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CÂNCER DE PRÓSTATA ATINGE
MAIS DE 61 MIL HOMENS POR ANO
#SaúdeDoHomem

N

o Brasil, a cada 36 minutos morre um paciente vítima de câncer de próstata. Devido a esse
número, entidades lançaram a
campanha Novembro Azul, com
a finalidade de alertar sobre os riscos da patologia e também sobre a saúde do homem.
De acordo com informações do Inca, de janeiro a dezembro deste ano, serão contabilizados 61.200 novos casos no país, sendo 5. 920
em Minas. Saúde & Vida – Página 7

Reta final
Empresários
estão otimistas

Visita de Lula a Minas
atrai população carente
Divulgação/internet

A visita do ex-presidente Lula (PT) a Minas
reuniu milhares de pessoas de baixa renda,
já que o petista esteve em 20 cidades nas
regiões mais pobres de Estado. O palanque
foi frequentado por centenas de lideranças,
incluindo o governador Fernando Pimentel
(PT), além da ex-presidente Dilma Rousseff
(PT). Política – Página 3

A expectativa dos pequenos empresários
aumentou em 8% no quesito investimento nos
seus negócios. A grande maioria tem o objetivo
de melhorar as vendas neste fim de ano. O ânimo dos lojistas cresce no momento em que o
mercado de trabalho dá sinais de regeneração.
Economia – Página 4

Retorno à sala de
aula depois dos 40

Pimentel, Lula
e Dilma em
Diamantina

Pessoas acima de 40 anos estão cada vez
mais interessadas em prestar vestibular, com
intuito de cursar o ensino superior, segundo
revela pesquisa do Ministério da Educação. O crescimento anual tem sido de 2%.
Educação e Cultura – Página 8

As recentes mudanças nos critérios de avaliação da prova de redação do Enem são motivos de críticas
por parte da professora Sandra Tosta, da PUC Minas. Para ela, isso pode virar um canal de preconceito de
toda ordem. Opinião – Página 2

BLACK FRIDAY: FATURAMENTO DE R$ 2 BI

ALERTA
Municípios mineiros
podem virar desertos
Uma média de 142 municípios, localizados
no Norte de Minas, podem ser transformados
em deserto em 20 anos, revela estudo do Ministério do Meio Ambiente. A região tem cerca
de 2,2 milhões habitantes e ocupa um terço do
território do Estado. Cidades – Páginas 10
Ivan Rodrigues

CONTROVÉRSIA NO ENEM

Divulgação

Muitos estabelecimentos comerciais de
Belo Horizonte estão
se preparando para a
Black Friday. Estimativa
de empresas especializadas em comércio
eletrônico apontam um
crescimento de 15%,
com faturamento médio
R$ 2,185 bilhões, isso
sem calcular as vendas nas lojas físicas.
Economia – Página 5

Moda oferece nova chance para detentas

Geral – Página 9
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Justiça suspende nota zero em redação
do Enem que ferir direitos humanos
Loraynne Araujo

O

O Movimento Escola Sem Partido, que entrou com essa ação,
afirma que os alunos não deveriam fingir ter outro posicionamento para passar em um prova. Qual a sua opinião sobre isso?

Eu acredito que sim, porque essa mudança
também abre um leque enorme de temas, que
podem alcançar questões sobre o ponto de vista negativo do preconceito e da discriminação.

Eu discordo. Quando se define parâmetros na escrita de uma redação, eles levam em consideração
que somos um país historicamente desigual, diferente e diverso e, mais do que nunca, é preciso que não
percamos isso de vista. Essa alegação não tem sustentação nenhuma, pois, na verdade, não é contradizer a
carta de direitos humanos, mas é desconhecer e desconsiderar um documento mundial e a sua importância.

Essa mudança pode abrir
brechas para que as pessoas sejam ainda mais
preconceituosas?

Pode-se dizer que polarização da política,
que vivemos atualmente, chegou à prova do Enem?

Na verdade, isso pode virar um canal de
expressão dos preconceitos de toda ordem.
Essa mudança no edital do Enem é um retrocesso imensurável. Não é possível liberar
qualquer tipo de intervenção numa redação,
não criar nenhum parâmetro para impedir que
as pessoas escrevam coisas contra as outras
ou que desabafem todo o seu preconceito,
discriminação e misoginia e, logo em seguida,
pensar em algo que possa intervir na realidade. Não tem nenhuma coerência o que foi
feito e, do meu ponto de vista, é um absurdo.

Reprodução Puc Minas

Enem acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro e, com isso, cresce a esperança
das pessoas em cursar o ensino superior.
No entanto, uma mudança nos critérios
de avaliação da redação tem deixado os participantes receosos. No dia 25 do mês passado, o
desembargador federal Carlos Moreira Alves, do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1),
decidiu suspender a nota zero para os alunos que
ferirem os direitos humanos no texto. A decisão
foi tomada em ação civil pública do Movimento
Escola Sem Partido. Na determinação, o magistrado afirma que conteúdo ideológico deve ser um
dos elementos da correção e não “fundamento
sumário” para desconsiderar, sem avaliação, o
“conteúdo intelectual desenvolvido”.
De acordo com a ONU, “os direitos humanos
são inerentes a todos, independentemente de
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião
ou qualquer outra condição”. Além disso, “incluem
o direito à vida e à liberdade, à liberdade de
opinião e de expressão, o direito ao trabalho e
à educação, entre outros. Todos merecem estes
direitos, sem discriminação”.
Para discutir sobre essa polêmica, o Edição
do Brasil conversou com Sandra Tosta, professora do Programa de Mestrado em Educação
da PUC Minas e pesquisadora nas áreas de
Antropologia Urbana, Comunicação e Educação.

Pode haver alguma alteração no tema da redação
devido a essa modificação?

Vejam algumas frases que
zeraram redações anteriores:

Sem dúvida. Essa mudança reflete a situação que vivemos: um governo ilegítimo e que tem destruído,
diariamente, todo e qualquer direito
social, além das garantias que dizem
respeito à cidadania e a convivência
entre as pessoas. Esses cidadãos
não tem legitimidade nenhuma para
estar em Brasília e fazer isso.

Sandra Tosta é
professora do
Programa de
Mestrado em
Educação da
PUC Minas

“Para combater a intolerância religiosa,
deveria acabar com a liberdade de expressão”;
“Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única”;

“Os direitos humanos
são inerentes a todos,
independentemente de
raça, sexo, nacionalidade,
etnia, idioma, religião ou
qualquer outra condição”
Saiba quais são os possíveis temas da redação
deste ano, de acordo com o professor de português
Marcelo Batista, da Qualoo Escola Criativa:
1- A homofobia no Brasil contemporâneo
2- A questão indígena no Brasil
3- Mobilidade urbana no Brasil
4- Os jovens e os movimentos sociais no Brasil
5- Legalização da maconha

“(Deve) ser massacrado na cadeia”;

6- Notícias falsas

“Deve sofrer os mesmos danos causados à
vítima, não em todas as situações, mas em
algumas ou até mesmo a pena de morte”;

7- A depressão entre os jovens no Brasil

“Fazer sofrer da mesma forma a pessoa
que comete esse crime”;

9- A Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis
no Brasil

“Muitos dizem [...] devem ser castrados,
seria uma boa ideia”.

10- Os limites entre o discurso de ódio e a liberdade
de expressão nas redes sociais

8- Os desafios na obesidade no Brasil

EDITORIAL

Hyé Ribeiro

Controvertida Pampulha

Mais uma vez a Pampulha foi inserida no noticiário, por conta da morte
do morador de Contagem Aristeu de Souza Lima, de 42, que, após visitar
o Parque Ecológico, foi internado e acabou morrendo. Conforme laudo da
Fundação Ezequiel Dias, a causa da morte foi à febre maculosa, o que
aumenta a suspeita de contaminação pelo carrapato-estrela encontrado
em capivaras e roedores. Esses animais causam inúmeros transtornos,
continuam próximos à lagoa e criam um embate entre ambientalistas e
autoridades municipais.
Na verdade, o que se tem como resposta é o silêncio e isso é inadmissível, principalmente, ao constatar a existência de vítimas fatais ao
longo dos últimos anos. É hora de extinguir as controvérsias para que
o projeto de revitalização da Pampulha saia do papel e o espaço seja
destinado, exclusivamente, ao lazer das pessoas.
É bom relembrar que o título de Patrimônio Cultural da Humanidade,
conquistado pela Pampulha, é provisório. Os representantes da Unesco,
organização concedente do registro, voltarão aqui nos próximos 3 anos
para fazer uma nova avaliação. A finalidade é verificar se todas as promessas explicitadas estão em curso.
Claro que os desafios de outrora continuam em pauta. A começar pela
invasão do Iate Tênis Clube de uma parte da lagoa. Falta à restauração
da Igreja de São Francisco de Assis, um dos motivos religioso-cultural
para justificar a aprovação do projeto. Acrescenta-se a isso outras preocupações, como a Casa do Baile e o antigo Cassino, onde, hoje, funciona
o Museu de Arte da Pampulha. Como se não bastasse, o espelho d’água
está contaminado, impróprio para a prática de esportes ou lazer, por conta
de esgoto infecto que é despejado no local diariamente.
Mesmo assim, entidades especializadas continuam divulgando a
região como uma opção de turismo para quem visita a capital mineira.
Deste modo, a responsabilidade é do poder público, a quem cabe a
obrigação de levar o que foi prometido aos órgãos internacionais, sob a
pena de perder o título que traz tanto prestígio.
O bom senso recomenda que haja mais serenidade, compromisso
e decisão, visando alocar recursos financeiros, além da mobilização
de especialistas de diferentes áreas para conduzir a preservação do
conjunto por dois motivos principais: conservar a presença de milhares
de visitantes no local e garantir a imortalidade do visionário Juscelino
Kubitschek, idealizador de tudo isso.
Claro que o prefeito Alexandre Kalil (PHS), com seu tirocínio de administrador e empresário, não irá permitir anacronismo nesse processo.
Contudo, almeja-se prioridade, posto que o projeto é bastante significativo,
inclusive capaz de contribuir para nos firmamos também como um destino
turístico, sobretudo, pelos amantes da natureza e da cultura, frente a
outros complexos arquitetônicos contemporâneos.
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Alegria, alegria
O povo brasileiro é, desde sempre,
reconhecidamente um povo alegre.
Certamente a miscigenação entre
colonizadores e índios e, posteriormente, africanos, além dos imigrantes
dos séculos 19 e 20, tenha formado a
receita para construção dessa nossa
característica tão peculiar e boa.
A CNN, há um tempo, elegeu o Brasil como um dos 12 países mais “legais”
do planeta, tendo como característica
principal nosso espírito alegre. Pesquisas internacionais e da Embratur vêm
ao longo dos últimos anos apontando
que, para mais de 50% dos estrangeiros, a alegria do povo brasileiro é o melhor do Brasil. Nosso maior patrimônio.
Os nossos poetas, cantores, escritores, roteiristas não se cansam de
expor essa nossa característica. Até
mesmo o Tio Sam reconheceu essa
nossa peculiaridade e a imortalizou,
dando enorme projeção à criação do
personagem, do imortal Walt Disney em
1943, o Zé Carioca (Joe Carioca), em
plena segunda guerra mundial, quando
os Estados Unidos flertavam com o
Brasil visando interromper a discreta,
vergonhosa e inescrupulosa aliança de
Getúlio Vargas com o poder alemão.
Alegria, por definição literal, é um estado de viva satisfação e contentamento.
Psicologicamente é mais do que uma
simples reação à um estímulo, é uma reação bioquímica do organismo. Existem
estratégias inconscientes que incentivam
esses mecanismos resultando nessa
sensação, como sorrir, abraçar e acariciar. Elementos que, de alguma forma,
contribuem para o esclarecimento dessa
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característica motivadora e atraente da
atitude do “ser alegre”, bem como, faz a
maior parte dos brasileiros, alegremente,
se identificar.
Além desse aspecto individual,
pessoal, interior, a alegria está diretamente relacionada a fatores externos
e a resultados de estímulos. Assim,
considerando a realidade atual do nosso
país, é incontestável que estejamos a
cada dia tendo menos motivos para
estarmos alegres.
Temos atualmente, de forma inédita,
um presidente denunciado duas vezes
pela Procuradoria Geral da República
por corrupção e, antes que se diga que
é perseguição política, o Brasil assistiu
este presidente sendo conivente com
atos criminosos e sendo o destinatário
dos milhões em propinas nas malas e
caixas dos ‘Loures” e “Gedeis”. Atos e
fatos que nada contribuem para o nosso
estado de alegria.
A alegria do brasileiro também
diminui ao ver o cinismo do Congresso
em absolver Michel Temer (PMDB0
das denúncias ao custo de R$ 32,1
bilhões entre junho e outubro desse
ano, em concessões e medidas negociadas desde a primeira denúncia, além
do empenho de mais R$ 4,2 bilhões em
emendas. Todo esse sórdido esforço
realizado com nosso dinheiro e, principalmente, sem a nossa aprovação.
Apesar do discurso repleto de sofismas da equipe econômica de Temer,
capitaneada pelo ministro/candidato
Henrique Meirelles, na verdade, o que
se vê é o déficit do estado brasileiro
bater em quase R$ 160 bilhões. E,
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também, há uma política amparada no
lado nefasto do capitalismo, que prioriza
os banqueiros, proporcionando-lhes
recordes inéditos de lucro, e também
àqueles poucos aos quais está sendo
entregue o patrimônio do Brasil por meio
das privatizações, enquanto o poder de
compra do brasileiro comum tristemente
diminui. Essa estratégia expõe um grande contrassenso e irresponsabilidade
pois, a história em especial a mais
recente, nos prova que o país só tem
crescimento real quando o trabalhador,
a massa, a base da pirâmide detêm
alguma capacidade financeira, de consumo e de ser alegre.
Essa alegria do brasileiro diminui
quando vê o Senado Federal, negociado por Temer, emparelhado com a
covarde e conivente Suprema Corte de
Justiça, o STF, absolver o senador, comprovadamente corrupto, Aécio Neves
(PSDB). Impunidade que dói na alma
de todo brasileiro de bem e revolta até
os mais pacíficos. Afasta nossa alegria.
Assim como alegria e felicidade se
relacionam entre ter e ser, essa irresponsabilidade, esse cinismo e impunidade desse governo, além de destruir
nossa alegria, tira a nossa felicidade
pois, além de termos cada vez menos,
somos, gradualmente, cada vez menos. Nos sentimos cada dia menores,
temos cada vez menos orgulho de nós
mesmos, volta aquela triste vergonha
de sermos brasileiros. Vergonha por
sermos injustiçados e desrespeitados
como cidadãos e como nação. E vergonha e alegria não habitam o mesmo
país, o mesmo povo, o mesmo coração.
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Minas já está em ritmo
da sucessão presidencial
Divulgação

Oposicionista mais cauteloso

Tércio Amaral
A recente visita do ex-presidente Lula (PT)
a Minas acendeu o estopim da sucessão presidencial de 2018 no Estado, onde o petista não
ficou apenas em contato de cúpula como os
seus possíveis concorrentes.
O ex-chefe do executivo nacional se postou como pré-candidato nas inúmeras cidades
por onde passou. Em alguns casos, Lula foi
vaiado, porém, na grande maioria, o petista foi
ovacionado pela população carente de liderança
nacional, já que o atual presidente da República,
Michel Temer (PMDB), não tem proporcionado
a devida importância aos mineiros.
Em geral, Lula buscou reconquistar a
confiança do eleitor com a promessa de voltar
a comandar o Brasil e então: “Regressar com
todas as conquistas sociais retiradas do povo
neste governo golpista”, prometeu.
Minas Gerais, seguramente por representar
o segundo colégio eleitoral brasileiro, tem sido
pautada pelos pretensos candidatos à sucessão
nacional. Essa lista de visitantes teve início com
a presença do representante do Partido Verde,
Álvaro Dias e do prefeito de São Paulo, João
Doria (PSDB). Posteriormente, foi a vez do governador paulistano Geraldo Alckmin (PSDB),
seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e
do deputado Jair Bolsonaro (PSC).

Comentários ouvidos nos corredores do Congresso Nacional
dão conta de que as pautas de matérias a serem votadas na
Câmara serão feitas pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia
(DEM), mesmo que os projetos sejam de interesse do executivo.
O motivo, no entanto, o Brasil já sabe: o presidente Michel Temer
(PMDB) está, literalmente, sem o denominado capital político para
enfrentar empreitadas dessa natureza. Coitado dele sô!
Cena única. Enquanto isso, o presidente da República
continua virando as costas para Minas. Que absurdo, gente!

Temer x Orion Teixeira
Em Belo Horizonte, ao participar de um programa político
na TV Assembleia, o cronista político Orion Teixeira disse: “O
presidente Temer (PMDB), apesar de cuidar de sua saúde,
continua no CTI da política”.

Facebook/Divulgação

PT de Minas
A presidente estadual do PT, Cida
de Jesus, fez seguinte comentário sobre
a presença de Lula em Minas: “Com
muita esperança e com o povo, assim
foi a Caravana Lula Pelo Brasil em Minas
Gerais. Em 8 dias de estrada,
percorremos mais de 1800
km e visitamos 20 cidades.
Ouvimos de perto os anseios
da população do Estado. Por
onde passamos, escutamos
do povo relatos emocionantes.
Gente que só pode ter acesso
mineiro
à moradia digna por meio do

‘Minha Casa Minha Vida’ e à educação pelos
programas implementados durante os governos do PT, que mudaram a cara do Brasil e
que, agora, estão sendo interrompidos por
políticas de retrocesso de Temer”.
“Os mineiros mostraram que reconhecem
o que os governos petistas fizeram pelo Brasil
e por Minas Gerais. Por isso, Lula lidera todas
as pesquisas para 2018”, afirmou a presidente.

Por onde a
caravana passou?

F

Sucessão estadual

Situação complicada

As 20 cidades foram: Ipatinga,
Periquito, Governador Valadares,
Teófilo Otoni, Catuji, Padre Paraíso,
Itinga, Itaobim, Araçuaí, Coronel
Murta, Rubelita, Salinas, Francisco
Sá, Montes Claros, Bocaiuva, Olhos
D’Água, Couto Magalhães, Diamantina, Cordisburgo e Belo Horizonte.

Desgastado em sua região política, especialmente, em
Divinópolis, o deputado federal Domingos Sávio (PSDB), teria
aproveitado da condição de presidente do partido estadual
para garimpar apoio político em outras regiões, inclusive no
Vale do Jequitinhonha. Tudo isso para evitar colocar em risco
a sua reeleição. Êta povo esperto, gente!

PMDB x PMDB
Indagado por jornalistas se teria apoio do presidente Michel
Temer para alavancar o projeto político do PMDB em Minas,
o vice-governador Antônio Andrade, presidente da sigla em
Minas, disse: “Temos que avaliar sobre esse possível quadro”.
Cena final. Um levantamento mostrar que com menos de
4% de popularidade, o apoio do atual presidente da República
seria um desastre. Bem, é esse o cenário hoje, quem sabe na
época da eleição?

De Brasília para o Rio

Fonte: Prefeitura de Caeté

Na sequência, foi lida, em nome dos 34
prefeitos da Região Metropolitana, uma carta
de intenções metropolitana, endereçada ao
secretário de Estado de Segurança Pública.
Entre as reivindicações, as prioritárias foram:
• Solicitação para que a Polícia Militar autorize o deslocamento de homens ou amplie
a carga horária dos pelotões de plantão em
cidade que atualmente ficam descobertas após
o horário de trabalho da Polícia Militar;
• Solicitação do empenho do secretário Sérgio Barbosa de Menezes para que os municípios
possam contar com a Guarda Municipal, que
podem auxiliar no trabalho da Polícia Militar;
• Estruturação do Patrulhamento Rural
Metropolitano, observando-se o aumento da
criminalidade nas áreas rurais;
• Campanhas preventivas de combate às
drogas nas escolas;

Enquanto Minas chora à míngua, por conta da falta de verbas
federais no investimento das demandas do Estado, o presidente
Temer (PMDB), por pressão de Rodrigo Maia (DEM), liberou
verba milionária para os cariocas. E olha que a nossa bancada
é a segunda do Congresso Nacional. Mas, fazer o quê?

Fim do governo?
Comentários maldosos ouvidos em Brasília afirmavam que:
“O governo do presidente Temer (PMDB) continua respirando
por aparelho”. O jornalista da Globo News, Gerson Camarotti,
arrematou dizendo: “verdadeiramente moribundo”. Santo Deus!

Trambiqueiro antigo
Assim que surgiu o nome do delator da JBS, Ricardo Saud,
a imprensa nacional informou que ele começou sua vida de “espertão” na prefeitura de Uberaba, na administração do prefeito
Anderson Adauto. Porém, recentemente, essa informação foi
reavaliada. Ou seja, o Sr. Saud, começou o seu estágio de “trambiqueiro”, em um período mais distante, quando outro político
mineiro o ensinou o bê-á-bá: estamos falando do ex-deputado
Raul Belém. Lembram-se da figura? Então, é isso.

• Proporcionar política compensatória a municípios que recebam presos em grande quantidade para minimizar o impacto social causado;
• Criação de força tarefa com atuação permanente, dando suporte investigativo e combate
à violência de forma imediata às cidades que
não dispõem de estrutura adequada.
PMC

juíza de Direito da Comarca de Caeté, Maria de
Lourdes Tonucci Cerqueira Oliveira; o 2º tenente
do Pelotão da Polícia Militar de Caeté, e várias
outras autoridades.
O presidente da Granbel afirmou que a reunião tinha como objetivo promover um contato
mais próximo entre as autoridades, fazendo
com que todos possam conhecer as ações
previstas pelo Estado para a Região Metropolitana. O prefeito Lucas Coelho agradeceu, em
nome de todos os caeteenses, a Penido por
trazer à cidade uma reunião que trata de um
tema fundamental. Coelho destacou também
a importância das ações sociais na queda dos
índices de criminalidade.
Em seguida, o secretário adjunto de Estado
de Segurança Pública de Minas Gerais citou
as ações do Estado em relação à segurança
pública a curto, médio e longo prazos, entre elas
a abertura de concursos públicos, o aumento
da frota da polícia e a ampliação do serviço
socioeducativo.
O diretor de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que a PM
tem procurado fortalecer a sua permanência
junto à população, praticando o policiamento
ostensivo, combatendo a migração e a ocupação do crime.

Política mineira
Nos corredores da Assembleia Legislativa, comenta-se que
a briga entre o vice-governador, Antônio Andrade e Adalclever Lopes, ambos do PMDB, parece não ter fim. Diante dessa
realidade, especula-se que 4 dos 14 deputados do partido não
terão condições de disputar a reeleição pela sigla.

Embora seja tucano de carteirinha, o ex-todo-poderoso
secretário de Governo Danilo de Castro é um dos nomes
influentes na política mineira engajado na pré-campanha do
ex-presidente da Assembleia Legislativa, Dinis Pinheiro (PP).

Granbel realiza reunião em
Caeté sobre segurança pública
oi realizada, em Caeté, a 6ª Reunião
Itinerante da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Granbel). Os temas colocados em pauta nesta reunião foram os
projetos da Secretaria de Estado de Segurança
Pública para os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a atuação das Polícias
Civil e Militar nos municípios metropolitanos.
Compuseram a mesa: Vítor Penido, presidente da Granbel e prefeito de Nova Lima
(DEM); Lucas Coelho Ferreira, prefeito Municipal de Caeté (PTB); o secretário adjunto de
Estado de Segurança Pública de Minas Gerais,
Ailton Aparecido de Lacerda, representando
o secretário de Estado de Segurança Pública
de Minas Gerais, Sérgio Barboza Menezes; o
diretor de Tecnologia e Sistemas da Polícia
Militar de Minas Gerais, coronel Hércules de
Paula Freitas, representando o comandante
geral, Helbert Figueiró de Lourdes; o superintendente de Investigação e Polícia Judiciário,
Márcio Lobato Rodrigues, representando o
chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, João
Octacílio Silva Neto; a diretora geral da Agência
de Desenvolvimento da RMBH, Flávia Mourão;
o vereador Guilherme Gustavo e Souza Rosa,
presidente da Câmara Municipal de Caeté; a

No início da atual gestão do governo estadual, um dos
“esportes preferidos” do deputado oposicionista Gustavo
Valadares (PSDB) era usar o espaço da TV Assembleia,
durante as transmissões ao vivo, para fazer críticas contra
o governador Fernando Pimentel (PT), inclusive, por causa
das denúncias envolvendo o chefe do executivo no âmbito do
Tribunal Superior de Justiça.
Cena um – Mas, no ano passado, aconteceram às primeiras acusações contra o padrinho do deputado, o senador do
PSDB, Aécio Neves, que chegou a ser afastado do mandato,
devido seu nome ser envolvido nas delações do empresário
Joesley Batista (JBS).
Cena Final – Diante do quadro, Valadares, que antes era um
crítico ácido contra Pimentel, agora faz apenas alguns comentários sobre o passado do governador. Mesmo porque, senão
se manter nessa linha, ele será contra-atacado pelos petistas.
Comentário Único. Por conta disso, é que esse caminho
de denúncia entre políticos mineiros não deverá ser tão explorado na próxima eleição.

Temer x Maia

Em todas essas oportunidades, foram feitos
contatos apenas com lideranças políticas,
algo mais próximo à burocracia e bem diferente do que aconteceu com o petista, que
percorreu as regiões mais pobres de Minas
junto a prefeitos, vereadores, lideranças
regionais, o governador Fernando Pimentel (PT), a ex-presente Dilma Rousseff
e uma dezena de parlamentares de
diferentes partidos.

Cida de Jesus é a presidente do PT
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E C O N O M I A
O deputado federal mineiro Weliton Prado (PROS) está
batendo pesado no governo federal. Ele disse que todos os
projetos enviados pelo Planalto ao Congresso deixam de fora
a taxação contra as grandes fortunas e o aumento de impostos para as grandes empresas. “Aí, não tem jeito de melhorar
o volume de arrecadação de impostos. Os pequenos, assim
como os assalariados, não aguentam tanta pressão”, sentencia.

Investimento no próprio negócio subiu de 19% para 27%

Campanha de R$ 10 milhões
Em rodas de conversas com amigos, o jornalista e apresentador de TV, Carlos Viana, ouviu a seguinte orientação: “O
custo médio para quem desejar ser senador em Minas será
de R$ 10 milhões, valor destinado para custear a campanha”.
Como Viana está interessado no assunto, ouviu o comentário, não esboçou reação, mas deve ter refletido: vale a pena
investir tanto?

Previdência x Judiciário
“A Reforma da Previdência Social não pode ser votada no
Congresso a toque de caixa, como almeja o governo. No seu
bojo, deveria incluir a discussão também do setor judiciário,
Ministério Público e dos funcionários públicos de altos salários”,
opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé. Vai sonhando...

R$ 30 bilhões
É difícil compilar todas as informações, mas a imprensa
política de Brasília, já avalia que o governo federal gastou
mais de R$ 30 bilhões para livrar o presidente Temer (PMDB)
dos dois processos de cassação na Câmara Federal. “É de
longe, o mandato mais caro do mundo”, ironiza a jornalista
Cristiana Lôbo.

Briga no PHS
Irritado com a direção de seu partido, o PSH, o deputado
estadual Dirceu Ribeiro disse que não há mais clima para
continuar na sigla, porém, ele deseja sair pela porta da frente
e não expulso, como pretendia o presidente Marcelo Aro. “Sou
um político honrado e mereço respeito”, afirmou o parlamentar.

Virgílio, o retorno
Segundo comentários de bastidores, o ex-deputado federal
Virgílio Guimarães, candidato a deputado estadual, irá realizar
uma campanha para se tornar um dos mais bem votados na
Assembleia Legislativa.

Kalil com o PCdoB
Políticos mais experientes de Minas estão sugerindo uma
convivência mais próxima do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 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!

Finalidade do investimento

Daniel Amaro
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altando menos de
2 meses para as
festas de final de
ano, os micro e pequenos empresários brasileiros do setor de varejo
e serviços já demonstram
otimismo com a data. É o
que revela uma pesquisa
realizada pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL). Os dados
mostram que entre setembro de 2016 e setembro
deste ano, a intenção de
fazer algum investimento
no próprio negócio nos
próximos 3 meses subiu de 19% para 27%. A
maioria dos empresários
planejam a ampliação dos
estoques e são motivados
pela expectativa de aumento nas vendas.
Colaborando com
esse cenário positivo, um
levantamento mais recente da Confederação Nacional de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), aponta
que a Intenção de Consumo das Famílias teve um
crescimento de 1,4% na
passagem de setembro
para outubro deste ano.
“Os sinais de regeneração
do mercado de trabalho
deverão contribuir para
elevar o grau de confiança
dos consumidores nos
próximos meses, dando
sustentabilidade ao ritmo
de crescimento das vendas”, afirma a assistente
econômica da CNC, Juliana Serapio.

Ampliação do estoque

32,7%

Mídia / Propaganda

22,9%

Reforma da empresa

22,9%

Compra de equipamentos, maquinário, computadores e etc.

19,6%

Para o casal de empresários Cintia Vidal e Helio Zechini, proprietários
de uma padaria artesanal, o investimento nesse fim de ano é garantido.
“Pretendemos aumentar em 30%
nossa produção para dezembro e
trazer uma linha especial de produtos
para o Natal. Já em relação ao faturamento é difícil prever devido as ações
de ampliação de público e vendas que
iremos executar. Mas acredito que
sejam maiores que o ano passado
devido a própria confiança que as
pessoas estão tendo no mercado”,
explica Helio.
A empresa já existe há 5 anos e
tem o objetivo de resgatar a cultura
da panificação artesanal sem conservantes. Ao longo desse tempo, Helio
diz que sempre buscou a melhoria
do negócio, seja em estruturação
física, marketing ou em publicidade e
propaganda. “Investimos em capacitação pessoal, tanto nossa quanto da
equipe, ampliação da cozinha onde
todos os produtos da empresa são

produzidos, além de melhoramentos
de processos e aperfeiçoamentos
contínuos”.
Eliane Mendes é dona de uma
loja de roupas. Ela afirma que as vendas disparam nos últimos 2 meses.
“Ano passado cheguei a vender 25%
a mais em novembro e dezembro.
Para 2017, espero um aumento de
cerca de 35%”. O negócio possui
três lojas e é especializado em vestuário masculino. Segundo Eliane,
existe uma grande expectativa de
crescimento nas vendas neste final
de ano. “Para dar conta da demanda,
contratamos mais três funcionários
que estão na fábrica para que a gente
tenha um bom estoque e também
pretendemos contratar pelo menos
mais dois vendedores”.
O analista do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae
MG), Bismarck Esteves, avalia que
é sempre esperado um incremento
nas vendas neste período, por isso as

micro e pequenas empresas acabam
tendo interesse em fazer investimento
em estoque. Mas ele alerta que isso
deve ser feito de uma forma bem
planejada. “É preciso um nível de
gestão transparente e segurança dos
seus dados, informações de custos e
formação do preço de venda para que
ele possa fazer corretamente esse
investimento”.
Ainda de acordo com o analista,
o empresário deve saber fazer a
aquisição de mercadoria. “Se ele
tiver habilidade para comprar com
uma boa negociação e com recursos
próprios, já está em vantagem na hora
da formação do preço de venda competitivo. Hoje em dia é muito comum
empresas fazerem compras coletivas
para baratear o preço”.
Para Esteves, o estoque é um
arquivo morto, pois já foi feita a troca
do dinheiro pela mercadoria. Nesse
sentido é essencial dimensionar corretamente o que se espera vender em
termo de volume, preço e produtos.
“A partir desse mix alinhado com seu
público alvo, é possível fazer uma
aquisição na quantidade certa, porque
depois de 31 de dezembro teremos
outra situação, onde os consumidores
vão inibir a compra”, finaliza.

São consideradas
microempresas
aquelas com até
9 funcionários

Padaria artesanal planeja aumentar produção em 30% para dezembro

Tribunais profissionais
Muitos são os palpites a respeito de como deve ser procedido 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 indicação 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.

Fonte: SPC Brasil/CNDL

Grandes fortunas

Micro e pequenos empresários
planejam investir no fim de ano

Pequenas empresas
são aquelas com
10 a 49 empregados

Janguiê Diniz
Mestre e doutor em Direito E
Chanceler da Universidade UNG

Falta de educação resulta em corrupção
Segundo o Aurélio, a corrupção é
descrita como ação ou efeito de corromper. De longe, um dos piores males que
afetam a sociedade, pois ela é capaz de
refletir em todos os setores de qualquer
país. Ela impõe custos significativos de
longo prazo, por meio de seus efeitos
sobre o fornecimento e a qualidade de
serviços públicos essenciais. Dados
do Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crimes indicam que o dinheiro
utilizado anualmente com a corrupção
mundial, alimentaria 80 vezes a população faminta. Propinas e roubos aumentam
em 40% o custo de projetos para oferecer
água potável e saneamento em todo o
mundo.
Sabe-se que a corrupção é parte da
natureza humana e sempre existiu em
todos os tempos e culturas, tanto nos
países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, afetando negativamente
a efetividade das políticas públicas e o
crescimento econômico do país. O que
varia são as consequências – para o corrupto e para a sociedade em que ele vive.
Segundo análise de 2012 do projeto
da ONG Transparência Internacional,
sobre o Índice de Percepção da Corrupção, que classifica os países e territórios
com base em quão corrupto seu setor
público é percebido, o Brasil ficou em
69º lugar empatado com a África do
Sul e a Macedônia, dentre 176 países
avaliados. A pontuação indica o nível de
percepção da corrupção em uma escala
de 0 – 100, onde 0 significa que o país
é percebido como altamente corrupto e
100 é percebido como muito íntegro. O

Brasil recebeu nota 43, e no topo deste
ranking de países menos corruptos houve
um empate técnico entre a Dinamarca, a
Finlândia e a Nova Zelândia.
É preciso ressaltar que há uma correlação entre desigualdade e corrupção:
as sociedades mais desiguais são as
que mais apresentam corrupção e as que
menos se queixam de corrupção tendem
a ser mais igualitárias. A Dinamarca,
com uma economia mista capitalista e
um estado de bem-estar social possui o
mais alto nível de igualdade de riqueza
do mundo, sendo considerado em 2011,
o país com menor índice de desigualdade
social do mundo.
Já a Finlândia é um dos países desenvolvidos de primeiro mundo, bem
colocado nas mais diversas comparações
socioeconômicas internacionais, cuja
população usufrui de um altíssimo nível
de desenvolvimento humano. Ou seja,
tudo isso leva o país a possuir alguns
dos melhores índices de qualidade de
vida, educação pública, transparência
política, segurança pública, expectativa
de vida, bem-estar social, liberdade econômica, prosperidade, acesso à saúde
pública, paz, democracia e liberdade de
imprensa. As cidades do país também
estão entre as mais habitáveis do mundo,
figurando entre as mais limpas, seguras
e organizadas.
Voltando a falar sobre a corrupção,
especificamente no setor de educação,
ela é capaz de limitar a acumulação de
capital humano e, em longo prazo, afetar toda a estrutura de desenvolvimento
da sociedade. O único meio conhecido

de vencer defeitos e falhas humanas
é a educação. Educar para que haja
respeito; para que nos encaremos com
igualdade, fraternidade e solidariedade.
E a educação tem que ser um processo
contínuo. Só vamos chegar a um resultado razoável em décadas de trabalho e
esforço coletivo.
Segundo Russell, a base para tudo
está na educação: “Os homens nascem
ignorantes, não estúpidos. Eles se tornam
estúpidos pela falta educação”. Quando
algo afeta a educação de uma nação tudo
vem a desmoronar, pois o conhecimento
nos liberta a pensar e então entrar em um
debate sadio para avançar.
A educação é arma poderosa contra
a corrupção. Só ela tem força de mudança e renovação. É indispensável haver
investimentos sociais, mudar a realidade
educacional existente, se queremos, de
verdade, construir um país sério. Educação tem que ser prioridade; ela é a mola
propulsora da cidadania. É um valor
inestimável, que engrandece o homem
como ser humano, como empreendedor
da economia e como ser beneficiário e
benfeitor da sociedade.
Não dá para desassociar a educação
da corrupção. Os dados do Índice de Percepção de Corrupção Mundial são claros
em afirmar que os países com menores
índices de educação e igualdade tendem
a ter menores taxas de corrupção. Além
disso, tudo o que é construído culturalmente e não é da condição humana, como
a corrupção, pode ser desconstruído e
essa é uma das missões mais importantes
da educação.
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Vendas devem crescer
15% durante Black Friday
Comércio eletrônico estima faturar R$ 2,185 bilhões
Uma das datas mais esperadas
do comércio está chegando, no
entanto, ela sucede uma ação bem
movimentada: a Black Friday. De
acordo com estimativas da Ebit,
(empresa especialista em comércio eletrônico nacional) as vendas
devem crescer 15% em relação
a 2016, resultando em R$ 2,185
bilhões, sem contar com as vendas
das lojas físicas que também emplacam promoções a fim de chamar
a atenção do consumidor.
Em Belo Horizonte, as lojas já
estão se preparando para o grande
dia que, em alguns casos, ocorre
durante todo o mês de novembro.
A franquiada da Ortobom Eliete
Souza Carlos da Silva diz que inicia
a preparação para a Black Friday

2 dias antes, ou seja, no dia 22.
“Fazemos uma decoração diferenciada, mudamos os cartazes e no
dia 23 colocamos os balões”, conta.
Ela explica que no mês de
novembro, eles realizam ações
corriqueiras, campanhas pequenas, como queima de estoque. E
que durante o final de semana de
promoção, abaixam em média 40%
no valor de alguns produtos, que
são definidos pelo franqueador.
“Isso é um pouco imprevisível,
pois os tributos são muito altos no
Brasil. Por exemplo, oferecer 80%
de desconto é complicado”.
Já a Evino, que atua com
e-commerces de vinhos em todo o
país, informa que está há 6 meses
se preparando para o grande dia.
Segundo a assessoria, os descontos de até 70% serão oferecidos
durante todo o mês. E a empresa

estima um aumento de 100% no
faturamento em relação ao ano
passado – em que venderam uma
garrafa por segundo.

Você sabia?

Consumidor em números
A análise elaborada pelo Ebit
mostra ainda que 81% dos entrevistados pretendem consumir
Reprodução/internet

Ariane Braga

Fique atento
A Black Friday está marcada
para o dia 24 de novembro,
mas muitas lojas antecipam
as promoções. Vale a pena
pesquisar antes de comprar.
Valor médio gasto por cada consumidor deverá ser de R$ 695

O dia de compras tem origem nos
Estados Unidos e é realizado por 24 horas
na última sexta-feira de novembro, após
o feriado de Ação de Graças. No Brasil,
essa ação começou a ser realizada
pelos comerciantes há cerca de 7 anos.

durante a Black Friday, sendo que
41% já estão dispostos a adiantar
as compras natalinas. Segundo o
levantamento, espera-se que os
pedidos aumentem 7,7%. Além
disso, o valor médio gasto por cada
consumidor deverá ser de R$ 695.
Os eletrônicos são os produtos
mais visados, representando 34%
das respostas dos entrevistados.
Em seguida aparecem os eletrodomésticos (27%), equipamentos
de informática (24%) e o segmento
de telefonia e celulares ocupam o
4º lugar, com 23%, no entanto, o
tíquete médio é maior, R$ 1.236.
O publicitário Thiago Paiva
conta que está aguardando as
promoções para renovar o seu
plano de celular. Em relação ao
ano passado, Paiva diz que não
comprou nada durante a ação por
não ter colocado muita fé de que

os produtos estavam realmente
com desconto. “Neste ano, estou
decidindo apostar na renovação
do plano por ser um serviço. É a
primeira vez que recorro a Black
Friday para adquirir alguma coisa”.
Já a jornalista Maria Melo compra
todo ano durante a promoção. Desta
vez, ela quer adquirir uma mesa. “Já
pesquisei os preços e estou aguardando os descontos. Pretendo gastar
de R$ 500 a R$ 700. Prefiro comprar
pela internet, pois sempre acho os
produtos mais em conta. Pesquiso
antes e durante, dando print nos
preços, pois os produtos podem estar
com os valores elevados”.
A pesquisa revela que a credibilidade da ação está caindo no país.
Isso porque, 38% dos consumidores
não pretendem comprar neste período, por não acreditarem nos descontos, devido as falsas promoções.

F I E M G
Fiemg entrega ao governo documento
com contribuição para Plano de Energia

Maior feira de inovação e
tecnologia é realizada em BH

Olavo Machado: “A indústria mineira tem plena consciência de sua responsabilidade”

A Fiemg entregou ao Governo do
Estado um documento com a contribuição da indústria ao Plano de Energia e
Mudanças Climáticas de Minas Gerais
(PEMC). “A indústria mineira tem plena
consciência de sua responsabilidade e
importância no processo de enfrentamento às mudanças climáticas. O diálogo franco e aberto será a chave para
o sucesso na construção do PEMC. É
o que estimulamos e o que buscamos,
de forma conjunta e democrática”, diz
o presidente do Sistema Fiemg, Olavo
Machado Junior.
O PEMC está sendo elaborado pelo
Governo de Minas como uma política
pública transversal de médio prazo
(2015-2030) para promover a transição
para a economia de baixo carbono e
reduzir a vulnerabilidade do Estado às
mudanças climáticas.
Não há metas específicas definidas
para a indústria, mesmo assim o setor
se organiza para ampliar o diálogo com
o poder público e com a sociedade, para
promover a transição para novos padrões de tecnologias limpas e aumentar
as medidas de eficiência energética e de
infraestrutura de baixo carbono.
Um estudo do Sistema Fiemg, feito
em parceria com a Key Associados,
aponta os impactos socioeconômicos,
considerando a meta de redução de
emissões proposta pelo Governo de
Minas Gerais. Para o cumprimento das
metas, com a redução das emissões de
gases de efeito estufa, a perda de PIB
pode atingir até R$ 596,04 bilhões no período acumulado de 2018 a 2030. Para a
indústria, isso significa uma redução de
18% no PIB do setor.

O gerente de Meio Ambiente da Fiemg, Wagner Soares, notou que é preciso
ampliar as discussões sobre o Projeto de
Lei (PL) e o Decreto que regulamenta e
institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) que está na Casa
Civil. “Vamos voltar a discutir a partir de
reuniões para estabelecer uma legislação estadual que esteja em consonância
com a federal e que estabeleça as diretrizes de transição para uma economia
de baixo carbono. É preciso analisar as
propostas de estabelecimento de metas
e ampliar a discussão dos números e os
impactos nos investimentos e no PIB do
estado”, ressalta.
“No que tange ao decreto, se depender da Semad e da Feam, vamos
fazer uma reunião para discutir e fazer
uma sintonia fina e ajustar a redação.
Quanto ao PL, não temos uma lei estadual. Coloco-me à disposição para

“Não há metas
específicas definidas
para a indústria,
mesmo assim
o setor se
organiza para
ampliar o diálogo
com o poder público
e com a sociedade”

fazer essa interface com a Assembleia
Legislativa. Temos um vácuo em Minas”,
diz o presidente da Fundação Estadual
de Meio Ambiente (Feam), Rodrigo de
Melo Teixeira.
O sub-secretário de Gestão Regional
da Semad, Diogo Melo Franco, observou
que a mobilização da indústria com uma
política transversal é importante e um
sinal positivo. “Queremos manter o diálogo constante e frequente. A proposta
da indústria é interessante e aprofunda
a discussão. Não queremos que a
meta seja impositiva. Vamos continuar
buscando modelos internacionais e o
equilíbrio porque meta sem perspectiva
de cumprimento não é interessante”, diz.
Soares listou as medidas sugeridas
pela indústria, como incentivos econômicos e tributários, como linhas de
financiamento para projetos de desenvolvimento de tecnologias com menor
intensidade de carbono; fomento à
eficiência energética com instrumentos
creditícios e fiscais de desoneração;
identificação e desenvolvimento de
parcerias internacionais; políticas de
estímulo e fomento ao uso de produtos
da indústria mineira, visando aumento de
escala; incentivo ou eliminação de barreiras referentes à disponibilidade e preços
de combustíveis com menor intensidade
de carbono; identificação e resolução de
barreiras regulatórias que dificultem a
implementação de rotas produtivas de
baixo carbono e incentivos no campo
de processos autorizativos visando
simplificação processual em casos de
implantação de atividades que reduzam
as emissões de gases de efeito estufa,
como licenciamentos e anuências.

A maior feira de negócios, inovação e
tecnologia da América Latina, a Finit, teve
início no dia 31/10, no Expominas. Com o
apoio do Sistema Fiemg, a feira reuniu em
um só lugar grandes e consolidados eventos a um público diverso: startups, grandes
empresas, estudantes, pesquisadores,
profissionais da tecnologia e interessados.
O evento foi gratuito foi até o dia 4.
Foram 5 dias de evento divididos em
quatro áreas: Campus Party, Arena de
Negócios, Arena Experience e Arena Criativa. Na cerimônia de abertura, o secretário
da Sedectes, Miguel Corrêa, destacou que,
além da mineração e agricultura, o Estado
tem o conhecimento como ponto forte. “A
Finit tem como objetivo conectar todo esse
conhecimento a empresas para a geração
de negócios”.
O vice-presidente do Sistema Fiemg,
Aguinaldo Diniz Filho, ressaltou as ações
da entidade sobre o tema. “O futuro da
indústria passa pelo desenvolvimento tecnológico. Por isso, o Sistema Fiemg acredita
na importância de um evento como a Finit.
Além disso, ações como o recém lançado P7 Criativo, Fiemg Lab, além da tradição
do Senai em tecnologia reafirmam nosso
compromisso com esse tema”, comentou.
O secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio

Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Vinicius
de Souza, valorizou a força do ecossistema
mineiro de inovação: “Minas Gerais é muito
forte nessa área e precisa de mais eventos
como esse para divulgar tudo que é feito por
aqui. Precisamos destacar o esforço que
tem sido feito pelo governo, pela academia
e iniciativa privada”, disse.
Participaram da cerimônia de abertura
o secretário da Sedectes, Miguel Corrêa; o
subsecretário da Sedectes, Leonardo Dias;
o presidente da Fapemig, Evaldo Vilela;
o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo
Lamac; o secretário de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do MCTIC, Álvaro
Prata; o secretário de Inovação e Novos
Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos
Vinícius de Souza.
Além deles, marcaram presença também
o reitor da UEMG, Dijon Morais Junior; o presidente da ANPEI, Humberto Pereira; o presidente do Instituto Campus Party, Francesco
Farrugia; o presidente da Sucesu, Leonardo
Bortoletto; o diretor técnico do Sebrae-MG,
Anderson Cabido; fundador e CEO do 100
Open Startups, Bruno Rondani; representante
da Uaitec Contagem, Marcelo Gonçalves; representando o Meu Primeiro Negócio, William
Alves; a empreendedora do Seed, da startup
My Personal Stylist, Juliana Brasil.
Sebastião Jacinto

Sebastião Jacinto

Sistema Fiemg apoiou evento que atraiu grande público

Feira reuniu público de várias aéreas

Fique atento

Você sabia?

A Black Friday está marcada para o dia 24 de novembro,
mas muitas lojas antecipam
as promoções. Vale a pena
pesquisar antes de comprar.

O dia de compras tem origem nos Estados
Unidos e é realizado por 24 horas na última
sexta-feira de novembro, após o feriado de Ação
de Graças. No Brasil, essa ação começou a ser
realizada pelos comerciantes há cerca de 7 anos
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DA COCHEIRA

Neilton Sávio

ESPERANDO
2018

A NI V E RS A RI A NT E S

Devagar o prefeito Alexandre Kalil (PHS) está conseguindo resolver os problemas mais urgentes da população. Sabemos que a cidade
precisa de muita coisa, mas pelo menos na saúde ele está governando
para quem precisa.

Um dos grandes empresários do setor de
Transportes em Minas,
Nilo Simão, tem excelentes planos de expansão de sua empresa,
Transimão, para 2018

Domingo, dia 05 de novembro
Ex-deputado Otacílio Miranda
Emiro Barbini
Grace Adriana Séjour

O Clube do Choro de Belo Horizonte encerrou, semana passada,
uma série de apresentações. Em BH, o clube promoveu palestra no
Conservatório da UFMG sobre a simbiose do choro e do samba. No
dia 29 finalizou a 16ª Semana Drummondiana de Itabira, com um show
que homenageou os sócios Sílvio Carlos e Geraldinho Alvarenga. No
dia 31, abriu a Feira da Inovação no Expominas. E no dia 03 de novembro, esteve na Praça Noraldino de Lima, com o Circuito Mineiro do
Choro, patrocinado pelo Governo do Estado, via Secretaria de Cultura.
O encerramento deste circuito foi sábado, dia 28, com uma visita ao
Clube do Choro de Betim.

E O LÍDER DA OPOSIÇÃO AÉCIO NEVES? - Como líder da oposição na
última disputa eleitoral, perdeu a moral para criticar qualquer partido ou político
na mesma situação. Foi governador de Minas por dois mandatos, muito bem
avaliado pelas suas duas administrações, querido pelo funcionalismo público e
pelos eleitores de Minas, nunca deu muita importância ao que Lula faz: nunca
saiu pelo Estado, visitando cidades e falando diretamente com o povo. Preferiu
o Rio de Janeiro para os seus finais de semana. Perdeu em Minas na última
eleição para a Presidência da República. Agora, depois do leite derramado,
Aécio tenta se reerguer em Minas. Está anunciando que voltará ao Estado,
de onde esteve afastado nos últimos tempos e agora vai tentar fazer o que
deveria ter feito antes: conversar pacientemente com os políticos e com o
povo. Ele ainda tem um patrimônio político em Minas.

AEROPORTO DA PAMPULHA - Até que enfim, o Governo Federal atendeu a uma velha reivindicação da Cidade de Belo Horizonte, que gostaria de
ver o Aeroporto da Pampulha funcionando a todo o vapor. O local é seguro,
tem uma pista boa e pode atender voos entre BH e o Rio de Janeiro, com
chegada pelo Aeroporto Santos Dumont e ainda BH/Brasília ou BH/São Paulo
com chegada no Aeroporto de Congonhas.

Deputado Ivair Nogueira
Ex-deputado Juarez Quintão Hosken
Drª Maria Lúcia Scarpelli
Delegado Agílio Monteiro

Terça-feira, 07

Há mais de 70 dias, a Junta Comercial de Minas enfrenta uma
paralisação que prejudica quem quer abrir novos negócios em Minas.
Entre as reivindicações dos funcionários está o cumprimento do acordo
de 2015, fim de assédio moral e do nepotismo.

Engenheiro Maurício Andrés
Daniela Portela
Médico Roberto Vital
Michel Ângelo - coordenador de esportes da Rádio Itatiaia
Arquivo Pessoal

TÁTICA DE LULA VEM DANDO CERTO - Toda oposição ao PT achou
que o partido iria explodir com o mensalão e que Lula iria sangrar até o final
do seu primeiro mandato. O então presidente afirmou que não sabia de nada,
foi pra rua sozinho, saiu pelo país e, ao invés de se defender, atacou e virou
o jogo. Foi candidato à reeleição e a venceu galhardamente, mesmo com o
julgamento do mensalão e a prisão de seus principais auxiliares, como Zé
Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno, Silvio Pereira, Waldomiro Diniz, João
Paulo Cunha, Luiz Gushiken, Henrique Pizzolato e o delator Roberto Jefferson
e mais publicitários e outros políticos que não eram do PT e que foram julgados
e condenados. Lula governou no segundo mandato e preparou sua auxiliar
Dilma Rousseff, que nunca havia disputado eleição, e a elegeu presidente da
República. Ficou sem mandato, porque não quis disputar uma eleição para o
Senado e na planície, como dizia o nosso saudado Dr. Ozanan Coelho, vem
enfrentando processos e já chegou a ser condenado pela Justiça. Está nas
ruas, enquanto a oposição está tentando se defender das falcatruas que todo
o meio político brasileiro se envolveu.

Segunda-feira, 06

REI
DA
FEIJOADA

Quarta-feira, 08
Publicitário Simão Lacerda
Agostinho Bertolino Neto
Eduardo Tadeu Sêndor - Contagem

Quinta-feira, 09
Jornalista Paulo César de Oliveira – revista Viver Brasil
Jornalista e cartunista Son Salvador - jornal Estado de Minas
Edson Nunes
Izadora Megale Quadros

João Dias,
o famoso
“João Broinha”
comemorando
mais um aniversário
com seus amigos
da Confraria do
Mercado Central

Sexta-feira, 10
João Dias - Rei da Feijoada
Dr. Newton de Menezes Marques
Thaís Barbosa

Sábado, 11
Murai - Chico da Cafúa
Sra. Emília Mascarenhas - mulher de Pacífico Mascarenhas
Deputado Newton Cardoso Junior

JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO na ALMG, uma micro usina de geração
fotovoltaica. A instalação concluída, na última semana, vai permitir a produção
de energia elétrica para consumo próprio da ALMG, colaborando com a redução. O excedente será devolvido para a Cemig e se transformará em crédito na
conta de luz da ALMG. A previsão é de economizar cerca de R$ 36 mil por ano.

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Montes Claros

Turismo: serviços de forte segmento
econômico em Belo Horizonte

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

BH Convention & Visitors Bureau
Um aspecto interessante: nos
países industrializados o setor de
serviços está mais bem estruturado, pois há um fluxo contínuo de
inovações que motivam as pessoas
a comprarem cada vez mais.
Neste aspecto, o mercado de
trabalho é muito aberto e, na busca
de talentos, o setor de serviços precisa fazer ofertas de emprego tão
boas quanto a de outros setores,
para assegurar a sua excelência.
Estima-se que 70% do total de
empregos oferecidos estão no setor
de serviços e, as que apresentam
maior crescimento são: informática e processamento de dados;
pesquisa e consultoria; assistência
médica; serviços jurídicos e; atividades de turismo. Além disso, inclui:
a hotelaria; bares e restaurantes;
lojas de manutenção e consertos
em geral; entretenimento em geral;
saúde; clínicas e consultórios; serviços profissionais como engenharia;
assessoria etc; setores educacionais financeiros, imobiliários e de
seguros; o comércio atacadista e
varejista; transporte e os serviços
públicos.
Vale ressaltar que as características do setor são:
Intangibilidade - não se pode
tocar ou sentir, ou seja, a viagem, a
refeição, a assistência médica, etc.
Impossibilidade de estoques
- o consumo do serviço costuma
ser simultâneo à sua produção,
ou seja, não se estoca serviço. A
administração da demanda é de
vital importância, seja no quesito de
promoções eventuais ou na oferta
de outras atividades similares.
Produção e consumo fisicamente unidos - serviços são
criados e entregues na hora. A
intangibilidade do serviço resulta

de um processo executado justamente onde se encontra o cliente.
Interação contínua do cliente com
o fornecedor do serviço. O controle
de qualidade torna-se essencial.
O treinamento e o bom relacionamento com os funcionários são
especialmente importantes para a
qualidade do serviço. A interação
entre marketing e produção é muito
mais permeável, ou seja, precisam
trabalhar juntas.
Entrada fácil no mercado
- boa parte dos serviços requer
pouco em investimento de capital.
As operações de serviços devem
ser muito sensíveis a ações e
reações competitivas potenciais e
reais. Não se pode ignorar a concorrência em serviços, por isso há
necessidade constante de pensar
estrategicamente sobre o que está
acontecendo.
Influências externas - serviços podem ser altamente afetados
por influências externas tais como
avanços tecnológicos, regulamentações governamentais e aumentos
do preço da energia.
Assim, podemos verificar que
novos negócios disruptivos chegam
a todo momento! As operações de
serviços não têm tradicionalmente
usado muitos desses instrumentos
relacionados a processos, os quais
são, portanto, uma mina de ouro
para o engenheiro de métodos.
Instrumentos como fluxogramas de
processo, de fluxograma de informações, análise de tarefas, estudo
de prazos e análise do movimento
de materiais e informações podem
todos ser de grande utilidade na
melhoria da operação de serviços.
A importância de um cliente
fidelizado significa que as empresas

devem dedicar mais tempo tentando garantir a sua permanência
e isso significa atuar na correção
de problemas evitando quedas
de qualidade. A oferta de serviços
adicionais ou ofertas especiais
podem ajuda. Mas, uma dica útil é
ser solidário com o cliente.
Quando a companhia aérea
faz um número de reservas que
excedem sua capacidade (overbooking) deve tirar alguém daquele
voo e oferecer um crédito para outra
viagem. Fazendo um pouco mais
nos momentos em que um cliente
necessitar, a empresa de serviços
evita os custos de atrair novos negócios e o prejuízo à sua reputação
causada por um cliente descontente.
Os serviços devem buscar o
atendimento de excelência. Treinar
os prestadores de serviço que estão na linha de frente sobre como
receber o cliente, iniciar e concluir
o processo de modo que o cliente
saia com um sorriso no rosto é
absolutamente fundamental.
Infelizmente o ensino universitário ainda não descobriu a importância do setor de serviços, todos
ainda se formam imaginando ter um
emprego em uma grande indústria,
e ninguém se gradua preparado
para empreender seu próprio negócio. Um verdadeiro oásis neste
deserto é o Sebrae e sua equipe
de colaboradores, que sempre
incentiva as micro e pequenas
empresas, que são responsáveis
por mais de 90% dos negócios em
serviços, além de serem essenciais
no desenvolvimento do turismo em
âmbito econômico e social.
A atividade econômica em Belo
Horizonte é 86% em comércio e
serviços. E o turismo cresce exponencialmente, em todas as áreas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ipatinga
Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com
Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com
Restaurante Cozinha Vovó Ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

Juiz de fora
Restaurante e Pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com
Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus
Telefones (32) 3249-1850
Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200
Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

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

Uberlândia
Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br
Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br
Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Ouro Preto
Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com
Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br
Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

O jornal Edição do Brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário
mineiro com linha editorial opinativa. Utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem
elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.
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#SaúdeDoHomem

A cada 36 minutos, um homem
morre vítima do câncer de próstata
Campanha Novembro Azul conscientiza população masculina acerca da doença
Natália Macedo

O câncer de próstata, assim como qualquer
outro, é tratável. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. “Em sua fase localizada e inicial,
o mais indicado é a cirurgia ou radioterapia. Se o
estágio da doença estiver mais evoluído, é feito
um tratamento hormonal. Por fim, em casos mais
avançados a quimioterapia é mais apropriada”.

Preconceito
Recente pesquisa do Datafolha apontou que
para 21% da população masculina, o exame do
toque retal - essencial para o diagnóstico precoce
da doença - “não é coisa de homem”. Além disso,
para 38% dos homens com mais de 60 anos grupo de risco -, o procedimento é desnecessário.
“Esse preconceito existe, principalmente, entre os
homens mais velhos, que acham que o exame vai
contra sua integridade e masculinidade. Contudo,
as novas gerações têm aceitado isso com mais
facilidade”, afirma o urologista.
E é claro que o Edição do Brasil não vai perder a oportunidade de compartilhar informações
sobre os cuidados essenciais com a saúde do
homem. Por isso, nosso mês será todo azul e dedicado ao bem-estar masculino. Acompanhe a série
#SaúdeDoHomem em nossas próximas edições.

Divulgação

O décimo primeiro mês do ano foi escolhido para falarmos sobre a saúde do homem.
A campanha Novembro Azul traz como tema
principal o câncer de próstata, patologia que
mata um paciente a cada 36 minutos no país.
Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca)
apontam que, no Brasil, 61.200 novos casos
são esperados todos os anos. Já em Minas
Gerais, 5.920 diagnósticos serão feitos até o
fim de 2017.
O presidente da Sociedade Brasileira de
Urologia - Regional Minas Gerais, Lucas Nogueira, explica que esse câncer provoca uma
alteração do tecido prostático. “Não existe uma
causa específica, normalmente, com o passar
da idade, o homem fica mais suscetível a desenvolver a doença. Sabemos também que o
histórico familiar é um fator de risco”.
O especialista acrescenta que a patologia
não apresenta sintomas em sua fase inicial.
“Quando o câncer está localizado apenas na
próstata e há chance de ser curado, ele é assintomático. Por isso é de suma importância

Tratamento

que o paciente vá ao médico e faça os exames
com regularidade, pois só vai sentir algum
sinal quando o tumor já estiver muito grande
ou, até mesmo, em metástase (processo no
qual o câncer se espalha para outras partes
do corpo). Como a próstata cresce, um sinal
que a doença está nessa fase é a sensação
de não conseguir esvaziar a bexiga”.
Esse foi um dos sintomas observados pelo
tio do estudante Ariel Niemeyer, diagnosticado
com o câncer aos 43 anos. “Ele não ia ao médico com regularidade e não estava na idade
de fazer o exame do toque. Meu tio começou a
ter dificuldade em urinar e sentia dor. O estágio
não era tão avançado, mas, infelizmente, ele
não respondeu bem ao tratamento”.
De acordo com Niemeyer, após a confirmação da doença, ele iniciou a radioterapia
e começou a tomar medicamentos indicados
pelos médicos. “Ele melhorava e piorava. Com
o passar do tempo, o tumor foi aumentando até
chegar à necessidade de se fazer a cirurgia,
mas os médicos disseram que ele estava fraco
e não aguentaria passar pelo procedimento.
Depois de 6 anos lutando contra a doença,
ele não resistiu”.

Doenças da próstata
mais comuns no Brasil
Câncer de próstata
Hiperplasia
prostática benigna
Estima-se que 5.920 mineiros terão a doença até o fim do ano

PROGRAMAÇÃO CINEMARK
BH SHOPPING (02/11/2017 a 08/11/2017)

Sala

Filme

Horários

1

Thor: Ragnarok - 12 anos DUB 3D

16:20 - 19:20 (todos os dias)

1

Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORI

13:20 - 22:10 (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 (qui a dom, hr extra)

3

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D DBOX

17:20 - 20:20 (todos os dias)

3

Thor: Ragnarok - 12 anos DUB 3D DBOX

14:30 (todos os dias)

3

Pica-Pau - LIVRE DUB

12:30 (qui a dom)

4

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola - 14 anos ORI

14:00 - 16:50 - 19:30 - 22:00 (seg a qua)

4

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG

13:50 - 16:50 - 20:00 (qui a dom)

5

Em Busca de Vingança - 14 anos LEG

18:20 - 20:40 (todos os dias)

5

Big Pai, Big Filho - LIVRE DUB 3D

13:30 - 15:50 (todos os dias)

6

A Noiva - 14 anos LEG

16:40 - 21:30 (todos os dias)

6

A Noiva - 14 anos DUB

14:00 - 19:10 (todos os dias)

7

Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG

13:00 - 15:30 - 18:30 - 21:10 (todos os dias)

8

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

18:40 - 21:40 (qui a dom)

8

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG

18:40 - 21:40 (seg a qua)

8

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LIVRE DUB 3D

16:30 (todos os dias)

8

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LIVRE DUB

14:10 (todos os dias)

9

Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos LEG

21:50 (todos os dias)

9

Historietas Assombradas Para Crianças Malcriadas - LIVRE ORI

15:10 - 17:30 - 19:40 (todos os dias) **12:50 (qui a dom, hr extra)

10

Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos LEG

14:10 (qui a dom)

10

Missão Cegonha - LIVRE DUB

12:20 (qui a dom)

10

Gabriel e a Montanha - 14 anos ORI

17:10 20:10 (todos os dias) **14:15 (seg a qua, hr extra)

DIAMOND MALL (02/11/2017 a 08/11/2017)

Sala

Filme

Horários

1

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias)

2

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LIVRE DUB

13:20 (qui a dom)

2

Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG

15:20 - 18:00 - 20:30 (todos os dias)

3

Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos LEG

19:20 (qui a dom)

3

Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG

14:10 (qui a dom)

3

Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORI

15:10 - 17:50 - 21:00 (seg a qua) 16:50 - 22:00 (qui a dom)

4

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG

20:50 (todos os dias)

4

Thor: Ragnarok - 12 anos DUB

18:00 (qui a dom)

4

Divórcio - 12 anos ORI

15:30 - 18:20 (seg a qua) 13:00 - 15:30 (qui a dom)

5

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

21:40 (todos os dias) **18:40 (qui a dom, hr extra)

5

Thor: Ragnarok - 12 anos DUB 3D

18:40 (seg a qua)

5

Big Pai, Big Filho - LIVRE DUB 3D

14:00 - 16:20 (todos os dias)

6

Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos LEG

21:30 (seg a qua)

6

Historietas Assombradas Para Crianças Malcriadas - LIVRE ORI

14:30 - 16:50 - 19:15 (seg a qua) 13:40 - 16:00 - 18:20 (qui a dom)

6

De Volta Para Casa - 12 anos LEG

20:40 (qui a dom)

PÁTIO SAVASSI (02/11/2017 a 08/11/2017)

Sala

Filme

Horários

1

Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG

13:30 - 16:10 - 19:00 - 22:00 (seg a sex)
12:50 - 15:30 - 18:10 - 20:50 (sáb e dom)

1

Mãe! - 16 anos LEG

23:30 (sáb)

2

Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D

21:30 (todos os dias)

2

Historietas Assombradas Para Crianças Malcriadas - LIVRE ORI

14:10 - 16:30 - 18:50 (todos os dias) **12:00 (qui/sáb e dom, hr extra)

3

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG

19:20 - 22:20 (todos os dias) **13:20 - 16:20 (qui a dom, hr extra)

3

Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORI

13:20 - 16:20 (seg a qua)

4

D.P.A - Detetives do Prédio Azul - LIVRE ORI

13:45 - 16:00 (seg a qua)

4

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

21:40 (todos os dias)

4

Thor: Ragnarok - 12 anos DUB

18:40 (seg a qua) 15:40 - 18:40 (sex)
12:40 - 15:40 - 18:40 (qui/ sáb e dom)

5

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias) **12:10 (qui/sáb e dom, hr extra)

6

Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D

17:20 - 20:20 (todos os dias)

6

As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LIVRE DUB

15:10 (todos os dias)

6

Missão Cegonha - LIVRE DUB 3D

13:00 (todos os dias)

7

Big Pai, Big Filho - LIVRE DUB 3D

14:40 - 17:05 (todos os dias) **12:20 (qui/sáb e dom, hr extra)

7

O Estado das Coisas - 12 anos LEG

19:40 - 22:10 (todos os dias)

8

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola - 14 anos ORI

14:00 - 16:40 (qua a sáb)

8

Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos LEG

14:00 (dom a ter) 19:10 (qua a sáb)

8

A Morte Te Dá Parabéns! - 14 anos LEG

17:30 (dom e seg) 16:40 (ter) 21:50 (qua a sáb)

8

Pokémon O Filme: Eu Escolho Você! - LIVRE DUB

20:10 (dom e seg)

8

Pearl Jam Let's Play Two - 10 anos LEG

20:00 (ter)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prostatite

“Não existe uma
causa específica,
normalmente, com
o passar da idade,
o homem fica
mais suscetível a
desenvolver a doença”

EDUCAÇÃO E CULTURA
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NUNCA É TARDE PARA ESTUDAR
Ariane Braga

4 a 11 de novembro de 2017

Samba Prime
chega a 6ª edição
O sucesso da 5ª edição do Samba Prime, realizada no
último mês de maio, foi tão grande que o festival já se prepara
para mais uma noite de sucesso, com data, horário e atrações
confirmadas. Os admiradores do samba e do pagode já podem
marcar na agenda: no dia 25 de novembro, sábado, a partir
das 16h, sete atrações musicais de peso ocuparão o espaço
de convenções e eventos do Expominas (Av. Amazonas, 6200
– Gameleira, Belo Horizonte – MG) e prometem mexer com
os corações e animar o público presente no Samba Prime 6.
Sorriso Maroto, Belo, Imaginasamba, Turma do Pagode e Pixote estão confirmados no festival, que receberá
também as participações especiais de Swing e Simpatia,
Pique Novo, Chininha e Príncipe, Vitinho, Papo di Bacana, Ty
Kerê, Sem Limite, Akatu, Retrôzinho e Diego Avila. E as grandes novidades desta 6ª edição são os grupos que levam muito
romantismo em suas músicas, Raça Negra e Tá na Mente, que
se apresentam pela primeira vez no Samba Prime.
Considerado um dos eventos mais importantes do samba e
pagode do país, o Samba Prime é sucesso de público e virou
tradição na programação de Belo Horizonte. A festa, que reúne
artistas e bandas de grande destaque no cenário nacional do
gênero, recebeu uma aceitação extremamente positiva dos mineiros e as cinco últimas edições tiveram os ingressos esgotados.
Faltando pouco mais de três meses para a 6ª edição, as vendas
de ingressos estão a todo vapor com preços que variam de R$ 65
a R$ 140. Mais informações pelo telefone: (31) 4141-2929.
Divulgação

O retorno à sala de aula pode
ser algo desafiador para quem está
afastado há algum tempo, mas isso
não tem sido empecilho para alguns
brasileiros. Segundo pesquisa do
Ministério da Educação (MEC), tem
aumentado em cerca de 2% por ano
o número de pessoas acima dos 40
anos que prestam vestibular com o
intuito de cursar o ensino superior.
No entanto, o relatório Education
at a Glance 2017 (Um olhar sobre
a educação, em tradução livre),
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), mostra que há 2 anos,
mais da metade dos adultos, com
idade entre 25 e 64 anos, não tinham
acesso ao ensino médio e 17% da
população ainda não havia concluído
o ensino básico.
Os números estão muito abaixo
da média dos países da OCDE, que
têm 22% de adultos que não chegaram ao ensino médio e 2% que
não concluíram o básico. O relatório,
contudo, mostra um avanço, pois
entre os adultos de 25 e 34 anos, o
percentual de alunos que completou
o ensino médio subiu de 53%, em
2010 para 64%, em 2015.
No programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) a participação
dos idosos faz parte de uma parcela
da população brasileira que não teve
oportunidade de frequentar a sala de
aula na idade certa. Segundo dados
do Censo Escolar, são pouco mais
de 3 milhões de pessoas dessa faixa
etária matriculadas em escolas da
rede pública estadual e municipal
de ensino.
De acordo com dados da Secretaria de Estado de Educação (SEE),
desde 2014, Minas Gerais registrou
um aumento significativo nas matrículas da EJA nas escolas da rede
estadual. Em 2015, o número de
alunos atendidos no programa era
de 209 mil estudantes nos ensinos
fundamental e médio. Em 2016, com
a ampliação da oferta de turmas, foram matriculados 261 mil alunos. Só
no primeiro semestre de 2017 foram
abertas 5.393 novas turmas em todo o
Estado, totalizando 160 mil matrículas
na EJA ensino fundamental e médio.
No segundo semestre, os números
totais de matrículas ainda estão sendo
apurados pelo sistema, mas de acordo
com a assessoria, a expectativa é de
que supere o ano anterior.

EDIÇÃO DO BRASIL

Mais da metade dos adultos, com idade entre 25 e 64 anos, não tinham acesso ao ensino médio no Brasil

Censo Escolar 2014, 2015 e 2016, na rede estadual, o número
de matrículas de alunos com idade maior ou igual a 40 anos foi:

Ano

Nº de matriculados

2014
2015
2016

34.345
31.447
37.131

“37.101 mil
alunos
com mais
de 40 anos
se matricularam
na EJA em 2016”

Fonte: SEE

Aos 51 anos, Selma Pimenta
concluiu o ensino médio em julho
deste ano. Ela conta que decidiu
voltar a estudar porque os filhos
já estavam grandes e sentiu a
necessidade de aprender mais.
“Eu não penso em fazer faculdade, mas quero fazer cursos.
Hoje, indico e animo as pessoas
a retornarem à sala de aula, pois
é muito importante concluir os
estudos”.
Selma ressalta ainda que a
ajuda dos filhos foi essencial.
“Quando achava algo complicado,
eles me direcionavam”, conta
orgulhosa.

Em constante evolução
A consultora da Empregar
Talentos e professora universitária Marcilene Martins destaca
como é importante se aperfeiçoar
continuadamente. Hoje, ela tem
43 anos, possui uma graduação,
2 pós-graduações e um mestrado. Mas em 2016, decidiu cursar
psicologia. “Eu decidi voltar, pois
achava que faltava um complemento na minha formação.
Sou administradora e trabalho
com pessoas, por isso escolhi a
psicologia. Terminei o mestrado
em 2015, e em 2016 já estava
matriculada na graduação”.

Ela conta que não tem dificuldade com o conteúdo, pois gosta muito de estudar, mas, como a maioria
das pessoas são mais jovens,
sentiu um pouco de resistência da
turma, porém, hoje, já no 4º período,
ela diz que as coisas mudaram.
Como consultora de RH, Marcilene salienta que uma graduação não é
o suficiente. “O mercado está exigindo muito em termos de qualificação
e multifuncionalidade. Às vezes,
você não quer obter um novo título,
mas pode fazer uma pós-graduação
complementar. Para a empregabilidade é essencial. Hoje, há uma maior
facilidade para estudar”.

Grupo Sorriso Maroto é uma das atrações mais esperadas
Serviço
Samba Prime – 6ª Edição
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200,
Gameleira, Belo Horizonte
Data e Horário: 25 de novembro de 2017,
sábado, a partir das 16h
Atrações: Sorriso Maroto, Belo, Imaginasamba,
Turma do Pagode, Pixote, Raça Negra, Tá na Mente
e participações especiais de Swing e Simpatia,
Pique Novo, Chininha e Príncipe, Vitinho, Papo di Bacana,
Ty Kerê, Sem Limite, Akatu, Retrôzinho e Diego Avila.
Ingressos:
Área Vip: R$ 65,00 (2º lote)
Espaço Prime Open Bar: R$ 140,00 (3º lote)
Classificação etária:
Área VIP: 16 anos
Espaço Prime Open Bar: 18 anos

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

G E R A L
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Inclusão: Roupas e estampas feitas por
presas ganham notoriedade na capital
Dirceu Aurélio/Ascom-SEAP

Marca Libertees chega ao mercado com a coleção Vida
Natália Macedo
Sabe o que acontece quando
unimos moda, sustentabilidade e
responsabilidade social? Nasce
uma nova marca cheia de história
para contar. É a Libertees, que
chegou ao mercado com a coleção
“Vida”. As estampas são inspiradas
em ilustrações desenvolvidas pelas
detentas do presídio Estevão Pinto,
em Belo Horizonte. O lançamento
fez tanto sucesso que a griffe foi
parar no Minas Trend Preview, um
dos maiores eventos de moda do
Brasil.
Tudo começou com a empresa
Liberte-se, que existe desde 2010,
sob a responsabilidade da empresária Marcella Mafra. “Nós fazemos
confecções de sacolas promocionais para eventos. A mão de obra
é carcerária e a fábrica é dentro
da penitenciária. Elas chegam sem
saber nada e nós vamos treinando
e ensinando costura para elas”.
Ela recorda que viu uma exposição de pinturas feitas pelas
detentas e pensou que unido a
moda, daria um ótimo projeto. “Há
uma escola funcionando lá dentro
e a arte feita é linda. Montei um
projeto junto com as secretarias
de Educação e de Defesa Social
para que pudéssemos utilizar os
desenhos como estampa e, com
esse trabalho em conjunto, tudo
foi dando certo”.
“Não esperávamos essa repercussão e aceitação”, aponta
Daniela Queiroga, uma das sócias
do projeto. “Pensamos na marca
com a intenção de fazer algo mais
educacional. Optamos pelo viés
da moda, porque ela se comunica
e expressa por si só. A partir disso,
fomos buscar maneiras de criar a
griffe. Além do trabalho de produzir
as peças, outras detentas contribuíram com as estampas. E, como

A coleção está
disponível sob
encomenda.
As entregas começarão
a partir de fevereiro.
Para adquirir uma
peça, basta enviar
uma mensagem para o:
liberteest@gmail.com
ou ligar para o
(31) 9 8837-7110

Coleção foi exposta na última edição do Minas Trend Preview
não podemos comprar as pinturas,
5% das vendas são revestidas em
material de artes para a escola do
presídio”.
Ela acrescenta que o pano de
fundo da coleção é a reinserção
social. “As detentas vão para a fábrica sem saber nada e aprendem
a costurar. Isso é uma valorização
do que acontece de bom em uma

penitenciária. Infelizmente, na
maioria das vezes, só é mostrada
a parte ruim”.
Trata-se também de uma responsabilidade social. “Nós, empresários, temos que pensar no
que devolvemos para a sociedade.
No nosso caso são mulheres que,
de alguma forma, irão sair de lá
diferentes”.

Senac promove evento de inserção
no mercado de trabalho em BH
Quem procura recolocação no
mercado de trabalho terá a oportunidade de, em um mesmo local,
aprender como se comportar em
uma entrevista de emprego, cadastrar o currículo no portal Rede
de Carreiras e ainda entregá-lo
para os profissionais de Recursos
Humanos de grandes empresas
que estão com quase 700 vagas
de emprego disponíveis. Isso
acontecerá no dia 9 de novembro,
em mais uma edição do evento
“Mercado, Senac & Emprego” que,
desta vez, acontece na unidade do
Senac no Centro de Belo Horizonte
(Rua dos Tupinambás, 1038). Em
setembro, a atividade foi realizada

Para Daniela e suas sócias, o
resultado não poderia ser outro.
“Ficamos satisfeitas e emocionadas ao ver o projeto se concretizar.
Perceber as pessoas felizes e
participando de todo o processo
de produção, desde as primeiras
peças até a coleção pronta, é uma
sensação indescritível de dever
cumprido e de poder ser útil”.

com sucesso em Venda Nova.
Durante o evento, os interessados poderão participar das palestras “Como se comportar em uma
entrevista de emprego” e “Cuidar
da Vida! Você pode Vencer”. Também poderão fazer o cadastro no
banco de dados do Rede de Carreira - portal do Senac integrado
ao Sistema Fecomércio MG, Sesc
e Senac para cadastro gratuito de
vagas e currículos. As empresas
participarão presencialmente do
evento para divulgação de vagas
e recebimento de currículos.
Para participar do Mercado,
Senac & Emprego não é necessária inscrição prévia. Serão distribu-

ídas senhas antes das palestras,
que estão sujeitas à lotação do
espaço. Informações pelo mg.
senac.br e 0800 724 4440.
Apesar da redução no número
de desempregados no Brasil, o
país ainda conta com mais de 13
milhões de pessoas sem opções
de trabalho, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua, realizada pelo IBGE.
Além da redução dos postos de
trabalho em função da crise econômica, a falta de preparo dos
profissionais continua sendo um
grande empecilho para a inserção
no mercado de trabalho.

Serviço Gratuito
“Mercado, Senac & Emprego”
Data: 9/11
Local: Senac (Unidade Centro) – Rua dos Tupinambás, 1038

Programação:
8h às 9h: Palestra “Como se comportar em uma entrevista de emprego”,
no Auditório Caetano Vasconcelos
8h às 14h: Cadastro no Rede de Carreiras nos laboratórios 804 e 806 da unidade
9h às 13h: Entrega dos currículos (os interessados deverão levar mais de
1 currículo impresso para se candidatarem em mais de uma vaga)
10h às 11h: Palestra “Cuidar da Vida! Você pode Vencer”, no Auditório Caetano Vasconcelos.
14h - Aula Experimental dos Cursos Técnicos de Administração, Nutrição, Farmácia, Enfermagem,
Segurança do Trabalho, Estética, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores

A sócia do projeto elucida que
torce para que a sociedade abrace
a ideia. “Estamos contribuindo para
torná-las melhores. Recordo-me de
uma detenta que dizia que nem pensava em sair da penitenciária, ela já
tinha aceitado aquela vida. Depois
de ingressar em nosso projeto, ela
não vê a hora de poder sair, porque
voltou a ter perspectiva. Sabe que

terá uma profissão, planos de negócios e isso é muito bacana”.
É o que também afirmam os
representantes do presídio Estevão
Pinto. “Os benefícios de fazer parte
de um projeto como esse são muitos. Além delas receberem remição
da pena, concedido pela Justiça,
pelo trabalho prestado, é algo que
melhora a autoestima”.

“Nós,
empresários,
temos que
pensar no que
devolvemos
para a
sociedade”

C I D A D E S

Em Poté, prefeitos mineiros
cobram recursos atrasados

As novas unidades disponibilizadas pelos municípios são frações que demandam prédios mais
simples, adaptados à realidade de
cada lugar. Por isso, não há um
padrão de imóvel exigido. Há fle-

“É uma novidade
na estrutura do
Corpo de Bombeiros
que possibilita atender
bem o cidadão sem
grandes instalações,
com um número
menor de viaturas
e de militares”

Em Poté/MG, 31 prefeitos, 44
vereadores e seis vices-prefeitos
estiveram presentes na 7ª edição
do “AMM Municípios – Encontro
nas Macrorregiões”, confirmando
a preocupação dos representantes
do povo com a situação das contas
dos municípios mineiros. Na avaliação do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda
(PMDB), o apoio dos prefeitos,
de diferentes regiões mineiras,
é primordial não apenas para o
sucesso do evento mas também,
para a união e mobilização dos
gestores contra os abusivos atrasos nos recursos.
O salão de eventos do Sindicato Rural de Poté ficou lotado, com
mais de 300 pessoas dispostas a
discutir a solução para os problemas dos gestores mineiros. É nos
municípios que se encontram as
dificuldades, onde está o povo,
que fica prejudicado porque os
recursos não chegam às contas
das prefeituras.
A força do “AMM nos Municípios” está na participação dos
agentes públicos e na união dos

Tenente Andréa Coutinho, da Assessoria de Comunicação Organizacional
xibilidade nesse ponto e o Corpo
de Bombeiros avalia se atende
às necessidades com segurança
e, ao mesmo tempo, obedece ao
regulamento interno da instituição.
Esse novo modelo foi concebido a partir de um detalhado
estudo de viabilidade para atender
inicialmente 10 municípios, começando por Congonhas. Os demais
contemplados são: Mariana, Santo
Antônio do Monte, Além Paraíba,
Tiradentes, São João Evangelista,
Santos Dumont, Almenara, Andradas e Boa Esperança. Ao todo,
serão beneficiadas diretamente
pelo atendimento 410 mil pessoas.
Segundo a tenente Andréa
Coutinho, da Assessoria de Comunicação Organizacional, o
posto avançado é uma novidade
na estrutura do Corpo de Bombeiros que possibilita atender bem o
cidadão sem grandes instalações,
com um número menor de viaturas
e de militares.

“Os bombeiros serão capazes
de atender a diversas ocorrências,
tanto no combate a incêndio, como
no atendimento pré-hospitalar, e
até mesmo no trabalho de prevenção, que são as vistorias e liberação de projetos. Esse modelo de
posto avançado me dá essa gama
de atendimento, dentro da tônica
do governo de Minas Gerais de
atender mais e melhor, em menor
tempo”, explica.
Os postos avançados - em
pontos estratégicos do Estado vão facilitar a vida da população
que terá o Corpo de Bombeiros
próximo e acessível para os atendimentos de forma muito mais
célere, sem que os profissionais
precisem de grandes deslocamentos. Hoje, as companhias
e batalhões estão, em média,
a 70 ou 80 km dos municípios
contemplados, e o fator tempo
é considerado primordial para a
atividade.

A dança como expressão de ideias e sentidos
Curta-metragem e 40 anos da Cisne Negro Cia. de Dança movimentam programação do Sesc Palladium

Ivan Rodrigues

Se nada for feito, as terras não terão mais uso econômico ou social
diferentes de desertos naturais
porque passam por um acentuado
declínio de biodiversidade até se tornarem estéreis. “Já os desertos são
ecossistemas com sustentabilidade,
ainda que com baixa diversidade.
Eles estão vivos”.
Programa Nacional
O estudo foi encomendado
para o Programa de Ação Nacional
de Combate à Desertificação, que
terá R$ 6 milhões neste ano para
combater a desertificação no país.
Andrade diz que, para reduzir o
fenômeno, é preciso aumentar as
reservas naturais de vegetação
e recuperar os recursos hídricos.
O agricultor Geraldo Moreno,
50, dono de três hectares em Espinosa (700 km de BH), já sente as

mudanças em sua pequena lavoura de feijão. “Se der para alimentar
a família dá para comemorar”, diz
ele, que sustenta mulher e quatro
filhos com a terra. “Aqui não chove
quase nada e não tenho dinheiro
para adubar a terra. O que salva
são as cabras, mas estão magras”,
diz o mineiro, que recebe verba do
Bolsa Família para complementar
a renda.
O governo pretende reduzir
o espaço destinado ao gado nas
áreas de caatinga e restringir
atividades prejudiciais ao meio
ambiente, como a extração de
carvão. “A população tem de se
conscientizar de que, se essas
ações não forem tomadas, nada
mais poderá ser produzido”, diz
Andrade.

Gerais, Antônio Andrade (PMDB),
ouviu atentamente as reivindicações dos prefeitos e mostrou-se
preocupado com a situação dos
gestores. Para ele, é importante a
união de esforços dos municípios,
do governo estadual e federal.
Para o prefeito de Teófilo Otoni
e tesoureiro da AMM, Daniel Sucupira (PT), os gestores devem
valorizar a seriedade do evento
que não faz palanque político, mas
é um espaço para a discussão dos
problemas reais do municipalismo.
“O evento é de ações suprapartidárias, que quer dizer que os municípios têm papel fundamental para o
desenvolvimento do nosso país”.
O prefeito de Andradas e diretor regional Sul da AMM, Rodrigo
Lopes (PMDB), percorreu mais de
mil quilômetros para comparecer ao
evento. Na avaliação dele, a reunião
é importante para que o governo
faça os repasses de maneira regular. “Não estamos pedindo nada que
não seja direito dos municípios. As
dificuldades estão aí e, se os repasses continuarem atrasados, ficará
impraticável a gestão de municípios
nos próximos meses”.

Evento contou com a presença de muitas autoridades

Norte de Minas pode virar
deserto dentro de 20 anos
Um terço do território de Minas
Gerais pode virar “deserto” em 20
anos. A conclusão é de um estudo
encomendado pelo Ministério do
Meio Ambiente ao governo mineiro.
O desmatamento, a monocultura
e a pecuária intensiva, somados
a condições climáticas adversas,
empobreceram o solo de 142 municípios do Estado.
Se nada for feito para reverter o
processo, de acordo com o estudo,
essas terras não terão mais uso
econômico ou social, o que vai afetar 20% da população mineira. Isso
obrigaria 2,2 milhões de pessoas a
deixar a região Norte do Estado e os
vales do Mucuri e do Jequitinhonha.
“A terra perde os nutrientes e
fica estéril, não serve para a agricultura nem consegue sustentar a
vegetação nativa”, afirma Rubio de
Andrade, presidente do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, responsável pelo
estudo. A região engloba cerrado,
caatinga e mata atlântica.
Segundo o governo do Estado,
é preciso investir R$ 1,3 bilhão nas
próximas décadas para frear o
processo, que já causa danos no
semiárido mineiro. Lá estão 88 das
142 cidades consideradas suscetíveis à desertificação.
Vládia Oliveira, professora do
Departamento de Geografia da
Universidade Federal do Ceará,
disse que áreas desertificadas são

poderes legislativo e executivo
pelo bem comum: o fortalecimento
dos municípios mineiros e, consequentemente, a melhoria na qualidade de vida do cidadão mineiro.
Julvan convidou a todos para
se unirem em prol das lutas municipalistas recentes, entre elas a
“Mobilização pela pauta prioritária
municipalista”, documento em que
constam as solicitações dos ofícios
da AMM entregues ao Governo do
Estado de Minas Gerais, ao Governo Federal e aos parlamentares
mineiros.
O prefeito de Poté, Gildésio
Sampaio de Oliveira (PRB), o
popular Nêgo, que é diretor da
AMM, região de Jequitinhonha e
Mucuri, realçou a importância da
mobilização. De acordo com ele,
o desejo da AMM com o evento é
de abrir um canal de diálogo com o
governo. “Vamos dialogar, chegar
a um consenso, ver onde está o
erro na saúde e educação. Agradeço muito a AMM por ter escolhido
Poté como sede da reunião”.
Presença constante e importante nos eventos da AMM, o vice-governador do Estado de Minas

AMM

Municípios prontos
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Governo do Estado leva Corpo
de Bombeiros a mais municípios
Atento às necessidades e com
sensibilidade social, o Governo
do Estado, por meio do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), trabalha para ampliar
a cobertura e descentralizar o seu
atendimento. Para esse objetivo,
serão instalados 10 postos avançados, estruturas mais compactas
e que demandam menos investimentos para implantação.
Atualmente, a corporação está
presente em 63 municípios mineiros, por meio de companhias e batalhões, nos 17 territórios de desenvolvimento. Para essa expansão,
em parceria com as prefeituras,
o CBMMG propôs uma estrutura
mínima operacional denominada
Posto Avançado de Bombeiros Militar (PABM), inovando no conceito
de atuação para atender de forma
mais eficaz às demandas de sinistros e desastres.

4 a 11 de novembro de 2017

A dança é muito mais do que a
união de passos e movimentos, vai
além, para o campo do significado,
reunindo a expressão de ideias e
sentidos. E para os apreciadores
dessa arte, o Grande Teatro do
Sesc Palladuim, abre as portas
para atrações de renome durante
a programação de novembro no
centro cultural.
No dia 4, às 21h, o espaço recebe o espetáculo H.U.L.D.A, que
celebra os 40 anos da Cisne Negro
Cia. de Dança, homenageando a
sua fundadora, Hulda Bittencourt,
e conta com a participação especial da bailarina Ana Botafogo. A
Cia. Sesc de Dança também marca presença no centro cultural com
o lançamento do curta-metragem
Memória Silenciosa, dia 9/11, às
20h, que aborda o processo de
montagem do espetáculo Outro
em Si que, por sua vez, será
apresentado nos dias 10 e 11, às
20h30. Já no dia 15, a Cia. de Dança Siameses apresenta Rubedo,
montagem que aborda a temática
sobre como o corpo descobre-se
vazio diante da intensidade daquilo
que o cerca.
Espetáculos
A narrativa de H.U.L.D.A é inspirada em relatos da trajetória da
criadora da Cia. Cisne Negro e seus
principais bailarinos. Com título
tirado das letras do nome da fundadora, o espetáculo é formatado
em cinco blocos, que abordam todo
o trabalho desempenhado por ela
ao longo dos 40 anos de atuação.

Em uma proposta de abordar
o outro que há em cada um de
nós, a Cia. Sesc de Dança apresenta, o trabalho Outro em Si,
com concepção da coreógrafa
Fernanda Lippi. Inspirado na obra,
Estrangeiros para nós mesmos,
da filósofa francesa Júlia Kristeva,
a montagem explora a resistência e a impregnação do que é
estrangeiro para nós mesmos e
as possibilidades de outrar-se,

simbolicamente, tornar-se outro.
Já Rubedo, representa a conciliação do corpo com a redescoberta do seu espaço interior, um
despertar da escuridão gélida do
esquecimento à brancura fria da
revelação. O corpo descobre-se
vazio diante da intensidade daquilo que o cerca.
Informações sobre os espetáculos e a programação completa
do Sesc em sescmg.com.br
João Caldas
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Espetáculo H.U.L.D.A, celebra os 40 anos da Cisne Negro
Cia. de Dança, homenageando a sua fundadora, Hulda Bittencourt

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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

C I D A D E S

Juiz de Fora tem Liraa de 0,7%

QUEM SABE, SABE

De acordo com Michele, os
números levam a SS a fazer um
apelo especial à população: “Quando começar a chover, os ovos que
foram colocados e não eclodiram
neste período, devido à seca, podem eclodir e virar Aedes aegypti.
Portanto, mais do que nunca, é
hora de limpar os locais que podem
servir de criadouros e mantê-los
secos durante todo o tempo”.
Para isso, é necessário manter
os 10 minutos contra o Aedes por
semana. “Não se combate o Aedes
sem o apoio da população”.

e Leste (179). Entre as ocorrências
mais comuns estão verificação de
lixo (245), casas abandonadas (173),
vasilhames (140), poça d`água
(128) e caixa d`água destampada
(117). Na Sala de Operações foram
mais de 40 ações intersetoriais, que
envolvem maior complexidade. A
Educação em Saúde realizou cerca
de 150 ações específicas sobre
dengue, em unidades públicas,
empresas e comunidades.
As ovitrampas também começam
a ser utilizadas, como forma de melhorar a qualidade do monitoramento
nos bairros e otimizar as ações locais
de orientação e combate.

Pacote de ações

“Aedes do Bem”

A Subsecretaria de Vigilância
em Saúde reestruturou suas ações
em 2016, e, pelo segundo ano consecutivo, antecipa a instalação do
“Comitê de Enfrentamento ao Aedes aegypti”, por meio do trabalho
de prevenção importante.
Entre as ações realizadas pela
PJF está um amplo trabalho de mobilização social, por meio da Equipe
de Educação em Saúde, atendimentos pelo Disque Dengue 199 e pela
Sala de Operações, força-tarefa que
reúne diversas secretarias e órgãos
da PJF e mutirões de limpeza.
Em 2017, o 199 atendeu 1.164
solicitações, em sua maioria nas
regiões com maior índice de infestação, como Norte (233), Sul (229)

Este ano, a PJF deu início também ao projeto “Aedes do Bem”,
ferramenta inovadora no combate à
doença. A liberação dos mosquitos
geneticamente modificados está
prevista para novembro. O projeto pretende reduzir a população
do Aedes aegypti selvagem nas
áreas a serem tratadas, reduzindo
drasticamente as chances de uma
epidemia. Os três primeiros bairros
que receberão o “Aedes do Bem”
são Santa Luzia, Vila Olavo Costa
e Monte Castelo.
Em 2016 a PJF contratou
novos agentes de combate a endemias e regionalizou seu trabalho,
passando a atuar em conjunto com
os agentes comunitários de saúde.

Atenção redobrada

PMJF

S

egundo parâmetros do
Ministério da Saúde, em
outubro, Juiz de Fora teve
o Levantamento do Índice
Rápido do Aedes aegypti (Liraa)
de 0,7%, considerado satisfatório. O percentual é o mais baixo
se comparado ao mesmo mês
nos últimos 3 anos. Em 2015,
foi 2,5%, e em 2016, 1,6%. O levantamento foi realizado nos 208
bairros da cidade e envolveu 155
servidores, entre os dias 16 e 20,
quando 5.593 imóveis receberam
as visitas dos agentes.
A zona Norte continua sendo
a região com maior índice de
infestação, seguida de Leste e
Sul. Os bairros que apresentam
maior quantidade de focos positivos são Alto Santo Antônio,
Bairu, Filgueiras, Grama, Santa
Cruz, Santos Dumont e São Mateus. O levantamento apontou,
ainda, que 88% dos focos estão
dentro de estabelecimentos privados, como casas e espaços
comerciais.
De acordo com a gerente
do Departamento de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de
Saúde (SS), da Prefeitura de Juiz
de Fora (PJF), Michele Freitas,
alguns fatores contribuíram para
este número: o longo período de
estiagem pelo qual a cidade passou nos últimos meses, além do
trabalho das equipes de Vigilância
em Saúde, que permanecem nas
ruas durante todo o ano, com
ações não só de verificação das
casas, mas de monitoramento de
áreas estratégicas e planos de
emergência.
“Ficamos satisfeitos com os
números, que mostram que nosso
trabalho tem dado resultado, mas
sabemos que o período de chuvas
é o mais delicado. Então, agora é
a hora de redobrarmos a atenção.
Poder Público e população precisam trabalhar juntos, para garantir
um verão tranquilo, longe das
doenças provocadas pelo Aedes
aegypit”, afirmou a secretária de
Saúde, Elizabeth Jucá.

Na categoria cinco quilômetros
para militares, guardas municipais,
e funcionários públicos, o GCM
Gaspar ficou em terceiro lugar. A
participação da equipe da Guarda
Civil Municipal Luziense somente
foi possível devido ao incentivo e
apoio da Secretária de Segurança
Pública Trânsito e Transportes e
também do Comando da Guarda
Civil Municipal.
Gcm`s

Já o GCM Ederson disse que pratica a corrida mesmo antes de ingressar
na carreira pública, assim como outros
membros da equipe. “Não estamos
correndo para obter resultados pessoais, o espírito competitivo não é o foco,
sabemos das nossas limitações, nossa
meta é irmos na contramão de uma
sociedade cada vez mais sedentária.
Vamos continuar treinando e participando das próximas corridas”.

Gestores de Rio Acima foram recebidos pelo secretário Antônio Avelar
O trabalho realizado para garantir a sustentabilidade da área rural, realizado pela Prefeitura de Itabirito,
tem sido referência para as cidades vizinhas. Integrantes da Prefeitura de Rio Acima estiveram no município para conhecer detalhes sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Semapa), principalmente, nas ações voltadas para o fomento da agricultura familiar.

CANAL ABERTO
Refis prorrogado. O Governo Federal prorrogou a adesão ao Refis por mais
duas semanas. O prazo terminaria semana
passada. A Medida Provisória com o novo
período já foi publicada. A extensão é
necessária porque o prazo daria aos empresários pouco tempo para se inscrever
no programa.

Transporte alternativo. Em Belo Horizonte já são 50 mil automóveis, inscritos
nos aplicativos de transporte alternativo
como Uber, Cabify, 99pop e outros. O
Senado modificou toda PEC 28 que trata
do assunto e o encaminhou para a Câmara
Federal. Esse tipo de transporte é uma
realidade inquestionável no mundo todo.
Tá chegando a folia. Empresas interessadas em patrocinar o Carnaval de
Belo Horizonte 2018 já podem ter acesso
ao edital lançado pela Prefeitura de BH,
por meio da Belotur. O documento pode
ser solicitado pessoalmente na sede da
instituição (Rua da Bahia, 888, 7º andar –
Centro) ou pelo e-mail licitacoes.belotur@
pbh.gov.br.

COMBATE A AIDS
As terapias antirretrovirais modernas, mais
utilizadas hoje para tratar pacientes com Aids, são
capazes de suprimir o HIV a níveis indetectáveis.
Porém, o vírus continua no organismo, escondido,
pronto para retomar a infecção caso o tratamento
seja interrompido. Não podendo ficar sem os medicamentos, pacientes precisam conviver com a
toxidade dos coquetéis, que provocam uma série
de efeitos colaterais. Em busca de alternativas para
reduzir e controlar isso, pesquisas internacionais
testam técnicas diferentes com o mesmo objetivo,
enquanto continuam perseguindo a cura da doença
que, hoje, afeta 37 milhões de pessoas no mundo.

IDADE PARA SACAR PIS PODE CAIR
Na onda do estímulo ao consumo, a equipe
econômica avalia aceitar sugestões de parlamentares ao texto da Medida Provisória (MP) que, tramita
no Congresso, autoriza o saque do PIS/Pasep aos
65 anos para homens e 62 anos para as mulheres.
Até então, os recursos somente poderiam ser sacados aos 70 anos. O objetivo é endossar uma nova
redução na idade para beneficiar homens e mulheres aos 60. Há várias emendas à MP. Entre elas,
outra que reduz o limite de idade para ter acesso
aos recursos para 55 anos. Se essa proposta for
adiante, a medida poderá injetar na economia R$
14 bilhões no início de 2019. (Fonte: O Globo)
Presidente da
Usiminas, Sergio
Leite, recebeu o
prêmio Excelência
em Sustentabilidade da World Steel
Association, pelo
programa Caminhos do Vale de
André Johanpeter,
CEO da Gerdau

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Guardas municipais Cezar, Ederson, Gaspar, Junior, Edilson e Ilmar

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO
SALAS E AMBIENTES INTERATIVOS QUE
PROPORCIONAM A MELHOR QUALIDDE DE ENSINO,
E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR
• Lousa interativa touch screen
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008
• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

Itabirito

Embraer. Apesar de ter registrado
lucro líquido de R$ 351 milhões no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de R$
111,4 milhões do mesmo período de 2016,
a Embraer teve perdas expressivas na Bolsa - as ações ordinárias (sem direito a voto)
da empresa caíram 4,29% a R$ 15,60.

Este é o mais baixo percentual de outubro dos últimos três anos

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

Rainha da beleza. A premiada peça
“A rainha da beleza de Leenane”, do inglês
Martin McDonagh e que estreou no Broadway em 1998, ganhará uma versão brasileira. Traduzida para 27 línguas, a obra
de humor negro aborda questões sociais.
A paulista Ticketspay.com foi autorizada a
captar até R$ 1,3 milhão da Lei Rouanet,
nosso dinheiro. (O Globo)

Equipe da Guarda Municipal de Santa
Luzia participa de corrida em Nova Lima
A Guarda Civil Municipal de
Santa Luzia – GCMSL -, levou sua
equipe para participar da Corrida e
Caminhada promovida pela Associação de Guardas Municipais de Nova
Lima - AGMNL. No último dia 22, os
Guardas Civis Municipais, Cézar,
Ederson, Edilson, Gaspar, Ilmar e
Júnior representaram Santa Luzia
no evento.
Objetivando a prática esportiva, o condicionamento físico, e a
integração com as outras forças de
segurança pública, a equipe luziense
disputou as três modalidades: caminhada de dois quilômetros, corrida de
cinco quilômetros e corrida de sete
quilômetros.
Na visão do GCM Edilson, essa
atividade é de suma importância para
a instituição: “Ainda não tínhamos
participado de uma corrida como
essa. Estamos incentivando outras
pessoas a praticarem uma atividade
física que depende muito mais da
força de vontade do atleta do que
qualquer outra coisa”.
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CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS,
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E
VÍDEO CONFERÊNCIAS
• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS
• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas
• Agendas escolares

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

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

Divulgação

EDIÇÃO DO BRASIL

E S P O R T E
12
BH sedia I Campeonato
Mineiro de Pole Dance
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Foram 121 corredores, 87 triatletas, 57 participantes na prova de
travessia e 33 crianças na corrida
kids. Esses números comprovam
o sucesso da primeira edição do
Circuito Esportivo Minas Tênis
Clube, evento de lazer esportivo,
que reuniu minastenistas e convidados, no Minas Náutico.
O evento contou com a presença do presidente do Minas,
Ricardo Vieira Santiago, do diretor de Lazer do Clube, Gustavo
Zech Coelho, e de Carlos Ferreira Mascarenhas, diretor Social
do Minas. Também estiveram
presentes os atletas olímpicos
Diogo Sclebin (Triathlon) e o integrante da equipe de judô Belo
Dente/Minas Luciano Corrêa.

Competição acontecerá no dia 11, no Teatro Santo Agostinho

ma modalidade que envolve muita força e, ao mesmo tempo, delicadeza e
sensualidade nos movimentos. É assim
que podemos definir o pole dance, esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos.
Em uma pesquisa rápida no Google, esta repórter
encontrou 10 locais que ensinam a dança na
capital mineira. E foi pensando justamente nessa
popularização que Belo Horizonte irá sediar o
Primeiro Campeonato Mineiro de Pole Dance.
O evento acontecerá no dia 11, das 14h às
20h, no Teatro Santo Agostinho e terá como
principal objetivo divulgar e fortalecer a prática
da modalidade. “Queremos valorizar os atletas
de Minas, reunindo e compartilhando suas
performances na própria região, além de dar a
oportunidade aos alunos de participarem de uma
competição e formar um público apreciador”,
ressalta Taís Daher, uma das organizadoras do
evento e praticante do pole dance.
O campeonato contará com sete categorias:
feminino principiante, amador, semi-profissional,
profissional, duplas, masculino amador e profissional, sendo que os dois últimos grupos farão
uma performance artística e não competitiva. Os
prêmios para o primeiro, segundo e terceiro lugares femininos são troféu e vale-compras de patrocinadores de até R$ 1.000 e para o masculino,
haverá uma gratificação para o melhor no geral.
Taís está animada para a competição. “As
expectativas são altas! Os pole dancers são
talentosíssimos e passaram por um rigoroso
processo seletivo. Será um evento de grande
valor para os praticantes e apreciadores da
modalidade”.
A estudante Andreza Rosa irá participar da
competição na categoria amador. Ela conta que
conheceu o pole dance aos 17 anos, mas o seu
primeiro contato com o esporte não foi bom.
“Posteriormente, vi o vídeo de uma mulher dançando e fiquei encantada. Foi minha inspiração
para recomeçar. Busquei estúdios em BH e, para
minha felicidade, tinha um no meu bairro. Não
pensei duas vezes, marquei minha aula experimental e consegui fazer muitos movimentos.
Assim descobri que era aquela a atividade que
eu queria para vida”.
Para a apresentação no campeonato, Andreza espera dançar da mesma maneira que faz em
casa. “Quero poder mostrar para as pessoas que
pole dance vai além de uma atividade esportiva
ou de uma dança sensual”.

Homem no pole dance
Engana-se quem pensa que pole
dance é uma modalidade exclusiva
para mulheres. Marcelo Garcia será um
dos homens que fará apresentação no
campeonato mineiro. Ele conta que o
primeiro contato com o esporte foi em
2015, quando assistiu uma apresentação
na Virada Cultural. “Na época, eu fazia
um curso de interpretação e precisei
elaborar o mapeamento de um personagem que faria alguma atividade mais
exótica. Coincidentemente, conhecia um
cara que fazia pole dance e resolvi fazer
uma aula experimental, que se transformou em aulas por um mês para estudo
da atividade até que, por fim, estava
completamente apaixonado”.
Garcia conta que o que mais chamou
atenção na modalidade é a forma como
transita entre o esporte e a arte, limites
de força, flexibilidade e propriocepção
corporal. “Conheci mais variantes do
pole dance, inclusive com teatro, o que
me deixou ainda mais entusiasmado.
Achei desafiador fazer parte dessa onda
de valorização do esporte enquanto atividade que pode ser praticada por todos
perfis de pessoas (para qualquer idade,
sexo ou biotipo)”.
Para a apresentação que fará no
campeonato, o artista revela que será
uma mistura do que tem estudado no
teatro e na dança. “Sempre gostei de
performances com apelo visual, então
venho trabalhando em criar uma apresentação mais livre e despretensiosa,
mas que reflita um pouco da minha arte”.

Andreza Rosa irá participar na categoria amador

“As expectativas
são altas! Os pole
dancers são
talentosíssimos e
passaram por
um rigoroso
processo seletivo”

I Campeonato Mineiro de Pole Dance
Data: 11 de novembro
Horário: 14h às 20h
Local: Teatro Santo Agostinho - Rua dos Aimorés, 2679 - Lourdes
Ingresso: https://www.sympla.com.br/i-campeonato-mineiro-de-pole-dance__181809
Preço: R$ 35,00 + R$ 3,50 (taxa)
Proposta é que o circuito se torne um evento anual

Sérgio Moreira
Jornalista – sergio51moreira@bol.com.br

Importância do marketing
Um estudo da ONU revela que a
população global atual é de 7,6 bilhões
de habitantes e deve subir para 8,6
bilhões em 2030 pelos cinco continentes. Na vida das pessoas, uma
das paixões é acompanhar e torcer
para equipes esportivas. O esporte
faz parte do dia a dia de milhões de
pessoas seja no futebol, basquete,
vôlei, rugby, futebol americano, futsal,
natação, atletismo, esgrima, natação, ginástica, boxe, ciclismo entre
outras modalidades. Para manter o
investimento dos atletas, comissões
técnicas, médicos, fisioterapeutas,
psicólogos, dentistas, massagistas e
todo staff que as equipes dos atletas
necessitam, o dinheiro é fundamental,
as despesas são altas com treinos,
jogos, viagens, manutenção de equipamentos, uniformes, etc.
Para manter as práticas esportivas, o marketing vem crescendo ano
a ano, com a marca das empresas
nos uniformes dos atletas e comissões
técnicas, placas de publicidades nos
estádios, ginásios e em todos locais
onde são realizados os treinos e
competições.
No Brasil a profissionalização do
departamento de marketing esportivo
nas empresas é hoje o maior entrave
para o crescimento do mercado do
esporte no Brasil. Enquanto não
houver pelo menos um grupo de
funcionários pensando como aplicar o
projeto e o investimento do marketing,
mostrando o retorno que a marca das
empresas podem obter no mundo, por
meio de fotos e matérias nos meios de
comunicação e nas mídias sociais, a
publicidade sempre está ligada ao
atleta e as equipes. É necessário a
profissionalização, estudos sérios
e competentes para o investimento
do marketing esportivo nas equipes,
seja nos uniformes até as placas de
publicidade que mostram as marcas.

Após a realização das provas, os participantes receberam frutas, açaí, massagem
e alongamento. Além disso,
foram disponibilizados brindes
e kits aos participantes. O
grande destaque do circuito
ficou por conta justamente da
integração entre os atletas,
associados e convidados, em
um clima de descontração e
alegria.
A proposta é que o circuito
se torne um evento anual,
oferecendo mais uma oportunidade de lazer e esporte
aos associados do clube. As
equipes de triathlon e de corredores de rua Unimed/Minas
têm caráter recreativo.
Orlando Bento

U

Loraynne Araujo

Minas Náutico reúne
Minastenistas em circuito

Para se ter uma ideia, a cifra de
investimento em marketing esportivo, em 2015, na América do Norte
foi de US$ 21,4 bilhões, na Europa
(US$ 15,3 bi) e Ásia/Pacífico (US$ 14
bi), enquanto isso a América Latina
recebeu cerca de US$ 5 bilhões. Os
demais países somados tiveram US$
2,5 bilhões de investimento em
esporte.
Nos EUA, 70% do aporte está
associado diretamente a eventos
esportivos. O país foi palco de duas
das mudanças mais importantes no
mercado neste ano, ambas na NBA.
A liga norte-americana de basquete
trocou Adidas e Coca-Cola por Nike
e PepsiCo, respectivamente. O acordo com a fabricante do Oregon, por
exemplo, renderá US$ 1 bilhão por
oito temporadas, o triplo investido
pela marca das três listras nos últimos
11 anos.
A Pepsi, por sua vez, arrebatou
ainda uma das cotas principais da
Uefa para a Liga dos Campeões da
Europa e utilizará, além dos rótulos
dos refrigerantes e bebidas não-alcóolicas, suas marcas de aperitivos
Lay’s e Doritos por cerca de € 50
milhões anuais.
Para a Coca-Cola restou o consolo de “roubar” da concorrente o
patrocínio da Major League Soccer
(MLS). Na Ásia, a organização dos
Jogos Olímpicos de 2020 que será no
Japão, impulsiona o investimento em
esporte, registrando um crescimento
de 5,2%, quase igualando o continente
à Europa e abrindo larga vantagem
para os latino-americanos. No mundo,
para se ter uma ideia da grandeza
dessa indústria esportiva, as marcas
ligadas ao esporte movimentam cerca
de US$ 700 bilhões por ano, valor
equivalente a R$ 2,7 trilhões. Esses
números representam 1% de todo o
Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

o seu consórcio multibrasileiro

Aqui, no Brasil, os clubes de futebol tem o apoio da Caixa Econômica
Federal que patrocina a maior parte
das equipes, é a maior patrocinadora
do futebol brasileiro atualmente. A
Caixa paga este ano R$ 132,5 milhões
para exibir sua marca nos uniformes
dos clubes. O montante é o mesmo
que foi desembolsado em 2016. A
diferença com o investimento das
empresas na América do Norte, Europa e Ásia é enorme em comparação
com o Brasil.
Além da Caixa, as empresas de
bebidas, telefonia, planos de saúde e
bancos particulares também investem
no esporte brasileiro, mas o valor
é pequeno e, com isso, os clubes
precisam com urgência da profissionalização das equipes esportivas para
a valorização do marketing, buscando
pesquisas de mercado para orientar a
atuação das mesmas.
Quem mais sofre com a falta de
recursos financeiros são os esportes
chamados “olímpicos” como vôlei,
basquete, natação, atletismo, ciclismo,
boxe etc. Muitas das vezes, os clubes
tem que se virar para participarem das
competições, sem recursos têm equipes que são obrigadas a pegar ônibus
e viajar longas estradas para participar
dos jogos. É necessário investimento
na profissionalização do marketing e
“vender” bem feito a importância do
esporte para a vida das pessoas e o
retorno que a publicidade dá com a
mostra da marca das empresas.
No futebol, os sócios torcedores
estão sendo uma nova investida dos
clubes, com quase 1,3 milhão de
associados, que pagam mensalmente
um valor para ter direito a entrada no
estádio, descontos em produtos do
clube e em estabelecimentos comerciais. É uma receita que vem dando
certo e ajudando em muito os clubes
em seu orçamento financeiro.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

