
2017 é o ano das fusões 
e aquisições empresariais

Dados de um relatório da PwC Brasil apon-
tam um aumento de 6% no número de fu-
sões e aquisições feitas de empresas. A região 
Sudeste segue com a maior concentração de 
transações, com 69% da preferência dos inves-
tidores. No acumulado dos dez primeiros me-
ses deste ano foram realizadas 517 operações 
ante 490 feitas 
no ano passado.

Foram intensos os comentários relacionados ao crescimento da popularidade do 
ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) na pré-caminhada à conquista do Palácio da Liberdade. 
Mas, em contrapartida, o governador Fernando Pimentel (PT) continua sendo o favorito do 
eleitor e pode vencer o pleito ainda no primeiro turno.

Acada 40 segundos alguém morre vítima de doenças cardiovasculares no 
Brasil, ou seja, 350 mil óbitos por ano. Desse total, 182.555 são homens. 
Entre os principais problemas que contribuem com a estatística está o 

mau hábito de vida da população e patologias como hipertensão, diabetes, taba-
gismo, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, ansiedade e estresse.
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Pimentel e Lacerda  são os preferidos 
para  pleito eleitoral de 2018

A população está enfrentan-
do os desafios com determina-
ção. Essa foi a reação do prefei-
to de Uberlândia, Odelmo Leão 
(foto), ao ser informado que o 
número de empregados com 
carteira assinada foi de 9.177 em 
outubro, contra 7.742 demissões, 
ou seja, saldo positivo de 1.375 
novos postos de trabalho.

aumenta número de pessoas com
carteira assinada em uberlândia

políticA – páginA 3
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O empresário Fabiano Lopes (foto) regis-
trou sua candidatura para disputar a presi-
dência do Atlético. Ele será o nome que vai 
concorrer contra Sérgio Sette Câmara, can-
didato apoiado por Nepomuceno e Kalil.

eleição
no atlético
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Como administrar
seu dinheiro?

A maioria dos brasileiros poupam, mesmo 
que em pequenas quantidades, para cons-
truir um futuro mais promissor, segundo le-
vantamento feito pela Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA). Além do mais, a entidade 
constatou que existem cinco perfis relaciona-
dos à forma com que as pessoas administram 
suas finanças. Descubra qual é a sua!

O empresário José Batista de Oliveira 
vai permanecer no comando da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Panificação 
e Confeitaria (ABIP) por mais 3 anos.

opinião – páginA 2

indÚstriA dA pAniFicAção
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José mAriA trindAde

Loraynne araujo

Como o senhor avalia o pri-
meiro mandato?

Priorizamos trabalhar na melhoria 
da qualidade dos produtos de padaria. 
Fizemos um projeto, em parceria com o 
Sebrae, para identificarmos os pontos 
fracos da panificação de um modo geral. 
Realizamos um levantamento com 800 
padarias e procuramos gerar respostas 
para as demandas do setor. Nesse es-
tudo foi identificado que há muita ruptura 
e os processos de produção não são 
adequados. Devido a isso, começamos a 
trabalhar para melhorar o conhecimento 
dos empresários por meio dos seminários 
de tecnologia, fermentação e fabricação 
de pães artesanais, frescos e de casca 
grossa em todo o país. O objetivo foi levar 
aprendizado em todos os cantos do Brasil 
para que as pessoas pudessem aproveitar 
e melhorar seu empreendimento.

José Batista de oliveira é
reeleito presidente da ABip

No cargo desde 2013, José Batista de Oli-
veira foi reeleito presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (ABIP) para o próximo triênio, 

correspondente aos anos de 2017 a 2020. 
Oliveira iniciou a sua trajetória no setor de 

panificação em 1981 e ingressou, em 1988, nas 
atividades do Sindicato e Associação Mineira da 
Indústria de Panificação. Quatro anos depois, fun-
dou a Revista Pão Etc & Tal - atualmente revista 
Amipão -, onde é o diretor geral. Em 1995 recebeu 
o prêmio de Mérito Industrial, concedido pela Fede-
ração das Indústrias do Estado (Fiemg) e tornou-se 
presidente da Associação Mineira da Indústria 
de Panificação em 1991. Já em 2006, assumiu o 
posto de diretor-secretário da Fiemg e, em agosto, 
tornou-se o 1º vice-presidência da ABIP. Ademais, 
há 6 anos, foi eleito presidente do Sindicato das 
Indústrias de Panificação de Minas Gerais para o 
quadriênio 2011/2015.

Em entrevista ao Edição do Brasil, Oliveira 
analisa o cenário econômico e a sua atuação na ABIP.

Quais são as projeções 
para o segundo man-
dato? 

Continuaremos na busca 
constante de melhorar. Esse 
processo não pode parar, pois 
as mudanças estão acontecendo 
muito rápido e as novidades vem 
e vão com a mesma velocidade. 
Por isso, devemos estar antena-
dos e atualizados. Pretendemos 
trabalhar a valorização do pão 
como alimento, porque, nos últi-
mos anos, ele virou “um vilão” das 
dietas. Na minha opinião, isso é 
totalmente desproporcional, afinal 
o pão é um dos alimentos mais 
antigos da humanidade. Além dis-
so, ele é um produto fresco, com 
excelente absorção e emprega 
muita gente.

Qual a impor-
tância do pão 
na economia? 

Minas sempre 
foi um Estado de 
vanguarda nessa 
questão, afinal pro-
duzimos pães de 
excelente qualida-
de. A gente sempre 
saiu na frente e eco-
nomicamente tem 
uma importância 
grande, pois esse 
setor representa, 
aproximadamente, 
3% do PIB mineiro, 
além de empregar 
muitas pessoas, 
sendo que 30% do 
primeiro emprego é 
na padaria.

como a ABip atua no 
estado?

O trabalho que propomos em 
Minas Gerais é o mesmo que 
fazemos em outros Estados. Não 
fazemos distinção de locais, mas 
sempre concentramos esforços 
onde mais precisam.

o natal impulsiona o 
setor de panificação? 

Não como todo, mas tem mui-
tas empresas que fazem vários 
trabalhos diferenciados nessa 
ocasião, como de ceias de Natal, 
assados e uma série de coisas 
que possam facilitar a vida das 
pessoas. É uma data propícia para 
que se faça isso e elas acabam 
aumentando o faturamento em até 
12% em dezembro.

Qual a sua expectativa para 
2018?

Estamos otimistas, temos certeza que 
ajudamos o país melhorar e vamos continuar 
contribuindo com a economia. Esperamos 
que 2018 seja um ano melhor em relação aos 
anteriores, quando pedimos para que o setor 
fosse precavido. Entretanto, para ano que 
vem, e sobretudo em 2019, os empresários 
devem voltar a pensar em investir.

Levantamento realizado pelo Instituto 
Tecnológico de Panificação e Confeitaria 
(ITPC), em parceria com a ABIP, indica que 
houve crescimento de 11,2% nas vendas 
de produtos nas empresas de panificação e 
confeitaria. No geral, registrou-se na pesquisa 
um crescimento nominal de 3,08% em 2016 
(não descontada a inflação), o que equivale a 
um faturamento de R$ 87,24 bilhões.

dados da panificação no Brasil
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O objetivo foi
levar aprendizado

em todos os cantos
do Brasil para que as

pessoas pudessem
aproveitar e melhorar
seu empreendimento

e o minascentro? 

Recentemente, empresários do turismo mineiro promoveram 
manifestações contra o fechamento do Minascentro – local 
administrado pela Codemig -, mesmo que a interrupção 
seja apenas temporária para reforma. A discussão ocupou 
espaço na grande mídia da capital por se tratar de um tema 

com elevada significação para o desenvolvimento de Belo Horizonte, 
especialmente, porque a cidade acaba fadada ao turismo de negócios. 
É bom rememorar que não dispomos de outros atributos e destinos 
para incrementar o turismo de lazer.  

Segundo a presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), Érica Drumond, a suspensão das 
atividades do Minascentro, mesmo que momentaneamente, represen-
taria um enorme prejuízo para a classe produtora, comprometendo 
prestadores de serviços, agentes de viagens, locadoras de veículos, 
enfim, toda a cadeira produtiva do ramo. Além disso, ela, ao lado de 
outros dirigentes, alega existir vários contratos firmados para eventos 
em 2018 e a paralisação pode gerar até mesmo uma demanda jurídica 
por parte de quem já havia feito acordos com o centro de convenções.

Ao longo desse embate entre poder público estadual e o segmento 
privado, surge uma ideia: entregar o Minascentro para ser administrado 
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Segundo especialistas 
da área, com uma folha de funcionários mais adequada, programação 
arrojada e evoluções no marketing, o centro de convenções seria 
perfeitamente administrável, servindo de instrumento de propaganda 
para a administração municipal, já que se trata de um aparelho de 
apoio turístico de relevância para Belo Horizonte e o Estado.

Aduz a essa realidade, a boa convivência entre o prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) e o governador Fernando Pimentel (PT). Contudo, para a 
formatação de uma parceria dessa magnitude, teriam de ser tomadas 
as respectivas providências legais, sobretudo, em relação a alguma 
autorização legislativa, garantindo transparência ao ato.

Vale lembrar que o Minascentro, localizado em frente ao Mercado 
Central, ocupa um quarteirão, com uma área de 33 mil m2, dividida 
em três pisos, seis auditórios, 18 salas de reuniões e dois grandes 
teatros: o Topázio e o Granada. O prédio tem capacidade para atender 
a 10 mil pessoas simultaneamente. Já sediou eventos nacionais, foi 
palco de congressos técnicos e científicos, seminários, fóruns, shows, 
formaturas, festivais e feiras de diferentes formatos.  

A ideia está lançada e, é claro, esperamos que o prefeito e o go-
vernador tomem uma decisão política ao invés de ouvirem apenas a 
opinião dos tecnocratas.

A quadrilha em guerra

Parece até coisa do Drummond, 
a quadrilha aqui não é aquela 
de João, que amava Teresa 
que amava Raimundo que 
amava Maria que amava Jo-

aquim que amava Lili que não amava 
ninguém. O jogo no Planalto Central 
é pesado e de ódio. Os políticos estão 
à beira do desespero e jogam a culpa 
no colega, adversário de delação em 
pouco tempo. Como se não bastassem 
às disputas naturais na política agora a 
briga é na Justiça. O clima está tenso 
e a quadrilha invertida funciona assim: 
O presidente Michel Temer (PMDB) 

odeia o Ministério Público, que odeia o 
Congresso, que odeia a Polícia Federal, 
que odeia o Supremo que não odeia 
ninguém ou a odeia todos. 

Os poderes estão em guerra e a dis-
puta de cotoveladas luta por centímetros 
de poder. O Supremo ganha a guerra 
e se transforma no poder moderador e 
pode tudo. O Congresso, humilhado e in-
vestigado, tenta a esmo reações que são 
eliminadas na próxima operação e a Polí-
cia Federal não quer saber do Ministério 
Público investigando e se agridem sobre 
a eficiência do trabalho. Enquanto isso, 
o presidente com apoio do Congresso 
evitou dois processos e continua sendo 
investigado. O clima é tenso, mas essa 
disputa de poderes é positiva e deve fa-
vorecer o aparecimento de dias melhores 
no futuro. Na acomodação. 

O caminho para um novo relaciona-
mento político e jurídico já está pronto e 
como dizem os ministros do Supremo, o 
trem já partiu da estação, ou seja, não 
tem mais volta. Não há força política que 
possa parar a Lava Jato e a semente para 
novas operações já está germinando, ou 
seja, apesar de gritos e desconfiança, 
os processos em curso não serão ar-
quivados e nem mesmo o Supremo terá 
este poder de ir contra todos e contra a 
corrente formada na defesa de mudar 
os costumes. Esse é o quadro, mas não 
custa nada desconfiar, cobrar e vigiar. 

No final, e só no final, as pontas se 
fecham e a quadrilha se anula. Por aqui 
ninguém fica sozinho como na poesia 
do Drummond. Não há quem cometa o 
suicídio, nada de fugir para os Estados 
Unidos, já que os braços da lei são lon-
gos e fortes e não há possibilidade para 

final feliz de envolvidos na investigação. 
Aqui, como tudo indica a visão do futuro 
está em grades, celas, delações e ran-
ger de dentes. O resumo da história é 
de que Cunha (PMDB) que odiava Lula 
(PT) está preso. Lula que odiava Aécio 
(PSDB) também será preso. Aécio que 
odiava a Dilma (PT) será preso, Dilma 
que não sabia odiar está solta e Temer 
articulou no Congresso pode lutar anos 
a favor da morosidade da Justiça. A 
última notícia é de que Geddel Vieira 
Lima (PMDB) e Joesley Batista Delator 
estão brigando na prisão e Geddel foi 
chamado de gordo.
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sucessão na Fiemg
Mais de 100 pessoas compareceram ao encontro do diri-

gentes sindicais com o candidato a presidência da Fiemg, o 
empresário Alberto Salum. No evento registrou-se um lance 
curioso: o presidente da Confederação Nacional das Indústrias 
(CNI), Robson Braga de Andrade, foi o primeiro a chegar ao 
local e ele ficou ao lado de Salum, que recebia os convidados. 
Posteriormente, outras figuras proeminentes do mundo dos 
negócios, inclusive, o presidente da Fiemg, Olavo Machado 
estiveram por lá esquentando a sucessão da entidade, marcada 
para o primeiro semestre de 2018. 

aécio senador
Não precisa ser jornalista, com atuação em Brasília, para 

saber que o projeto do senador Aécio Neves (PSDB) é ser 
reconduzido ao cargo, mesmo que para isso seja necessário 
abandonar a tese de bancar, ao mesmo tempo, o nome de 
Anastasia para o Governo de Minas. Seria um peso duplo, 
analisam os comunicadores da Corte.

Cena única – Então, fica o alerta: a possibilidade do se-
nador tucano Anastasia ser uma das opções do partido para 
buscar a sucessão de 2018 pode ser apenas um pano de fundo. 
Coisas da política mineira. 

nomes sujos
Ainda em relação ao pleito de 2018, um estudo realizado 

por pesquisadores e cientistas políticos revela que o candidato 
ideal ao cargo de governador será aquele que não tem envol-
vimento com denúncias, por qualquer que seja o motivo. Mas, 
por enquanto, estamos em falta de um nome.

crise no psdB
Na avaliação do cientista político José Álvaro Moisés, o 

senador mineiro Aécio Neves será questionado no futuro de-
vido a crise instalada no PSDB. “Essa cobrança virá com mais 
força, caso os tucanos não consigam eleger o presidente da 
República. A conta será debitada em nome do político mineiro 
depois de tanta trapalhada interna”. 

sem muitas alterações
Os brasileiros não devem esperar mudanças profundas nas 

eleições do próximo ano. O processo eleitoral estabelecido pelo 
Congresso não muda em quase nada. Então, o resultado das 
urnas não será significativo. “Teremos basicamente políticos 
iguais aos que temos hoje”, analisa a professora de direito 
Internacional da USP, Maristela Basso.

governo x congresso
“O governo do presidente Temer (PMDB) não tem uma 

base aliada na Câmara Federal. Na verdade, é a base aliada 
que tem um presidente no poder”, palavras da jornalista Cris-
tiana Lôbo. Cruz credo, gente! 

marqueteiro ausente
Políticos interessados em contratar um marqueteiro para 

as eleições no próximo ano, não devem procurar paulo Vas-
concelos. Ele, segundo amigos, se distância do denominado 
marketing político. Mas veja só: se hoje paulinho, como é 
conhecido nos meios, tem dinheiro e fama, foi graças aos 
meandros da política.

reforma malfadada
“Caso a Reforma da Previdência seja aprovada, em médio 

prazo, o governo irá perder arrecadação devido à redução do 
número de contribuintes da base”, comenta o auditor fiscal 
federal Gabriel Corrêa. Será? 

eminência parda
Com seu estilo peculiar, o deputado estadual João Maga-

lhães (PMDB) vai se firmando como um dos mais influentes 
parlamentares junto à Mesa Diretoria da ALMG. Na imprensa, 
ele é tratado como uma espécie de eminência parda.

Pr indeciso
Com 60 prefeitos, centenas de vereadores, cinco deputa-

dos federais e três estaduais, o Partido da República (PR de 
Minas), continua indeciso quando o assunto é sucessão ao 
Governo do Estado. O deputado Arnaldo Silva, um dos líde-
res da sigla, considera existir apenas um indicativo de apoio 
à candidatura do atual governador Fernando pimentel (PT), 
mas como bom mineiro esclarece: “Esse assunto ainda não 
entrou em nosso radar”. Então, tá, sr. deputado!

Uberlândia registrou saldo positivo na geração de 
empregos pelo segundo mês consecutivo. Dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho mos-
tram que, em outubro, o número de admissões (9.117) 
superou o de desligamentos (7.742), resultando na 
criação de 1.375 novos postos de trabalhos locais. No 
mês de setembro, o município já também havia obtido 
saldo positivo ao ter gerado mais de 300 empregos.

O resultado alcançado por Uberlândia posiciona a 
cidade como a 2ª que mais criou postos de trabalhos 
em Minas Gerais durante o décimo mês de 2017. Belo 
Horizonte conquistou o primeiro lugar, ao obter saldo 
de 3.377 novos empregos. Em relação a todo o Brasil, 
considerando municípios com mais de 30 mil habi-
tantes, Uberlândia aparece na 9º colocação das que 
mais contribuíram com a geração de postos no país.

Na avaliação do prefeito Odelmo Leão (PP), os 
dados levantados comprovam, mais uma vez, que a 
população local está enfrentando os desafios com 
determinação. “Nossos empresários e trabalhadores 
têm papel fundamental nisso e o poder público deve 
ser sempre um facilitador para colaborar com o cres-
cimento da economia. Estamos no caminho certo”.

lacerda é o principal adversário
de pimentel na disputa de 2018

Quando o grupo do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), começou a retaliar contra o ex-prefeito Marcio 
Lacerda (PSB), o meio político percebeu que o motivo do 
desagravo reside em fustigar a pretensão de Lacerda em se 
inserir na eleição pela conquista ao governo de Minas.

Nesta reta final de 2017 são claros os sinais de cresci-
mento do nome do ex-dirigente da capital no que diz respeito 
à sucessão ao Palácio da Liberdade. Além de pesquisas in-
ternas do próprio PSB, existem outras sondagens apontando 
Lacerda como o segundo colocado na preferência do eleitor, 
ficando atrás apenas do governador Fernando Pimentel (PT). 

Considerado um cidadão de posses, Lacerda, na avaliação 
de líderes partidários, é o único pré-candidato ao posto de 
governador do Estado com condições de utilizar seu próprio 
dinheiro. Evitando, com isso, aportes de fundos de campanha, 
além de outros tipos de arrecadação para cobrir despesas por 
ocasião do pleito.

Segundo consta nos bastidores, atualmente, o repre-
sentante dos socialistas já teria ajustado o apoio do PDT e 
PPS. Há indícios apontando para uma decisão de Lacerda no 
sentido de incrementar sua possível candidatura, mesmo se 
tiver de enfrentar inevitáveis obstáculos. Entre eles, romper 
com seu passado de aproximação com PSDB e PT. Em suas 
visitas ao interior, ele tem feito críticas severas ao governador 
petista, a quem acusa de estar administrando um governo 
falido, herança da administração tucana, responsável pelo 
início da derrocada do sistema público estadual. E, como era 
de se esperar, esse estilo mais crítico tem recebido aplausos 
dos interlocutores.

Nessas viagens, uma atitude chamou atenção recentemen-
te, quando ele esteve em Uberlândia e foi recebido por centenas 
de trabalhadores rurais sem terra. Lacerda permaneceu no local 
por horas a fio, se mostrou simpático, abraçou as pessoas, fez 
foto, enfim, já estava agindo como um possível candidato. Pelo 
menos é o que dizem os amigos mais próximos. 

Ainda sobre as incursões do ex-prefeito de BH, ele ficou 
bastante satisfeito quando esteve no início deste mês em um 
jantar, no Minas Shopping, com a presença de 300 pessoas 
que pagaram para escutá-lo dar uma palestra.

otimismo
Enquanto a caravana de Lacerda circula por regiões dis-

tintas, o grupo de Pimentel, de posse de várias sondagens 
eleitorais, considera que sua reeleição possa ocorrer ainda 
no primeiro turno. O deputado Rogério Correia (PT), entusias-
mado sobre o assunto afirma: “Por enquanto não temos can-
didatura de oposição competitiva que possa nos trazer risco”.    

Os analistas políticos avaliam que o sucesso definitivo 
dessa empreitada com a recondução de Pimentel ao Governo 
do Estado estaria praticamente consolidada, caso sua coor-
denação política consiga reeditar a aliança com o PMDB. O 
que ampliaria a capilaridade da campanha eleitoral a partir do 
engajamento dos prefeitos, vereadores e inúmeras lideranças 
que esses dois partidos têm nos rincões mineiros.

lacerda é o único pré-candidato
com estrutura financeira própria

com apoio do pmdB, pimentel
poderá vencer no 1º turno

tércio Amaral
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Uberlândia registra novo saldo
positivo de empregos em outubro

 
Comparativo

O bom panorama de outubro também se mostra 
significativo quando comparado ao mesmo mês do 
ano passado. Isso porque o montante de empregos 
gerados agora é 28% superior ao registrado em outu-
bro de 2016. Naquela ocasião, segundo arquivos do 
Caged, o saldo chegou a 1.071 novos empregos a par-
tir de 8.201 admissões e 7.742 demissões realizadas.

O balanço do Caged sobre as contratações re-
alizadas no mês de outubro revelam que os setores 
econômicos da cidade que mais contribuíram com 
o saldo de empregos foram o de agropecuária (458 
novos empregos), serviços (422) e comércio (382). 

São setores que têm ramos de atividade impor-
tantes para a economia local que se intensificaram 
em outubro. Por exemplo, na agropecuária, neste 
mês, deu-se início às contratações de mão de obra 
para o plantio de grãos (soja e milho) em novembro. 
Cabe ressaltar também a impulsão do comércio com o 
início das atividade de um grande atacarejo nacional, 
que escolheu a cidade para implementar a primeira 
unidade em Minas Gerais.

“BH conquistou o
primeiro lugar,

ao obter saldo de
3.377 novos empregos”

odelmo leão: “o poder público deve ser
sempre um facilitador para colaborar

com o crescimento da economia”

PM
U
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preFeito de itABirito e uns dos principAis AtuAntes dA AssociAção
dos municípios minerAdores de minAs gerAis (Amig)

Alex sAlvAdor

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

natália macedo

É preciso entender, antes de tudo, que a 
Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) não é imposto. 
Como o próprio nome já diz, é uma compensa-
ção pelos danos ambientais e sociais gerados 
pelas mineradoras. 

Lutar pela cobrança de uma CFEM mais 
justa não nos faz ser contra as mineradoras, 
pelo contrário, estamos sempre de mãos 
dadas, inclusive quando se trata dos licen-

ciamentos ambientais. Exemplo disso foi a 
autorização para o licenciamento ambiental 
da Barragem de Maravilhas 3, da Vale.

Sabemos da importância desses polos 
para a geração de empregos, bem como 
para outras pequenas contribuições. Porém, 
entendemos que não é justo continuarmos 
recebendo a menor CFEM do mundo. A Vale 
tem um lucro trimestral de aproximadamente 
US$ 7 bilhões, enquanto os municípios vêm 

perdendo consideravelmente seus tributos, 
uma vez que não têm condições de fiscalizar 
junto às mineradoras a sua produção.

Precisamos do apoio de todos os depu-
tados e senadores, sem exceção, para que 
Itabirito e as demais cidades mineradoras não 
sofram situações semelhantes às cidades de 
Itabira, Nova Lima e, principalmente, Mariana, 
que padeceu com a maior tragédia ambiental 
do mundo, em decorrência à ação mineradora.

itabirito e a cFem

Fusões e aquisições de empresas
apresentam crescimento de 6%

Melhora na economia é o principal motivo da alta

Dados de um relatório da PwC Brasil apon-
taram um aumento de 6% no número de fusões 
e aquisições feitas de empresas, em outubro.  O 
acumulado dos dez primeiros meses de 2017 
revelam uma possível recuperação da economia, 
uma vez que foram realizadas 517 operações 
ante 490 feitas no ano passado. A região Sudeste 
segue com a maior concentração de transações: 
69% da preferência dos investidores. São Paulo 
lidera com 53% das operações. Minas Gerais 
aparece com 6% dos negócios.

O sócio da PwC Brasil e líder em fusões e 
aquisições, Rogério Gollo, explica que, para 
este ano, a expectativa de crescimento é de 
10%. “Para 2018, o esperado é crescer 20%. O 
número de fusões e aquisições aumenta quando 
a economia vai bem. As empresas se juntam 
para conquistar novos produtos, mercados e 
consumidores. Há 4 anos nós tínhamos uma 
quantidade maior dessas atividades, os índices 
estavam caindo até o ano passado e, agora, 
estamos nos recuperando”.

Ele acrescenta que se trata de um grande 
investimento e que este deve ser considerado 
de longo prazo. “Nós separamos dois tipos de 
investidores: o que opera uma indústria que 
compra uma marca e a mantém a fim de vender 
seus produtos. E os que compram as empresas 
que não estão bem para fazer um ajuste e, 
depois vendê-la obtendo mais lucro”.

entenda
Fusões e aquisições é a movimentação de 

compra e venda de uma empresa. De acordo 
com Gollo, existem três formas principais. 
“Uma é comprar 100% das ações e cotas e 
passar a ser o único dono do estabelecimento. 
Outra é quando adquiri-se uma participação, 

como 20%, por exemplo. Uma aquisição mi-
noritária. E tem a fusão, que é quando duas 
companhias se unem e criam uma terceira. 
Nós temos poucas aquisições no Brasil 
porque, geralmente, os negócios daqui não 
possuem um acionista controlador”.

Ele afirma que, na maioria dos países, 
existe um órgão do governo que tenta evitar 
que uma companhia tenha uma participação 
muito grande no mercado e que, por isso, vigia 
esse tipo de atividade de perto. “No Brasil é o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). Eles evitam que uma empresa vire 
oligopólio, pois, a partir daí, ela pode ditar 
os preços de seus produtos ou dos serviços. 
E se ele for muito alto, a concorrência não 
consegue fazer nada”.

em destaque
O setor de Tecnologia da Informação (TI) é 

preferência do investidor, tendo 21% do total de 
operações este ano. Foram 105 negociações, 
aumento de 15% em relação aos primeiros dez 
meses do ano passado quando 91 transações 
foram feitas. Em outubro, 17% das operações 
foram do setor de TI.

Serviços auxiliares públicos representaram, 
cada um, 9% da fatia de investimentos no 
ano. Os serviços públicos se destacam nesse 
quadro, pois cresceram 96% do ano passado 
para cá, sendo 45 transações este ano ante 
23 em 2016.

Há 4 anos nós
tínhamos uma

quantidade maior
dessas atividades,
os índices estavam
caindo até o ano
passado e, agora,

estamos nos
recuperando

nos dez primeiros meses de 2017, foram anunciadas 517 transações
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secretário complicado 
Considerado como o secretário mais cauteloso do atual 

governo, José Afonso Bicalho, titular da influente Pasta da 
Fazenda Estadual, às vezes, economiza até sorriso quando 
cruza com alguns de seus colegas pelo corredor palaciano. 
Ave Maria, gente!  

Presidente sem ação?
O ano está chegando ao fim e a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, considerada uma das mais caras do país, volta a 
ficar distante do noticiário político. Isso porque falta ação mais 
proativa do seu presidente, o tucano Henrique Braga. Esse é o 
comentário que circula nos corredores do Palácio da Liberdade.

Que fase...
Parece não ter fim o inferno astral a que foi submetido o 

senador Aécio Neves (PSDB). Agora, alguns petistas mais 
aguçados comentam, na ALMG, que existe uma possível pre-
tensão de Aécio em ser eleito parlamentar estadual. A partir 
disso, as denúncias contra ele viriam todas para a Justiça de 
primeira instância em Minas. Vê se pode?

imprensa especulativa 
Nos corredores do Congresso Nacional, parlamentares do 

PMDB, indagam sobre quem plantou a notícia insinuando uma 
possível nomeação do octogenário deputado federal Mauro 
Lopes para chefiar a Casa Civil da Presidência da República 
no lugar do tucano Antônio imbassahy.      

trabalho escravo
Passados bem mais de 100 anos da abolição da Escravatu-

ra no Brasil, os vícios inerentes ao trabalho escravos ainda são 
visíveis, especialmente nas regiões mais distantes dos centros 
desenvolvidos. Opinião do prestigiado filósofo paulistano Mário 
Sérgio Cortella. Até quando, gente? 

À espera da grana 
Deputados estaduais, inclusive da base aliada esperam 

a liberação de emendas parlamentares por parte do Governo 
de Minas antes do Natal. Caso contrário, prometem retaliação. 
Etâ políticos pragmáticos. 

Coordenador da reforma
A partir de agora, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo 

Maia (DEM), funcionará como líder de governo, presidente da 
Casa e vai cuidar, especialmente, de coordenar os debates para 
aprovação do projeto da Reforma da Previdência a pedido de 
Michel Temer (PMDB). Essa é a avaliação dos jornalistas que 
fazem a cobertura no Palácio do Planalto. 

compatibilização da reforma 
Ainda com relação à Reforma da Providência, ao ser inda-

gado durante um programa de TV, o jornalista e comentarista 
político Merval pereira disse: “Para obter sucesso, a reforma 
teria de compatibilizar os interesses dos contribuintes da ini-
ciativa privada e dos funcionários públicos. Assim, todos teriam 
os mesmos direitos quanto a aposentadoria”.

Comentário único – No entanto, o próprio pereira consi-
dera que os representantes do Poder Judiciário, onde sabida-
mente existem pessoas ganhando muito bem, dificilmente acei-
tariam essa tese de união. Ou seja, o embate será acalorado.

Luxo da Justiça
Advogados e pessoas vindas de outros Estados, para cuidar 

de seus feitos no Tribunal de Justiça de Minas, não cansam 
de elogiar a exuberância das novas instalações da Corte que, 
agora, fica em um prédio de um quarteirão inteiro, no alto da 
Afonso Pena, na zona Sul. Quem pode, pode.
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Ariane Braga

A expressão jeitinho brasileiro não existe por acaso. Uma pes-
quisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), identificou que 
existem cinco perfis relacionados à forma com que as pessoas 

administram suas finanças: construtor, camaleão, planejador, despreo-
cupado e sonhador. 

O estudo quis investigar o porquê que os investimentos são tão bai-
xos no país a fim de desenvolver estratégias de educação financeira. A 
análise mostrou ainda que o relacionamento com o dinheiro é um reflexo 
da visão de mundo das pessoas. Ademais, o perfil predominante, com 
30%, é construtor, ou seja, aquele que poupa dinheiro, mesmo que seja 
em pequenas quantidades. Esse grupo se preocupa com o futuro, a afir-
mação “sou do tipo que guarda sempre um pouco para o amanhã”, faz 
sentido para 76,97% dos entrevistados. Outra característica é acumular 
dinheiro. Segundo 55,5% dos construtores, “dinheiro é transformação, 
cada real ajuda a fazer as coisas acontecerem”. Contudo, eles são mais 
intuitivos e emocionais do que estratégicos e racionais. Como o operador 
de programação Henrique Coutinho. Ele conta que guarda pelo menos 
R$ 100 por mês para casar. E se preocupa com os gastos fora do orça-
mento. Perguntado se teria R$ 300 para emprestar, ele disse que não, 
pois o dinheiro tem destino certo.

BH Convention & Visitors Bureau

ações fundamentais no
destino turístico: promoção

e captação de eventos

Pesquisa revela que brasileiro
não sabe administrar dinheiro

Turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo, mas tam-
bém é a mais competitiva do mundo. Turismo é negócio! E por que a atividade 
turística é importante para a cidade ou região? Porque traz o desenvolvimento 
econômico e social para o território local e sua comunidade, gerando dinheiro, 
emprego e renda.

Fazer marketing do destino é realizar ações de promoção de uma cidade ou 
região. Temos dois momentos distintos: o primeiro deles é realizar a divulgação 
do destino como polo turístico de lazer e entretenimento, de eventos e negócios, 
em Road Shows e Feiras de Turismo, bem como recebendo famtur (operadores 
e agentes de viagens de outros locais) e press trip (imprensa escrita, falada, 
televisionada e de mídias sociais) no destino; o segundo é fazer a divulgação 
do destino na edição anterior de um evento que foi captado, estimulando uma 
maior permanência do turista de eventos para o lazer e entretenimento antes 
ou após o evento.

Captar eventos é um processo complexo, que demanda tempo e recursos, 
perpassando pelas etapas de pesquisa dos eventos itinerantes, apoios públicos 
e privados, viabilidade técnica e competitividade do destino, busca de ícones 
locais, preparo de candidatura / bid book, defesa da candidatura (presencial ou 
não), visita de inspeção, promoção do destino em edições anteriores à conquis-
tada, evento em si com oportunidades de negócios, mensuração pós-evento.

O destino Belo Horizonte está pronto e preparado para toda a tipologia 
de eventos, ou seja, associativo, técnico-científico, comercial, social, cultural, 
esportivo, governamental. Tem infraestrutura urbana e turística completa. Ou 
seja, tem centros de convenções e centros de exposições, variada hotelaria 
com diárias competitivas, empresas organizadoras de eventos, agências de 
viagens, agências receptivas, acessos aeroportuários, rodoviários e ferroviários, 
locadoras rent a car, cooperativas de táxis, transporte receptivo, alimentação 
fora do lar com dezenas de restaurantes, milhares de bares, buffets certificados, 
atrativos culturais e naturais diversos, comércio pujante, forte cadeia de setores 
produtivos locais, e fornecedores de todos os serviços necessários a eventos, 
além de todos os modernos aplicativos tecnológicos – Airbnb, Uber, Cabify, etc.

Um evento, para ser atraído para um destino, necessita ter o interesse do 
setor produtivo em trabalhar na sua realização. A primeira ação do BHC&VB é 
fazer uma pesquisa quantitativa, dentre os setores priorizados, quais eventos 
podem ser potencialmente captáveis. Esse estudo é feito pelos eventos já reali-
zados em BH nos últimos 12 anos (existe um rodízio regional para esse retorno 
a BH em eventos nacionais e internacionais), bancos setoriais de eventos, pela 
relação da ICCA. Avaliar se a infraestrutura necessária do evento existe na 
cidade. Buscando o promotor do evento (dono do evento) e seu representante 
local. Analisando os critérios, exigências e encargos para que uma cidade possa 
se candidatar a realizar o evento, e muitas vezes quanto custa trazê-lo para BH. 
Captação de acontecimentos internacionais inicia 4 a 7 anos antes. Captação 
de eventos nacionais inicia de 2 a 4 anos antes.

O BHC&VB com sua expertise no preparo do book (impresso ou digital) 
para a candidatura do destino para aquela edição do evento, sempre atento 
ao edital de candidatura, restringindo aos pedidos do mesmo! Um vídeo com-
petente mostrando todas as vantagens competitivas do destino é essencial 
na apresentação, bem como algum ícone do setor morador no destino. Há 
necessidade de um prévio bloqueio de data no local apresentado como ideal na 
candidatura. Importante criar estratégias de venda do destino para cada caso 
de candidatura, verificando como se dá a decisão final, em conjunto e por todos 
os participantes ou apenas por um pequeno comitê. Tudo isso envolve custos 
de elaboração, envio e de viagem, caso necessite da presença do captador por 
parte do BHC&VB e/ou do promotor.

O destino vence a concorrência e o evento é captado. O que vem depois? 
O BHC&VB recebe comissão conjunta do promotor/organizador para visita de 
inspeção ao centro de convenções e hotéis, dentro dos critérios do evento. É feita 
uma análise do perfil do público participante, criando estratégias para ampliar 
esse público. O BHC&VB elabora em conjunto com o promotor um Boletim de 
Oportunidades para toda a cadeia produtiva do turismo associada ao BHC&VB. 
Fazemos uma promoção do destino na edição anterior à edição captada. Após 
a realização do evento, o destino deve fazer avaliações do público participante, 
organizador e promotor.

Outra ação importante a ser realizada é a de apoiar eventos, ou seja, fazer 
com que o evento, de calendário e já consolidado, seja melhor divulgado e 
promovido, para ampliar o fluxo turístico de qualidade na cidade, principalmente 
no interior do Estado e de cidades limítrofes de Estados vizinhos, envolvendo 
atores da cadeia produtiva do turismo em oportunidades de novos negócios. 
Seja incentivando a criação de eventos complementares e sinérgicos, seja tra-
zendo o empresário do interior para participar de um evento de seu segmento 
empresarial na capital para ampliar seus negócios locais e conhecer a cidade. 
Um trabalho colaborativo de todos os atores turísticos do destino!

Construtor
• realista
• tem jogo de cintura
• organizado, controlado e desconfiado
• não se incomodam em poupar o que sobra
• média de idade é de 41,8 anos

Camaleão
• tem o jeitinho brasileiro
• organizado
• não conseguem poupar
• todo dinheiro que entra é para pagar conta
• gerações x e baby boomers

Planejador
• obsessivo
• sem dívidas
• líder e movido a desafios
• racional
• maioria pertence a geração Z

despreocupado
• inconsistente
• Hedonista e imediatista
• Jogo de cintura
• descontrole
• maioria da geração Z

sonhador
• idealista
• curioso, intuitivo
• gosta de riscos
• impulsivo
• vive o futuro
• maioria da geração Z

Cabeça fria e 
mente aberta

Os despreocupados agarram as opor-
tunidades que aparecem pela frente, se 
der certo ótimo. Se não, bola para frente. 
63,66% dos entrevistados afirmaram que 
não se preocupam em poupar e nem em 
investir. Para eles, o dinheiro é prazer e 
necessário para fazer coisas de seu inte-
resse. 59,24% deles também são otimistas, 
visto que afirmam gastar sem pensar, pois 
sempre conseguem dar um jeito no final. 
No entanto, a maioria tem um porto seguro 
financeiro familiar. A região que mais con-
centra despreocupados é a Sudeste (44%). 
Já em relação a classe social, 70% são da 
C, seguida pela B (23%) e A (7%).

Já os sonhadores, último e menor 
grupo, correspondendo a 6% da popu-
lação, o dinheiro é apenas um meio de 
realizar sonhos. Segundo a pesquisa, os 
investimentos financeiros do sonhador 
são inconstantes, estão sujeitos a altos 
e baixos, lotados de ousadia e risco. 
52% deles concluíram o ensino médio, 
26% o fundamental e 22% o superior. 
Por classe social 65% são da classe C, 
31% da B e 4% da A.

de mais e de menos

Os camaleões representam 29% da 
população ficando em segundo lugar.  
Esse grupo se adapta as condições 
do momento. Se tem dinheiro gasta, 
se não tem, dá um jeito de pagar as 
contas. A frase “todo dinheiro que entra 
é para pagar as contas do mês” é ver-
dadeira para 70% dos entrevistados. E 
a afirmativa: “não consigo poupar, os 
gastos consomem tudo o que eu ganho 
no mês”, é recorrente para 63,37%. 
Eles têm conta poupança para evitar 
taxas e tem mais de um cartão de cré-
dito com data de vencimento distintas. 
Ainda segundo a sondagem, entre os 
camaleões, 73% estão na classe C, 
25% na B e 2% na A. 

Já os planejadores, o terceiro do 
ranking, com 22% dos brasileiros têm 
um perfil extremamente habilidoso e 
organizado. Para 62% deles, guardar 

dinheiro é um compromisso inadiável. 
Inclusive, esse é o perfil com o qual o 
mercado financeiro e de capitais está 
habituado a se comunicar. O estudo 
aponta que 47,22% enxergam o banco 
como um aliado, ideia diferente dos 
demais grupos. Eles não se importam 
com o meio e sim com o resultado final, 
mudando de profissão, cidade etc. 

Pertencente a esse grupo com uma 
pitada de construtora, a estudante de di-
reito Iara Amorim se mostra organizada 
quando o assunto é dinheiro. “Separo 
para pagar as contas, situações corri-
queiras como alimentação e lazer, além 
disso, uma parte vai para a poupança”.   

Em relação a classe social, a pes-
quisa mostra que a maioria pertence à 
classe C com 57%. Já a grande parte 
deles está na classe B (36%) e o res-
tante na A (7%).

Qual é o seu perfil?
Dinheiro é

transformação,
cada real ajuda
a fazer as coisas

acontecerem
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Foram usados nesta 
fase da expansão: 
9.897 km de redes

35.747 transformadores
109.665 postes

A Cemig enfrentA 
A Crise Com trAbAlho. energiA para

40.000
novas

Em dois anos,

na árEa rural.

 fAmíliAs

até 2015, milhares de famílias viviam sem energia 
em minas Gerais. isso precisava mudar. apesar 
da crise brasileira, a Cemig continuou trabalhando 
e levou luz para 40 mil novos lares na área rural. 
em 2018, mais mineiros serão beneficiados. 
Cemig. Cada vez mais presente na vida dos mineiros.

Anizio Rodrigues de Oliveira
Nova Porteirinha - MG

um dos mais antigos 
produtores cultural 
de Belo Horizonte 
em atividade, carlos 
marcos leite, o cane-
la, do alto dos seus 
67 anos, continua 
fazendo o que mais 
gosta: promover sho-
ws. de uns tempos 
pra cá, ele assessora 
o Status Café Cultura 
e Arte, na savassi

ROCK pESADO NA iGREJA DE LOuRDES - Fui assistir a um casamento 
outro dia nesta basílica e fui surpreendido com um rock pauleira no início da 
cerimônia, quando os padrinhos adentraram ao templo. A mesma música foi 
tocada no momento em que os noivos e padrinhos deixaram o altar. A canção 
foi tocada, ao vivo, com bateria de roqueiro e tudo. Eu olhava para a imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes, que com seu jeito angelical, pedia uma música 
suave. Não consegui pensar em outra coisa a não ser nas mudanças que foram 
introduzidas na igreja católica, que assustam a aqueles acostumados a suavi-
dade das canções de missas e casamentos. No mesmo fim de semana, Dom 
Walmor, arcebispo de BH, inaugurou uma nova basílica em sua arquidiocese: a 
de Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra, mas com músicas angelicais.

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) tem que ficar atento. A BH Ai-
port, que administra o Aeroporto de Confins, está usando de todas as 
armas para impedir que as companhias aéreas operem na Pampulha. 
O prefeito deveria usar como exemplo a operações do Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, e a do Santos Dumont no Rio, que em nada 
afetam os aeroportos de Guarulhos e Galeão.

uma ala importante do pT deseja que o partido refaça a coligação 
com o PMDB, mas querem outro nome para fazer parte da chapa com 
Pimentel. O deputado Fábio Ramalho – não se sabe ainda se ele aceita, 
mas é a figura mais falada para ser companheiro do governador na 
reeleição. Com a ida de Mauro Lopes para um ministério, sobraria uma 
vaga para a candidatura de deputado federal para Adalclever Lopes, que 
não estaria concorrendo com seu pai, que não vai disputar reeleição. 

Antônio Júlio é o nome mais lembrado no PMDB para disputar uma 
vaga no Senado. Foi presidente da Assembleia, com fácil trânsito entre 
seus companheiros e presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM). Tudo que ele construiu facilita sua candidatura.

A bancada mineira, que sempre teve nas mineradoras sua fonte 
de financiamento de campanha, fez o dever de casa e conseguiu au-
mentar o royalty do minério para 3,5% do faturamento bruto. Para os 
municípios mineradores foi uma vitória!

FARMÁCiA TAMBÉM - O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo 
está tentando junto ao ministro da Educação, Mendonça Filho, a mesma 
moratória, que está impedindo a criação de novos cursos de medicina, para 
ser aplicada também na criação de novas faculdades de farmácia. Para o 
presidente do conselho Pedro Eduardo Menegasso, é um absurdo o governo 
não tratar as outras áreas de saúde com a mesma isonomia.

puNiÇÃO pARA iDOSOS - Acho que todo jovem deveria, a partir do 
primeiro emprego, abrir uma caderneta de poupança que chamaria saúde, 
usada apenas em caso de doença, depois de completar 60 anos. É incrível 
como as pessoas são “punidas” depois de aposentadas e ainda recebem 
ameaças dos planos de saúde que querem aumentar a mensalidade quando 
eles chegam a essa faixa-etária. O Superior Tribunal de Justiça vai resistir ao 
desejo dos planos de saúde. De acordo com os ministros, o projeto do jeito 
que foi elaborado é uma afronta a jurisprudência criada pela própria Justiça.

BERNARDO pAZ, o criador do Instituto Inhotim, que foi condenado à prisão 
por usar a instituição para lavagem de dinheiro, conseguiu autorização para 
captar, via Lei Rouanet, mais de R$ 35 milhões. Segundo Marcelo Leonardo, 
advogado de defesa de Paz, os recursos da Lei Rouanet nada tem a ver com 
o processo de condenação.

O GOVERNO DE MiNAS, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social (Sedese), deve encerrar 2017 com dez novas unida-
des da Central de Autônomos em Minas Gerais. Na Central são disponibilizados 
à população profissionais autônomos nas áreas de faxina, auxiliar de serviços 
gerais, lavadeira, passadeira e cozinheira. Além de Belo Horizonte, três centrais 
já estão em funcionamento nas cidades de Betim, Patrocínio e Três Corações.
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domingo, dia 26 de novembro
Jornalista Márcio Dotti
Jornalista Walter Luiz de Oliveira 
Sra. Vera Victor - mulher do deputado Patrus Ananias
Padre Nereu de Castro Teixeira

segunda-feira, 27
Tonico Brandão, ex-prefeito de Brumadinho 
Fernando Bracarense
Ex-deputada Maria Lúcia Cardoso

terça-feira, 28
Radialista Nascimento Filho 
Julia Lucas Diniz Ferreira
Flaviana Cristina Anum

Quarta-feira, 29
Delegado Eduardo Alberto Pinto 
Advogado Ari de Almeida
Jornalista Jardel Gama

Quinta-feira, 30
Chamone Nacif Junior
Rilde Nunes 
Adiel Anacleto - Contagem

sexta-feira, dia 1º de dezembro 
Expedito Augusto Diniz
Patrícia Lages Aleixo 
Fabricio Camilose

sábado, dia 02 
Dia Nacional do Samba 
Cavaquinista Ausier Vinicius  
Antônio Sérgio- Mercado Central

um dos mais prestigiados empresários do setor de transporte
em minas, Joel paschoalin, atual presidente do setraBH
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#saúdedoHomem

daniel Amaro

QUANTO         OBRAS, MELHOR.

UMA CIDADE ATIVA 
NÃO PODE PARAR POR 

CAUSA DA CRISE.
 

MAIS OBRAS PARA 
OFERECER QUALIDADE 
DE VIDA.

ITABIRITO.MG.GOV.BR

PREFEITURAITABIRITO 

•100 mil m2 de pavimentação e revitalização de vias
•Mais de 47 obras ou conjunto de obras realizadas
•3.000 moradores beneficiados com o desassoreamento do Rio Itabirito
•Construção do Conjunto Habitacional Morada Viva para 160 famílias
•Em 4 anos, foram construídas 4 escolas
•Cerca de R$ 8 milhões investidos na construção da UPA
•Construção de 3 Unidades Básicas de Saúde
•Construção do Poliesportivo do bairro Santa Rita e do CEMI
•Nova sede dos Bombeiros Municipais
•Mercado Municipal
•Revitalização do entorno da Praça Dr. Guilherme
•Obras da Avenida José Farid Rahme
•Nova pavimentação e manutenção das estradas da Zona Rural

Obras da avenida 
José Farid Rahme.

A cada 40 segundos morre uma pessoa
por doença cardiovascular no Brasil

Socorro imediato

As doenças cardiovasculares são 
aquelas que afetam o coração e 
os vasos sanguíneos. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Cardiolo-

gia (SBC), a patologia é a principal causa 
de morte no mundo. No Brasil, os números 
mostram que a média de óbitos chega a 
350 mil pessoas anualmente, o que cor-
responde a uma vida perdida a cada 40 
segundos. Os homens somam 182.555 mil 

desse total. Entre os principais problemas 
que contribuem com a estatística está 
o mau hábito de vida da população. No 
entanto, existem alguns cuidados e alertas 
que podem prevenir essas doenças.

De acordo com Bráulio Molina Toledo, 
cardiologista do Hospital Vera Cruz, o infarto 
agudo no miocárdio e o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), que as pessoas conhecem 
popularmente como derrame, são as que mais 
matam no mundo. “O AVC pode ser isquêmico, 
quando ocorre uma obstrução da artéria que 
irriga uma parte do cérebro ou hemorrágico, 

quando essa artéria se rompe e vaza sangue 
dentro da cabeça”.

Ele explica que as doenças cardio-
vasculares têm basicamente os mesmos 
fatores de risco como hipertensão, diabetes, 
tabagismo, histórico familiar, obesidade, 
sedentarismo, ansiedade e estresse. “Hoje, 
as pessoas trabalham demais e tem pouco 
tempo para relaxar, fazer atividade física e 
se alimentar bem. Elas não comem direito, 
não tem horário certo para as refeições, 
ficam a base de lanches, abusam de ali-
mentos prontos e comidas fast food”.

Sintomas

Com o indivíduo deitado, posicione as mãos sobre o peito da vítima entre os mamilos.

Com os braços esticados, empurre as suas mãos com força, utilizando o peso do seu próprio 
corpo, contando, no mínimo, dois empurrões por segundo até a chegada do resgate.

É importante deixar que o tórax do paciente volte a posição normal entre cada empurrão.

Parar apenas com a chegada do resgate.

A massagem cardíaca 
pode ser feita por qualquer 
um e é importante, pois au-
menta a chance de sobrevi-
vência e pode salvar a vida 
da pessoa que está em pa-
rada cardiorrespiratória, en-
quanto o socorro ainda está 

a caminho. “Ao perceber que 
uma pessoa teve um des-
maio ou está inconsciente, 
coloque os dedos indicador 
e dedo médio no pescoço 
para ver se tem pulso. Caso 
não tenha, faça a massagem 
cardíaca”, finaliza.

Como
fazer a
massagem:

as doenças que mais matam

infarto agudo
do miocárdio:

Caracterizado pela diminuição ou ausência da circula-
ção sanguínea no coração, devido à obstrução da artéria 
coronária. A busca por ajuda nos primeiros sintomas é 
fundamental.

acidente
vascular cerebral:

Acontece quando há entupimento ou rompimento dos 
vasos que levam o sangue ao cérebro. O socorro imediato 
pode diminuir as sequelas e a chance de óbito.

doença
vascular periférica:

Está relacionada ao estreitamento e endurecimento 
das artérias que realizam o transporte do sangue para os 
membros inferiores.

mórte súbita
A maioria dos casos está relacionada com doenças do 

coração. Compreende o quadro de óbito de forma súbita, 
sem chances de socorro.

O gerente financeiro Antônio Car-
los, 40, sofreu um infarto há 3 anos. 
“Eu tinha ido ao mercado, quando 
voltei, sentei no sofá e senti uma 
dor no meu peito, como se alguém 
tivesse pressionando. A dor desceu 
para as costas e eu sentia que estava 
um pouco tonto. Nem passou pela 
minha cabeça que poderia ser algum 
problema com o coração”.

Ele conta que foi até o pronto-
-socorro com sua mulher. “Quando 
cheguei e relatei os sintomas, a 
médica imediatamente me deu um 
comprimido para colocar debaixo da 
língua. Fui para o hospital e soube 
que eu teria que fazer uma cirurgia 
de angioplastia para desobstruir uma 

artéria. Só aí a ficha caiu que eu es-
tava tendo um infarto. Foi um susto, 
mas felizmente deu tudo certo. Eu 
tinha hábitos alimentares ruins, com 
ingestão de açúcar e sal em excesso. 
Hoje, eu me cuido melhor, pratico 
exercício físico com frequência e faço 
exames de rotina com o cardiologista”. 

Esta matéria encerra a série 
especial de reportagens dedicadas 
a #SaúdeDoHomem. O Edição do 
Brasil espera que as informações 
alertem a população masculina para 
que eles possam cuidar ainda mais 
de sua saúde, afinal, a prevenção é 
a melhor solução. Caso tenha perdido 
as reportagens anteriores, acesse 
nosso site e confira.

O médico salienta que os sintomas 
do infarto são variáveis. “Existem os atí-
picos que não são muito conhecidos ou 
ainda aqueles silenciosos que a pessoa 
descobre quando vai fazer um eletro-
cardiograma de rotina. Os principais 
sinais são dor no peito que, às vezes, 
passa também para o ombro esquerdo, 
mandíbula e costas. Normalmente vem 
associado a outros sintomas bem ca-
racterísticos: suor frio, mal-estar, pele 
pegajosa, náusea, vomito e tonteira”.

Já o AVC isquêmico apresenta os 
sinais clássicos. “A pessoa subitamente 
perde uma visão, entorta a boca, perde 
a força em um dos braços e pernas ou 
ainda nos dois ao mesmo tempo, co-
meça a falar de forma confusa, perde a 
noção de tempo e espaço, não consegue 
se expressar e, às vezes, ocorre um 
desmaio e a pessoa acorda com algum 
membro paralisado. Quando é o hemor-

rágico, normalmente, apresenta uma dor 
súbita de cabeça e perda de consciência 
na fase aguda”.

O cardiologista diz que o tempo é 
fundamental nas duas situações. No 
caso do infarto, quanto mais rápido 
começar a ser medicado melhor, pois o 
dano será menor. “Muitas vezes é feito 
um cateterismo de urgência para abrir a 
artéria. Dependendo do tempo em que a 

pessoa teve o início do sintoma até che-
gar ao hospital, a gente tem quase que 
uma recuperação total do coração. Já o 
AVC, também dependendo do tempo e 
extensão afetada, a pessoa recebe uma 
medicação e tratamento especifico e tem 
uma grande chance de ficar praticamen-
te sem sequelas”.

As doenças cardiovasculares têm 
prevenção, de acordo com o cardio-
logista. “Existem aqueles fatores de 
risco que a gente não tem como mexer, 
por exemplo, o histórico familiar. Se 
seus pais enfartaram, você tem mais 
risco de ter um infarto. Mas é possível 
controlar a glicose, passar a fazer uma 
atividade física, perder peso e trabalhar 
a alimentação, reduzindo carboidratos, 
sódio e refrigerante. Se a pessoa fuma, 
a orientação é largar esse vício. O trata-
mento pode ser apenas com mudanças 
de hábitos e muitas vezes conseguimos 
controlar o paciente antes dele ter a 
doença. Também existem os casos que 
exigem medicamentos”.

mau hábito de vida da população
contribui com a estatística
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mineiraria - casa
da gastronomia,
em Belo Horizonte

MINAS GERAIS, O ESTADO QUE MAIS 
INVESTE EM GASTRONOMIA NO PAÍS.
ISSO É MAIS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
ISSO É MAIS GASTRONOMIA.

www.mineiraria.com

programa +gastronomia incentiva  
desenvolvimento do setor no estado
Agastronomia mineira, agora, tem sabor de 

desenvolvimento. O Governo de Minas 
Gerais, junto com a Codemig, criou o Pro-
grama +Gastronomia que envolve diversas 
instâncias da administração estadual para, 

em conjunto com a sociedade civil e a iniciativa privada, 
fomentar e valorizar a cadeia produtiva da gastronomia, 
reconhecendo-a como setor estratégico para o desenvol-
vimento sustentável do Estado de Minas Gerais.

A política tem por objetivo orientar as ações de 
governo voltadas ao fortalecimento da gastronomia 
mineira e de toda a sua cadeia produtiva: segmentos 
da produção de insumos, de abastecimento e arma-
zenamento, de comércio, de indústria e de serviços. 
Além da geração de emprego e renda, o Programa 
+Gastronomia se pauta pela preservação das tradições 
gastronômicas e reforço da identidade local e do sen-
so de comunidade e pela busca da sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental.

Neste contexto, dois espaços funcionam como 
vitrines do setor – a Mineiraria - Casa da Gastronomia, 
e a Cozinha Escola Mineiraria, no Mercado Central. 
No primeiro, serão desenvolvidas atividades de promo-
ção, divulgação e capacitação em torno da variedade 
gastronômica das diversas regiões de Minas Gerais, 
além de eventos, oficinas, cursos, exposições e 
demonstrações.

No segundo, profissionais e amadores da culinária 
podem participar de aulas e capacitações de diversos 
temas. A escolha do local para desenvolver o projeto 
foi estratégica: o Mercado Central é um dos principais 
pontos turísticos de Belo Horizonte, já foi eleito o 3º 
Melhor Mercado do Mundo e recebe, em média, 1,2 
milhão de visitantes ao ano.

lugar de criança 
é na cozinha

Os pequenos também po-
dem cozinhar. É o que prova 
o Fartura Kids, versão do fes-
tival gastronômico Fartura 
– Comidas do Brasil, evento 
que foi realizado na capital 
mineira entre os dias 28 e 29 
de outubro. A programação 
contou com cardápios conce-
bidos especialmente para as 
crianças. No espaço Mineira-
ria, por exemplo, eles encon-
traram produtores de doces, 
bolos e brigadeiro gourmet.

O Centro Universitário UNA 
é o responsável pela curadoria 
gastronômica, ou seja, pela aqui-
sição de insumos e formação de 
profissionais.  Desde a inaugura-
ção, 223 pessoas já participaram 
dos cursos. O diretor do projeto e 
professor da UNA, Edson Puiati, 
conta que o perfil das pessoas que 
procuram as aulas é bem variado, 
desde profissionais da área e 
donas de casa até engenheiros e 
advogados. 

Sobre o que é ensinado nas 
aulas, Puiati destaca que, até o 
momento, diversos temas foram 
ministrados para os alunos, como 
harmonização com vinhos, drinks, 
aproveitamento integral dos ali-
mentos, pratos internacionais 
com ingredientes mineiros, entre 
outros. “A nossa proposta é fazer 
uma gastronomia com técnica. 
Ensinamos coisas simples, porém 
mostrando boas práticas para 
que as pessoas tenham mais fa-
cilidade e, após a aula, consigam 
adquirir com mais profissionalismo 
e segurança”.

Para 2017, o Mineiraria segue 
a todo vapor e já há conversas com 
chefs de grandes restaurantes de 
Belo Horizonte, como Flávio Trom-
bino, responsável pelo restaurante 
Xapuri, para ensinar algum prato. 

Além disso, há o projeto de criar 
uma biblioteca do lado de fora da 
cozinha, com o intuito de incentivar 
as pessoas a conhecerem mais 
receitas, das clássicas às do dia-a-
-dia. “A proposta é de que além das 
aulas, a gente também possa ter dis-
cussões, trocar ideia e, a partir 
disso, sair propostas 
interessantes 
para a gastro-
nomia mineira”, 
diz Puiati.

O administrador Antônio Sérgio 
Oliveira, 59 anos, diz que já partici-
pou de mais de 24 aulas. “Na medida 
que há disponibilidade eu participo. 
Meu interesse começou quando 
minha filha de 14 anos disse que não 
iria mais comer carne e esse era o 

único prato que eu sabia fazer. 
Por isso, busquei al-

ternativas de ali-
mentação por 
meio das aulas 
de culinária”.

Ele acrescenta ainda que to-
dos os pratos e degustações são 
maravilhosos. “Hoje, por exemplo, 
estamos aprendendo mais sobre 
sobremesas da culinária francesa”. 

Dentre os pratos que o admi-
nistrador aprendeu, ele salienta 
que a cozinha mineira é o que 
mais o agrada. “Fizemos um filé 
com molho de melado que ficou 
sensacional”, comemora.

Puiati finaliza destacando que 
está muito contente com o projeto. 
“Acho positivo um programa que vê 
a gastronomia dessa forma, pois 
esse é um dos setores que mais 
empregam, principalmente, no mo-
mento de crise. Ademais, a pegada 
é muito interessante - do campo à 
mesa -, porque trazer o produtor 
para perto fomenta ainda mais a 
agricultura para que essa engrena-
gem funcione de uma forma geral”.

O Conselho Curador da
Mineiraria zela pela gestão

do espaço, orçamento e
prestação de contas, além

de trabalhar para que o
uso e a programação estejam de

acordo com a política estadual para 
a área da gastronomia. A função de 

membro do Conselho Curador
é de interesse público e

não é remunerada.

Quer participar 
dos cursos? 

Eles são gratuitos e as ins-
crições podem ser feitas pelo 
telefone (31) 3786-5747, pelo 
e-mail cozinhamineiraria@mer-
cadocentral.com.br ou no esta-
cionamento do Mercado Central.

Números do setor
A cadeia produtiva da gastronomia movimenta importan-

tes setores da economia mineira. O Estado é o maior produtor 
de café do Brasil e abriga o segundo maior rebanho bovino 
do país, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Seapa). Vale ressaltar que Minas tem 
como principal commodity agrícola o café, que tem grande 
relevância na geração de emprego e renda.

A Semana Internacional do Café, realizada em outubro, 
reuniu produtores, especialistas e consumidores de todo o 
Brasil que puderam apreciar degustações, capacitações e 
seminários durante o evento, além de trazer novidades para 
os empresários do segmento. 

Em breve, será lançado o Geoportal do Café que irá 
mapear todas as áreas de cultivo do Estado, com dados 
socioeconômicos e geoespaciais, para subsidiar políticas 
públicas e investimentos privados. 

Além disso, os números expressivos observados na 
Superminas são um reflexo da potência da cadeia produtiva 
da gastronomia. O evento gerou R$ 1,85 bilhão em negócios 
diretos, 8,9% a mais que no ano anterior. Mais de 54 mil 
pessoas prestigiaram as novidades e tendências do setor 
supermercadista e de panificação. Devido ao programa +Gas-
tronomia, o acesso da agroindústria familiar às gôndolas foi 
ampliado, já que mais de 50 produtores de micro, pequeno 
e médio porte expuseram seus produtos na feira.

Minas Gerais conta com
154 eventos gastronômicos
e 19 roteiros estruturados nas
regiões turísticas do Estado

estado dos sabores, 
cheiros e temperos

Para contribuir ainda mais com o segmento, a 
Secretária de Estado de Turismo lançou o Mapa 
Gastronômico de Minas Gerais, durante evento na 
Casa da Gastronomia Mineira - Mineiraria. O material 
é destinado aos turistas e operadores de viagens 
e aborda experiências gastronômicas dividas em 
três eixos: festivais, visitas aos produtores locais e 
roteiros gastronômicos. 

Em seu conteúdo, o guia traz mais de 150 fes-
tivais que são realizados anualmente no Estado 
e, além disso, promove iguarias e a tradição da 
culinária mineira.

Em nosso Estado existem
254 produtores de queijo

minas artesanal registrados
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Ariane Braga

Música de qualidade e acessibi-
lidade. Essa é a premissa do Mesa 
Brasil Musical, projeto do Sesc em 
Minas que realiza shows no Grande 
Teatro do Sesc Palladium, com no-
mes importantes do cenário musical, 
por meio da doação de 1kg de ali-
mento não perecível. E como era de 
se esperar, a última edição de 2017 
promoverá um encontro imperdível 
com Igor Eça, Dori Caymmi, Toninho 
Horta, Joyce Moreno e Zé Renato. 
A apresentação será no dia 29 de 
novembro, às 21h. A partir de hoje 
(25/11), o público poderá trocar os 
ingressos disponíveis, a partir das 
9h, na bilheteria do centro cultural.

Em homenagem a Luiz Eça, seu 
filho Igor Eça, produziu um CD que 
fizesse jus a sua dimensão. Nasceu 

assim EM CASA com Luiz Eça, disco 
que reúne Dori Caymmi, Edu Lobo, 
Toninho Horta e Zé Renato, todos 
seus discípulos. E mais, Itamar 
Assiere no piano, Mauro Senise, so-
pros, Ricardo Costa e Jurim Moreira, 
bateria e Igor Eça no baixo. Para 
recriar o clima de sarau de sua casa, 
Igor, optou por um revezamento em 
várias formações. Em Tamba, todos 
juntos. Dori e Zé Renato, em Búzios. 
Toninho na voz e guitarra em Dolphin 
e Chico’s blues. A direção musical é 
de Igor Eça e Itamar Assiere. 

mesa Brasil musical

O Programa Mesa Brasil Sesc ar-
recada e distribui alimentos, produtos 
de higiene para instituições sociais 

em todo o país, combatendo o des-
perdício e contribuindo diretamente 
para a segurança alimentar e nutri-
cional de indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social. O Sesc em Mi-
nas, ciente da força da cultura como 
elemento de mobilização e sensibili-
zação para causas desta natureza, 
propõe uma série de apresentações 
musicais com o objetivo de contribuir 
para o combate à fome e, ao mesmo 
tempo, promover a democratização 
do acesso às atividades culturais de 
excelência. Já passaram pelo Mesa 
Brasil Musical artistas como Adriana 
Calcanhoto, Fafá de Belém, Alceu 
Valença, Zélia Duncan, Jorge Ben 
Jor e Mônica Salmaso. Confira a 
programação do Sesc Palladium em 
sescmg.com.br.

Especialista diz que é importante conhecer a dor e a delícia da profissão

escolher uma carreira não
é tão simples como parece

• Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) – 171,8 mil inscritos
• Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) – 144,3 mil inscritos
• Universidade Federal do Ceará (UFC) 
– 140,8 mil inscritos
• Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA) – 131,8 mil inscritos
• Universidade Federal de Goiás (UFG) 
– 130 mil inscritos

Para muitos ao terminar o ensino 
médio é dada a largada para iniciar 
a faculdade, no entanto, as dúvidas 
sobre qual carreira seguir, podem 

atormentar jovens e adultos que decidiram 
voltar a vida acadêmica. Neste ano, 2,49 
milhões de candidatos se inscreveram no 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para 
ingressar em universidades federais de 
todo o país, por meio do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Contudo, dados 
mostram que o abandono do curso ainda 
no primeiro ano tem taxa de 4,5% e a 
média geral de evasão entre as públicas 
e privadas é de 21% a 22% ao ano, os 
motivos são diversos, entre eles a falta de 
afinidade aparece.  

Então, como escolher uma profissão? A 
idealizadora do Dreamidea – empresa espe-
cializada em desenvolvimento de carreiras 
e talentos – e especialista em inteligência 
emocional, Priscila Bittencourt, diz que gran-
de parte dos jovens têm dúvidas em relação 
qual profissão seguir devido a inquietude, 
sonhos e o acesso a tanta informação que 
os deixam mais confusos. “O primeiro passo 
é se conhecer, saber a sua identidade. Quais 
são as áreas do conhecimento que se têm 
facilidade. Conversar com profissionais para 
entender qual é a dor e a delícia dessa car-
reira. Com essas práticas, ele pode afunilar 
a decisão e ser mais assertivo na hora de 
se decidir”.

A dúvida ainda está presente na cabeça 
da estudante Ana Clara Ruas Ribeiro, 17. 
Ela fez o Enem e aguarda a abertura da ins-
crição para o Sisu, em janeiro. Ana Clara diz 
que ainda está pesquisando sobre os cursos 
e que tem afinidade com a área de exatas, 
mas ainda não se decidiu. “Quero seguir 
uma profissão que me faça feliz. Tenho até 
o dia 19 de janeiro para escolher”.  

Já a estudante Tainara Fernandes San-
tos, 17, está decidida. “Quero fazer psicolo-
gia”. Ela conta que escolheu o curso, pois 
gosta da abordagem e dos pensamentos 
que ele propõe e, além disso, a paixão pela 
área falou mais alto. “É uma oportunidade 
de ajudar as pessoas e a sociedade como 
um todo”. 

Para a especialista, hoje, é possível 
escolher mais de uma carreira. Ela conta 
que recentemente realizou um evento no 
qual trouxe palestrantes que atuam em 
áreas distintas. “O dinamismo, a profissão 
dos sonhos e o talento podem caminhar 

juntos. Hoje, você pode sim ter a profissão 
que desejar”.  

Bittencourt destaca ainda que a família 
é uma grande aliada na hora da decisão 
do adolescente. “Eles precisam promover 
o diálogo sobre o assunto e acompanhar o 
desenvolvimento do jovem. E em nenhum 
momento devem ditar o sonho do jovem. É 
preciso mostrar para ele que independente 
do que ele escolher, haverá apoio”.

Não há certo ou errado na hora de esco-
lher, é o que garante a especialista. Afinal, 

sempre existe a possibilidade de recalcular 
rotas. “Se a pessoa perceber que no meio 
do caminho não é aquilo que ela esperava, 
ela deve ter toda a autonomia para tomar 
outro rumo. Isso é ser protagonista da sua 
vida”. Por fim, ela ainda ressalta que todo 
conhecimento é aproveitado, pois se abre 
um leque de oportunidades. “A minha for-
mação é um exemplo disso, tudo que vivi 
na área de finanças, empreendedorismo e 
tecnologia, hoje, eu utilizo na minha empre-
sa”, assegura.

5 cursos mais 
procurados 
em 2017

• Direito
• Administração
• Pedagogia
• Ciências Contábeis
• Engenharia Civil

dicas para escolher uma carreira
• Conheça a sua identidade
• Busque afinidades

• Converse com profissionais da área
• Pesquise sobre o mercado
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Trabalho infantil atinge
2,7 milhões de crianças

A procuradora do Ministério Público do 
Trabalho, Luciana Marques Coutinho, afirmou, 
aos deputados da Comissão de Esporte, 
Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), que aproximada-
mente 2,7 milhões de crianças e adolescentes 
encontram-se em situação de trabalho infantil 
no país. A informação foi dada em audiência pú-
blica que celebrou o Dia do Conselheiro Tutelar, 
comemorado em 18 de novembro.

O trabalho infantil, ainda de acordo com 
a procuradora, prejudica o desenvolvimento 
educacional, psíquico e de saúde das crianças 
e, apesar de haver um rol de atividades vedadas 
a pessoas com menos de 18 anos na legislação 
brasileira, existem setores da sociedade com 
uma visão retrógrada sobre o problema, na 
sua avaliação.

“É preciso garantir direitos, em especial das 
crianças oriundas de famílias de baixa renda. O 
grande desafio é mudar o paradigma de que a 
criança precisa trabalhar para se manter longe 
das drogas e da criminalidade”, salientou.

Luciana acrescentou que, todos os anos, 
milhares de crianças e adolescentes são vítimas 
de acidentes, mortes e lesões com sequelas 
graves provocadas pelo trabalho. Para ela, é 
preciso parar de ignorar o problema e denun-
ciar as violações de direitos. “Os conselheiros 
deixam de receber as denúncias por desconhe-
cimento, medo de retaliação ou ainda porque 
as pessoas minimizam os fatos”, lamentou. 
Ela defendeu, enfim, a garantia de uma melhor 
estrutura de trabalho e de remuneração para os 
conselheiros tutelares.

O defensor público Wellerson Eduardo da 
Silva Correia fez coro às palavras da procura-
dora, ao reforçar a importância de que as pes-
soas denunciem a violência e descumprimento 
dos direitos de crianças e adolescentes. Na 
opinião dele, é preciso esclarecer a relação do 
conselheiro tutelar com os Poderes Executivo 
e Judiciário municipais, que não é de subservi-
ência. “O profissional precisa ter a autonomia 
prevista em lei para fazer seu trabalho, que é 
fundamental para a sociedade”, disse.

O presidente da Associação dos Conse-
lheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado, 
Davidson Luiz do Nascimento, entende que 
a Lei Federal 12.696, de 2012, que alterou o Es-
tatuto da Criança e do Adolescentes (ECA) e 
dispõe sobre os conselhos tutelares trouxe 
avanços, mas não foi suficiente para garantir as 
condições ideais de trabalho para a categoria.

Segundo ele, a função é complexa, uma 
vez que envolve o atendimento de crianças com 
direitos violados e, mesmo assim, hoje, 67% dos 
conselheiros recebem até um salário mínimo. 
“O profissional é perseguido e ameaçado, em 
especial quando combate o trabalho infantil. Há 
casos de agressão física e até atentados contra 
a vida dos conselheiros”.

Davidson citou, também, a necessidade da 
regulamentação do plantão dos conselheiros 

tutelares, que, muitas vezes, trabalham de 60 
a 80 horas semanais. “O governo federal faz 
cortes de recursos para os programas sociais e 
as demandas são crescentes”, pontuou.

A presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Sílvia 
Cristina Silva Santos Batista, reforçou que os 
conselheiros tutelares vêm sofrendo com retro-
cessos e, por isso, devem lutar pela garantia dos 
seus direitos. “É necessário que seja implantada 
uma escola para capacitar a categoria e, assim, 
facilitar a obtenção de recursos federais para 
a erradicação do trabalho infantil. A realidade 
mostra que esses profissionais sofrem com o 
descaso em Minas Gerais”, afirmou.

parlamentares 
O presidente da comissão e autor do re-

querimento que motivou o debate, deputado 
Ulysses Gomes (PT), parabenizou os conse-
lheiros, mas manifestou o seu receio quanto 
a perdas de direitos da categoria. De acordo 
com ele, a Lei 12.696 garante a atuação dos 
trabalhadores, mas ainda precisa ser regula-
mentada na íntegra.

Ao lembrar os 27 anos do ECA, disse que 
o país vive um momento de perda de direitos. 
“Não podemos permitir mais retrocessos. 
Precisamos de um espaço de denúncia de 
violações de direitos e de uma real valorização 
do conselheiro, que trabalha por amor, uma vez 
que o salário e as condições de trabalho estão 
muito aquém do ideal”, salientou.

Os deputados Geraldo Pimenta (PCdoB) 
e Fabiano Tolentino (PPS) cobraram melhores 
condições financeiras e de trabalho para os 
conselheiros tutelares. Para eles, falhas na 
execução das políticas públicas atingem em 
cheio crianças e adolescentes.

luciana marques coutinho, procuradora
do ministério público do trabalho
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encontro imperdível no mesa Brasil
musical encerra programação 2017

dori caymmi, Zé renato, Joyce moreno e toninho Horta
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Juiz de Fora realiza seminário sobre
vigilância em saúde do trabalhador

Orientar e pensar ações preventivas 
para a saúde do trabalhador. Foi com esse 
objetivo que a Secretaria de Saúde (SS) da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promoveu, 
no dia 22, o seminário de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador. O evento aconteceu 
no Ritz Hotel e contou com a presença 
de servidores públicos, colaboradores da 
Atenção Primária que atuam nas unida-
des básicas de Saúde (UBSs), sindicatos 
representantes e técnicos das áreas de 43 
municípios de abrangência.

O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) 
ressaltou a oportunidade de se debater de 
maneira mais profunda o tema e implemen-
tar ideias para os trabalhadores da cidade. 
A secretária de Saúde da PJF, Elizabeth 
Jucá, destacou a necessidade de ações 
de planejamento e prevenção, visando à 
melhor qualidade da saúde no setor.

Durante o dia foram abordados temas 
que reforçam a importância da notificação 
de acidentes e doenças no trabalho, visando 
obter dados e planejar ações de prevenção, 
orientações de como e onde procurar auxí-
lio, em casos de municípios que não contam 
com a estrutura para atender ao trabalhador. 
As equipes do Departamento de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador (Dvisat) e do 

Centro de Referência Regional em Saúde 
do Trabalhador (Cerest) apresentaram, 
também, ações e objetivos referentes ao 
cuidado da saúde do trabalhador.

A gerente do Dvisat, Miriam Monteiro, 
esclareceu que o Cerest, responsável pela 
área de abrangência de 107 municípios, é 
unidade especializada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), que atua na atenção a 
problemas de saúde relacionados ao traba-
lho, sendo o polo irradiador de capacitação 
e articulação. Através do Dvisat, o Cerest 
faz o processo de vigilância e prepara os 
profissionais de saúde para atenderem, de 
maneira eficaz, os usuários da saúde do 
trabalhador.

O evento também contou com a pre-
sença do vice-presidente da Associação 
dos Municípios da Microrregião do Vale 
do Paraibuna e vice-prefeito de Tabuleiro, 
Dauro Martins Vidal (PP); o presidente 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região Sudeste (Cideste) e prefeito 
de Bicas, Honório de Oliveira (PMDB); a 
coordenadora de Vigilância Sanitária da Su-
perintendência Regional de Saúde, Eliana 
Maria Alonso de Carvalho; e a presidente 
do Conselho Municipal da Saúde, Regina 
Célia de Souza.

prefeito Bruno siqueira esteve presente no evento
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vAndAlismo compromete iluminAção de nAtAl em itABirito

Em meio a dificuldades financeiras, prefeito lamenta o ocorrido

Fios cortados, materiais da-
nificados e mais de uma centena 
de luzes inutilizadas: foi assim 
que, nos últimos dias, a equipe 
responsável pela instalação das 
luzes natalinas encontrou o cenário 
montado nas ruas de Itabirito para 
o Natal Iluminado, que terá abertu-
ra no dia 1º de dezembro.

A prefeitura lamenta que atos 
de vandalismo comprometam o 
resultado de um trabalho árduo, 
iniciado há três semanas, e viabi-
lizado com poucos investimentos 
exatamente pelo fato de, ano a 
ano, os materiais serem retirados 
e guardados visando à reutilização.

Cuidados que permitiram que o 
percurso das luzes fosse ampliado, 

com previsão de instalação em 
13 pontos, entre praças e jardins. 
Porém, no momento, a equipe se 
vê diante da necessidade de repa-
rar os danos causados em locais 
como a Praça Doutor Guilherme, 
impedindo o avanço dos trabalhos.

Inicialmente, está prevista 
iluminação das árvores do Jardim 
São Cristóvão, Praça 1º de Maio, 
Praça da Bandeira, Complexo Tu-
rístico da Estação, Praça Doutor 
Guilherme, Praça São Sebastião, 
Matriz de São Sebastião, Prefeitura 
e das praças próximas ao Cepep, 
Isap, Senai, quartel da Polícia Mi-
litar e Escola Estadual Intendente 
Câmara.

Para garantir que a previsão 
seja cumprida e Itabirito tenha um 
Natal Iluminado, de fato, a prefei-
tura conta com o seu apoio. Caso 
perceba qualquer ato de vandalis-
mo, denuncie, de forma anônima, 
por meio dos telefones (31) 3561-
6996 ou 153, da Guarda Municipal.

centena de luzes foram
retiradas das árvores
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Senac participou do 16º Encontro
da Hotelaria e Gastronomia Mineira

A natureza e arquitetura euro-
peia de Monte Verde, distrito de 
Camanducaia (MG), foi o cenário 
do 16o Encontro da Hotelaria e 
Gastronomia Mineira, nos dias 24 
e 25 de novembro. O evento, que 
reuniu empresários, executivos e 
profissionais do setor hoteleiro, 
contou com a participação de chefs 
renomados do Senac.

Entre as atividades da institui-
ção, o diretor regional do Senac em 
Minas Gerais, Gustavo Guimarães, 
apresentou a palestra “Capacita-
ção e Qualificação Profissional, um 
Diferencial Competitivo”. O público 
participou de oficinas de massas e 
coquetéis no Senac Móvel, carreta 

escola adaptada para atividades 
gastronômicas. O Festival Hotel 
Gourmet, no dia 25, teve a partici-
pação do chef Laudinei do Carmo, 
instrutor de Formação Profissional 
do Senac Minas, que preparou 
um menu de degustação para os 
participantes.

A iniciativa é da Federação 
Brasileira de Hospedagem e Ali-
mentação (FBHA) e tem a proposta 
de incrementar o turismo, gerar 
emprego e renda. A programação 
incluiu mostras de produtos, pales-
tras, oficinas e rodada de negócios, 
agenda que, ao longo dos anos, 
transformou o encontro em um dos 
mais importantes eventos do setor.

diretor regional do senac
em minas gerais,

Gustavo Guimarães
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

Com o difícil cenário econô-
mico encontrado, a Prefeitura de 
Nova Lima, tem trabalhado para 
criar um ambiente favorável em 
prol do desenvolvimento e do 
empreendedorismo da população. 
Exemplo dessas ações é que a 
cidade oferece a Sala do Empreen-
dedor para os empresários se pro-
fissionalizarem e tirarem dúvidas.

 No local, são oferecidos ser-
viços de apoio com informações 
e orientações sobre abertura, 
funcionamento e formalização de 
empresas aos Microempreende-
dores Individuais (MEI) e demais 
empreendedores de forma simples 
e personalizada.

A prefeitura tem realizado 
também parceria com entidades 

representativas e associativas 
como o Sebrae, Sindinfor, a 
Fiemg, Jucemg, Emater e a 
Associação Comercial para es-
timular a qualificação das cate-
gorias profissionais, diversificar 
a economia e inserir a economia 
novalimense em oportunidades 
no setor de serviços intensivos 
em tecnologia.

servas leva um pouco de dignidade
para a população do serro e região

I r  mais longe para estar 
mais perto de quem mais pre-
cisa. Essa é a proposta do Ser-
vas que, desde 2015, sob a 
gestão da presidente Carolina 
Pimentel tem levado mais digni-
dade às pessoas que necessitam 
de acolhimento.

No dia 16 de novembro, a 
Caravana Servas esteve no 
Serro, primeiro município do 
país tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), bem no centro 
da Serra do Espinhaço, para le-
var um pouco mais de dignidade 
às pessoas que vivem na cidade 
e em mais 18 municípios locali-
zados na região.

Nessa ação, o Servas aten-
deu demandas de 23 instituições 
socioassistenciais indicadas 
pelas primeiras-damas das ci-
dades. Foram entregues ge-
ladeiras, cadeiras de rodas e 
lâmpadas especiais para ajudar 
na educação do consumo de 
energia elétrica.

“O Brasil passa por um mo-
mento de crise muito grave. E 
eu sempre digo que quem mais 
sofre nesses momentos são as 
pessoas que mais precisam, por 

isso estamos indo até elas. Há 
quem critique nossas ações e 
não enxergue que o que fazemos 
tem feito diferença, mas vamos 
continuar”, afirmou Carolina.

A presidente do Servas tam-
bém prev iu  tempos d i f íce is 
para a assistência social em 
2018. Ela lembrou que o cor-

te orçamentário para o setor 
anunciado pelo governo federal 
é de 98,05%. “É um cenário 
desesperador, que vai incidir 
em demissões em massa, além 
do desmantelamento das bases 
estruturantes do Sistema Único 
de Assistência Social. Mas não 
vamos desanimar, tenho certeza 

que vamos vencer essa fase 
difícil”, ressaltou.

Na oportunidade, Carolina 
também conheceu as depen-
dências da Casa de Caridade 
Santa Tereza, principal Centro 
de Saúde do Serro. A presiden-
te oficializou a parceria com a 
instituição, ao entregar para o 

diretor do hospital, José Maria 
Figueiredo, a placa de Parceiro 
Solidário.

“É com muita alegria que 
recebemos o Servas em nosso 
hospital e só temos a agradecer 
pelo apoio”, destacou Figueiredo.

O Servas levou ao Serro o 
curso para gestantes em situ-

ação de vulnerabilidade social 
- Carinho de Mãe. Aproximada-
mente 70 gestantes participaram 
das palestras ministradas por 
especialistas da Polícia Militar 
de Minas Gerais com vasta ex-
periência em cuidados com as 
mamães e os bebês, no Centro 
da Criança e do Adolescente do 
Serro (Criaser).

Com muita hospitalidade, 
Carolina e a equipe do Servas 
foram recebidas pela presidente 
da Criaser, Silma Nunes Mourão. 
“O trabalho de vocês é muito 
bonito, temos muita alegria de 
recebê-los na nossa instituição 
para ajudar tantas grávidas que 
precisam de informação de qua-
lidade”, disse.

Com apoio do Governo do 
Estado de Minas Gerais, a Ca-
ravana Servas também levou 
para o Serro o Rede Cuidar, 
programa de aprimoramento 
da Rede SocioAssistencial do 
Sistema Único de Assistência 
Social. O programa é coorde-
nado pela Secretaria de Estado 
do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), em parceria 
com a Loteria do Estado de 
Minas Gerais (Lemg).

carolina pimentel: “não vamos desanimar, tenho certeza que vamos vencer essa fase”
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Plano de desenvolvimento econômico
de Nova Lima apresenta resultado

são oferecidos serviços de apoio com informações e orientações
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40 mil servidores foram 
aposentados pelo governo

O governo mineiro ultrapassou 
a marca de 40 mil aposentadorias 
nos últimos 3 anos. Foram pu-
blicados no dia 23 de novembro, 
no Diário Oficial de Minas Gerais, 
mais 1.203 atos, totalizando 40.498 
aposentadorias na atual gestão.

A maior parte desses servido-
res estava lotada na Secretaria 
de Estado de Educação (SEE). 
O passivo de processos de apo-
sentadoria herdados de governos 
anteriores era um dos problemas 
mais graves enfrentados pela área 
de Recursos Humanos.

No fim de 2014, o número de 
servidores que haviam entrado 
com a solicitação de aposenta-
doria e afastamento preliminar 
era de 27.984 e a espera para 
conseguir se aposentar chega-
va a 5 anos. Para solucionar o 
problema foi formado um grupo 
de trabalho com servidores das 
secretarias de Planejamento e 
Gestão (Seplag) e da Educação 
(SEE). Em 2015, um acordo entre 
o governo Fernando Pimentel 
(PT) e entidades sindicais da 
Educação definiu formas de cor-
rigir os processos mais antigos e 
acelerar os procedimentos para 
aposentadoria dos servidores. 
De lá pra cá foram aposentados 
13.555 servidores em 2015, 
15.237 em 2016 e, este ano, já 
foram publicados 11.706 atos.

“O número de processos que 
encontramos era significativo, 
um descaso com o servidor que 
dedicou sua vida ao serviço pú-
blico e que, na hora de aposentar, 
precisava entrar numa fila e espe-
rar anos. Estamos conseguindo 
solucionar esse passivo de forma 
ágil e articulada. Diminuímos o 
tempo de espera da publicação, 
pois os afastamentos preliminares 
são concedidos diariamente. Com 
a rapidez na análise e publicação 

dos atos de aposentadoria, temos 
hoje 18.496 servidores afastados”, 
afirma o secretário de Planejamen-
to e Gestão, Helvécio Magalhães.

Segundo a área técnica da 
Seplag, nos últimos 3 anos foram 
protocolados novos 14 mil novos 
pedidos de afastamento preliminar 
para aposentadoria, um número 
bem acima do habitual em função 
da insegurança gerada pela Refor-
ma da Previdência proposta pelo 
governo federal.

secretário de planejamento e gestão, Helvécio magalhães
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http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.loteriademinas.com.br/
http://www.loteriademinas.com.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.iof.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
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presidente dA AssociAção mineirA de
cronistAs esportivos (Amce) – amce@amce.org.br

Luiz CarLos Gomes

Loraynne araujo

o seu consórcio multibrasileiro

Orgulho do 
que somos  
e do que    
fazemos.

Produtor
Rural 
Mineiro

Minas é famosa por sua culinária. E pelas conquistas do agronegócio também.  
Além do destaque nos rankings nacionais, recordes seguem sendo batidos. Em 2017, 
serão mais de 14 milhões de toneladas de grãos produzidos. Tudo isso é motivo de 
orgulho e gratidão a milhões de produtores rurais que se dedicam diariamente para 
levar até você a variedade, qualidade e sabor que fazem tanta diferença na nossa vida.

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPO

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPOsistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br

1ºlugar
LEITE, CAFÉ, 

EQUINOS

NACIONAL

BOVINOS, ABACAXI, 
ABACATE

lugar2ºNACIONAL

3ºNACIONAL
lugar

MEL, OVOS, LARANJA

O empresário Fabiano Lopes 
confirmou, semana pas-
sada, que será candidato 
à presidência do Atlético. 

Conselheiro benemérito do clube, 
o seu nome aparece como alter-
nativa à chapa da situação - com-
posta pelo advogado Sérgio Sette 
Câmara - e que administra o Galo 
desde 2008, quando Alexandre 
Kalil assumiu o posto. 

A chapa de Lopes é composta 
também por Antônio Silva Passos, 
conselheiro benemérito, como vi-
ce-presidente, e Eliseu Alves Vieira 
Filho, coordenador de campanha. 

Caso seja eleito, o candidato 
afirmou que há quatro pontos que 
pretende dar maior atenção: base 
do futebol, escolha do técnico, 
idade média do time e o setor de 
marketing. 

De acordo com o empresário, 
o clube gasta muito com os joga-
dores da base, porém isso não é 
revertido para o time principal. “Isso 
precisa ser reestruturado. Temos 
uma das melhores infraestruturas 
do país, mas produzimos muito 
pouco e não cumprimos o papel 
mais importante”. 

Ainda sobre o departamento 
de futebol, ele ressaltou que a 
equipe está com média de idade 
avançada - aproximadamente 
30 anos - e devido à isso, per-
deu alguns jogos importantes. 

“Precisamos ter, no máximo, três 
jogadores com mais de 30 anos. 
O restante deve ser formado pela 
molecada que corre e dá vida 
ao time”. 

Além disso, a questão do trei-
nador também é um fator que o 
preocupa. Lopes avalia que, neste 
ano, todos os nomes que ocupa-
ram o cargo, antes de Oswaldo de 
Oliveira, não tinham cacife para 
comandar uma equipe do tama-
nho do Atlético. “Trocou-se muito 
de técnico e todas as mudanças 
foram erradas. Eu não concordei 
com a chegada do Roger e nem 
do Micale. Agora, quando Oswaldo 
assumiu, a mudança foi nítida”.

Outra questão levantada pelo 
candidato foi a falta de uma de-
partamento de marketing para 
atender melhor às demandas do 
torcedor. Segundo ele, o clube 
acabou com esse setor. “O Atlético 
tem uma marca poderosa e que 
poderia ser melhor explorada, 
porém não há profissionais para 
isso”.

O empresário também preten-
de mudar a maneira como o clube 
lida com os conselheiros. Ele falou 
que a atual gestão centralizou as 
decisões importantes e que os 
membros possuem acesso restrito 
dentro da instituição. “Quero tra-
zer o Conselho Deliberativo para 
dentro do clube, pois atualmente 
eles são desprestigiados. Os con-
selheiros precisam ser motivados 
a trabalhar mais pelo Atlético”. 

estádio

O candidato negou que tenha 
feito campanha contra a cons-
trução do estádio próprio. Ele 
afirmou que foi contrário à forma 
como estão sendo conduzidas as 
negociações dos recursos para a 
obra. “Entendo que a venda do 
DiamondMall foi praticamente uma 
doação. Mas isso já é passado, 
pois a construçaõ foi aprovada 
com imensa vantagem e, caso seja 
eleito, vou concluí-la mais rápido 
do que a torcida imagina”. 

Ele reiterou que esse estádio 
também é um sonho como torce-
dor. “Apesar de achar que Belo 
Horizonte está bem servida de 
arenas, essa obra é como se fos-
se a realização da casa própria”. 

reformulação do elenco

Com alguns contratos de gran-
des nomes do elenco prestes a 
encerrar, Lopes afirmou que irá 
analisar cada caso individual-
mente, porém não quer perder as 
referências técnicas. “Eu iria sentar 
com o Robinho para saber o que 
ele quer. Caso seu desejo seja con-
tinuar no Galo, ele teria o contrato 
renovado. Léo Silva é um grande 
ídolo da torcida e vejo que, caso 
tenha alguém para ajudá-lo na 
zaga, pode jogar por mais alguns 
anos. Já sobre o Rafael Moura e 
Fred, não há espaço para os dois 
no mesmo time”.

A página mais importante do 
livro de ouro do futebol bra-
sileiro em 2017 já está devi-
damente escrita e publicada. 

O Corinthians é o grande campeão. 
Faturou o troféu com legitima com-
petência e rodadas de antecedência. 
Surpreendeu a todos, até mesmo ana-
listas experientes. Bem ao lado está 
o Cruzeiro, outro legitimo campeão 
que conquistou a Copa do Brasil com 
uma campanha espetacular. No início 
do ano pouca gente apontava os dois 
como favoritos. Mas são campeões 
com todos os méritos. Agora estão 
desfrutando da gloria e classificados 
com moral para disputar a badalada 
e importante Copa Libertadores. É 
muito difícil analisar qual título é mais 
importante.  

São duas competições bem dife-
renciadas, mas cada uma com alto grau 
de esforço para chegar ao topo. São 
dezenas de concorrentes, a maioria do 
mesmo nível, uma quantidade enorme 
de viagens e jogos. Para encarar tama-
nha maratona e ser campeão é preciso 
planejamento eficiente, qualidade do 
elenco, preparo físico, mental e muita 
disposição durante meses. O desgaste 
é impressionante. Portando aplausos 
para Corinthians e Cruzeiro, campeões 
maiores do futebol brasileiro.

Mas como a vida é dinâmica e 
passa cada vez mais rápido, o sucesso 
alcançado já é quase passado. Melhor 
então começar a pensar e agir porque 
a temporada 2018 bate na porta pedin-
do passagem. 

Tudo começa com o tradicional 
campeonato mineiro. Criticado por uns, 
desdenhado por alguns, mas amado 
por minha gente que gosta e luta por 
um futebol mineiro sempre pleno e 
forte. Aparentemente o campeonato re-
gional pode até ser rejeitado por alguns 
dirigentes e torcedores dos times de 
Belo Horizonte, mas é de fundamental 
importância para a vida dos times do 

interior. É muito bem organizado pela 
Federação Mineira de Futebol, rende 
uma boa receita para os participantes 
e revigora a cada ano a rivalidade 
esportiva entre as cidades.

Não pode, nem deve ser compa-
rado com as competições nacionais 
e internacionais, mas guardadas as 
devidas proporções, ocupa um lugar 
especial no coração de milhares de 
torcedores. Funciona ainda como 
formador de público e quase sempre 
revela valores para os clubes dos 
grandes centros.

Em 2018, o campeonato mineiro 
tem seu início em 17 de Janeiro e se 
estende até 08 de Abril, contando com 
12 clubes. Do interior vamos ter Boa 
(Varginha), Tombense (Tombos), Villa 
Nova (Nova Lima), Caldense (Poços 
de Caldas), URT (Patos de Minas), 
Tupi (Juiz de Fora), Patrocinense (Pa-
trocínio), Democrata (Gov. Valadares) 
e Uberlândia.  De Belo Horizonte, 
América, Atlético e Cruzeiro. 

Para a turma do interior, a principal 
dificuldade é na montagem do elenco. 
O prazo é pequeno e o orçamento 
curto. Normalmente, além da criativi-
dade, o jeito é buscar jogadores bem 
rodados, alguns disponíveis em clubes 
maiores, mesclando tudo com alguns 
valores que surgem por ai. Contam 
também com a ajuda dos agentes 
que precisam de vitrine para seus 
contratados.

Com esta mistura apresentam 
times aplicados, cujo sonho maior é a 
classificação para as finais, faturar o tí-
tulo de campeão do interior e vaga para 
as competições nacionais.  Sabem 
que ser campeão contra os grandes 
da capital é missão quase impossível. 
Na bola as vezes até conseguem se 
igualar, mas a diferença no orçamento 
faz a diferença. 

América, Atlético e Cruzeiro en-
tram como favoritos.  Contam com 
muito mais dinheiro, possuem estru-

tura forte e elencos enormes, tanto 
em quantidade como em qualidade. 
Pregam que utilizam o mineiro como 
preparação para disputas maiores, 
mas sabem que tem a obrigação de 
chegar na ponta. Uma sequência de 
derrotas ou perda do título costuma 
queimar algum jogador ou treinador.  

Pouca gente atenta para o fato, 
mas o campeonato mineiro de futebol 
é importante na geração de emprego 
e renda para muita gente. Um batalhão 
de pessoas envolvidas diretamente na 
organização e realização dos jogos. 
Proporciona ainda grande movimen-
tação na imprensa esportiva. Várias 
emissoras de rádio da capital e interior 
transmitem os jogos, oferecendo opor-
tunidade de trabalho para centenas de 
profissionais, assim como acontece em 
outros veículos de comunicação, redes 
sociais e na própria televisão detentora 
dos direitos de transmissão.  

Por tudo isso, é muito pouco anali-
sar o campeonato mineiro tomando por 
base só a qualidade ou não dos jogos, 
a importância ou não do título.

É também uma questão de tra-
dição. É uma competição centenária. 
Promove, ainda que de forma tímida, 
a integração do nosso imenso territó-
rio. Vamos aplaudir e apoiar o nosso 
regional, alicerce para que os times 
de Minas possam alçar voos maiores 
e melhores nas várias competições da 
próxima temporada.

2018 promete. Vamos ter três 
times na Série A. O Boa continua firme 
na Série B. Vamos ter representação 
na Copa do Brasil e nas competições 
internacionais. E tem Copa do Mundo. 
Nossa seleção vem funcionando bem, 
tomara que apague o vexame e traga 
a taça de volta. 

Mais do que nunca estamos preci-
sando de vitórias retumbantes e muita 
alegria. Até mesmo para limpar esta 
sujeira toda que alguns (muitos) estão 
jogando em cima do Brasil.

“Quero ser presidente para
trabalhar para o atlético”

Fabiano Lopes oficializou sua candidatura

da esquerda para direita: eliseu Alves, Fabiano lopes e Antônio silva
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