraestrutura (leia-se rodovias, ferrovias, 
portos, aeroportos, energia), certamente re-
sultante da privatização de diversas empresas 
estatais desses setores e de perspectivas de 
novas concessões.

Neste ponto, abro parêntese para um 
comentário: por que será que o Aeroporto de 
Congonhas, um dos ativos estatais que mais 
atraem o interesse da iniciativa privada e que 
até alguns poucos dias estava na lista das 
próximas concessões agora não está mais? 
Fecho o parênteses e deixo o assunto por 
conta do leitor, mas aproveito para reiterar 
minha opinião de que governos não devem 
se meter em negócios que não lhe competem. 
Tanto é que, entre as tantas estatais privatiza-
das, especialmente aquelas de infraestrutura, 
praticamente todas passaram a oferecer 
serviços melhores, gestão mais eficiente, 
atitudes inovadoras. Exemplos: Vale, Embra-
tel, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 
Usiminas e muitas outras.

Mas voltemos ao assunto. Os sinais de que 
os investimentos em bens de capital estão vol-
tando, com a consequente ativação de setores 
com extensa capacidade de geração de em-
pregos, deverão influenciar significativamente, 
num efeito cascata, a reposição dos quase 14 
milhões de postos de trabalho que a recessão 
extinguiu a maioria deles na indústria de bens 
de consumo e na própria ponta do consumo.

O aumento das vendas do varejo, a re-
tomada do setor de serviços, ao puxarem a 
produção industrial, podem efetivamente sus-
tentar nos próximos anos índices razoáveis 
de crescimento econômico. Mas ao serem 
atingidos os patamares pré-crise, ele será 
praticamente vegetativo e, portanto, incapaz 
de assegurar resultados consistentes em 
longo prazo. O crescimento sustentável só 
se torna possível quando há investimentos 
e demanda para bens de capital. Máquinas 
e equipamentos são sinônimos de obras, de 
construções, inclusive do futuro.
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tem dinheiro ou não?
O atual presidente do Cruzeiro, Gilvan de pinto Tavares, 

quando questionado sobre a situação financeira do clube, dizia 
que o time passa por um período delicado. Sendo assim, como 
o futuro presidente Wagner pires de Sá, que vai tomar posse 
em 1º de janeiro conseguiu renovar os contratos do técnico 
Mano Menezes (com uma excelente proposta do Palmeiras) 
e do goleiro Fábio? O dinheiro apareceu de repente?

pão de queijo salgado
É incrível, mas o cidadão comum ao passar pelo Aeroporto 

de Confins terá de pagar R$ 6 por um simples pão de queijo. 
O assunto continua rendendo críticas por parte de toda grande 
imprensa do Estado. E o pior é que a administração do local 
continua insensível aos comentários. Ave Maria, gente!

insensibilidade política 
“O mundo está desabando sobre a cabeça de Aécio Ne-

ves (PMDB) mas, mesmo assim, o senador tucano continua 
achando que ainda tem chances de ser candidato à Presidente 
da República”, opinião da renomada jornalista Cristiana Lôbo.

deputado descrente 
Parlamentar exercendo o seu primeiro mandato em Minas, 

o deputado isauro Calais (PMDB) considerou que a nova lei 
eleitoral aprovada, recentemente, pelo Congresso Nacional 
veio apenas para ratificar o que já estava acontecendo antes: 
os ricos, com recursos próprios, podem gastar o que quiserem 
em suas campanhas. Já os candidatos sem muitos recursos, 
vão continuar enfrentando dificuldades. 

tribunais profissionais
Muitos são os palpites a respeito de como deve ser proce-

dido a mudança de critérios sobre nomeação dos ministros das 
Cortes Superiores no Brasil. Na avaliação do cientista político 
paulistano, Gaudêncio Torquato, o ideal seria proibir a indi-
cação de políticos para os cargos. “Para começar a melhorar o 
nível dos indicados, as escolhas deveriam recair sobre nomes 
de capacidade técnica”.

Cena única – A ideia do cientista pode ser pertinente, o 
difícil é convencer os políticos a abrirem mão desse privilégio.

escolha de políticos
O diretor do Instituto Avançado de São Paulo, paulo Saldi-

va, ao participar de um debate em rede nacional aconselhou: 
“Para melhora o nível dos membros dos tribunais e de outros 
importantes personagens da República, o brasileiro deveria es-
colher melhor os seus representantes nas épocas das eleições. 
Que tal começar a agir assim a partir deste 2018?”, recomenda. 

sem resultados práticos
Ostentando o título de doutor em Sociologia Política, Ru-

bens Goyatá, disse que a lei trabalhista, prestes a entrar em 
vigor no Brasil, realmente poderá facilitar o número de empre-
gos, mas, em compensação, acumulará também o índice de 
pobreza, mais ou menos ao estilo do que ocorreu na Espanha.

briga de gigante
De uma hora para outra, o presidente da Associação Mi-

neira de Municípios, (AMM) Julvan Lacerda, resolveu partir 
para o confronto com o governo de Minas. Esse assunto ainda 
vai gerar muita polêmica nos bastidores da política mineira, 
ora se vai.

* Até o fechamento da matéria,
a taxa Selic caiu para 7,5%
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Loraynne araujo

A COPASA TRABALHA 
PARA TODOS OS MINEIROS.
FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL.

Minas vive a pior seca dos últimos 
anos. Em algumas regiões a 
situação é grave. Em outras, 
menos severa. Mas, com diálogo 
e seriedade, o Governo e a Copasa 
estão trabalhando em todo o estado 
para superar a crise.

Em BH, o racionamento foi evitado com 
as obras de captação do rio Paraopeba. 
Agora, outra grande obra vai levar água 
até Montes Claros e região. A estação de 

tratamento de esgoto do rio Itapecerica 
está sendo construída em Divinópolis 
e o aterro sanitário de Varginha está 
em pleno funcionamento, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável 
dessas regiões.

São ações, obras e investimentos 
em todas as cidades atendidas pela 
Copasa, que ajudam a levar mais 
qualidade de vida para todas as 
famílias mineiras.

PORQUE CRISE A GENTE ENFRENTA É COM TRABALHO.

c o p a s a . c o m . b r

exportações do agronegócio mineiro
crescem e geram quase r$ 20 bilhões

Valor representa 11% a mais do que mesmo período de 2016

O agronegócio continua sendo 
um dos motores da economia 
mineira. Segundo dados da 
Secretaria de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Seapa), com 
base nas informações do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), de janeiro a setembro 
deste ano, as exportações do setor 
faturaram US$ 6 bilhões (R$ 19,482 bi). 
Esse valor representou um crescimento 
de 11% em relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Em relação ao volume exportado, 
houve um aumento de aproximada-
mente 2% se comparar com 2016, 
alcançando 7,3 milhões de toneladas. 
O secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais, Pedro Leitão, avalia o resultado 
do setor como positivo. “Estamos no 
momento de recessão econômica, com 
dificuldade de financiamento e juros 
mais baratos, mas isso demonstra a 
forma e o potencial que o agronegócio 
tem”.

Para Leitão, o faturamento do seg-
mento vem de uma melhora constante e 
ele espera, para o ano que vem, núme-
ros ainda melhores. “A agricultura tem 
investido cada vez mais em tecnologia 
e produtividade. O produtor rural está 
se aprimorando a cada ano”. 

De acordo com o superintendente 
de Abastecimento e Economia Agrícola 
da Secretaria de Agricultura, João Ri-
cardo Albanez, os números evidenciam, 
também, que houve uma valorização do 
preço das commodities. “O café foi co-
mercializado, ano passado, em US$ 2,6 
mil (R$ 3,247 mil) a tonelada e, neste 
ano, está em US$ 2,8 mil (R$ 3,247 mil). 
Os produtos de soja também tiveram 
aumento de US$ 362 (R$ 1.175,42) a 
tonelada para US$ 384 (R$ 1.246,85). 
Já o açúcar, terceiro mais exportado 
em 2016, a tonelada era cotada em 
US$ 342 (R$ 1.110,48) e agora está 
em US$ 418 (R$ 1.357,25)”.

café us$ 2,5 bilhões (41,3%)

Complexo soja us$ 986 milhões (16,5%)

Complexo sucroalcooleiro us$ 981 milhões (16,4%)

Carnes us$ 730 milhões (12,2%)

produtos Florestais us$ 479 milhões (8%)

exportações do agronegócio

Albanez destaca que o agronegócio con-
tribui de forma significativa com a balança 
comercial do Estado. “Essas commodities 
representam 31,3% do que Minas exporta. 
Além disso, o setor importa pouco. Vendemos 
US$ 6 bi e compramos US$ 0,4 bi (R$ 1,2988 
bi), o que gera um superávit de US$ 5,6 bi (R$ 
18,1832 bi)”. 

O café continua sendo o principal pro-
duto enviado para o exterior, sendo 41,3% 
do valor total. O montante alcançado com a 
comercialização foi de US$ 2,5 bi (R$ 8,1175 
bi), assinalando um aumento de 5,1% em 
relação ao registrado no mesmo período do 
ano passado. Até setembro, foram exportadas 
14,5 milhões de sacas, que correspondem a 
quase 60% da safra. 

O superintendente ressalta que o café 
sempre esteve muito presente economicamen-
te no Estado e que, apesar de arrecadar mais 
nas exportações, a sua parcela no volume 
enviado para o exterior tem diminuído. “Outras 
culturas que não tinham tanta expressividade, 
como soja, o setor sucroalcooleiro e carnes, 
passaram a ter um papel fundamental”. 

Até setembro, Minas Gerais exportou os 
produtos do agronegócio para 164 parceiros 
comerciais, sendo que os principais países im-
portadores foram China (19%), Estados Unidos 
(10%), Alemanha (8,3%), Itália (5,9%) e Japão 
(5%). Juntos, eles representaram 48% do total.

Semana passada, nos dias 25, 26 e 
27 de outubro, aconteceu a 5ª Semana 
Internacional do Café. A feira ocorreu 
no Expominas, na região Oeste de Belo 
Horizonte. O diretor de Planejamento 
da Café Editora (empresa responsável 
pela organização), Caio Alonso Fontes, 
contou que esse evento começou em 
2006 e teve as suas primeiras edições 
realizadas em São Paulo, porém foi em 
Minas Gerais que ganhou notoriedade 
e reconhecimento. “Aqui achamos o 
mercado ideal para a feira, pois conse-
guimos unir todas as cadeias, desde o 
produtor até o consumidor final”.

Fontes acrescentou que, com o 
evento, os organizadores esperavam 
arrecadar aproximadamente R$ 20 
milhões com mais de 150 marcas ex-
positoras e 20 mil visitantes.

O presidente da Faemg, Roberto 
Simões, afirmou que a cada ano a feira 
está ficando melhor. “O nosso objetivo 
como produtor era colocar tudo o que se 
pode aprender em termos de tecnologia 
e maquinário moderno para preparar um 
café melhor”. Alguns compradores inter-
nacionais também estiveram no evento. 
“Vários negócios foram fechados duran-
te a feira, pois eles veem a classificação 

do nosso café nos concursos e ficam 
muito interessados no produto”.   

A solenidade de abertura contou 
com a presença do governador Fer-
nando Pimentel (PT); do secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Pedro Leitão; do 
diretor-presidente da Codemig, Marco 
Antônio Castelo Branco; do presi-
dente da Faemg, Roberto Simões; 
do deputado estadual Dalmo Ribeiro 
(PSDB), representando a Assembleia 
Legislativa; do secretário de Planeja-
mento e Gestão, Helvécio Magalhães; 
do superintendente do Sebrae Minas, 

Afonso Maria Borges; do presidente da 
Ocemg, Ronaldo Scucato; do presidente 
do Sicoob Central Crediminas, Alberto 
Ferreira; do diretor de Planejamento da 
Café Editora, Caio Fontes; do presidente 
da Federaminas Emílio Parolini; do pre-
sidente da Epamig, Rui Verneque; do 
presidente da Emater, Glênio Martins; 
do presidente do IMA, Marcílio Guima-
rães; além dos representantes de toda 
a cadeia produtiva do café. 

Durante esses dias, aconteceram 
mais de 25 eventos simultâneos vol-
tados para o mercado, educação e 
empreendedorismo.

Conversões realizadas de acordo
com a cotação do dólar do dia 25/10/2017

semana internacional do café
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café continua sendo a principal cultura em minas gerais
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Empresa mineira de produtos lácteos, Trevo Alimentos volta a parti-
cipar da Superminas. Mais dois produtos premium chegam para integrar 
a linha Apreciare: os requeijões Light e Zero Lactose, ambos com uma 
redução de 40% de sódio em suas composições. Além disso, segundo 
Marcelino Rezende (foto), diretor comercial, a versão Light é a primeira 
do mercado a garantir 65% a menos de gorduras totais.

pOLiCiAL MATA BANDiDO - Dois bandidos que ten-
taram assaltar um depósito de material de construção leva-
ram desvantagem. No momento em que eles atacaram os 
proprietários do estabelecimento, um policial militar estava 
próximo e, quando tentou defender os comerciantes, levou 
um tiro de um dos bandidos. O agente caiu, sacou sua 
arma e atingiu os dois meliantes, matando um, enquanto 
o outro fugiu ainda ferido. O policial teve o reconhecimento 
da comunidade, visto que os dois marginais fizeram vá-
rias vítimas. O bairro do Céu Azul, na Pampulha, como 
todos da cidade sofrem com a falta de segurança e com 
a bandidagem que a cada dia fica pior.

TEMER SE LiVROu DE MAiS uMA - É bom lembrar 
que fazer política nunca foi problema para o presidente 
Temer (PMDB). Qualquer tipo de dificuldade é como se 
fosse um simples desafio na sua longa militância que, com 
certeza, não se encerrará na Presidência da República. 
O resultado de mais um arquivamento de uma denúncia 
do procurador Rodrigo Janot foi, na gíria, um “caldo de 
galinha” para o presidente. Ele sabe muito bem das dificul-
dades que encontrou. Não tripudiou sobre a ex-presidente 
Dilma (PT) e ele poderia fazê-lo, já que assumiu o governo 
com muitos problemas e sabia que o PT não o deixaria 
governar. No entanto, apesar de estar mal avaliado nas 
pesquisas, a sua administração pode comemorar os bons 
resultados econômicos, a baixa dos índices da inflação 
e diminuição dos juros, com uma pequena retomada do 
desenvolvimento. Ele sabe fazer política, conhece o verbo 
dos políticos no Congresso e fala a língua deles.

CONSTRuÇÃO CiViL DRiBLA CRiSE - Todo o setor 
produtivo mineiro se ressentiu com a crise econômica que 
se abateu sobre o nosso país. No entanto, algumas em-
presas apresentaram desempenho fantástico e o exemplo 
disso são as construtoras de Minas, que comemoram 
números positivos. Entre elas, estão a MRV e PHV Enge-
nharia. Ambas acreditaram no seguimento popular e não 
deixaram de vender seus produtos, mesmo com a crise. 
No caso da MRV, ela inclusive tem fôlego para construir 
o Estádio do Clube Atlético Mineiro.

domingo, dia 29 de outubro
Dr. Cleber Godinho 
Ex-deputado Amilcar Padovani
Hugo Penido Gatoni

segunda-feira, 30
João Heraldo Lima
Sra. Neide Batista de Castro - mulher de Danilo de Castro
Rodrigo Maciel Birchal

terça-Feira, 31 
Altamir abreu Fialho 
Rogério Vasconcelos Guimarães 
Miguel Ângelo Rachid

Quarta-feira, 1º de novembro
Maria Bonita - Sabará
Maria Dirce de Oliveira
Francisco de Assis Tavares

Quinta-feira, 02
Paulo Barcelos 
Publicitário Waldemar Piló
Genir Rosa 

sexta-feira, 03
Jornalista Ronan Ramos de Oliveira 
Rita de Cássia Pereira 
Selma Maria Machado

sábado, 04
Dr. Hugo Biondini 
Marcio Bambú
Carlos Sevidanes - Rádio Itatiaia 
Jornalista Péricles de Souza

produtos lácteos
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D A   C O C H E I R A
O prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB), está 

anunciando verba para levar o metrô até o bairro Novo Eldora-
do, o que vai facilitar a vida de muita gente na região. Ele acha 
que, até o final deste mandato, consegue inaugurar a Estação 
Beatriz. Daí vai ser um pulo o metropolitano chegar a Betim.

Agora falta um esforço maior da cidade de Belo Horizonte 
para que a linha Calafate/Barreiro saia do papel. No Governo 
Fernando Henrique (PSDB), pelo menos, 40% das obras 
foram feitas.

Depois que o presidente Temer (PMDB) comemorou o 
fim de mais uma denúncia contra ele, agora está na hora da 
bancada mineira cobrar mais empenho do presidente com o 
nosso Estado.

O Encontro da Hotelaria tem se destacado, sendo realizado 
em várias cidades mineiras: Belo Horizonte, Caxambu, Poços 
de Caldas, Ouro Preto, Juiz de Fora, Montes Claros e Capitó-
lio. Governador Valadares e Uberlândia já foram cenários de 
sucesso desse evento, que é um dos mais importantes. Monte 
Verde, distrito de Camanducaia, foi a escolhida para receber a 
16ª edição do evento no dia 24 de novembro no Áustria Hotel. 

informações: (31) 3261-1967.

QUEM TÁ NA CHUVA É PRA SE CUIDAR.
Em caso de emergência, não espere o tempo fechar pro seu lado.

bombeiros.mg.gov.br
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“A doença já
representa a

primeira causa de
morte (8% do total)
entre a faixa etária

de 1 a 19 anos”

progrAmAção cinemArK
BH SHOppiNG (26/10/2017 A 01/11/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Como se Tornar o pior Aluno da Escola - 14 anos ORi 22:10 (todos os dias, exc seg)

1 A Comédia Divina - 14 anos ORi 14:00 (todos os dias) 

1 Thor: Ragnarok - 12 anos DuB 3D 16:20 - 19:20 (todos os dias) 

2 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D XD DBOX 18:00 - 21:00 (todos os dias)

2 Thor: Ragnarok - 12 anos DuB 3D XD DBOX 15:00 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, hr extra)

3 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D DBOX 14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias) 

4 A Comédia Divina - 14 anos ORi 13:00 - 15:20 - 17:40 (seg a qui)

4 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 13:50 - 17:00 - 20:00 (sex a dom)

4 Entre irmãs - 14 anos ORi 20:10 (seg a qui)

5 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 17:50 (sáb/dom)

5 Divórcio - 12 anos ORi 15:50 (ter) 13:30 - 20:50 (qua/qui) 13:30 - 15:50 - 18:10 (sex)

5 Missão Cegonha - LiVRE DuB 3D 13:30 - 15:50 - 18:30 (seg) 18:30 (ter) 15:50 - 18:30 (qua/qui)
13:00 - 15:20 (sáb/dom) 

5 De Volta para Casa - 12 anos LEG 20:10 (sex) 20:50 (sáb a seg)

6 Além da Morte - 14 anos LEG 13:20 - 18:50 (todos os dias)

6 A Morte Te Dá parabéns! - 14 anos LEG 15:45 - 21:30 (ter a qui) 16:00 - 21:30 (sex a seg)

7 Como se Tornar o pior Aluno da Escola - 14 anos ORi 13:40 - 16:50 (ter a qui) 15:10 - 17:50 - 20:40 (sex)

7 Tempestade: planeta em Fúria - 12 anos LEG 19:20 - 22:00 (seg a qui) 15:10 - 18:10 - 20:40 (sáb/dom)

8 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 18:40 - 21:40 (todos os dias)

8 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LiVRE DuB 14:10 - 16:30 (todos os dias)

9 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 17:40 - 21:20 (sex a seg) 21:20 (ter a qui)

9 pica-pau - LiVRE DuB 13:10 - 15:40 (sex a seg) 16:40 (ter a qui)

9 Chocante - 12 anos ORi 14:30 - 19:00 (ter a qui)

10 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:50 - 17:30 - 20:00 (seg a qui) 14:20 - 16:50 - 19:30 - 22:00 (sex a dom)

páTiO SAVASSi (26/10/2017 A 01/11/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40   16:00 (seg a qua)

1 pica-pau - LiVRE DuB 12:10 (sáb/dom)

1 A Morte Te Dá parabéns! - 14 anos LEG 19:10 - 22:10 (todos os dias) **13:40 (qui/sex, hr extra)
**14:20 (sáb/dom, hr extra)

1 Doentes de Amor - 12 anos LEG 16:00 (qui/sex) 16:50 (sáb/dom)

2 Clássicos 2017 - Coração Valente - 16 anos LEG 20:00 (ter)

2 Festival Halloween - O Exorcista (1973) - 14 anos LEG 23:00 (sáb)

2 Festival Halloween - Drácula de Bram Stoker (1992) - 14 anos LEG 21:00 (dom)

2 Festival Halloween - O iluminado (1980) - 14 anos LEG 21:00 (seg)

3 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 17:20 - 20:20 (todos os dias)

3 Missão Cegonha - LiVRE DuB 3D 13:00 - 15:10 (todos os dias)

4 Como se Tornar o pior Aluno da Escola - 14 anos ORi 18:50 (todos os dias, exc ter)

4 A Comédia Divina - 14 anos ORi 14:00 (todos os dias) 

4 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LiVRE DuB 16:20 (todos os dias)

4 De Volta para Casa - 12 anos LEG 21:15 (todos os dias, exc ter)

5 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, hr extra)

6 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 19:20 - 22:20 (seg a qui) 13:20 - 16:20 - 19:20 - 22:20 (sex a dom)

6 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:10 - 16:50 (seg a qui)

7 Como se Tornar o pior Aluno da Escola - 14 anos ORi 13:10  15:40 (seg a qui)

7 Thor: Ragnarok - 12 anos DuB 18:40 - 21:40 (todos os dias) **15:40 (sex, hr extra)
**12:40 - 15:40 (sáb/dom, hr extra)

8 A Comédia Divina - 14 anos ORi 13:30 (seg/qua a sex) 14:40 (ter) 13:00 (sáb/dom)

8 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 18:25 - 21:50 (seg/qua a sex) 17:50 - 21:30 (sáb/dom)

8 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 15:50 (seg/qua a sex) 17:40 (ter) 15:20 (sáb/dom)

8 Festival Halloween - Sexta-Feira 13 (1980) - 18 anos LEG 21:00 (ter)

DiAMOND MALL (26/10/2017 A 01/11/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 21:30 (todos os dias)

1 Tempestade: planeta em Fúria - 12 anos LEG 14:10 (seg a sex) 13:50 (sáb/dom) 

1 De Volta para Casa - 12 anos LEG 16:40 - 19:00 (todos os dias)

2 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:10 - 19:30 (todos os dias)

2 Mark Felt - O Homem que Derrubou a Casa Branca - 10 anos LEG 16:55 - 22:00 (todos os dias)

3 pica-pau - LiVRE DuB 14:00 (seg a sex) 13:00 (sáb/dom)

3 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LiVRE DuB 18:40 (todos os dias)

3 Além da Morte - 14 anos LEG 16:10 - 21:15 (seg a sex) 15:30 - 21:15 (sáb/dom)

4 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 22:10 (todos os dias)

4 Tempestade: planeta em Fúria - 12 anos LEG 19:45 (todos os dias) **17:05 (sex a seg, hr extra)

4 Divórcio - 12 anos ORi 14:50 - 17:10 (ter a qui)

4 Bom Comportamento - 16 anos LEG 14:40 (seg e sex) 12:15  14:40 (sáb/dom)

5 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 15:00 - 18:00 - 21:00 (seg a sex) 18:00 - 21:00 (sáb/dom)

5 Thor: Ragnarok - 12 anos DuB 3D 12:00 - 15:00 (sáb/dom)

6 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 20:20 (todos os dias)

6 Thor: Ragnarok - 12 anos DuB 3D 14:20 - 17:20 (todos os dias)

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

Loraynne araujo

mAis de 12 mil criAnçAs e Adolescentes terão câncer

A gente descobriu a leuce-
mia quando a Giulia tinha 

4 anos, em 2014. Em maio, 
começamos a notar alguns hemato-
mas e que ela estava mancando de 
uma perna. Após esse ocorrido, Giu-
lia começou a ter febre - de manhã 
passava mal e de tarde melhorava, 
além de constantes reclamações 
ao urinar. Levamos ao médico, que 
pediu um raio-x, e constatou-se que 
era apenas uma infecção urinária. 
Entretanto, a saúde da minha filha 
continuou piorando: a outra per-
na começou a ter problema, não 
conseguia andar, sentar se tornou 
uma tarefa muito difícil e ficava só 
deitada. Isso preocupou muito a 
gente, principalmente depois que 
ela queixou-se de dores ao lado 
da barriga, sendo que sempre 
chorava por isso. Desesperados, 
voltamos ao hospital. Os médicos 
afirmaram que ela tinha apendicite, 

mas descartaram essa hipótese 
logo em seguida. Também fizeram 
raio-x e não deu nada de anormal. 
Foi um desespero! Nesse momento, 
pensamos em tudo: desde uma do-
ença degenerativa até uma simples 
inflamação no músculo causado por 
uma gripe. Só não cogitamos que 
seria câncer. Então, resolvi levar 
Giulia na pediatra que a atendia até 
os 2 anos, que solicitou diversos 
exames de sangue. Quando recebi 
o resultado, notei que as plaquetas 
estavam muito baixas. Mandei o 
exame para a médica que me ligou 
e disse que a minha filha poderia 
ter leucemia. Quando ela falou isso, 
passou milhões de coisas na minha 
cabeça! Mesmo a médica deixando 
claro que, atualmente, a maioria 
das crianças com essa doença se 
curam, pensei que Giulia iria morrer. 
As dores que ela sentia na lateral 
da barriga era o fígado e baço que 
estavam inchados, o que ocasionava 
uma pressão nos ossos da perna e, 
por isso, ela não conseguia andar”.         Esse é o emocionante depoi-

mento de Karla Oliveira, mãe da 
Giulia. Assim como Giulia, por 
ano, outras 12.600 crianças e 
adolescentes terão tumores, se-
gundo dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca). As regiões Su-
deste e Nordeste apresentaram 
os maiores números de casos 
novos, 6.050 e 2.750, respecti-
vamente, seguidas pelas regiões 
Sul (1.320), Centro-Oeste (1.270) 
e Norte (1.210). A doença já 
representa a primeira causa de 
morte (8% do total) entre a faixa 
etária de 1 a 19 anos.

Os tipos de câncer infantil 
mais comuns são leucemia (que 
afeta os glóbulos brancos) e os 
do sistema nervoso central e 
linfomas (sistema linfático). Além 
desses, há o neuroblastoma 
(tumor de células do sistema ner-
voso periférico, frequentemente 
de localização abdominal), tumor 
de Wilms (tipo de tumor renal), 
retinoblastoma (afeta a retina, 
fundo do olho), tumor germinativo 
(das células que vão dar origem 
aos ovários ou aos testículos), 
osteossarcoma (tumor ósseo) 
e sarcomas (tumores de partes 
moles).

A chefe da Seção de Pe-
diatria do Inca, Sima Ferman, 
destaca que o câncer que atinge 
as crianças é diferente daquele 
que acomete os adultos. “Embo-
ra ambas sejam uma alteração 

na proliferação das células, os 
tumores infantis são formados 
por células diferenciadas e muito 
imaturas, que respondem bem a 
quimioterapia”. 

A médica ressalta que o trata-
mento deve ser feito de maneira 
multidisciplinar, com quimiote-
rapia e, em algumas situações, 
radioterapia e cirurgia. “Hoje em 
dia, a maior parte das crianças 
com essa doença vão se curar, 
pois, quando diagnosticado pre-
cocemente, ele pode ser tratado 
com eficiência”.

Além disso, ela fala que, dife-
rentemente dos adultos, o câncer 
nas crianças não tem como ser 
prevenido. “Hoje, trabalhamos 
muito no sentido de desmistificar 
a doença. Queremos que todos 
saibam que o câncer tem cura, o 
diagnóstico deve ser precoce e o 
tratamento tem que ser feito em 
centros especializados. Isso vai 
fazer toda a diferença no resul-
tado final”. 

mudança
Após descobrir a leucemia, 

Giulia foi encaminhada para o 
Centro Infantil Boldrini, em Cam-
pinas, São Paulo, onde realizou 
todo o tratamento. Foram 2 anos 
e 8 meses lutando contra a doen-
ça, com quimioterapias intensas 
e diversas internações. “Nesse 
período, devido a medicação, 

ela ficou com várias feridas pelo 
corpo e o seu cabelinho também 
caiu”, conta Karla.

Para cuidar da filha, Karla 
teve que sair do emprego. “Eu via 
ela sofrendo daquele jeito e não 
poder fazer muito para ajudar. Me 
sentia impotente. Mas as crianças 
que passam por isso tem uma 
força para encarar a situação que, 
muitas das vezes, nós adultos não 
temos”. 

Atualmente, Giulia está curada 
da leucemia e faz acompanha-
mento para evitar que a doença 
volte. “Em dezembro de 2016, 
ela fez a última sessão de qui-
mioterapia. Hoje, Giulia tem uma 
vida normal, como qualquer outra 
criança”.   

Sima comenta que o momento 
em que a criança é diagnosticada 
com câncer é muito delicado para 
a família. Segundo ela, nessa 

situação, os pais sentem que não 
protegeram o filho da maneira 
correta.  “O câncer é uma con-
dição que acontece no corpo da 
criança e ocorreria de qualquer 
forma. Então, isso é difícil para 
os pais, principalmente, por causa 
da mudança de comportamento, 
pois em um dia a criança não 
tinha nada e depois passa a ter 
uma doença. Além disso, há tam-
bém uma mudança muito brusca 
na rotina dessas pessoas”. 

A médica afirma que, apesar 
do sofrimento, é um momento de 
muita união na família. “Essa ba-
talha é muito gratificante, mesmo 
quando o desfecho não é favo-
rável, embora seja uma doença 
altamente curável. Mas mesmo 
nessas situações, é possível es-
tabelecer um bom relacionamento 
com quem está próximo e ajudar a 
passar por esse momento difícil”.

giulia foi diagnosticada com câncer aos 4 anos
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Veja os principais sintomas 
do câncer infantil

palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea

caroços ou inchaços - especialmente se indolores
e sem febre ou outros sintomas de infecção

perda de peso inexplicada ou febre, tosse
persistente ou falta de ar, sudorese noturna

dor em membros ou dor óssea, inchaço sem trauma
ou sinais de infecção

inchaço abdominal

dores de cabeça, especialmente se incomum, persistentes ou graves, 
vômitos (em especial pela manhã ou com pioras ao longo dos dias)

Alterações oculares - pupilas brancas, estrabismo de início
recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos
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E V E N T O

natália macedo

um bom currículo é essencial para 
se destacar no mercado de trabalho

Saber se portar na entrevista de emprego também é chave para conquistar uma vaga

reVistA mercAdocomum nA AcminAs

O presidente da revista econômi-
ca Mercado Comum, Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira, 
recebeu dezenas de convida-

dos para uma solenidade, seguida de 
coquetel, no auditório da ACMinas. A 
finalidade do evento foi agraciar diver-
sas empresas com a entrega do XIX Prê-
mio Minas – Desempenho Empresarial, 
destacando as melhores e maiores coor-
porações dos diferentes segmentos em 
Minas. As fotos são de Eloy Lanna.

Autoridades fizeram parte da mesa
gilmar camargo, Fernando meira e

antônio eustáquio Barbosa

carlos Alberto teixeira, pedro magalhães e manuel mário deputado Felipe Attiê, luiz márcio Viana e roberto Fagundes lindolfo paoliello, roberto simões e olavo machado

João carlos Amaral, Arlindo porto e Aloísio Vasconcellosluiz marcos Viana e lauro diniz
Antônio eustáquio barbosa, gilmar camargo,
Hudson Lídio de navarro e Júnior da Geloso

Mesmo com a economia 
brasileira voltando aos 
trilhos, o Brasil ainda 
possui cerca de 13,3 

milhões de desempregados. O fim 
do ano é propício para quem bus-
ca recolocação no mercado, uma 
vez que a maioria das empresas 
procuram ampliar seu quadro de 
funcionários para atender as de-
mandas da temporada. 

A perspectiva é de que, até 
dezembro, sejam contratados 
374,8 mil temporários na indústria, 
no comércio e nas empresas pres-
tadoras de serviços. A expectativa 
é 5,5% maior do que a do mesmo 
período de 2016, segundo estima-
tivas da Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário (Asserttem). 
Se calcularmos o número de 
oportunidades de emprego pelo 
número de desempregados, temos 
aproximadamente 36 candidatos 
por vaga. Para se destacar em 
meio a tanta gente, é preciso ter 
um bom currículo. 

De acordo com a coordenadora 
de RH da Luandre, Carolina Silva, 
os dados pessoais nunca podem 
faltar no currículo. “Muita gente 
esquece de colocar nome e telefo-
ne, tornando impossível o contato 
da empresa. Além disso, detalhes 
das experiência exercidas é muito 
importante, como as responsabili-
dades e atividades executadas no 
antigo trabalho”.

 Ela acrescenta que, depen-
dendo da vaga que procura, o 
candidato pode, ou não, optar 
por colocar seu objetivo. “Ele é 
importante, mas é preciso pensar 
que se a pessoa colocar que quer 

ser vendedora, ela nunca será 
contratada como caixa. Isso privará 
o candidato de algumas vagas, 
então, se ele tem um foco, é uma 
boa, mas, se ele está disposto a 
trabalhar em qualquer setor, não é 
necessário”.

  A mesma regra se aplica na 
pretensão salarial. “No atual cená-
rio, não é indicado que se coloque 
pretensão. Agora, se o último 
salário foi R$ 3.000 e a vaga é de 

R$ 2.000, cabe a pessoa saber 
se é ou não o que ela busca. Se 
ela não está flexível a negociar 
esse valor, então é melhor não se 
candidatar a vaga, ou torcer para 
que seu currículo faça com que a 
empresa aumente a oferta. Mas, de 
um modo geral, deixar a combinar 
é a melhor opção”.

Uma outra questão, segundo 
a coordenadora, é colocar no 
máximo três experiências. “Ela 

pode optar pelas três últimas, ou 
por aquelas que mais tem a ver 
com o seu objetivo. Por exemplo, 
eu sou coordenadora de RH há 10 
anos, antes disso fui assistente de 
treinamento e essa experiência 
não é tão interessante para o con-
tratante se comprado ao peso de 
uma década como coordenadora. 
Então o candidato precisa ter o 
senso de saber o que se adéqua 
melhor aquela vaga”.

Por fim, Carolina acrescenta 
que mentir no currículo não é 
uma opção. “Às vezes, a pessoa 
não tem experiência e nem ati-
vidades extracurriculares, então 
é melhor não colocar nada. Mas 
mentir para agradar a empresa 
nunca é uma alternativa. Quan-
do a pessoa está ingressando 
no mercado de trabalho, colocar 
atividades voluntárias, pode ser 
um caminho”.

Hora da entrevista
Se a empresa entrou em 

contato com você, é importante 
começar a se preparar antes. 
“A primeira coisa é anotar todas 
as informações que a empre-
sa passa na hora do contato: 
horário, endereço, ponto de 
referência. No dia da entrevista, 
o candidato deve optar por uma 
roupa que condiz com a vaga. 
Para os homens, barba feita e 
sem boné. Para as mulheres, 
unha feita, pouca maquiagem e 
evitar roupas curtas e decote. A 
boa apresentação é fundamental 
para a empresa”.

A especialista acrescenta 
que, o candidato é avaliado o 
tempo todo. “A partir do momento 
que ele pisa na empresa, ele co-
meça a ser observado. Já viven-
ciei casos em que o candidato 
tratou o porteiro e a recepcionista 
super mal, mas foi um lorde com 
o recrutador. A boa educação é 
sempre bem-vinda”. Contudo, 
a coordenadora de RH elucida 
que não existe uma receita para 
o sucesso em uma entrevista. 

Mas é  mui to  impor tan te 
que a pessoa esteja aberta ao 
bate-papo. “Porque se ela se 
prepara muito antes, chega na 
entrevista como se estivesse 
seguindo um script. Ela pode - e 
deve -, buscar conhecer sobre 
a empresa, saber da história do 
lugar. Porém, o essencial é que 
ela seja honesta e que responda 
bem às perguntas, sem ser muito 
direta, mas também não sendo 
muito prolixa. É uma linha tênue 
entre os dois”, conclui.
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da redação

Evento gastronômico de sucesso, 
o Festival Fartura Comidas do Brasil 
ganhou este ano, em Belo Horizonte, 
uma edição especial para crianças, que 
acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro. 
A programação inclui workshops, brin-
cadeiras, oficinas e palestras gratuitas 
com os renomados chefs do Senac. As 
atividades são destinadas a crianças 
de 4 a 12 anos e ocorrem das 10h 
às 19h, na Rua Tenente Brito, 1090, 
Barro Preto.

No sábado, às 10h, pais e filhos 
poderão acompanhar a palestra “Tem 
Pancs na Cozinha”. O chef Michel 
Abras vai explicar o que são as plantas 
alimentícias não convencionais e como 
podem ser utilizadas na gastronomia. 
Na sequência, a partir de 11h, as crian-
ças poderão participar da produção 
de tortas doces. No domingo, às 10h, 
o bate-papo será com o chef Marcus 
Monteiro com o tema “Criança gosta de 
sopa sim”. Na cozinha, a partir de 11h, 

os pequenos poderão preparar canapés 
divertidos e palha italiana de potinho.

As palestras Senac são gratuitas 
e têm vagas limitadas. As senhas para 
participar das atividades serão distri-
buídas no local. Os ingressos para o 
Fartura 2017 custam R$ 15 e R$ 7,50 
(meia-entrada) e podem ser trocados 
por quatro litros de leite ou quatro quilos 
de alimento não-perecível (exceto sal, 
fubá e açúcar). As entradas estão à ven-
da no site Sympla e a troca de ingressos 
pode ser feita nas lojas Verdemar do 
Sion e da Raja Gabaglia. Informações 
pelo site: farturabrasil.folha.uol.com.br.

responsabilidade social
Na sexta-feira, dia 27 de outubro, 

o Fartura Kids fará uma ação de res-
ponsabilidade social com programação 
exclusiva para alunos das escolas da 
rede municipal de ensino e do Serviço 
Social do Comércio (Sesc-MG), uma 

parceria da instituição com o Senac, o 
Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas), a Prefeitura de Belo Horizonte 
e a Secretaria de Estado de Turismo.

A ação começa às 14h com ativida-
des simultâneas. Dentre elas, a oficina 
de cupcake de banana e pão de queijo, 
e a produção de uma paella com plantas 
alimentícias não convencionais (pancs), 
que vai utilizar produtos resgatados por 
meio do projeto Primórdios da Cozinha 
Mineira, do Senac.

Outra ação de destaque terá a parti-
cipação dos alunos da Escola Municipal 
Marcisa Magalhães, da cidade de Santa 
Bárbara. Os estudantes trabalham a 
horta histórica como atividade multi-
disciplinar e aprendem toda a cadeia 
produtiva, desde o plantio até a venda 
dos produtos. Eles já desenvolveram 
uma receita de chup-chup de Vinagrei-
ra, produto resgatado pelo projeto, e irão 
compartilhar a receita com as outras 
crianças durante o evento.

crA-mg lança cartilha para monitorar
desempenho das prefeituras

Presidente diz que índices ajudam a melhorar a administração municipal

Com quase 50 anos de atuação, 
o Conselho Regional de Administra-
ção de Minas Gerais (CRA-MG) tem 
como principal objetivo nortear e 
melhorar o desenvolvimento da pro-
fissão de administrador. Durante todo 
esse tempo, o CRA-MG conquistou 
mais de 44 mil membros ativos - 
pessoas jurídicas e físicas - e possui 
11 unidades espalhadas no Estado. 

O presidente da entidade, Antô-
nio Eustáquio Barbosa, destaca que 
um profissional dessa área deve 
estar atendo às demandas de mer-
cado. “Avalio o atual momento como 
oportuno, seja para quem tem ensino 
superior quanto os tecnólogos. A so-
ciedade busca melhorar e aprimorar o 
seu desempenho em suas funções e 
a administração, nos últimos tempos, 
tem sido falada e procurada. Nesse 
contexto, temos que viver esses 
desafios como pessoas físicas, famí-
lias, empresas ou órgãos públicos”.

Sobre a administração no âmbito 
municipal, o CRA-MG lançou uma 
cartilha na qual aponta-se o tripé 
para o bom funcionamento das pre-
feituras. O método foi desenvolvido 
em parceria com o Instituto Publix 
e reúne índices já consolidados por 
outros órgãos como o Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, Índice 
de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM), Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), entre outros.

Os pesquisadores fizeram um 
filtro e selecionaram índices cor-
relacionados. Após isso, os dados 
foram agrupados em três dimensões 
indispensáveis na gestão pública: 
Qualidade Fiscal (QF), Qualidade 
da Gestão (QG) e Desempenho (D). 
A atualização das informações será 
feita anualmente. 

Barbosa destaca que esses da-
dos são importantes para melhorar 
o desempenho dos municípios no 
quesito de prestação de serviços 
aos cidadãos. “A presença do admi-
nistrador é necessária para efetivar 
e otimizar o desempenho dos in-
vestimentos públicos. Quando isso 
acontece, minimiza-se a relação de 
concorrência, pois aplicou-se melhor 
os recursos, o que resulta em maior 
qualidade de vida da população”.

nova sede 

O CRA-MG está na parte final da 
transição da atual sede, no Edifício 
Sulacap - na Avenida Afonso Pena 
-, para um novo prédio localizado na 
Avenida Olegário Maciel nº 1.233, 
Lourdes. O imóvel foi adquirido na 
gestão anterior e, agora, faltam 
apenas alguns detalhes para a mu-
dança. “A compra desse patrimônio, 
que foi à vista, é resultado de boas 
administrações passadas. Tudo foi 
feito pensando em oferecer, para 
categoria, funcionários e aqueles 
que nos procuram, uma infraestrutura 
mais funcional e confortável”.

De acordo com o presidente, 
restam apenas detalhes burocráti-
cos para a transferência de sede. 
“Como somos uma autarquia, temos 
que respeitar alguns processos para 
contratar qualquer tipo de serviço. 
No momento, estamos nos atendo, 
também, à algumas exigências legais 
do município”.

para saber em qual colocação está o seu município,
acesse o link: http://cgp.cfa.org.br/igm/lista.php

relação com outras áreas 

O presidente diz que, para me-
lhorar a atuação dos administradores, 
tem-se reunido com outros represen-
tantes de classes para entender as 
demandas que esses profissionais 
possuem. “Estamos inter-relacio-
nados com outras categorias e 
queremos compreendê-las melhor e, 
por isso, estamos encontrando com 
profissionais de outras áreas, como 
contábil, economia e psicologia. Que-
remos uma convergência de intera-
ção, pois um bom administrador não 
quer apenas resultados econômicos, 
mas também um boa convivência 
entre as pessoas e o espaço onde 
se encontram”.

Segundo Barbosa, é nesse mo-
mento que os profissionais da admi-
nistração encontram o seu verdadeiro 
propósito. “Nós temos que entender 
as competências para elaborar um 
projeto no qual se otimize o potencial 
de todos os profissionais”.

Antônio eustáquio barbosa, presidente do crA-mg

CRA-MG
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FArturA Kids tem progrAmAção grAtuitA do senAc
Primeira edição do festival gastronômico para crianças acontece nos dias 28 e 29 de outubro

https://maps.google.com/?q=Rua+Tenente+Brito,+1090,+Barro%C2%A0+Preto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Tenente+Brito,+1090,+Barro%C2%A0+Preto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Tenente+Brito,+1090,+Barro%C2%A0+Preto&entry=gmail&source=g
http://farturabrasil.folha.uol.com.br/
http://cgp.cfa.org.br/igm/lista.php
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

A Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater) trabalham em conjunto 
para implantar um importante 
projeto em Esmeraldas: a coleta 
seletiva do lixo. O intuito, além de 
proteger o meio ambiente, é me-
lhorar as condições de uma classe 
que realiza um trabalho essencial 
para a cidade: os catadores de 
materiais recicláveis.

Hoje, eles atuam ainda de for-
ma individual. Entretanto, visando 
melhorar as condições de trabalho 
e de produção da classe, foi criada 
uma organização produtiva deno-
minada Ascamare - Associação 
dos Catadores de Materiais Reci-
cláveis de Esmeraldas. A associa-
ção é formalizada, registrada em 
cartório e possui aproximadamente 
50 catadores associados.

O Centro Mineiro de Referên-
cia em Resíduos, entidade que 
participa deste projeto, contribui 
com muitas atividades e ofici-
nas de capacitação aos catado-

res, proporcionando uma maior 
visão de trabalho em grupo. Isso 
gera aumento de produtividade, de 
renda e uma melhoria na condição 
de vida.

A importância dos catadores 
para a cidade é grande. Além de 
reduzirem a quantidade de lixo 
doméstico coletado no município, 
eles diminuem a demanda por 
recursos naturais. Com isso, evita-
-se a utilização de matérias-primas 
virgem, uma vez que o produto 
por eles separado, vendido e 
reciclado, volta para o mercado. 
Com a comercialização dos re-
síduos reutilizáveis e recicláveis 
eles contribuem para a sociedade 
na preservação do meio ambiente.

Em novembro, a Secretaria de 
Meio Ambiente e a Emater reali-
zam um fórum cujo tema é Lixo e 
Cidadania. Toda a sociedade civil 
será convidada a participar, além 
de entidades envolvidas direta ou 
indiretamente com a gestão de 
resíduos sólidos, bem como os 
catadores, pois eles são os atores 
principais do encontro.

Após a realização desse fó-
rum, espera-se iniciar a implanta-
ção do projeto de coleta seletiva. 
Inicialmente, a atuação terá como 
foco principal os condomínios de 
Esmeraldas, sendo que o primei-
ro é o Nossa Fazenda. Por meio 
de um programa de educação 
ambiental, o cidadão passa a 
conhecer a importância da coleta 
seletiva, como ela afeta o meio 
ambiente, e ainda, como o lixo, 
que para ele não tem utilidade, 
pode ser o sustento da vida de 
várias famílias.

Mesmo que esse projeto esteja 
apenas iniciando, todos os esme-
raldenses podem começar a fazer 
esse trabalho em casa, separando 
o lixo seco, que pode ser reciclado 
(papelão, garrafas Pet, plástico, 
jornal, latinhas etc), dos demais 
(cascas de frutas e legumes, fo-
lhas e restos de comida) que não 
são recicláveis. Com o cuidado na 
separação dos resíduos, o material 
chegará com qualidade, limpo e 
com maior valor de venda, gerando 
mais renda aos catadores.

Minas Gerais possui 853 mu-
nicípios espalhados por 586.528 
km², um território superior ao ocu-
pado pela França. Esses números 
dão a dimensão do desafio que 
as equipes das Unidades Móveis 
de Saúde do Sesc em Minas en-
frentam para realizar seu trabalho 
de levar saúde e bem-estar aos 
comerciários e seus dependentes 
nos quatro cantos do Estado.

 As ações do OdontoSesc 
(saúde bucal), do MedSesc Oftal-
mologia (cuidado com os olhos) e 
do Sesc Saúde Mulher (promoção 
da saúde feminina) atendem juntas 
uma média de 40 municípios por 
ano, não importando a distância. 
Prioritariamente, as localidades 
escolhidas não possuem unidades 

fixas do Sesc e sofrem com a falta 
de acessibilidade aos serviços de 
saúde. Em 2016, foram mais de 
41 mil atendimentos. Uma nobre 
missão.

Para a gerente de Unidades 
Móveis da instituição, Meyre Ribei-
ro, esse trabalho vai ao encontro 
da visão do Sesc em Minas, que 
é ser agente de transformação 
social. “Todos os tratamentos 
realizados são acompanhados 
por orientações que incentivam 
a conscientização do paciente 
quanto ao cuidado contínuo com 
sua própria saúde. Portanto, o 
Sesc não melhora a qualidade de 
vida das pessoas só no momento 
em que as unidades móveis estão 
nas cidades, mas possibilita que 

elas sejam transformadas continu-
amente, investindo no bem-estar, 
na autoestima e na educação em 
saúde”, observa. 

Desde 2012, o supervisor de 
Serviços Sociais, Marcelo Ale-
xandre Ferreira atua no MedSesc 
Oftalmologia, onde encontra sa-
tisfação após cada atendimento. 
“Para realizarmos nosso trabalho 
temos que abrir mão de muitas 
coisas, como o convívio diário com 
nossos familiares, pois ficamos 
fora de casa praticamente o ano 
todo. Mas quando vemos a feli-
cidade dos nossos pacientes ao 
serem atendidos, muitos à espera 
pelo serviço público durante 2, 3 
anos, temos a sensação de dever 
cumprido”, finaliza.

“Perspectivas Nacionais para 
o Setor Nuclear”, “O Acidente 
de Fukushima”, “Trinta Anos do 
Acidente de Goiânia”, “Aceitação 
Pública da Energia Nuclear”, “Es-
tado Atual do Projeto do Reator 
Multipropósito Brasileiro”, “Segu-
rança Nuclear, Proteção Física e 
Salvaguardas”, foram alguns dos 
temas debatidos na Internatio-
nal Nuclear Atlantic Conference 
(INAC), que reuniu renomados 
membros da comunidade científica 
nacional e internacional em Belo 
Horizonte entre os dias  22 a 27 de 
outubro, no Dayrell Hotel & Centro 
de Convenções. 

Fernando Coelho, ministro de 
Minas e Energia do Brasil, e Julián 
Gadano, subsecretário de Energia 
Nuclear e Ministério de Minas e 
Energia da Argentina estiveram 
presentes na abertura do even-
to. Mais de mil profissionais do 
setor passaram pelo congresso 
durante os 6 dias, que chegou à 
sua 8ª edição com o objetivo de 
discutir o desenvolvimento da 
tecnologia nuclear no Brasil e no 
mundo. 

Com o tema “Energia Nucle-
ar para Projetos Nacionais”, a 
INAC promoveu interações com 
pesquisadores nacionais e inter-
nacionais para o aperfeiçoamento 
da tecnologia nuclear. O encontro 
foi direcionado aos profissionais 
que atuam nas diversas áreas 
da energia nuclear, professores 
universitários e pesquisadores, 
além de militares da Marinha, 
Exército e Aeronáutica.

A t u a l m e n t e ,  a  I N A C  é 
estruturada em duas sessões 
técnicas independentes, que 
incluem a física de reatores e 
termohidráulica (ENFIR) e a área 
de aplicações na área nuclear 
(ENAN). Em paralelo, ocorreram 
ainda o Encontro da Indústria 
Nuclear (ENIN) e uma exposição 
técnica de pôsteres juniores, 
na qual estudantes de diversas 
faculdades e universidades bra-
sileiras apresentaram resultados 
relevantes obtidos em pesquisas, 
sob a supervisão de profissionais 
de instituições brasileiras.

Paralela à conferência, foi 
realizada a ExpoINAC 2017, ex-

posição comercial e técnica que 
tradicionalmente ocorre junto ao 
evento e tem o objetivo de oferecer 
aos seus participantes a possibi-
lidade de se conectar aos pales-
trantes, conquistar novos clientes 
e fortalecer laços já existentes. Os 
expositores também demostraram 
seus produtos e serviços, lança-
ram produtos e buscaram parcei-
ros nacionais e internacionais para 
formar novas alianças.

O evento foi realizado pela Asso-
ciação Brasileira de Energia Nuclear 
(ABEN), presidida por Olga Simba-
lista e que reúne diversos técnicos 
e pesquisadores do setor nuclear 
brasileiro. Entre suas atribuições, 
está a difusão de informações so-
bre as aplicações pacíficas da energia 
nuclear em diferentes campos da 
vida humana, como a geração de 
energia elétrica, a sua utilização na 
medicina, na agricultura e no meio 
ambiente. 

O trabalho da ABEN tem 
o objetivo de promover, cada 
vez mais, uma maior integração 
entre a comunidade nuclear 
e a sociedade brasileira.

esmeraldas trabalha projeto
para coleta seletiva do lixo

em novembro, a secretaria de meio Ambiente e a emater realizaram um fórum na cidade
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sesC em minas leva saúde 
a todos os cantos do estado

UnIDADES MóVEIS DA InSTITUIçãO TRAnSFORMAM A VIDA DE MILhARES DE MInEIROS

Docentes de JF são contempladas
com Prêmio Professores do Brasil

“Eu quero aquela cor. Como 
ela chama? Hummmm... Azul?” 
Foi percebendo como esses ques-
tionamentos aconteciam com 
frequência em sala de aula que as 
professoras da Escola Municipal 
(E.M.) Bonfim, em Juiz de Fora, 
Andrea Rodrigues de Oliveira e 
Keila Cardoso, desenvolveram o 
projeto “Identidade, Arte e Litera-
tura: Uma Parceria Colorida”, con-
templado na categoria “Educação 
Infantil: Pré-Escola”, na 10ª edição 
do “Prêmio Professores do Brasil”.

Vencedor da fase estadual, o 
projeto foi desenvolvido com alu-
nos de educação infantil durante 
2 meses, em 2016. Inspirado no 
livro de Drew Daywalt, “A Revolta 
dos Gizes de Cera”, o projeto 
contemplou a familiarização das 
crianças com as cores, com o mun-
do da comunicação (por meio de 
cartas enviadas pelos gizes) e das 
artes visuais, além de importantes 
conversas sobre sentimentos e ca-
racterísticas e ter um olhar atento 
ao outro. 

“O livro apresenta queixas 
sobre suas características e leva-
mos essas questões para serem 
trabalhadas dentro de sala de 
aula, fazendo uma ponte com as 
experiências dos alunos, sempre 
com um poema envolvido”, expli-
cou Andrea.

As professoras então digita-
lizaram as cartas que chegavam 
para os alunos todas as semanas. 
Elas eram interpretadas pelas 
crianças por meio de mosaicos, 
pinturas, desenhos de figura hu-
mana, mistura de cores, recorte 
e colagem, além da releitura de 
obras de renomados artistas, tor-
nando-os assim conhecidos para 
os discentes. Os trabalhos eram 
expostos semanalmente nas pare-
des da escola e foi finalizado com 
portfólio compartilhado com pais 
e alunos. O trabalho possibilitou a 
ampliação de conhecimento sobre 
artes e artistas, transformando a 
escrita numa forma de comunica-
ção divertida.

A diretora da escola, Nyvea 
Rosa de Castro, avaliou o projeto 
como inovador: “Esperamos que 
essa experiência seja exemplo 
para os educadores de forma ge-
ral. Que se torne prática a busca 
por descobrir novas formas de 
introduzir a arte no ambiente de 
sala de aula”. 

E la ressal tou a inda que 
“essa premiação foi um ganho 
que expressa a tamanha impor-
tância que o trabalho agrega, 
enr iquecido durante anos e 
expressado por meio de dese-
nhos livres”. O projeto segue 
concorrendo nas categorias 
regional e nacional do “Prêmio 
Professores do Brasil”.

PM
JF

Belo Horizonte sedia maior evento 
do setor nuclear da américa Latina
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China da carne. Chineses estão 
comprando médios e pequenos fri-
goríficos no Centro-Oeste do Brasil e 
dizem, no setor, que há negociação 
para a compra da JBS. Como a Chi-
na é a maior cliente da nossa carne 
bovina, o receio dos criadores é que, 
com a venda dos frigoríficos, forme-
-se um cartel capaz de achatar os 
preços. (Fonte: O Globo)

isto pode, instagram? A escritora 
e apresentadora Fernanda Young, 
postou que a capa do disco “Joia”, de 
Caetano Veloso, foi removida pelo Ins-
tagram. “Ela já havia sido censurada 
em 1975, na ditadura militar”, lembrou. 
Na capa, Caetano, sua primeira mulher 
Dedé Gadelha e o filho Moreno posam 
pelados (só uma pomba cobre o pênis 
do cantor). “O que se vê ali é o amor e 
respeito, acolhimento, comunhão com 
a natureza (...) O pervertido é aquele 
que censura, pois o errado habita 
na cabeça maldosa dele”, escreveu. 
(Fonte: O Globo)

Luz mais cara. “As contas de luz 
poderão seguir com bandeira tarifária 
vermelha de nível dois, em novembro, 
se não houver uma melhora nas condi-
ções climáticas antes do final do mês”, 
aponta o diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Romeu Rufino. As bandeiras tarifárias 
geram custo extra para os consumido-
res quando saem do nível verde para o 
amarelo ou para a bandeira vermelha, 
que tem dois patamares. No segundo 
e mais caro nível, vigente desde o 
início deste mês, a bandeira vermelha 
representada adicional de R$ 3,50 a 
cada 100 quilowatts-hora consumidos.

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

stF suspende portAriA
do trAbAlho escrAVo

mAis de 1 milhão de cnpJs suspenso

pis/coFins preocupA empresários

Criticado no Brasil e no exterior por ter editado 
a portaria que rever as regras para a fiscalização 
do trabalho escravo, o governo teve duas der-
rotas no meio jurídico. A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu 
uma liminar suspendendo os efeitos da medida, 
sob o argumento de que ela “vulnera princípios 
basilares da Constituição, sonega proteção ade-
quada e suficiente a direitos fundamentais nela 
assegurados e promove desalinho em relação a 
compromissos internacionais”. Momentos depois, 
a Justiça do Trabalho do Distrito Federal que havia 
determinado a publicação da lista suja do trabalho 
escravo pelo Ministério do Trabalho, informou que 
não cabe mais recursos contra a decisão. No caso 
da liminar do STF, a decisão é provisória e precisa 
ser confirmada pelo plenário do tribunal.

Os Microempreendedores Individuais (MEI) 
que estão inadimplentes com o pagamento dos 
tributos relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017 
tiveram o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNJP) suspenso por 30 dias. Segundo o Minis-
tério do Desenvolvimento, cerca de 1,4 milhão de 
CNPJ foram suspensos. Esse montante representa 
18,9% da base total de empresários enquadrados 
no MEI, que chega a 7,4 milhões. Foram afetados 
pela medida os microempreendedores que não pa-
garam nenhuma guia mensal (DAS) referente aos 
períodos de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram 
declarações anuais referentes aos anos de 2015 
e 2016. De acordo com o Ministério do Desenvol-
vimento, a suspensão temporária é uma chance 
para que aqueles que estão inadimplentes regu-
larizem a sua situação até o dia 22 de novembro. 
Caso contrário, após o período, poderá ocorrer o 
cancelamento definitivo do CNPJ. (Fonte: O Globo)

Empresários da área de telecomunicação se 
reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, para pedir que não haja aumento da alí-
quota do PIS/Cofins para o setor. Eles temem que 
o governo resgate essa gestão de Dilma Rousseff 
(PT), à medida que precisa reforçar a arrecadação. 
O presidente da Vivo, Eduardo Navarro, alertou para 
o fato de que uma alta no tributo, nesse momento, 
acarretaria um aumento do preço dos serviços para 
o consumidor. O pleito, no entanto, vai além do setor 
de telecomunicações e atinge todo o segmento de 
serviços. Da mesma forma como foi desenhada, a 
proposta de reforma do PIS/Cofins unifica os dois 
tributos de maneira gradual, com um período de 
transição. Para o setor de serviços, a alíquota subiria 
dos atuais 3,65% para 9,25%.

ministro da saúde português vem a
contagem divulgar novo atendimento

O prefeito Alex de Freitas 
(PSDB) está em busca 
de novas conquistas para 
o município. Em Lisboa, 

ele se reuniu com o secretário 
de Estado da Saúde de Portugal, 
Manuel Delgado, para alinhar a 
implantação em Contagem de 
uma Central de Atendimento por 
Telefonia, que funciona 24 horas. 
O sistema está consolidado no país 
europeu, com a atuação de mais 
de 40 enfermeiros e uma equipe 
médica capacitada.

A Secretaria de Estado da 
Saúde Lusitana se equivale ao 
Ministério da Saúde no Brasil. O 
secretário estará em Contagem em 
16 de novembro, quando assina 
o Memorando de Intenção para 
criação da central. “Esse modelo 
foi desenvolvido durante 4 anos em 
Portugal e obedece todos os proto-
colos médicos do nosso país. Agili-
za o atendimento, reduz em 30% o 
número de consultas nas unidades 
de saúde e, consequentemente, os 
custos”, destaca Delgado.

Ele explica como funciona a 
central de atendimento: “A pessoa 
liga e recebe orientações da equipe 
de profissionais da saúde, que faz 
perguntas sobre o que o solicitante 
está sentindo. Para que não haja 
divergências, é feita a mesma 
pergunta de formas diferentes. O 
atendente questiona, por exemplo, 
quanto de febre a pessoa tem. De-
pois de mais um tempo de diálogo, 
pergunta qual a temperatura da 
pessoa”, diz o secretário.

Caso fique constatado que a 
pessoa necessita de atendimento 
médico presencial, ela é encami-
nhada à unidade de saúde mais 
próxima de casa. No Brasil, atendi-
mentos pediátricos já são feitos por 
meio do telefones disponibilizados 
pelos médicos após a criança ser 
levada ao consultório.

A audiência de Alex de Freitas 
com Manuel Delgado foi agen-
da pelo deputado Antônio Jorge 
(PPS), ex-secretário de Estado de 
Saúde de Minas Gerais. O prefeito 
estava acompanhado do secretá-
rio Municipal de Comunicação e 
Transparência de Contagem, Gui-
lherme Ítalo, e do deputado João 
Vítor Xavier (PSDB).Alex de Freitas, manuel delgado e João Vítor Xavier
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Projeto em Ipatinga cria
selo “Empresa Acessível”

Foi aprovado na Câmara Mu-
nicipal de Ipatinga, em primeira 
discussão e votação, o Projeto de 
Lei 77/17, que institui o Programa 
Ipatinga Acessível que visa incen-
tivar o comércio local a adaptar o 
ambiente para atender pessoas 
portadoras de necessidades es-
peciais. 

Autor do projeto, o presidente 
do legislativo, vereador Nardyello 
Rocha (PMDB) explica que serão 
considerados todos os tipos de 
deficiência; motora, auditiva, vi-
sual (total ou parcial), e mental ou 
intelectual. 

“Trabalhamos pela inclusão, 
nosso objetivo é incentivar os 
estabelecimentos a promoverem 
atendimento qualificado aos con-
sumidores portadores de necessi-
dades especiais”, afirma Nardyello.

Para identificar os estabeleci-
mentos acessíveis, será concedido 
o selo “Empresa Acessível” aos 
estabelecimentos que se adapta-
rem para receber com qualidade 
as pessoas portadoras de neces-
sidades especiais.

A identidade visual será com-
posta por cinco estrelas e cada 
estrela representa um dos quatro 
tipos de acessibilidade, sendo 
que a quinta estrela indica que 
o estabelecimento é totalmente 
acessível. 

Os critérios de inscrição, par-
ticipação e categorização do re-
ferido programa, serão regidos 
pelo regulamento elaborado pelo 

Executivo. Para receber a honraria, 
o Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência indicará o nome do 
estabelecimento que preencher os 
requisitos apontados na lei. 

O projeto ainda será apreciado 
em segunda discussão e votação, 
em seguida, segue para sanção 
do Executivo.

Presidente da
câmara, vereador
nardyello rocha

CM
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reconhecimento

o presidente da Almg, Adalclever lo-
pes (pmdb) entregou, na última sema-
na, uma homenagem ao presidente do 
crcmg, rogério marques noé, pelos 70 
anos da fundação e o serviço presta-
do à sociedade. A reunião foi indicada 
pelo deputado leonídio bouças (pmdb)

Ed
ua

rd
o 

Ba
ti

st
a

Vereador marcos
da luz entregando
título de cidadão

Honorário ao
sebastião Ladislau

dos santos, opopular
“tião caldo de cana”,
liderança comunitária

e comerciante
no município

coronel FAbriciAno
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presidente dA AssociAção mineirA de
cronistAs esportiVos (Amce) – amce@amce.org.br

Luiz CarLos Gomes

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

daniel Amaro

o seu consórcio multibrasileiro

O torcedor cinco estrelas que 
gosta de um bom lugar para se reunir 
com os amigos cruzeirenses ganhará 
uma grande novidade em breve. No 
próximo dia 10 de novembro, às 
18h, o Cruzeiro vai inaugurar o Bar 
e Restaurante Confraria Celeste, pri-
meiro espaço do tipo 
do Pentacampeão da 
Copa do Brasil.

O presidente Gil-
van de Pinho Tava-
res, acompanhado do 
vice-presidente admi-
nistrativo José Fran-
cisco Lemos Filho, do 
diretor comercial Rob-
son Pires, e do diretor 
de marketing Marco-
ne Barbosa, visitou 
o local que sediará a 
Confraria Celeste. O 
espaço está localiza-
do na Praça Marília de 
Dirceu, um dos pontos 
mais tradicionais de 
Belo Horizonte.

O Bar e Restau-
rante Confraria Celes-
te, uma parceria com 
a SportFood Franchi-
sing e Licenciamento (empresa da 
Pluri Consultoria), contará com uma 
decoração típica do Cruzeiro. Além 
de oferecer uma grande variedade 
de itens gastronômicos, o espaço 
transmitirá todos os jogos do Tetra-
campeão Brasileiro.

Gilvan destacou que o lugar 
está recebendo os ajustes finais 
para receber o apaixonado pelo 
Maior de Minas e acredita que 
a Confraria Celeste será abra-
çada pela imensa Nação Azul. 
“O espaço está aprovado. Está 

tudo muito bonito e 
tenho certeza de que 
será um ponto de en-
contro agradável do 
cruzeirense. Ainda 
não tínhamos um bar 
típico do clube e cer-
tamente o torcedor 
i rá adotá-lo como 
sendo seu”, afirmou.

Pires sinal izou 
que o Cruzeiro pre-
tende expandi r  a 
rede de restaurantes 
em todo o país em 
uma espécie de fran-
quia. Ele ainda cita 
que o espaço aten-
derá todo t ipo de 
público. “A Confraria 
Celeste é um lugar 
onde o torcedor se 
sentirá dentro do clu-
be. É um ambiente 

que terá totalmente a identidade 
e o conceito azul e branco. O 
cruzeirense poderá consumir suas 
refeições diárias como almoço, 
jantar e o happy hour em um local 
em que ele estará dentro do clube 
de seu coração”, comentou.

A temporada 2017 do fute-
bol brasileiro vai caminhando a 
passos largos para o seu mo-
mento final. O Corinthians já 
não aguenta de tanta ansiedade 
para colocar a mão na taça. Mé-
rito dele. Arrancou bem, somou 
pontos a vontade, tomou larga 
dianteira e agora respira ar puro. 
Evidente que contou com a falta 
de competência dos demais 
competidores. Quando deu mole, 
caiu de produção, os demais 
não tiveram força suficiente para 
dobrar a esquina. Sorte do timão. 
Pelo jeito vai levar o caneco sem 
maior esforço. Aí fica a difícil per-
gunta. Será que tudo isto foi bem 
planejado. Sinceramente tenho lá 
minhas dúvidas. 

No começo do ano, Palmei-
ras, Flamengo, Grêmio e Atlético, 
não necessariamente nesta or-
dem, eram tidos como favoritos. 
Investiram montanhas de dinhei-
ro, segundo seus dirigentes, na 
montagem dos seus elencos e 
comissões técnicas. Jogadores 
famosos e experientes, com pas-
sagem por grandes times do mun-
do foram contratados. Aqui em 
Minas, o Atlético usou e abusou 
em formar um time de estrelas. 
Não deu certo. Da mesma forma 
temos o exemplo do Palmeiras. 
Torrou milhões e montou um time 
apenas razoável. Corre risco de 
nem conseguir ser vice. 

Flamengo e Grêmio também 
adotaram o mesmo planejamento, 
com orçamento menor eu penso, 
mas alto para campanha tão irre-
gular. Enquanto isso, o Corinthians, 
com um grupo de jogadores peque-
no e nem tão expressivo, apos-
tando num jovem e desconhecido 

treinador, vai deixando todo mundo 
na poeira. Alguns afirmam que a 
arbitragem favoreceu e muito o 
timão, mas olhando com cuidado 
e sem paixão, essa tal ajuda não 
foi assim tão importante. Os outros 
times também foram prejudicados 
ou ajudados pelos donos do apito. 
Aliás, arbitragem de futebol é um 
caso sério. Uma lástima de cabo 
a rabo.

Mas voltemos ao tal planeja-
mento. Será que tudo isto que es-
tamos acompanhando foi mesmo 
planejado. Sei não, tenho muitas 
dúvidas. Acho que os dirigentes 
do futebol planejam com o cora-
ção. Colocam a paixão bem na 
frente da razão. Basta aparecer 
alguém oferecendo um jogador 
de nome que eles logo suspiram 
fundo e contratam. Deixam em 
segundo plano alguns quesitos 
importantes como idade, condi-
ção física, qualidade técnica atual 
e por aí afora. Em outros casos, 
apostam em jogadores indicados 
por investidores, sem analisar 
com profundidade se o cara é ou 
não é mesmo um bom jogador. 
De vez em quando esse tipo de 
ação dá certo. Na maioria das 
vezes não dá. É o que estamos 
cansados de observar. 

Por essa razão, não acredito 
muito no tal planejamento em 
futebol. Não como dirigentes e 
treinadores pregam. Evidente 
que planejamento é fundamental, 
mas para funcionar e dar bons 
resultados é preciso muito mais 
do que só paixão e sonhos.

Mas vamos deixar planeja-
mento para quem tem competên-
cia e vamos falar de arbitragem 
no futebol. Um negócio polêmico 

e complicado desde que a bola 
começou a rolar. As entidades 
que controlam o futebol já ten-
taram de tudo para resolver a 
questão. Parece praga ou algo 
pior. Quanto mais mexe, piora. 
Nos últimos tempos inventaram 
mais dois ajudantes para ficar 
como poste atrás do gol. A única 
missão dos caras é observar 
se a bola entrou ou não entrou. 
Foi pênalti ou não. Não é que 
os tais aspones não conseguem 
enxergar nada.

Lá de longe, do posto de 
transmissão ou no meio da tor-
cida, todo mundo vê o certo e o 
errado, menos o cidadão que está 
lá bem do lado. É impressionante!

Agora, querem implantar o ár-
bitro de vídeo. Apareceu dúvida, 
o jogo para e tem conferência na 
tela. A ideia é boa. A tecnologia 
está aí para ajudar. O problema é 
que vai custar caro. Nos grandes 
jogos, dentro dos grandes está-
dios, acredito que vai funcionar 
para dirimir incertezas. Como a 
arrecadação é alta, o custo será 
diluído. Mas como vai ficar a 
situação nos estádios pequenos, 
nos jogos das demais séries e 
nos campeonatos regionais pelo 
interior. Vamos continuar depen-
dendo dos árbitros e seus auxi-
liares que são bem preparados 
para correr, possuem força sufi-
ciente para soprar um apito, mas 
sofrem com a impossibilidade de 
enxergar o que é necessário para 
justificar o cachê que recebem. 

Mas vamos ser otimistas, 
acreditando que com bom plane-
jamento e alta tecnologia o futebol 
possa melhorar dentro de campo. 
Isso é que é importante.

“projeto verão” aumenta busca 
por academias nesta época do ano

Mal entramos na primavera e já tem gente 
de olho no verão. A quantidade de pessoas 
que frequentam a academia nesse período 
do ano tem um aumento considerável. Em 
alguns estabelecimentos de Juiz de Fora, o 
número de alunos chega a ser 30% maior na 
comparação com outros meses. É que muitos 
aderem ao tal “projeto verão”, pensando em 
deixar alguns quilinhos a menos para trás.

Em uma academia na Zona Sul, o geren-
te Antônio Carlos explica que o movimento 
aumentou. “Somente no mês de outubro per-
cebemos um crescimento de 15% no número 
de alunos na comparação com os meses 
anteriores. O principal público é o feminino, 
que nos procura para fazer aulas de zumba”. 
A demanda é tanta que a academia passou 
a oferecer diferentes horários para a modali-
dade. “Antes nós tínhamos aulas de zumba 
somente na parte da noite, agora também 
temos de manhã e a tarde”.

A proprietária de uma academia na Região 
Central, Paula Almeida afirma que a quanti-
dade de matrículas cresceu 30% este mês. 
“Muitos nos procuram para iniciar o projeto 

verão, mas tem alguns que querem simples-
mente fazer alguma atividade para manter um 
hábito de vida mais saudável. Nós oferecemos 
atividades aquáticas, de dança e de luta. To-
das têm um preparador físico para orientar o 
aluno. As aulas de zumba e musculação tem 
sido as mais procuradas”.

A vendedora Mariana Oliveira diz que pre-
tende viajar em dezembro para passar o ano 
novo na praia. “Entrei para a academia tem três 
semanas e estou muito empolgada. Acho que 
o mais importante é emagrecer com saúde. 
Eu tenho feito dieta, aliada a atividade física e 
parece que já me sinto mais leve. Eu gosto de 
chamar este momento de projeto biquíni”. Ela 
conta que pratica aulas de dança e spinning.

O estudante universitário André Silva tam-
bém é adepto do projeto. “Quero curtir as férias 
em boa forma e voltei a malhar tem um mês. 
Tenho feito musculação cerca de 1h30 todo dia 
e também exercícios aeróbicos. Meu objetivo 
é perder oito quilos até dezembro. Estou feliz 
com os resultados e já emagreci quase três 
quilos, o que tem me incentivado a continuar”.

De acordo com o personal trainer Rodrigo 
Barros, muita gente adere a dietas malucas 
para perder peso mais rapidamente ou intensi-
ficam os treinos. Ele alerta que é fundamental 
o acompanhamento profissional para ter uma 
vida mais saudável. “O alongamento é muito 
importante antes e depois da prática dos exer-
cícios. É preciso consultar o preparador físico 
antes de fazer qualquer atividade, porque cada 
aluno tem um condicionamento físico e a rotina 
tem que ser adequada a sua realidade”.
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de zumba somente
na parte da noite,

agora também
temos de manhã

e a tarde”

em alguns estabelecimentos, movimento chega a ser 30% maior na comparação com outros meses
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cruzeiro vai inaugurar bar 
temático no início de novembro

O lugar está
recebendo os
ajustes finais
para receber

o apaixonado
pelo Maior de

Minas e acredita
que a Confraria

Celeste será
abraçada pela

imensa nação Azul

confraria celeste está localizada na praça marília de dirceu
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Planejamento e árbitro de vídeo


