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estAgiários PAgAm A contA
42,36% dos 

jovens universi-
tários, ao inicia-
rem o estágio 
remunerado, 
procuram aju-
dar  nas  des-
pesas de casa. 
A l é m  d i s s o, 
uma pesquisa 
do Nube mos-
trou que 34,9% 
uti l izam esse 
dinheiro para 
pagar a mensa-
lidade escolar, 
12,76% buscam 
quitar cursos ex-
tracurriculares e 
3,88% usam a 
bolsa para com-
prar material 
acadêmico.

Dois pré-candidatos ao governo de Minas continuam disputando o apoio do senador Antonio 
Anastasia (PSDB). Isso aconteceu após o tucano ter comparecido e discursado durante evento, 
enaltecendo as qualidades de Dinis Pinheiro (PP). Entretanto, 2 dias depois, circulou um vídeo 
no qual Anastasia defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PMDB) para o cargo.

dinis Pinheiro e rodrigo Pacheco
recebem apoio de Anastasia em 2018

senador
manifestou 
apoio aos

dois nomes

Se
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micro e pequenas empresas 
podem aumentar seu lucro 

A partir de janeiro, as empresas terão que se adequar ao novo Simples 
Nacional. Dentre as alterações, se sobressai o aumento no limite de fatu-
ramento, no qual o MEI passa de R$ 60 mil por ano para R$ 81 mil. Já a 
Pequena Empresa aumenta de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais.
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reFluXo 
Uma boa notícia para os 2 milhões de brasileiros que sofrem com re-

fluxo: a doença tem cura. Segundo o médico Victor de Barros, a patologia 
pode ser amenizada com o uso de medicamentos, mudanças de hábitos 
de vida, perda de peso e, em alguns casos, cirurgia.
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Abando de animais aumenta nas férias
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JF lança campanha “classificados do bem”
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Representando a empresa mineira SP Inovações Institu-
cionais, Saulo Serra (foto), esteve em Paris, semana passada, 
como palestrante no Congresso “Lusofonia e Fracofonia: duas 
potências mundiais”. O evento foi patrocinado pela Universi-
dade de Sorbonne Nouvelle.
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Precisamos falar sobre erotização infantil
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82 PONTOS TÊM RISCO DE ENCHENTES 

Milhares de belo-horizontinos ficam em alerta durante o período chuvo-
so, já que nessa época aumenta a probabilidade de alagamentos. Segundo 
um levantamento da Sudecap, 82 pontos na capital mineira apresentam 
risco de inundações. As nove regiões de BH têm locais com chance de 
enchentes, sendo que Venda Nova é a mais vulnerável.
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mário ribeiro

nat macedo

erotização infantil pode afetar 
desenvolvimento das crianças

É na infância que o indivíduo desenvolve 
seus sentidos e capacidades. Nessa 
fase, as crianças aprendem com o que 

vivenciam, escutam e veem. Nos tempos 
modernos é comum que elas sejam expos-
tas a conteúdos inadequados à sua idade, 
fazendo com que se inicie um processo de 
erotização infantil.

Para entender melhor o assunto, o edição 
do brasil conversou com a psicóloga espe-
cialista na área de Saúde da Criança e do 
Adolescente, Soraia Sena.

o que é erotização infantil?
É uma exposição da criança a conteúdos 

inapropriados a sua idade. Essa é uma questão da 
hipermodernidade e está presente no século XXI. Con-
tudo, existe um contexto histórico, pois nas gerações 
passadas, por exemplo, as mulheres se casavam com 
12 anos e tinham filhos. Os homens começavam a tra-
balhar muito novos e isso não era visto como erotização. 
Alguns endocrinologistas apontam que hoje até o corpo 
das crianças está se desenvolvendo de forma precoce. 

o termo adultização é muito citado. 
há diferença entre um e outro?

As crianças se identificam com os pais, por isso, as 
meninas sempre querem usar salto e passar maquia-
gem e os meninos estão ligados a questão da virilidade. 
Isso faz parte do processo psicológico dos pequenos. 
Se é na perspectiva lúdica, não há problema. Contudo, 
quando os pais passam a deixar que isso entre na ro-
tina, a menina vai sair e usar maquiagem criando uma 
adultização que pode abrir margem para a erotização.

A sexualidade deve ser apresentada a 
criança de algum modo? como isso pode 
ser feito sem que ela avance etapas?

É preciso um monitoramento nessa questão. A 
vida moderna tem imposto muita coisa às famílias. 
Pai e mãe trabalhando fora e delegando os filhos a 
terceiros que não os monitoram da maneira correta, 
muitas vezes por não ter qualificação para isso. Às 
vezes, a criança fica o dia inteiro em casa, sozinha 
e tem acesso a internet e televisão. Se ela não tem 
limite, fica à mercê dessa erotização. Foi constatado, 
em pesquisa, que isso abre margem para o autoero-
tismo e, como consequência, ela pode ir as vias de 
fato, vivenciando uma sexualidade precoce.

o fácil acesso que as crianças têm a 
internet e mídias digitais pode ser 
um agravante para essa erotização?

Sim. Por isso é preciso um monitoramento. Sem ele 
fica difícil, porque a internet tem o lado positivo, que é 
passar informações. E ao mesmo tempo isso tem um 
rumo fatídico que é o acesso a coisas inadequadas, 
como a pornografia. 

A criança entende a erotização?
Não. A cabeça dela fica confusa porque é algo 

que leva a uma autoexploração que proporciona um 
prazer fácil e imediato. Aguardar as coisas do jeito que 
deveriam ser é um trabalho muito maior e aprender 
a ter prazer na sublimação, que é o desenvolver de 
habilidades socialmente aceitas: cognitiva, artística e 
esportiva. Para a criança sair disso é preciso uma oferta 
de atividades que a estimulem, porque se ela fica solitá-
ria, a primeira coisa que faz é querer explorar o corpo, 
muitas vezes fora da época e sem um esclarecimento.

Qual o limite que os pais devem ter 
na exposição das crianças à vida de-
les como um casal?

Essa questão passa pela afetividade. Não é ruim 
que os filhos vejam um beijo entre os pais, desde que 
haja afeto. Eles vão entender que trata-se de um casal 
que se ama e isso é saudável. Mas tudo depende de 
como é conduzido, se o casal vai às vias de fato, deve 
haver uma privacidade, ou seja, porta fechada. Para 
a criança é traumático ver uma cena assim, ela não 
entende como ato de amor. É preciso preservá-la.

Qual é  a principal consequência da 
erotização no desenvolvimento da 
criança?

Dificuldade no aprendizado. Ela passa a viver um 
imediatismo da informação e para aprender algo, de 
fato, é preciso mais elaboração e trabalho mental. Isso 
pode gerar um fracasso escolar. Uma criança erotizada 
vai desenvolver menos vontade de fazer o labor cogni-
tivo, artístico ou esportivo.

A l e r t A :
“Estamos vivendo um mundo moderno, em que as 
pessoas deixam suas crianças com terceiros e, mui-
tas vezes, não se sabe seus valores e limites. O estra-
go pode ser grande. Isso nasce na família e tem que 
haver uma conscientização dos pais. Eles devem 
ter uma crítica do que é ser criança e qual o tempo 
certo para as coisas. Educar é muito trabalhoso”.

Psicóloga especialista na área de saúde da criança e do Adolescente, soraia sena

JE
di

to
ri

al

natal de esperanças
Com autoridade de quem preside a influente Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) Lázaro 
Luiz Gonzaga, em artigo publicado semana passada, vaticinou: depois de 
2 anos e meio, a crise macroeconômica brasileira oficialmente chegou ao 
fim. Na avaliação do presidente, é hora de aceitar os sinais de mudança da 
conjuntura econômica e colocar a casa em ordem para tirar melhor proveito 
da modesta recuperação.    

Certamente, a percepção do citado presidente da entidade, corrobora 
uma realidade adicional: se os políticos não tumultuarem mais o ambiente, 
o segmento produtivo se despontará com plenas e exitosas condições de 
seguir seu curso, gerando emprego, garantindo a circulação dos impostos 
e produzindo riquezas. Patenteamos neste ensejo, o ensinamento extraído 
daquele ditado popular: “muito ajuda quem não atrapalha”.  

Os economistas de plantão, em Belo Horizonte, São Paulo e Brasília 
propalam uma tese interessante: o mercado financeiro e o segmento empre-
sarial já precificaram os episódios envolvendo os ministros do governo federal 
em relação as denúncias decorrentes da onda de corrupção. Ressaltam, no 
entanto, que graças a mão de Deus, a economia brasileira se encontra em um 
caso raro na esfera mundial, na qual os problemas administrativos e políticos 
estão se deslocando, como se tivessem vida própria - ficando fora da oscilação 
cotidiana e se distanciando de temas complicados, como a Operação Lava 
Jato e outras do gênero. 

Por aí, então, estaria a vereda capaz de levar os brasileiros ao encontro 
de uma solução com vistas à retomada do crescimento, depois de alguns 
anos de estagnação. Brada-se pelo retorno das contratações dos 12 mi-
lhões de desempregados, a busca por investimentos externos, o incentivo à 
crença do consumidor interno e a modernização das nossas indústrias. Tudo 
isso como fator preponderante do nosso caminho de elevação no índice de 
desenvolvimento. É um desejo, expectativa e necessidade de nossa gente.

Apostando nessa nova realidade, o representante do Volkswagen anun-
ciou investimentos da ordem de R$ 7 bilhões até o final de 2020. A empresa 
alemã prepara o lançamento de 20 novos produtos neste período. A fábrica 
brasileira da multinacional é a maior da América do Sul e os seus dirigentes 
consideram haver um ambiente favorável devido aos novos rumos da nossa 
economia. Tanto que indicaram ser fundamental ante a injeção de recursos, 
os seguintes aspectos: o retorno da confiança, a queda da inflação e a maior 
oferta de crédito.  

Enfim, avistamos um Natal mais animado, pois vamos saborear os pri-
meiros resultados conquistados a partir do fim da recessão econômica. Esti-
mamos um 2018 com notícias positivas, no entanto, isso só será possível se 
políticos inescrupulosos não se aproveitarem do ano eleitoral para conturbar 
ainda mais o cenário nacional. 

Portanto, esses são os primeiros passos na trilha do retomada do desen-
volvimento. As instituições, indistintamente, precisam funcionar plenamente, 
para suscitar a confiança de quem quer trabalhar, investir e, também, cuidar 
bem da vida dos cidadãos. A mercê da providência divina, esperamos que o 
próximo ano seja produtivo para todos. Que assim seja!

nunca desiste

R ecente edição da revista Veja 
apresenta como matéria de capa 
uma reportagem em que o petista 
Antônio Palocci, preso pela Ope-

ração Lava Jato e procurando diminuir o 
tempo de cadeia (doze anos que ainda terá 
de cumprir), denuncia o PT e o seu líder 
máximo Luís Inácio da Silva por receberem 
dinheiro da Líbia pelas mãos do então 
ditador Muamar Kadafi.

O fato ocorreu em 2002 e Palocci, 
na época ministro do governo, coube 
encontrar um jeito de colocar o dinheiro 
dentro do Brasil. Agora, por sua delação 
premiada, ele promete exibir os compro-
vantes da mutreta.

Pela gravidade da denúncia, o caminho 
jurídico seria a cassação do registro do 
PT e a inviabilização da candidatura de 
Lula à presidência. Este é apenas um dos 
“rolos” protagonizado pelo ex-presidente 
e seu partido para implantar uma ditadura 
comunista no Brasil, com aval de Cuba, na 
época ainda com Fidel Castro no comando.

Logicamente a safadeza envolve em-
preiteiras, principalmente a Obedrecht que 
aliás, levou segundo a reportagem, obras 
de US$ 1,4 bilhão da Líbia com interme-
diação do ex-presidente. Este talvez seja 
um simples exemplo de todas as tramóias 
promovidas pelo Sapo Barbudo e seus 
asseclas comunistas que acabaram por 
“quebrar” as estatais, entre elas a Petrobrás 
e o BNDES, levando à breca a economia 
brasileira, tudo em nome do chamado ideal 
revolucionário da esquerda.

É essa figura que faz campanha política 
disfarçada, descumprindo a legislação 
eleitoral brasileira, agredindo as instituições, 
desrespeitando a Constituição e cada dia 

ocupando espaço no noticiário e nas redes 
sociais como se fosse um “santo”.

Como eles não cedem nem desistem 
diante de tantas denúncias e condenações, 
descaradamente o demiurgo de Garanhüns 
continua em sua determinação de percorrer 
o Brasil para levar a sua “mensagem”.

Cada vez mais a presença de público 
diminui, mas para ele isso não tem impor-
tância porque o que interessa é a presença 
na mídia e nas redes antissociais.

Falando nisso, o Demiurgo passou por 
Belo Horizonte onde meia dúzia de três ou 
quatro foram ouvir sua pataquada parece 

que na praça da Estação. Nossa Capital, 
aliás, se notabiliza por aqui aglutinar uma 
considerável massa de petralhas que se 
reúnem nas centenas de botecos da cida-
de para manter a sanha de nunca ceder 
nem nunca desistir da ideologia falida 
que tem o Brasil como objeto do desejo 
comunista.

Segundo esta sanha, conquistado o 
Brasil seria uma mamata dominar toda 
América Latina. E ele, o Demiurgo de Ga-
ranhüns, tenta a cada dia “honrar” o seu 
destino de se transformar numa espécie de 
rei do continente. Nós merecemos!!!
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eX-Presidente dA AssembleiA
legislAtiVA de minAs gerAis

dinis Pinheiro

tércio Amaral

No último dia 11, reunimos mais de 260 
prefeitos e 1.300 lideranças de 600 municípios 
mineiros durante o lançamento do movimento “A 
Minas Que Começa Agora”. Um movimento que 
busca a construção de uma nova proposta de 
desenvolvimento para Minas Gerais, resgatando 
a qualidade de vida dos mineiros e estabelecen-
do uma relação de respeito com os municípios.

Todos sabem do delicado momento pelo qual 
passa Minas e o Brasil. Coragem é o valor que 
nos exige a hora presente. Hora em que o país 
passa por uma prova de fogo, em que nossa 
democracia atravessa o desafio maior da história 
brasileira para sua afirmação e sua definitiva 
consolidação.  Neste movimento, estamos unidos 
por compromissos fundamentais: fidelidade aos 
valores democráticos; afirmação das liberdades 
políticas e civis; e justiça social aliada ao desen-
volvimento dos municípios.

Como verdadeiros servidores públicos de 
todos os mineiros, sem mágicas nem promes-
sas demagógicas, nossos objetivos estarão 

centrados em eixos prioritários para o nosso 
Estado. Eles são quatro: O primeiro é arrumar a 
casa. Com o fim dos privilégios e diversificando 
a economia, o desenvolvimento econômico é 
uma fatalidade. O segundo ponto é tratar com 
prioridade absoluta os investimentos sociais, 
a serem destinados à saúde, à educação, à 
segurança pública, à habitação, à cultura e ao 
saneamento. Destaco aqui a necessária revolu-
ção educacional, que me é inspirada no exemplo 
e no legado da minha querida mãe, a educadora 
Irene Pinheiro que, assim como a notável Helena 
Antipoff, perseguiram o mesmo ideal: apostar 
tudo no professor. 

Nossa terceira prioridade é estimular e apoiar 
fortemente as parcerias entre a sociedade e o se-
tor privado em programas e projetos de interesse 
coletivo, gerando emprego e renda. 

Como quarto eixo prioritário estabelecido 
por esse movimento, reafirmo: é fundamental 
termos como ponto de partida a certeza de que 
os municípios não são problema. Os municípios 

são a solução! Não iremos permitir a perversa 
lógica que hoje reina em nossas Minas e em 
nossas Gerais: a do Estado a serviço do poder. 
Um Estado que concorre com as prefeituras e 
ainda subtrai o dinheiro das cidades. São nos 853 
municípios onde os cidadãos moram, trabalham, 
criam seus filhos, pagam seus impostos. 

Os desafios são muitos, mas fora da política 
não há solução possível para Minas e para o 
Brasil. É hora de pensarmos grande, inspirados, 
por exemplo, no valor moral e na coragem pes-
soal de um estadista do porte do ex-presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Certa vez, JK 
declarou em alto e bom som: “Deus poupou-me 
do sentimento do medo”. 

Minas Gerais é berço do sonho libertador de 
Tiradentes! Minas Gerais é síntese do equilíbrio 
nacional. Com o espírito de conciliação de sua 
gente, Minas é ponto de encontro entre o passa-
do, o presente e o futuro do país. Arregacemos 
as mangas e comecemos, desde já, a preparar 
a construção desta “Minas Que Começa Agora”.

A minas que começa agora

Anastasia assegura apoio a
dois candidatos ao governo

Uma cena não muito comum foi registrada em 
Minas nesta semana. O senador Antonio Anastasia 
(PSDB) envolveu-se em episódios confusos e 
inéditos na sua carreira: ele declarou apoio a dois 
pré-candidatos ao governo do Estado. 

Na cena um: o representante do PSDB com-
pareceu a um restaurante da Zona Sul de Belo 
Horizonte e, perante a mais de mil convidados, 
inclusive, dezenas de prefeitos, vereadores e 
inúmeros parlamentares, fez um pronunciamento 
empolgante, declarando em alto e bom tom o seu 
apoio à Dinis Pinheiro (PP). O senador alegou que 
“não será candidato ao Palácio da Liberdade”.

Dois dias depois, Anastasia aparece em um 
vídeo ao lado do deputado federal Rodrigo Pache-
co (PMDB). Na filmagem, o tucano declarou o seu 
apoio ao parlamentar, no qual afirmou que seria 
o nome ideal para disputar o governo estadual e 
aproveitou, também, para tecer críticas ao atual 
governador Fernando Pimentel (PT).

confusão tucana
Nos dias que se seguiram às manifestações do 

senador tucano, vários segmentos comentaram o 
ocorrido. Na avaliação do petista Rogério Corrêa, 
isso demonstra o estado de confusão mental do 
principal nome do partido tucano, Aécio Neves, que 
deixou tudo muito solto. 

Nas rodadas do ambiente empresarial, houve 
sinais de que o Anastasia estaria fora do pleito de 
2018. Além disso, o posicionamento confuso do 
parlamentar acarretou outras especulações. Uma 
delas diz respeito a uma possível ida do deputado 
Pacheco para o Democratas, a convite do presi-
dente do partido mineiro, deputado federal Carlos 
Melles e, naturalmente, incentivada por Anastasia. 

Outros analistas avaliam que, na qualidade 
de representante do PSDB, o ex-governador não 
poderia ficar fora do evento de pré-lançamento 
de Dinis. A razão para isso é simples: antes de 
realizar a reunião, Dinis atendeu ao pedido de 
diversos deputados para agir com rapidez. Sua 
intenção era evitar algum tipo de acordo para a 
nomeação de outro nome para concorrer ao cargo 
do Estado, como aconteceu na sucessão passada 

com Pimenta da Veiga. A presença de Anastasia 
no evento demonstra sua reprovação ao suposto 
jogo que pode estar sendo tramado nos gabinetes. 

Mas não houve clareza no tangente às duas 
manifestações públicas do senador, apoiando dois 
nomes ao mesmo tempo. Seria opinião dele ou 
orientação do seu padrinho político Aécio? A essa 
indagação ninguém soube responder.

Entres os nomes de políticos avaliados como 
possíveis candidatos, quem está de fora desse jogo 
é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda 
(PSB). Ele chega ao final desse ano registrando 
inúmeras visitas ao interior, mas não protagonizou 
qualquer cena de maior repercussão em dezembro, 
como seus concorrentes.

Antes de
realizar a
reunião,

Dinis
atendeu ao
pedido de
diversos

deputados
para agir

com rapidez

As manifestações políticas de
Anastasia foram ambíguas

Se
na

do

Pimentel recebe relatório final da
comissão da Verdade em minas gerais

O governador Fernando Pimentel recebeu 
no dia 13/12, no Palácio da Liberdade, 
em Belo Horizonte, o relatório final da 
Comissão da Verdade em Minas Gerais 

(Covemg). O documento é resultado de quatro 
anos de pesquisa sobre as violações dos direi-
tos humanos ocorridas no Estado entre 1946 e 
1988, especialmente as cometidas durante a 
ditadura militar (1964-1985).

Para Fernando Pimentel, a cerimônia é um 
desagravo aos que lutaram contra o regime 
militar. “Nós estamos no mesmo Palácio que 
abrigou os golpistas de 1964. Dali saiu o golpe 
de 64 e, agora, tantos anos depois, recebe este 
Palácio os resistentes da ditadura militar para 
esse ato simbólico. Quis a história, a vontade do 
povo e a graça de Deus que fosse eu o governa-
dor do Estado nesse momento. Sou muito grato 
a essa trajetória que me colocou aqui e muito 
consciente do que ela representa, não para mim, 
pessoalmente, mas para todos nós”, afirmou.

O governador fez um paralelo entre os va-
lores do período democrático com as vozes de 
grupos e pessoas que pedem a volta da ditadura 
militar.  “O país atravessa um momento sombrio, 
em que a própria democracia é questionada por 
brasileiros, certamente equivocados, mas que 
têm a sorte de poder bradar os seus gritos de 
guerra, antidemocráticos, em um regime em que 
eles não correm o risco de serem presos, as-
sassinados, torturados por terem a sua opinião 
política. Que sorte a deles que nós tenhamos 
lutado com todo o povo brasileiro, reconquistado 
a democracia e que, agora, eles possam bradar 

pela ditadura sem correr o risco de serem assas-
sinados ou se tornarem desaparecidos políticos 
como tantos companheiros nossos”, disse.

Segundo Fernando Pimentel, o trabalho 
da Comissão servirá para compor o acervo do 
futuro Memorial dos Direitos Humanos, que será 
instalado no prédio onde funcionou a antiga 
sede do Departamento de Ordem Política e 
Social (Dops), local identificado pelo relatório da 
Comissão da Verdade como um dos espaços de 
tortura em Belo Horizonte.

“Queremos fazer isso já no ano que vem, 
quando serão comemorados os 50 anos das 
Jornadas de 1968, que muitos aqui participaram, 
que muitos de nós aqui se mobilizaram e alguns 
até começaram a sua militância ali”, recordou.

Para o secretário de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e Cidadania, 
Nilmário Miranda, o material irá permitir que os 
jovens de hoje possam conhecer o que realmen-
te aconteceu na época da ditadura. Segundo 
ele, “com toda a imperfeição, a humanidade não 
inventou nada melhor do que a democracia”.

“Os jovens defendem a volta da ditadura 
por desconhecimento. As escolas não ensinam 
isso, as pessoas não têm aonde buscar. Agora é 
diferente. É o Estado que está produzindo infor-
mações confiáveis, baseadas em documentos, 
lastreadas, que serão colocadas à disposição 
das escolas de Minas Gerais e dali passar para 
esta e para as futuras gerações. Não é para 
remexer o passado. É para o passado iluminar 
o futuro, para que as novas gerações tenham 
essa forte consciência democrática”, afirmou.

comissão da Verdade
Vinculada administrativamente à Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 
Cidadania (Sedpac), a Covemg documentou, ao longo 
de sua trajetória, temas pouco conhecidos sobre a 
violação aos direitos humanos em Minas Gerais, como 
a repressão a camponeses e indígenas. Também ga-
nharam destaque os casos de crianças e adolescentes 
mineiros que foram impedidos de conviver com os pais 
perseguidos, a censura a universidades, movimentos 
estudantis e às artes.

Para o coordenador da Covemg, professor Rób-
son Sávio, o trabalho da comissão não se encerra 
com a entrega do relatório final, já que eventuais 
ajustes poderão ser feitos, além da criação de 
novos materiais. 

“Depois de quatro anos de trabalho ininterrupto, 
a Comissão da Verdade presta contas com este do-
cumento final. Desde sua instalação, a Covemg não 
mediu esforços para cumprir seus objetivos políticos 
legais e institucionais para restaurar as verdades dos 
fatos relativos aos tempos tenebrosos do período 
ditatorial em Minas Gerais. Para tanto, trabalhou 
arduamente, ouvindo, pesquisando, colhendo provas 
e documentos e interagindo com cidadãos e grupos 
sociais que foram silenciados, alguns exterminados 
na época do arbítrio”, resumiu.

Após a entrega ao Estado, o texto final, com mais 
de 1.600 páginas, bem como as pesquisas realizadas 
e os depoimentos coletados ficarão disponíveis no Ar-
quivo Público Mineiro e em plataforma virtual. Mesmo 
com a entrega do relatório final, a Covemg teve seu 
prazo de vigência prorrogado até 7 de fevereiro de 
2018 pelo governador Fernando Pimentel.

A Comissão é composta por sete conselheiros 
voluntários - Róbson Sávio, Paulo Afonso Moreira, 
Carlos Melgaço, Maria Céres Spínola, Maria Celina 
Albano, Emely Salazar e Jurandir Persechini -, além de 
mais de 80 pesquisadores e 40 bolsistas de iniciação 
científica, contratados através de um convênio firmado 
entre Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), Fundação Christiano Ottoni 
(FCO), secretarias de Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania (Sedpac) e de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sedectes), Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Covemg.

“Quis a história e o povo que fosse eu o governador do estado nesse momento”
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sucessão no galo
Há exatos 3 minutos antes de encerrar o prazo para votação 

da nova diretoria da Atlético, o senador e conselheiro do clube, 
Antonio Anastasia, chegou e foi direto à urna. Em seguida, 
desceu os degraus virou à direita para cumprimentar o então 
candidato Sérgio Sette Câmara. Deu alguns passos à frente 
e saudou o opositor, Fabiano Lopes, a quem disse a seguinte 
frase: “Lhe dou os parabéns pela disputa, mas o meu voto já 
estava carimbado”. Eu, hein!?

Adriana, a poderosa
Já na reta final da votação para escolha dos dirigentes do 

Galo, uma das figuras presentes no salão onde se realizava o 
pleito foi a da ex-diretora do clube e atual secretária Municipal 
de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da PBH, 
Adriana Cerqueira. Ninguém deixou de cumprimentá-la antes 
de se dirigir à cabine de votação. Aliás, ela e o prefeito Alexan-
dre Kalil (PHS), roubaram a cena no ambiente. 

ex-presidente e a uFmg
Quando esteve em visita a Belo Horizonte, a ex-presidente 

da República, Dilma Rousseff (PT), fez uma denúncia gra-
ve. Segundo ela, o governo de Michel Temer (PMDB) tem 
o compromisso de desmoralizar as universidades federais, 
deixando-as em situação complicada perante a opinião pública. 
O motivo: querem privatizar todas elas, inclusive a UFMG. Será 
possível isso, gente?

dinis joga pesado
Pelos cálculos dos organizadores, aproximadamente 900 

pessoas, entre elas dezenas de prefeitos, ex-prefeitos e verea-
dores, foram ao evento político comandado pelo ex-presidente 
da ALMG, Dinis pinheiro (PP).

Cena um: Entre os muitos apoiadores, estava o senador 
Anastasia (PSDB), embora esteja muito próximo ao projeto 
político do deputado federal do PMBD, Rodrigo pacheco. 
Coisas da política mineira.

Cena final: Ainda referente à política estadual, os comen-
tários ouvidos nos corredores do Congresso Nacional apon-
tam para um mega acordão envolvendo Temer (PMDB) e o 
governador Fernando pimentel (PT), visando a reeleição do 
tucano Aécio Neves (PSDB) para o Senado. Cruz credo, gente. 

Política nacional
Segundo o ditado popular, meu passado me condena. E 

essa seria a situação do ex-presidente Lula (PT) que, agora, 
tenta se esquivar da sua ligação com o ex-governador carioca, 
Sérgio Cabral (PMDB). “Mas o Brasil inteiro sabia e sabe da 
antiga ligação de ambos. Lula não tem como negar isso”, 
ironiza o jornalista, Merval pereira.

deputado no limbo 
Quando fez uma avaliação do cenário político de Brasília, 

o jornalista Gerson Camarotti chegou à conclusão de que 
dificilmente o Congresso Nacional terá condições de “segurar” 
a onda do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão do 
ex-ministro Geddel Vieira Lima. Em síntese, na linguagem 
popular, a cabeça do parlamentar “não vale um tostão furado”. 

culpando o Pt
Tucano de carteirinha, o veterano deputado Bonifácio 

Mourão soltou a língua. Para ele, o PT está completando 3 
anos de governo, mas continua jogando a culpa para cima 
dos antecessores por conta de seus erros na administração 
estadual. “Que coisa feia essa mania dos petistas”, reclama. 

reforma da Previdência 
Entre tantas opiniões relativas à reforma da Previdência, 

recentemente, foi a vez do advogado Roberto Carvalho San-
tos dar seu pitaco. “Os militares e os políticos, em geral, não 
serão atingidos pela proposta. Isso é muito engraçado, para 
não dizer trágico”, lamenta.  

Política em betim
Aos poucos, o ex-prefeito de Betim, Carlaile pedrosa 

(PSDB) começa a comparecer aos eventos políticos em Belo 
Horizonte. Exibindo vitalidade, segundo amigos próximos, 
pedrosa já analisa retornar à vida pública. 

discurso prolixo 
Na fala de despedida como presidente do Atlético, Daniel 

Nepomuceno fez um discurso sem muita prestação de contas. 
Foi algo bem simples se levado em consideração a importância 
do cargo que ocupou durante 3 anos. É isso, excelência.

eleições de 2018
“O pleito de 2018 não pode ser planejado apenas em cima 

de denúncias, nas quais os políticos estão enxovalhados. O 
debate precisa ser mais amplo. Os denunciados que resolvam 
suas vidas com a Justiça e os eleitores querem ouvir propostas 
proativas”. Opinião do secretário de Justiça de São Paulo, 
Márcio Elias Rosa.

eleições X lava Jato
Em Brasília, jornalistas da crônica política revelam informa-

ções apontando para um completo endurecimento por parte do 
juiz Sérgio Moro em relação às denúncias contra os políticos. 
É aguardar para conferir, lógico. 

Política nacional
Segundo observadores políticos, a mídia nacional está 

abrindo mais espaço ao governador, Geraldo Alckmin (PSDB), 
enquanto diminui o noticiário destinado ao prefeito João Doria 
(PSDB) quando o assunto é sucessão presidencial. Ou seja, 
o jogo para a eleição de 2018 começou.
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mais de 42% dos jovens usam
salário para ajudar em casa

dá PArA PAgAr A FAculdAde com A bolsA estágio?

5 cursos que possuem
a melhor bolsa

média da bolsa estágio
média da mensalidade

(1° período)
Valor extra

Engenharia R$ 1.022,30 R$ 1.000 + R$ 22,30

Relações internacionais R$ 1.008,38 R$ 1200 - R$ 111,62

Economia R$ 999,27 R$ 1.800 - R$ 800,73

Química R$ 897,45 R$ 750 + R$ 147,45

Arquitetura e Urbanismo R$ 896,35 R$ 600 + R$ 296,35

Ao ingressar na faculdade, muitos jovens 
iniciam a busca por um estágio. A atividade, 
além de auxiliar a colocar em prática tudo o que 
se aprende em sala de aula, contribui para a tão 
sonhada independência financeira. Uma pes-
quisa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) 
mostrou que 42,36% dos jovens procuram ajudar 
na renda de casa quando iniciam a atividade 
remunerada. Para 34,9%, o valor é usado para 
pagar a mensalidade escolar, enquanto 12,76% 
dedicam o dinheiro para cursos extracurriculares 
e 3,88% para adquirir material acadêmico. Diver-
são e comprar roupas ou sapatos é o destino do 
salário de 3,2% dos jovens. Por fim, 2,91% paga 
plano de saúde ou consultas.

A gerente de treinamento do Nube, Yolanda 
Brandão, conta que a média de uma bolsa-auxílio 
é de pouco mais de mil reais. “Esse valor é baixo, 
mas ajuda bastante. Dependendo do curso, o 
jovem precisará de experiência e, hoje, muitas 
faculdades já permitem que ele exerça o estágio 
logo no início. E com o alto índice de desemprego, 
esse estudante acaba compondo a renda familiar”.

Yolanda acrescenta que alguns jovens já 
trabalhavam antes de entrar na universidade. 
“Trocar o emprego por um estágio é uma boa 
alternativa, porque se ele quer começar um es-
tágio, tem que saber que, na maioria das vezes, 
vai ganhar menos. Por isso, pode começar a 
se organizar no primeiro ano de curso para no 
segundo ou terceiro iniciar a atividade”.

Ela elucida que é de suma importância que 
o jovem converse com a família antes. “Se ele 
vai procurar um emprego ou um estágio, depois 
de entrar para a universidade, essa deve ser 
uma decisão tomada por todos da casa. Se 
os responsáveis poderão ajudá-lo financei-
ramente, se terá que pagar tudo sozinho, se 
conseguirá bolsa ou algum financiamento para 
ajudar a quitar os valores do curso etc”.

Foi o que aconteceu com a estudante de 
pedagogia Samara Rodrigues. Ela conta que 
alguns familiares a auxiliam a pagar o curso. 
“Meus avós e um tio me dão um valor mensal. 
Entretanto, o restante do meu salário é desti-
nado a pagar as despesas de casa (água, luz, 
telefone e internet). Como moramos eu e minha 
mãe, dividimos tudo. Raramente compro coisas 
pra mim, mas não ligo, já me formo e tudo vai 
melhorar”, acredita.

Já a estudante de jornalismo Camilla Gon-
çalves, optou por financiar uma parte da men-
salidade por meio do Fies, mas mesmo assim, 
ela tem dificuldades em pagar o valor. “Achei 
que financiando metade do curso, minha dívida 
seria menor. Estou no 7° período e a partir do 5° 
a mensalidade subiu muito. Hoje recebo R$ 500 
e a mensalidade já chegou a R$ 1.312, ficando 
R$ 656 para eu quitar. Meus pais me ajudam a 
cobrir o valor, mas me arrependo de ter optado 
por financiar apenas metade”.

Para o professor de contabilidade do Cen-
tro Universitário Estácio de Belo Horizonte, 
Miguel Arcanjo, programas de financiamento 
como Fies e Pravaler, são válidos para auxiliar 
o estudante no ingresso do curso. Porém, as 
taxas de juros deveriam ser menores. “O melhor 
legado na vida de uma pessoa é a educação, 
assim a taxa deveria ser zero. São alternativas 
que permitem que o estudante tenha o subsídio 
durante a trajetória e, após a formatura, passe 
a cumprir com a obrigação financeira”.

Ele acrescenta que o ideal é que a família 
pense em guardar dinheiro. “Historicamente nós 
não fomos incentivados a cultura da poupança. 
As famílias sofrem com isso porque na hora 
de investir na educação, que não é barata, 
quase sempre os recursos próprios não são 
suficientes. Contudo, a pessoa fica refém do 
financiamento. E acaba tendo que entrar na 
dura rotina de estudar e trabalhar para conse-
guir quitar tudo”.

Vetor Norte – Local ideal para o “Vale do Silício Mineiro”
1 – Sinopse – Entende-se, entre outros, 

que a melhor localização logística para o 
“Vale do Silício Mineiro” é na região do Vetor 
Norte! Sem dúvida que lugar, foi e constitui 
uma ideia vitoriosa. O sucesso desse macro 
projeto está intimamente ligado ao funciona-
mento do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves. Com as recentes reformas em suas 
dependências, o mesmo aeroporto tornou-
-se o “top” do “top”! No dia 25 de outubro o 
Ministério dos Transportes publicou a portaria 
911, liberando o Aeroporto da Pampulha para 
grandes voos. Com essa medida, o Aeroporto 
de Confins, perde parte de seus voos, ficando 
seriamente prejudicado no  funcionamento 
de seu todo. Por outro lado, essa inusitada 
expansão do Aeroporto da Pampulha, causa 
temor na população local, tendo em vista, pos-
sibilidades óbvias de acidentes, com conse-
quências desastrosas! Assim, as Associações 
de bairros da região, a BH Aiport, a AV Norte 
e outros já ingressaram com 4 (quatro) ações 
judiciais públicas na Justiça Federal de Belo 
Horizonte (Jornal O Tempo – 14/12/2017). O 
fato é que não houve as devidas análises para 
essa decisão e nem tampouco, uma consulta 
prévia pública aos respectivos moradores, 
associações etc. Com a mencionada medida 
tomada “de cima para baixo” e a constatação 
do perigo eminente de acidente, os moradores 
da região estão se mobilizando. 

2 – Vetor Norte/Crescimento – Como 
indicador de desenvolvimento econômico da 

região metropolitana, o Vetor Norte cresce em 
ritmo acelerado, fortalecendo a “musculatura” 
dos municípios envolvidos. Esse processo 
teve seu inicio em 2005, com a transferência 
de voos do Aeroporto da Pampulha, para o 
Aeroporto Internacional de Confins, bem como 
o desenvolvimento dos seguintes projetos 
de obras públicas: 1) Projeto Linha Verde, 
ligando a Capital, ao Aeroporto de Confins; 
2) Projeto Construção da Cidade Administra-
tiva; 3) Projeto Construção do CTCA-Centro 
de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial 
de MG; 4) Projeto Expansão do Aeroporto 
de Confins. Essa reativação do Aeroporto 
da Pampulha prejudica substancialmente o 
desenvolvimento econômico do Vetor Nor-
te, sendo que Confins já começou a sofrer 
os primeiros impactos, pois entre outros, o 
BNDS já manifestou a intenção de  negar o 
financiamento de $R507 milhões já acertados 
e, por outro lado, também aparecem sinais de 
aumento da taxa de desemprego na região.

3 – Corredor de oportunidades – I - A po-
sição geográfica do Vetor Norte, fortalece as 
relações com empresas de logística,  órgãos 
públicos, outros setores e principalmente as 
dos serviços aéreos. Por exemplo: a centra-
lização da manutenção da Gol esta gerando, 
aproximadamente, 1200 empregos diretos! II 
- Aflora-se também um acelerado crescimento 
do mercado imobiliário! III - A implementação 
de “políticas de incentivos” deverão atrair 
empresas avançadas de tecnologia, tendo em 

vista o novo setor aeroespacial! IV - Não se 
pode perder de vista, as chamadas empresas 
da “ciência da vida”, como nanotecnologia, 
biotecnologia, equipamentos médicos, sof-
twares etc.

4 – Vale do Silício Mineiro – Sabe-se que 
a região metropolitana de BH carece de um 
polo avançado de “Tecnologia e Inovação”, 
o que seria em termos análogos, o Vale do 
Silício Mineiro. Profissionais do setor “que-
bram a cabeça” na busca de uma solução 
logística adequada. Entre outras, existem 
muitas ideias. Acredita-se que, a região do 
Vetor Norte seria uma ótima solução, pois 
além de ser perto de Belo Horizonte, também, 
estaria próximo ao aeroporto internacional, o 
que é importante, em nível estratégico. Com 
isto, pode-se dizer que, o “cavalinho arreado” 
esta passando para os dirigentes municipais 
de Vespasiano, Pedro Leopoldo e Lagoa San-
ta! Basta “ter vontade” e elaborar um eficaz 
“Planejamento de Incentivos”.

5 - projeto Lagoa Santa park-Tec. – Ex-
celente projeto, que teve ótima receptividade 
de órgãos do governo estadual e considerável 
interesse de empresários de tecnologia e 
inovação, mas a ideia não obteve o êxito de-
sejável, por parte de dirigentes do município. 

6 – Conclusão – Infelizmente, o citado 
município não teve visão consistente, para 
assumir essa oportunidade rara de sediar o 
tão sonhado polo Vale do Silício Mineiro!

“O melhor legado na vida de
uma pessoa é a educação,

assim a taxa deveria ser zero”

Para 34,89%, o valor é revertido para pagamento da mensalidade escolar
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medioli na política
Sempre que comparece a eventos de cunho político, o 

prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS) deixa claro que a 
sua pretensão é concluir o mandado para o qual foi eleito. No 
entanto, segundo seus amigos, ele só aceitaria ser candidato 
a governador se fosse para unir todas as forças políticas do 
Estado em torno do projeto. Algo difícil, claro.

dívida dos tucanos
Segundo denúncias enviadas ao Edição do Brasil, não 

há como esconder que a situação financeira do PSDB de Belo 
Horizonte é complicadíssima.

Problemas sérios
Convém que sejam apuradas denúncias envolvendo o 

nome do atual vice-governador de São Paulo, Márcio França 
(PSB), com o submundo paulistano. Ave Maria!

excesso de segurança
Jornalistas da crônica política mineira estão reclamando 

do excesso de segurança na visita da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) à ALMG. Afinal, nem autoridade ela é mais, 
então pra que tanto zelo? Eu, hein!? 

tinha que ser sempre
Enfim, a polícia prendeu vários flanelinhas na Praça da 

Liberdade. Eles estavam cobrando R$ 30 dos motoristas para 
estacionarem no local. É uma pena que esse tipo de atitude 
da polícia não funciona diariamente em outros pontos de BH.

País estuprado
Desabafo da cantora Karol Conka sobre o assédio sofrido 

por duas mulheres em um hotel do Rio de Janeiro: “O local não 
estava preparado para lidar com situações de abuso e violência. 
Preferem proteger gringo tarado do que oferecer proteção para 
mulheres. Mas já sabemos que no Brasil nada se resolve. É 
um país estuprado e carente! Aqui o dinheiro do gringo vale 
mais que qualquer coisa”.

no topo da lista
De acordo com o Relatório de Monitoramento Clínico do 

HIV, divulgado pelo Ministério da Saúde, Minas Gerais aparece 
como o segundo Estado no Brasil com a melhor resposta no 
tratamento da AIDS.

Venda de animais X comércios de bh
A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou 

em primeiro turno o projeto de lei 253/2017, que proíbe a co-
mercialização de animais em pet shops, mercados municipais, 
praças, feiras livres, parques, shoppings e clínicas. O PL é de 
autoria do vereador Osvaldo Lopes (PHS).

carnaval de bh
O Carnaval de Belo Horizonte 2018 já tem patrocínio. A 

empresa vencedora é a Do Brasil Projetos e Eventos S.A, 
que apresentou proposta de R$ 3,5 milhões, mais o custeio 
de um conjunto de serviços e estruturas necessárias ao bom 
funcionamento da festa. Uma das novidades importantes é 
que ambulantes poderão vender bebidas de quaisquer marcas 
durante os cortejos de blocos de rua.
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Queijo Minas artesanal. Orgulho de Minas,  
agora saboreado em todo o Brasil.

Até há pouco tempo, o queijo mais famoso do país não podia ser vendido nem aqui nem em outros 
estados. Mas essa proibição caiu por terra. Para isso acontecer, a Assembleia mobilizou lideranças mineiras 
e nacionais, para, juntas, criar a lei que permite a venda de queijos feitos à base de leite cru dentro e fora do 
estado. Além disso, as regiões produtoras foram oficialmente demarcadas e o controle sanitário do rebanho 
e das instalações foi aprimorado, agregando maior valor ao produto. Essa é uma grande conquista para 
os produtores dos queijos ar tesanais mineiros, boa também para os milhões de consumidores brasileiros.

Você nem sempre fica sabendo, mas a Assembleia está presente na nossa vida.

João Carlos Leite
PRODUTOR DE QUEIJO MINAS 

ARTESANAL E SUA EQUIPE

conheça as mudanças no
simples nacional para 2018

Entre as atualizações, destaca-se o aumento no limite de faturamento

Em Minas Gerais existem 518 mil 
Micro e Pequenas Empresas 
(MPE) e 851 mil Microempreen-

dedores Individuais (MEI) que serão 
impactados com as novas mudanças 
que ocorrerão no Simples Nacional 
a partir do dia 1º de janeiro. Dentre 
as alterações, se destaca o aumento 
no limite de faturamento, no qual o 

enquadramento do MEI passa de 
R$ 60 mil por ano para R$ 81 mil. Já a 
Pequena Empresa aumenta de R$ 3,6 
milhões para R$ 4,8 milhões anuais, 
média mensal de R$ 400 mil. Porém, 
as Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

que ultrapassarem o valor anterior de 
R$ 3,6 milhões de faturamento terão o 
ICMS e ISS calculados fora da tabela 
do Simples Nacional.

O analista do Sebrae Minas, Ha-
roldo Santos explica que as mudanças 

já eram esperadas. “A atualização 
nos valores eram necessárias além 
da simplificação do processo de cál-
culo e impostos, tendo em vista que 
eram seis tabelas com 20 alíquotas 
diferentes”. 

Ariane braga

O que muda?
Além do aumento do limite de 
faturamento, o Sebrae escla-
receu as principais mudanças:

Para Santos, as mudanças foram po-
sitivas, no entanto, salienta que algumas 
demandas não foram atendidas, como 
a simplificação do processo de cálculo. 
“Houve um simplificação da tabela, mas o 
cálculo ainda não. Foi criada uma fórmula 
matemática que pode confundir os empre-
sários. Já em relação ao limite de fatura-
mento, aumentou mas ainda é pouco. E, por 
fim, outra questão é a retirada do imposto 
estadual e municipal, agora as empresas 
devem pagá-lo fora do Simples Nacional, 
o que aumenta o custo. Neste último caso, 
o ajuste não foi interessante”. 

A forma de cálculo é um ponto que deve 
ter a atenção do empresário. Segundo o 
analista do Sebrae Minas, antes era uma 
alíquota sobre o faturamento e, agora, há 
uma fórmula na qual é preciso pegar a alí-
quota, multiplicar pelo faturamento, subtrair 
uma parcela fixa permitida por lei e dividir 
pelo faturamento. “Nesse caso houve uma 
complicação”, destaca. 

Outra questão, recomendada por ele, 
é entender a universalização do enquadra-
mento, principalmente das novas empresas 
que ingressaram no regime do Simples 
Nacional. “Algumas já entraram em 2016, 
mas estão incorretamente enquadradas, 
pagando até impostos que não são devidos 
a elas”. 

O analista ressalta ainda que as em-
presas devem verificar o seu planejamento 
tributário para avaliar se o Simples Nacional 
será viável para a situação real da empresa.

noVAs AlÍQuotAs: também não será mais 
aplicado um tributo simples sobre a receita bruta 
mensal. A partir de 2018, a porcentagem a ser 
paga dependerá de um cálculo que leva em con-
sideração a receita bruta acumulada nos 12 meses 
anteriores e o desconto fixo. Essas mudanças 
poderão aumentar ou reduzir a carga tributária 
para algumas empresas. Por isso, o ideal é buscar 
a ajuda de um contador.

reduçÃo de tAbelAs e de FAiXAs: as tabelas 
do Simples Nacional passaram de seis para cinco 
anexos, sendo um para comércio, um para indústria 
e três para serviços. O número de faixas de alíquo-
tas aplicadas diretamente no faturamento cai de 20 
para seis. Também haverá alteração do cálculo do 
imposto incidente sobre faturamento. Antes era feito 
pela multiplicação da alíquota pelo faturamento, a 
partir de 2018 será considerado o valor fixo de aba-
timento da tabela. 

uniVersAlizAçÃo: algumas atividades que antes 
não podiam se enquadrar no Simples Nacional foram 
contempladas nesta nova versão. Veja a lista com-
pleta no site: www.edicaodobrasil.com.br

inVestidor-AnJo: foi criada a figura do investi-
dor anjo, beneficiando principalmente as startups. 
Podem ser tornar investidor-anjo pessoas físicas ou 
jurídicas, além de fundos de investimentos, que quei-
ram investir capital em micro e pequenas empresas 
e participar dos lucros, em contratos com duração 
de 7 anos, não tendo direito a voto, mas também 
contraindo as dívidas da empresa.

emPresA simPles de crédito (esc): outra 
novidade é a criação da Empresa Simples de Cré-
dito, figura jurídica que teria o papel de expandir a 
oferta de financiamentos para as Micro e Pequenas 
Empresas (MPE), suprindo lacunas deixadas pelos 
bancos. Só poderá atuar com capital próprio e as 
atividades devem se restringir ao município onde a 
empresa está sediada ou nos municípios vizinhos.

enquadramento para a Pequena empresa aumenta de r$ 3,6 milhões para r$ 4,8 milhões anuais
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http://www.edicaodobrasil.com.br
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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

BH Convention & Visitors Bureau

turismo de experiências, realidade
em minas gerais e belo horizonte

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

MuRO DE LAMENTAÇÕES - O ex-deputado Dinis Pinheiro 
(PP) que foi presidente da ALMG, reuniu amigos e companheiros 
de política no último dia 11, no Restaurante Porcão. Foi um verda-
deiro muro de lamentações, pois prefeitos e vereadores ocuparam 
o microfone que ficou à disposição, para chorar pelo dinheiro que 
nunca chega, por meio de repasses dos governos estadual e fe-
deral. Talvez tenha sido a primeira grande manifestação política, 
visando às eleições do próximo ano. Parlamentares e políticos 
de vários partidos estiveram presentes, como o ex-secretário 
de Aécio, Danilo de Castro e seu filho, deputado federal Rodri-
go de Castro (PSDB), o senador Antonio Anastasia (PSDB), o 
ex-governador Alberto Pinto Coelho (PP), o deputado federal 
Marcus Pestana (PSDB) e Sebastião Quintão (PSDB), político 
do Vale do Aço. Quase toda a bancada do partido participou do 
encontro. Além deles, políticos de todos outros partidos mineiros 
também estiveram presentes, exceto do PT.

Belo Horizonte entrou no roll das cidades que integram a 
lista de visitas turísticas dos chineses. O prefeito Kalil (PHS) já 
até gravou um vídeo fazendo convite para os turistas. 

Henrique Meireles está sendo preparado para ser o can-
didato do Governo a Presidência da República. Vale lembrar 
que Fernando Henrique se deu bem com o Plano Real e se 
cacifou para ser o candidato, apoiado por Itamar que ficou na 
presidência completando o mandato de Fernando Collor. A 
história pode se repetir.

R$ 800 milhões conseguidos pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte serão investidos em obras sociais. O aviso é do prefeito 
Alexandre Kalil (PHS). 

Dentro do pT, o nome de Adalclever Lopes, como com-
panheiro de chapa de Pimentel não encontra apoio. O atual 
presidente da ALMG fez o que normalmente nenhum político 
faz: se isolou dos demais e deixou de fazer política, criando 
arestas, principalmente, com o seu partido, o PMDB.

TEMER NÃO VEiO pOR MEDO DE KALiL - O motivo pelo 
qual o presidente Temer (PMDB) deixou de vir a Minas, naquela 
que seria sua primeira viagem ao Estado, foi interessante. Acon-
selhado por seus assessores, ele deixou de vir porque estava 
com medo do discurso do prefeito Alexandre Kalil (PHS). Estava 
prevista sua presença na inauguração do Hospital do Barreiro que, 
a partir de agora, funciona em sua plena capacidade. Assessores 
disseram a Temer que o prefeito de Belo Horizonte não tem “papas 
na língua”, e poderia lhe causar incômodo ao fazer cobranças ou 
críticas. No entanto, os assessores não informaram ao presidente 
que Kalil, em recente entrevista, afirmou que o governo federal 
está em dia com os repasses que faz a cidade.

JuLGAMENTO DE LuLA - Será em janeiro o julgamento do 
ex-presidente Lula (PT), pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
região, sediado em Porto Alegre. O tribunal irá julgar um recurso 
solicitado pelo ex-presidente que não concordou com os 9 anos 
de pena, pelo caso do triplex do Guarujá. Se o TRF confirmar a 
sentença do juiz Sergio Moro, Lula ficará impossibilitado de se 
candidatar a presidência. Ele está questionando a rapidez com 
que o tribunal de Porto Alegre está julgando o seu recurso.

pARA HOMENAGEAR Belo Horizonte pelos seus 120 anos, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 
conduziu a elaboração e lançará este mês o livro “BH 120 anos. 
Um olhar sobre a cidade, seu comércio e a sua história”.  O livro 
descreve a história da cidade, que está diretamente ligada à do 
comércio, que é uma vocação natural da capital.

gente de peso

marco Aurélio machado, dolor santos e o empresário
Antônio mota, que comandou uma excelente

recepção de sua empresa Auge, neste final de ano
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domingo, dia 17 de dezembro
Jacqueline Mascarenhas
Jornalista Oswaldo Diniz 
Elaine Delaney

segunda-feira, 18
Larissa de Oliveira Lucas
Edson Tadeu de Jesus. Galinheiro- Contagem
Rafael Vaz de melo 

terça-feira, 19
Ex-Ministro João Camilo Pena
Dr. José Ernesto- Brumadinho 

Quarta-feira, 20
Jornalista Élen Araújo - Rádio Itatiaia 
Jornalista Orlando José - Rádio Itatiaia 
Larissa Lara Lima 

Quinta-feira, 21
Nilza Coelho 
Geraldo Cesar 
Senhora Valéria Lucas Bambirra

sexta-feira, 22
Jornalista Antônio Silveira Soares 
Airton Norato
Silvio Passos 

sábado, 23 
Bernadete Moura Soares
Flávio Augusto Carneiro 
Simone Cardoso

Com a globalização e 
os avanços tecnoló-
gicos, ficou fácil ter 
acesso a informações 
de qualquer natureza. 

É possível visitar os destinos 
antes mesmo de chegar neles. 
Todos os serviços podem ser 
vistos e avaliados antes de 
serem usados, uma vez que as 
escolhas são totalmente influen-
ciadas pelas opiniões de outros 
turistas que já os utilizaram. 
Neste cenário, é preponderan-
te se diferenciar por meio da 
oferta de vivências exclusivas 
e memoráveis. 

No fim do século XX, es-
tudiosos começaram a prestar 
atenção em algumas alterações 
no comportamento de consu-
mo das pessoas e verificaram 
que estava acontecendo uma 
mudança da lógica onde a 
produção industrial supre a 
necessidade de possuir coisas 
para outra onde o elemento 
central da necessidade humana 
é o envolvimento emocional, o 
propósito, o fazer sentido. Essa 
mudança no comportamento do 
consumidor deu origem à eco-
nomia da experiência, quando 
o serviço deixa de ser apenas 
a prestação de um serviço 
comum como uma refeição ou 
um passeio turístico para ser 
a oferta de uma experiência 
memorável que gera emoção e 
engajamento. 

É disso que trata o turismo 
de experiência: uma forma de se 
diferenciar pelo envolvimento do 
cliente a partir de experiências 
significativas, de forma a atraí-
-lo e fidelizá-lo. A Organização 
Mundial do Turismo (OMT) afir-
ma que o turista do novo milênio 
deseja “viajar para destinos 
onde mais do que visitar e con-
templar fosse possível também 
sentir, viver, emocionar-se e 
ser personagem de sua própria 
viagem”. Assim, os empreen-
dedores da cadeia produtiva do 
turismo devem adaptarem-se a 
essa tendência mundial, pensa-
rem em suas práticas e identi-
ficarem como incrementar seus 
negócios, transformando seus 
serviços em experiências me-
moráveis para o cliente. Quando 
pensamos em encantamento, 

evocamos suas histórias, mitos 
e cultura, contando-as de forma 
adequada, encantando o cliente 
e diferenciando o negócio, pois 
ele terá o desejo de reviver a 
experiência e indicá-la para ou-
tros, extrapolando o sentimento 
de satisfação e encantamento.

Entretanto, para que a ex-
periência seja implementada, é 
muito importante que aspectos 
básicos de qualidade como 
atendimento, higiene, pon-
tualidade, organização, boa 
conservação já façam parte do 
dia a dia.

O turismo por si é uma ati-
vidade intrinsecamente expe-
riencial, pois o indivíduo sai do 
seu local habitual para viver no 
espaço de outros, diferente da 
sua rotina.  Andar pelas ruas, 
ouvir os sons e sentir os cheiros 
- o turismo de experiência é um 
nicho de mercado que apre-
senta uma nova forma de fazer 
turismo, onde existe interação 
real com o espaço visitado, 
mesmo que não seja o ideal, é 
o real e é o que o turista está 
em busca. Esta prática turística 
está relacionada com as aspi-
rações do homem moderno, 
cada vez mais conectado e em 
busca de experiências que fa-
çam sentido. A ideia é estimular 
vivências e o engajamento em 
comunidades locais que geram 
aprendizados significativos e 
memoráveis.

Essa forma de turismo já 
acontece em outras partes 
do mundo e chegou ao Brasil 
com força, impulsionando di-
versos negócios do setor. Em 
2006, o Ministério do Turismo, 
em parceria com o Sebrae, 
desenvolveu o projeto Tour da 
Experiência, com o objetivo 
de desenvolver destinos que 
emocionem a partir da valori-
zação dos empreendimentos 
que apresentam produtos para 
aproveitar esse nicho de mer-
cado, sendo preciso então ser 
criativo e buscar coisas simples. 

Talvez o segredo do suces-
so esteja no seu quintal: uma 
horta cultivada pela família, 
de onde o turista possa colher 
produtos típicos, que serão 
utilizados na refeição que será 
preparada na cozinha da casa 

e compartilhada com a família. 
Esta deverá ser uma experi-
ência inesquecível e rica em 
conhecimentos. Também é im-
portante que a experiência seja 
holística e integrada, de modo 
que diferentes produtos e ser-
viços sejam entregues em uma 
mesma experiência, ativando 
o maior número de sentidos e 
sentimentos possível.

O turismo de experiência 
precisa de atividades que esti-
mulem os cinco sentidos (visão, 
audição, tato, paladar, olfato), 
aqui incluso um sexto sentido 
que é o sinérgico, quando todos 
os sentidos são estimulados 
e a experiência acessa uma 
emoção que gera arrepios ou 
lágrimas; pensamento é esse: 
oferecer atividades que estimu-
lem a criatividade e sejam uma 
novidade para o turista. Tais 
atividades devem estimular o 
pensamento livre, flexível e 
original, gerando um grande 
aprendizado. Focar em ativi-
dades que estimulem “expe-
riências pessoais”, atingindo 
os sentimentos individuais do 
turista, geralmente são ações 
que colocam o turista em con-
tato direto com o contexto social 
e cultural do destino.

Organizar eventos é uma 
forma de integrar todos esses 
elementos, podendo ter bons 
resultados em termos de fluxo 
turístico. Um exemplo é orga-
nizar um festival de esportes 
radicais que inclua um circuito 
de corridas e trilhas de bicicleta, 
em meio às paisagens locais, 
com paradas para alimentação 
em fazendas tradicionais ou 
acampamentos, e que à noite 
tenha “contação” de histórias 
em volta da fogueira. Contar 
histórias é um recurso muito 
utilizado para gerar vínculo e 
evocar afetividade. Contar a 
história e dar a oportunidade 
ao turista de participar dela, faz 
com que o turista se envolva e 
sinta que é parte dessa tradição 
também. 

Em Minas, temos tudo isso: 
saberes, sabores, natureza, 
histórias e estórias! Venha para 
cá, inicie por Belo Horizonte, 
a surpreendente capital dos 
mineiros!

Juiz de Fora
No dia 15 de dezembro, Juiz de Fora ganhou um 

novo Parque Aquático do Sesi, no Centro Esportivo do 
Trabalhador José Weiss. A inauguração do empreendi-
mento contou com a presença dos presidentes do Siste-
ma Fiemg, Olavo Machado Junior, e da Fiemg Regional 
Zona da Mata, Francisco Campolina, além de autori-
dades políticas e lideranças empresariais. A entidade 
investiu cerca de R$ 2 milhões no parque que se tornará 
um dos mais modernos da região, com condições para 
receber até 800 alunos, desde bebês a idosos.

coven nos 
Jardins

A marca mineira Coven, que se destaca 
pelo trabalho em tricô e alfaiataria contem-
porânea, da estilista Liliane Rebery, tem um 
novo ponto de vendas no badalado bairro 
Jardins, em São Paulo: na nova e promisso-
ra multimarcas Pinga. Além da grife minei-
ra, a loja conta com peças de importantes 
marcas nacionais e da italiana Heliophilia.

Posse
Roberto Simões, presidente da Faemg, foi 

reconduzido ao cargo de 1º vice-presidente 
da CNA, juntamente com o presidente elei-
to João Martins e toda a diretoria e Conse-
lho Fiscal da entidade, para o período de 
2018/2021. A posse contou com a presença 
de várias autoridades, dentre elas, o presi-
dente Michel Temer (PMDB).

bh turística
Na semana em que comemorou 120 anos, a capital mi-

neira se destacou como uma cidade turística durante a apre-
sentação da 4ª edição da Pesquisa de Satisfação do Turista 
de Belo Horizonte, realizada pelo Observatório de Turismo da 
Belotur, em parceria com a área de Estudos Econômicos e o 
núcleo de Turismo da Fecomércio-MG, Sesc e Senac. O estudo 
revelou que, além da modalidade de negócios, BH atrai cada 
vez mais turistas brasileiros e estrangeiros em busca de lazer e 
descanso. A gastronomia teve a maior nota entre os quesitos 
e um dos locais mais citados foi o Mercado Central, seguido 
pela diversão noturna, bares e restaurantes.

lançamento
Aventura, cultura e história são o que não faltam no livro “A 

Casa Nômade pelo Mundo – Uma viagem pelos Cinco Continen-
tes”, do fotógrafo Renato Weil e da jornalista Glória Tupinambás. 
A nova obra do casal, que há 3 anos vive em uma casa sobre 
rodas, narra experiências fantásticas por meio de relatos e fotos 
inspiradoras ao desbravarem 59 países mundo afora a bordo do 
‘motorhome’ - ou como eles definem, a Casa Nômade. O lan-
çamento aconteceu no dia 16, sábado, às 11h30, no Café com 
Letras do CCBB, com direito a autógrafos e bate papo. Para mais 
informações, acesse: www.acasanomade.com.br.
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Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. O brinde pode ser comprado separadamente no valor de R$ 35,00.
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reFluXo Atinge 2 milhÕes de brAsileiros

“Apesar de nunca ter ficado grávida, 
acordo todos os dias parecendo que 
estou gestando um filho de tanta von-
tade que tenho de vomitar”. Esse é o 
relato da assistente administrativa Luisa 
Souza, 27, que convive diariamente com 
o refluxo gástrico. Assim como ela, se-
gundo dados do Hospital Israelita Albert 
Einstein, outros 2 milhões de brasileiros 
possuem a doença.  

Luisa conta que possui a patologia 
desde de que nasceu e, segundo os 
médicos que a atendeu, isso veio como 
consequência de ter ingerido líquido 
amniótico no parto. “Diferentemente de 
várias pessoas que possuem refluxo, 
eu não sinto azia e nem nada parecido. 
Apenas vejo que estou passando mal 
quando vem aquela vontade de vomitar”. 

Ademais, ela relata que a doença 
atrapalha a sua rotina. “Tem dias que 
preciso parar e ficar sentada na posição 
de 90º para passar. Às vezes, esse 
processo demora”. Entretanto, apesar 
de todos esses problemas que o refluxo 
acarreta, Luisa continua com hábitos 

alimentares que não são recomendados. 
“A médica me proibiu de tomar café com 
a barriga vazia, mas eu sempre tomo”. 
Além disso, outro fator que potencializa 
a doença é o fato dela ser fumante. “O 
refluxo piora, também, quando como 
mais do que deveria”, finaliza. 

entenda a doença 
O gastroenterologista Victor de 

Barros explica que o refluxo é quando o 
ácido do estômago ou a bile entra no tubo 
alimentar e irrita a mucosa, sendo que os 
principais sintomas nos adultos é pirose 
(conhecida popularmente como azia) e 
sensação de queimação que começa na 
boca do estômago e, muitas vezes, sobe 
pelo peito. A regurgitação de um líquido 
ácido e amargo até a boca, tosse, dor no 
peito, soluços e pigarro também podem 
ser sinais da doença. 

Barros reitera que a patologia é muito 
comum nos bebês, porém pode desapare-
cer após o segundo ano de vida. “Qualquer 
pessoa adulta pode ter refluxo, mas em 
grávidas, obesos, fumantes e aqueles que 
têm hábitos alimentares pouco saudáveis 
são os mais atingidos pela doença”.

Álcool;

Bebidas gaseificadas;

Bebidas energéticas;

Açúcar

Adoçantes artificiais;

Comidas fritas;

Óleos vegetais;

Alimentos picantes;

Alimentos processados;

Milho e batata;

Chocolate;

Tomates e produtos à base de tomate;

Grãos.

Kefir e iogurte; 

Vinagre de maçã;

Vegetais de folhas verdes;

Alcachofras;

Aspargos;

Pepinos;

Abóbora;

Atum e salmão;

Gorduras saudáveis, incluindo óleo de coco e ghee;

Amêndoas. 

O médico ressalta que o diagnóstico, na maior parte dos casos, pode ser feito 
apenas pelos sintomas, mas é recomendo uma endoscopia para se confirmar e 
avaliar a intensidade da doença. “Muitas vezes se realiza um tratamento de prova, 
mesmo sem confirmação por exames, e a resposta pode sugerir fortemente a pre-
sença do refluxo ou torná-lo muito improvável.  Na minoria, necessita-se de exames 
adicionais como PHmetria esofagiana prolongada (estômago) e radiografias”.

E para os que sofrem com o refluxo, Barros traz boas notícias: a doença pos-
sui cura. “A melhora pode se dar após tratamento por medicamentos, mudança 
de hábitos de vida, principalmente pela perda de peso, e, em alguns casos, por 
cirurgia. Além disso, estão em pesquisa outros tratamentos por endoscopia ou 
pelo uso de eletroestimuladores implantados”.

Alimentos Que Podem PiorAr o reFluXo Alimentos Que melhorAm o reFluXo
loraynne Araujo

Principais
sintomas

da doença
são azia e

queimação

Pixabay
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Uma das mais tradicionais 
festas de virada de ano de Belo 
Horizonte e região confirmou uma 
programação que deve agradar vá-
rios gostos. O Réveillon Mix Garden 
2018, que acontece no dia 31 de 
dezembro, a partir das 21h, contará 
com o show principal de Dilsinho 
(foto), além de atrações mineiras 
como Sunga de Pano, Matheus & 
Gabriel e Os Baianeiros, que vão 
celebrar a chegada do novo ano 
com muita animação.

Considerado um fenômeno 
entre os principais nomes do 
pagode atual, o cantor Dilsinho 
vem conquistando multidões com 
seu talento. Dono de grandes hits 
como “Se Quiser”, “Vingança” e 
“Já que Você Não me Quer Mais”, 
ele promete animar o público. O 
novo trabalho do artista intitulado 

“Refém” não só dá nome a can-
ção, mas caracteriza o sentimento 
das fãs, que vão ao delírio com o 
pagodeiro.  

O evento é 100% open bar, 
com whisky 8 anos, energético, 
champagne, vodka, cerveja, su-
cos, refrigerante, citrus e água; 
e também open food com mesa 
de entrada e buffet de massas. 
A programação da festa contará 
com a mistura de ritmos para tra-
zer animação e energia positiva 
ao ano que inicia. 

O Réveillon do Mix Garden 
2018 tem classificação de 18 
anos. E os ingressos já estão 
à venda pelo valor de R$ 180, 
no primeiro lote, e podem ser 
adquiridos nas lojas da Central dos 
Eventos ou por meio do site www.
centraldoseventos.com.br.

dilsinho vai
animar o réveillon
mix garden 2018

serviço:
Réveillon Mix Garden 2018

Atrações: Dilsinho, Sunga
de Pano, Os Baianeiros

e Matheus & Gabriel

Data: 31 de dezembro, domingo

Horário: 21h

Local: Mix Garden – Rua Projetada, 65
Jardim Canadá, Nova Lima – MG

ingressos (1º lote): R$ 180

Mais informações: (31) 4141 2929

sindicAto dA construçÃo PesAdA

A direção do Sindicato da Constru-
ção Pesada manteve a tradição 
de realizar a sua festa de confra-

ternização de final do ano, reunindo gru-
po de empresários e político influente de 
Belo Horizonte. O presidente da entidade, 
Emir Cadar, ao lado dos demais membros 
da Casa comandaram o evento. Confira 
os cliques dos fotógrafos Eugênio Savio e 
Gustavo Andrade.
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João Jacques Viana, henrique baeta, emir
cadar Filho, marcelo Viana e Jorge sander

luiza e gilson Queiroz, Wesley bambirra e marcos moutinho

bruno baeta, murilo Valadares e danilo Pereira

marco Antônio castelo branco e emir cadar Filho

davidsson canesso, João Jacques Viana e nicolau Pittella Josué Valadão e emir cadar Filho

Wesley bambirra, sinara meireles e marcos moutinho

ex-presidentes do sicepot-mg marcus salum, emir cadar, marcos 
sant’Anna, luiz Augusto de barros, Jamil habib e reynaldo Ferreira

http://www.centraldoseventos.com.br/
http://www.centraldoseventos.com.br/
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Ariane braga

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

Abandono de animais
aumenta em 10% nas férias

Os meses de dezembro e janeiro são 
regados a festas e viagens, mas, nem tudo 
são flores. Segundo estimativas de ONGs, 
é justamente nesse período que o abandono 
de animais aumenta em até 10%. Mesmo 
com a lei 22.231/16, em vigor em Minas, 
essa prática ainda é crescente e para 
coibir isso foi criada em alguns Estados e 
difundida nas redes sociais a Campanha 
Dezembro Verde, que visa alertar a socie-
dade que abandono é crime. No Estado, a 
ação não foi instituída, mas já circula nas 
principais páginas que defendem a causa. 

A psicóloga, pet sitter e protetora, Joice 
Caldeira, do grupo Juntos Somos Mais 
Fortes, Betim MG, conta que as férias e 
festa de fim de ano são um pesadelo para 
os amantes da causa animal. “É uma época 
crítica que temos saltos nos índices de 
abandono e descartes cruéis. Muitas vezes 
as famílias viajam e deixam os animais a 
mercê da própria sorte pelas ruas. E quanto 
retornam de férias, buscam novos, que 
terão o mesmo destino”, lamenta.

Para a protetora, mesmo com o acesso 
à informação de que o abandono é crime, o 
senso de impunidade impera, já que o cum-
primento das medidas é lento e pouco efetivo.

A lei funciona? 
Para os voluntários da Cão Viver, a 

aplicação da lei só acontecerá median-
te a adoção das seguintes medidas:

a) Política de controle populacio-
nal focada em animais com maior 
potencial reprodutivo com alcance e 
dimensionamento adequados;

b) Identificação individualizada 
do animal e tutor por meio de micro-
chips, plaquinhas e telefones.

“Desta forma, com crescimento 
da população canina e felina con-
trolado, fugas acidentais teriam seu 
desfecho positivo e a identificação de 
maus-tratos seria facilitada. Teríamos 
reunidas todas as condições para 
implementação da lei”, concluem.

“Vamos fazer uma casa de primeiro 
mundo para acolhimento de animais. Já es-
tamos com o convênio para ser assinado. 
Quero que Betim seja referência”, disse o 
prefeito da cidade, Vittorio Medioli (PHS), 
em uma live no Facebook. 

De acordo com o secretário Adjunto de 
Assistência da Saúde, Hilton Soares, a Se-
cretaria Municipal de Saúde está definindo 
o terreno para a construção e o projeto 
arquitetônico encontra-se em fase de finali-
zação. “O projeto visa garantir a castração 
e o atendimento básico aos animais de rua 
cujos donos fazem parte da população ca-
rente. O Centro de Controle de Zoonoses 
e Endemias (CCZE) apenas encaminhará 
os animais negativos para leishmaniose 
onde serão tratados, castrados e levados 
a eventos de adoção pela ONG”.  

A protetora Joice salienta que a 
construção de um abrigo não irá sanar 

as necessidades do município. “É pre-
ciso formação nas escolas, orientação, 
convênios e parcerias, pois a demanda 
é infinitamente maior do que a oferta de 
vagas nos abrigos que conhecemos em 
outras cidades. Se a população não tiver 
educação, o abrigo se torna uma unidade 
de desova”, argumenta.

Contudo, de acordo com o secretário, 
serão iniciadas ações de conscientização, 
além de castrações e parceria com clínicas 
particulares a baixo custo para a população 
carente. O projeto piloto será realizado no 
bairro Alterosa. 

Segundo a prefeitura, o CCZE realiza, 
aproximadamente, 250 atendimentos 
de castrações por mês. Para 2018, o 
planejamento é chegar a 700 castrações 
até segundo semestre. Neste ano foram 
realizados 5.910 exames de controle da 
leishmaniose em cães.

lei 22.231/16
São considerados maus-tratos quaisquer ações ou omissões que 

atentem contra a integridade física ou mental do animal. Ademais, o ato 
de abandono também é caracterizado como crime. As multas variam de 
R$ 900 a R$ 3 mil.

O grupo de proteção animal 
Juntos Somos Mais Fortes di-
vulgou, recentemente, a história 
de uma cachorrinha que foi 
encontrada no bairro Vila das 
Flores. “A cadelinha não tem 
uma das patas e outra estava 
coberta de miíases (bicheira). 
Ela foi descartada na chuva em 
meio a lama”. Após o resgate, 
ela foi levada para uma clínica 
particular, na qual recebeu 
atendimento e segue com tra-
tamento, custeado com a ajuda 
de pessoas que se comoveram 
com a história. “Ela recebeu 
alta e, agora, está em um lar 
temporário seguindo com o tra-
tamento, já que o município não 
oferece suporte necessário”.

Prefeito de Betim promete construção
de abrigo de animais na cidade

retrato do abandono

Acompanhe a história da Vitória na
fanpage Juntos somos mais Fortes
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Para denunciar maus-tratos e abandono basta ligar 181
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natal em família
no hotel senac grogotó

Neste ano, a semana entre os 
dias 22 e 25 de dezembro será 
ainda mais especial, confortável 
e saborosa. Isso porque o Hotel 
Senac Grogotó já está preparado 
para receber as pessoas que dese-
jam curtir o Natal em família. Além 
de uma estrutura aconchegante e 
uma gastronomia diferenciada, o 
hotel também contará com uma 
programação natalina que con-
templará atividades para todas as 
idades e gostos.

Localizado próximo à natureza, 
na Serra da Mantiqueira em Bar-
bacena, o Hotel Senac Grogotó 
é administrado pelo Senac. É o 
primeiro hotel-escola da América 
Latina e oferece serviços de acordo 
com os padrões internacionais de 
hotelaria. 

O espaço conta ainda com uma 
estrutura de lazer completa, com 
três piscinas, saunas (seca e úmi-
da), sala de ginástica, playground 

e brinquedoteca, salões de estar e 
de leitura, sala de jogos, salas com 
lareira, quadra poliesportiva e área 
verde para caminhadas.

informações e reservas pelo (32) 3339-3100 ou pelo site www.hotelsenacgrogoto.com.br.
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A Secretaria de Estado de 
Esportes (Seesp) oficiali-
zou a concessão onerosa 
de uso de uma área de 

mais de 6 mil m² nos 6º e 7º anda-
res do Mineirinho para instalação 
do Mercado Central do Mineirinho. 
A empresa Nutribom Indústria e 
Comércio Ltda., vencedora do plei-
to, terá direito a utilizar o espaço 
até dezembro de 2027 e destinará 
ao Estado uma quantia de R$ 8 
milhões.

Para o secretário de Estado 
de Esportes, Arnaldo Gontijo, que 
assinou o contrato, esse é o pri-
meiro grande passo para melhorias 
no ginásio que recebeu em seus 

37 anos de existência, inúmeros 
eventos esportivos de importância 
internacional, além de shows musi-
cais com grandes públicos.

“Ao longo dos últimos tempos 
estávamos buscando soluções 
que pudessem tornar o Mineirinho 
ainda melhor para a população. 
A assinatura desse contrato e a 
instalação do mercado é um passo 
importante”, comenta Gontijo.

A previsão é de que o funcio-
namento do Mercado Central do 
Mineirinho se inicie em abril de 
2018, contando com 150 lojas, 
estacionamento privativo, espaço 
gourmet, área de convivência e 
espaço kids. 

Denisson Coelho, superinten-
dente do empreendimento, ressalta 
que a instalação do mercado é 
um marco para a cidade. “Nesse 
momento em que a gente tem 
diversas notícias desfavoráveis, 
trazemos uma oportunidade de 
crescimento, desenvolvimento e 
criação de empregos”.

A expectativa é de que 2 mil 
postos de trabalho diretos e indi-
retos sejam criados com o novo 
mercado. “A gente acredita que 
diversos comerciantes poderão 
expandir seus negócios lá. Vamos 
criar muitas oportunidades para as 
pessoas e para a região onde a gen-
te vai se instalar”, afirma Coelho.

Os voluntários da Cão Viver, Atila 
Durães e Tatiana Peixoto contam que 
percebem uma banalização dos animais. 
“Muita gente adota ou compra um animal 
sem a menor condição de mantê-lo. Nos 
períodos de férias é comum o abandono 
para viajar. Isso atinge tanto vira-latas 
quanto animais de raça”.  

Eles explicam que é difícil estimar 
um percentual para esses casos de 
abandono neste período, pois há um 
fenômeno de superpopulação de cães e 

gatos já há alguns anos. “Podemos dizer 
que os pedidos de ajuda nas férias es-
colares até o Carnaval é maior, em torno 
de 50% em relação ao restante do ano. 

Por fim, a entidade ressalta que 
falta campanha de conscientização 
direta das prefeituras nos postos de 
saúde, escolas, rádio e TV. “Falta 
também envolvimento da classe ar-
tística, já que o poder de influência 
das novelas, teatro e outras mídias 
poderia ajudar muito”.

mercAdo centrAl do mineirinho

https://maps.google.com/?q=22+e+25+de+dezembro&entry=gmail&source=g
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daniel Amaro

N o último dia 5, come-
morou-se o “Dia Inter-
nacional do Voluntário”. 
Para celebrar a data, o 
Projeto “Bem Comum”, 

da Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF), lançou a campanha 
“Classificados do Bem”. A ação 
consiste em série mensal de anún-
cios de serviços voluntários, com 
objetivo de estimular o ato de amor 
ao próximo e apoiar as instituições 
da cidade. Para a campanha, as 
entidades que necessitam de as-
sistência podem encaminhar para 
o e-mail bemcomum@pjf.mg.gov.

br, o perfil de voluntário que procu-
ram. As vagas serão divulgadas no 
perfil oficial do “Bem Comum” no 
Facebook e em textos no espaço 
do projeto, no site da PJF.

A intenção é aproximar quem 
deseja ajudar por meio de ações 
voluntárias e não sabe onde ou 
como procurar as entidades que 
necessitam de colaboradores. A 
primeira edição dos classificados 
será divulgada ainda em dezembro. 
O perfil do “Bem Comum” nas redes 
sociais apresenta histórias de volun-
tários que fazem a diferença. Entre 
elas a do mestre Kiko, que ensina 
capoeira a meninos e meninas as-

sistidos pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae): 
“Melhorou minha vida, transformou-
-me. E a vida dos alunos também. 
É uma festa quando venho aqui, 
uma alegria”.

O secretário de Comunicação 
Social da PJF, Michael Guedes, 
explicou que a ideia é proporcio-
nar encontro que não apenas ga-
ranta ajuda, mas transforme toda 
a sociedade em um lugar melhor: 
“Ser voluntário traz benefícios 
para toda a população, e mostra 
que, para fazer a diferença, ati-
tudes como essa são grandiosas 
e transformadoras”.

bh tem 82 Pontos com risco de enchentes

Procure um local alto e espere o nível da água baixar

Não pare o carro próximo de postes ou árvores

Fique atento! Poças de água podem ocultar buracos, 
galerias ou bueiros

Ao atravessar áreas alagadas mantenha a aceleração 
contínua em primeira marcha

Dirija devagar, fique longe do carro da frente e evite locais 
de alagamento

Jamais atravesse uma área alagada se estiver 
em uma motocicleta

Não fique próximo de árvores ou postes, porque 
eles atraem raios

Permaneça dentro do carro, já que automóveis 
oferecem excelente proteção contra raios

Não fique em pé em campo aberto

recomendações
Basta o céu ficar cinza e come-

çar a chover para que milhares de 
belo-horizontinos que moram em 
áreas propensas a enchentes ou 
inundações fiquem em alerta. Isso 
porque durante o período chuvoso 
aumentam os riscos de alagamentos. 
A cidade possui pelo menos 52 pon-
tos considerados críticos, segundo 
um levantamento da Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap). No entanto, cada endere-
ço pode ter mais de um ponto, o que 
elevaria para 82 o número de locais 
mapeados com risco de inundações.

As nove regiões da cidade 
apresentam pontos com chance de 
enchentes, conforme o mapa da 
Sudecap. A região de Venda Nova é 
a mais vulnerável, concentrando 10 
pontos críticos de alagamento cata-
logados. No Barreiro são sete áreas, 
sendo a Avenida Tereza Cristina 
uma das mais preocupantes. Todos 
os locais de risco estão sinalizados 
com 975 placas.

Este ano, a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) retomou a obra 
da bacia de detenção do córrego 
Túnel/Camarões que será impor-
tante para reduzir os riscos de 
inundações na bacia do Arrudas. 
Ainda este ano, foram iniciadas 

as obras de recuperação de 8,6 
km de galerias pluviais dos cór-
regos da Serra e Acaba Mundo. E 
além dessas intervenções, outras 
três obras importantes entrarão 
em processo l ic i tatório para 
diminuir o risco de inundações 
na capital.

As obras previstas contemplam 
o complemento dos Córregos Jato-
bá e Olaria na região do Barreiro, 
que vão evitar alagamentos na 
Avenida Tereza Cristina. Também 
será feita a otimização do sistema 
de macrodrenagem das Bacias dos 
Ribeirões da Pampulha e do Onça. 
“A intervenção vai contribuir para 
reduzir o risco de inundações na 
região da Avenida Cristiano Macha-
do nas imediações da Estação São 
Gabriel. Serão beneficiados cerca 
de 145 mil habitantes”, afirma o Se-
cretário de Obras e Infraestrutura, 
Josué Costa Valadão.

Também está prevista a im-
plantação da bacia de detenção do 
Bairro das Indústrias, localizada ao 
longo do Ribeirão Arrudas, entre as 
ruas José Carlos Mata Machado e 
Vasco de Azevedo. Mas enquanto 
os trabalhos não começam o Exe-
cutivo atua na rede de drenagem. 
“Nós temos trabalhado incessan-
temente na limpeza dos córregos 
para aumentar a fluidez das águas 
de chuva, e das bocas de lobo, que 
estão sempre contaminadas por 
garrafa pet e sacolas plásticas”, 
finaliza.região de Venda nova tem 10 pontos críticos de alagamento
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Prefeitura de JF lança “classificados do bem” empresa mineira é destaque em
congresso realizado em Paris

Membros do Conselho
 de Itabirito tomam posse

O CEO da empresa mineira 
SP Inovações Institucionais, Saulo 
Serra, marcou presença, na última 
semana, no Congresso “Lusofo-
nia e Francofonia: duas potências 
mundiais”, realizado em Paris sob o 
patrocínio da Universidade de Sor-
bonne Nouvelle. 

Na ocasião, Saulo apresentou as 
inovações tecnológicas referentes a 
capacitações e gestão pública, além 
de cases de sucessos hoje presentes 
em vários municípios e no governo 
de Minas Gerais.

Saulo Serra palestrou para o 
painel Economia e Negócios para 
os países da comunidade de língua 
portuguesa, com cerca de 60 par-
ticipantes, destacando as carreiras 
do futuro e como as capacitações 

presenciais e à distância via aplica-
tivos são inovadoras e vêm formando 
gestores públicos mais preparados 
para atender as comunidades nas 
quais atuam. Após o painel, foram 
realizadas rodadas de negócios. 

De acordo com o empresário 
mineiro, as transformações no mer-
cado de trabalho são constantes. “É 
necessário aprimorar a qualificação 
de pessoas e gestores por meio de 
técnicas modernas e customizadas, 
visando o melhor desempenho e a 
satisfação do cliente”, ressalta.

O encontro em Paris reuniu 
personalidade políticas, científicas, 
linguísticas e artísticas. Foram abor-
dados durante os dias de congresso 
temas de cunho linguístico, cultural, 
socioeconômico e político.

saulo serra: “é necessário aprimorar a 
qualificação de pessoas e gestores por meio 
de técnicas modernas e customizadas”

o encontro em Paris reuniu personalidade políticas,
científicas, linguísticas e artísticas
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Fonte: Defesa Civil

nova diretoria

O último encontro do Fórum dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente do 
ano, realizada no dia 6 de dezembro, foi 
marcado pela posse dos novos membros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) para 
o biênio 2017/2019. No total, foram em-
possados 18 membros efetivos e suplentes 
representantes do poder público e das 
entidades civis. 

Representando o poder público, foram 
empossados servidores das secretarias 
de Assistência Social, Educação, Saúde, 
Esportes e Lazer, Patrimônio Cultural e 
Turismo e da Fazenda. Já a sociedade civil 
foi representada por membros da Apae, As-
sociação Casa Lar, o Adolescer para a Vida, 
Coral Canarinhos, Associação das Obras da 
Paróquia São Sebastião, Fanpaz e Instituto 
Ciranda da Arte. 

A administradora da Associação o Ado-
lescer para a Vida, Ana Paula Braga Pe-
reira, assumiu a presidência do conselho 
e ressaltou o trabalho desenvolvido pelo 
órgão. “Estou no Conselho há quatro anos 
e temos sido muito atuantes, com muita 
participação das entidades e do poder 
público. A criação do Fórum também foi de 

muita importância para maior integração 
entre a rede de atendimento à criança 
e ao adolescente. Então sei que vamos 
continuar evoluindo cada vez mais”, disse. 

A secretária de Assistência Social, 
Jussara Vieira, assumiu a vice-presi-
dência e relatou que “o Fórum possibilita 
o reconhecimento de cada entidade, 

evidencia o caráter público dos serviços 
ofertados e contribui para o fortaleci-
mento do Sistema Único de Assistência 
Social - Suas”. 

O CMDCA é ligado à secretaria de 
Assistência Social e tem a função de 
normatizar, fiscalizar e deliberar sobre 
as políticas de promoção, atendimento 
e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes em Itabirito. As reuniões 
são abertas ao público e acontecem 
nas segundas e terças-feiras de cada 
mês, às 15h, na sede da Secretaria de 
Assistência Social.

O Fórum dos Direitos da Criança e do 
Adolescente foi criado em agosto deste 
ano com o objetivo de promover a inte-
gração entre os diversos segmentos que 
atuam na rede de atendimento às crianças 
e adolescentes, otimizando e fortalecendo 
os serviços prestados. Os encontros são 
realizados mensalmente, nas primeiras 
quartas-feiras de cada mês. 

Em dezembro, o tema trabalhado foi o 
afastamento da criança e adolescente do 
convívio familiar e medidas protetivas. A 
primeira reunião de 2018 será realizada 
em fevereiro.
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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

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

País tem quase 60 milhões endividados. 
Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) mostram que há quase 
60 milhões (59,9 milhões) de brasileiros com 
o nome sujo. O grupo representa 39,5% da 
população entre 18 e 95 anos. No grupo de 30 
a 39 anos, quase a metade das pessoas está 
inadimplente (49%). 

corrigir débito trabalhista. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) tomou, uma decisão na 
contramão da reforma trabalhista, o que lança 
incertezas sobre a aplicação das mudanças e de 
como elas serão avaliadas pela Corte. A decisão 
tratou do índice de correção monetária aplicado 
aos processos trabalhistas. A Segunda Turma do 
STF julgou improcedente uma reclamação da 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) que 
era contra a decisão do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) de determinar a adoção do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial, medido 
pelo IBGE, no lugar da Taxa Referencial (TR). A 
TR foi fixada como parâmetro de correção para 
as ações na reforma. Até setembro, acumulava 
0,59% e o IPCA-E 2,56%. Embora o Supremo 
não tenha decidido sobre o mérito da questão 
a posição da Corte sobre um caso específico foi 
vista como aval para que juízes trabalhistas con-
tinuem a usar o IPCA-E para corrigir os valores. 

três presidentes em um ano no tse. O Tri-
bunal Superior Eleitoral terá três presidentes em 
2018. O ministro Luiz Fux foi eleito para assumir 
o posto a partir de fevereiro, em substituição a 
Gilmar Mendes. Em agosto, ele será eleito vice-
-presidente do STF. A partir deste mês, quem 
assumirá será Rosa Weber. O tribunal vai criar 
comitê para discutir e combater a propagação 
de “fake news” nas eleições.

Futebol, paixão incontrolável.  Neymar e 
Messi ganham em média R$ 1 milhão por dia, 
entre contratos, publicidade e salário. Este é o 
mundo do futebol incontrolável. 

candidatos e milionários. As especulações 
para procurar um candidato a presidência da 
República, que nunca atuou no campo político 
no Brasil, tem como foco apresentadores de 
programas de televisão, como Luciano Huck. Ele 
já disse em entrevista que não será candidato, 
mas outros nomes de artistas e apresentadores 
de programas podem surgir, como: Ana Maria 
Braga, Supla, Faustão, Datena, Lulu Santos, 
Adriana Galisteu, Xuxa, dentre outros. Não 
podemos esquecer também dos jogadores de 
futebol:  Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo 
Fenômeno, Neymar» entre outros. 

confraternização. A Fhoremg - Federação 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do 
Estado de Minas Gerais e a ABAV - Associação 
Brasileira das Agências de Viagens, Seção Minas 
Gerais, convida para a festa de confraternização 
dos associados, no dia 23 de dezembro no Hotel 
Grandarrell, das 13 às 17 horas. Convite para 
associado da entidade R$ 50,00 individual e 
para não associado R$ 80,00.

c A n A l   A b e r t o

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

Fgts: emPresA deVedorA terá me-
lhores chAnces de renegociAçÃo

loures, o homem dA mAlA,
VirA réu Por corruPçÃo

As empresas devedoras do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão mais 
facilidade para negociar dívidas e regularizar a 
situação com a Procuradoria Geral da Fazenda. 
O Conselho Curador do FGTS aprovou uma re-
solução que vai permitir o parcelamento em até 
12 meses de débitos relativos a empregados que 
já foram demitidos e não receberam o depósito 
nas contas vinculadas. Hoje, para entrar no 
programa, os patrões precisam primeiro quitar 
à vista os valores referentes aos ex-funcionários 
– o que emperra o processo e obriga os traba-
lhadores a recorrerem à Justiça.

O juiz Jaime Travassos Sarinho, da 10ª Vara 
Federal de Brasília aceitou, semana passada, 
denúncia contra Rocha Loures, ex-assessor do 
presidente Michel Temer. Assim, ele se tornou 
réu por corrupção passiva. Foi ele quem pegou 
uma mala com R$ 500 mil da JBS que, segundo 
o Ministério Público Federal (MPF), seria desti-
nada a Temer.

O presidente da Federação 
das Indústrias de Minas 
Gera is  (F iemg) ,  O lavo 
Machado, garantiu que a 

entidade que dirige irá produzir 
um estudo com proposição de 
diversos projetos para estimular 
o desenvolvimento e crescimento 
sócio econômico da região do Vale 
do Jequitinhonha. A informação foi 
anunciada ao presidente da Asso-
ciação Pró Desenvolvimento das 
regiões do Vale do Jequitinhonha, 
Mucuri e Norte de Minas, Coronel 
Gilvam Almeida Sá, que se reuniu 
com o dirigente no último dia 7 de 
dezembro para solicitar a reaber-
tura da Escola do Senai Sesi de 
formação e qualificação profissional 
e de mão de obra industrial que foi 
fechada recentemente em Araçuaí.

Olavo Machado admitiu que o 
fechamento de uma instituição de 
ensino de qualidade sempre é uma 
iniciativa traumática, que produz 
prejuízos para o município e região. 
Prometeu, entretanto, uma solução. 

“É claro que é uma perda sempre 
muito grande quando se desativa 
uma escola, mas temos outras alter-

nativas que já estamos estudando e 
colocando à disposição população de 
Araçuaí, que é a nossa escola móvel, 
de ofício’’, afirmou. 

Após informar que a Fiemg está 
pretendendo criar uma unidade 
regional localizada no Vale do Jequi-
tinhonha, o dirigente revelou que o 
Instituto Euvaldo Lodi, integrante do 
sistema operacional da entidade, é 
quem será o responsável pela produ-
ção dos estudos que irá propor ações 
de crescimento de cerca dos 58 
municípios que compõem a região.

O objetivo e missão é transformar 
o atual cenário econômico destes 
municípios cuja realidade e diag-
nostico são sombrios. Atualmente a 
participação da indústria é a menor 
de todo o Estado, especialmente a de 
transformação que sofre problemas 
cruciais de infraestrutura e mão de 
obra pouco qualificada. A economia 
é essencialmente dependente do 
setor de serviços, da administração 
pública e da agricultura familiar, insu-
ficientes para gerar desenvolvimento 
com consequente benefícios para a 
população do Vale. Em termos eco-
nômicos responde apenas por 1,3% 

do Produto Interno Bruto do Estado.
 O contraponto é a significativa 

riqueza do patrimônio cultural e artís-
tico e a forte mobilização popular em 
torno da solução de seus problemas, 
infelizmente prejudicada pela ausên-
cia de apoio político institucional, ar-
gumentou o coronel Gilvam Almeida 
Sá ao aplaudir a decisão da Fiemg 
em propor soluções que permita o 
fim deste cenário.

“O mais importante é que esta-
mos com este grupo (a Associação 
Pró Desenvolvimento) estudando o 
que seria uma proposta de desen-
volvimento para a região, dentro 
daquilo que a Fiemg e o Instituto 
Euvaldo Lodi tem trabalhado em 
outras localidades. Vamos procurar 
fazer uma primeira tomada de foco 
do que poderia ser importante cons-
truir para Araçuaí e região. Acho 
que juntos podemos conclamar o 
poder público, o prefeito, o governa-
dor, os deputados e as autoridades 
como um todo para que possamos 
ter efetivamente uma proposta 
que agregue valor para a região. A 
Fiemg sempre estará disposição”, 
assegurou Olavo Machado.

Prefeitura executa projetos para
tornar itaúna bonita e agradável

Tornar os espaços públicos mais 
bonitos, agradáveis e organizados, 
em condições adequadas para o 
uso pela população, é uma das 
funções da Secretaria Municipal de 
Regulação Urbana, que por meio 
da Gerência de Proteção ao Meio 
Ambiente e Gerência de Arquitetura 
e Projetos está executando diversos 
trabalhos nesse sentido. Entre os 
destaques, a revitalização das áreas 
ajardinadas da Praça Doutor Augusto 
Gonçalves e dos canteiros centrais 
da Rua Silva Jardim, além da arbori-
zação das margens do Rio São João 
e do Ribeirão Joanica.

Quem passou pela Praça da Ma-
triz nos últimos dias já pôde perceber 
a diferença gerada pelo plantio de 
mil metros quadrados de grama e a 
reestruturação do local, que recebeu 
vários serviços, a partir da aplicação 
de um projeto paisagístico diferencia-
do, em conformidade com as carac-
terísticas do conjunto, composto por 
quase 200 árvores, entre as quais, 
Pau Rei, flamboyants e espatódeas. 
Também foi feita a realocação de 
algumas espécies, com a proposta 
de harmonização da paisagem. A 
pintura da Fonte Luminosa também 
contribuiu para o embelezamento do 
logradouro.

“Agora estão sendo revitaliza-
dos os quatro canteiros centrais, 
onde foram plantadas mini Ixoras, 
cicas, buxinhos, palmeiras fênix e 
arecas, além de grama amendoim, 
onde pedras e lascas ornamentais 
completam a decoração. O trabalho 
da Regulação Urbana tem suporte 

da Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços, que tem colaborado muito, 
por meio dos jardineiros da Prefeitura 
treinados para essa função. A Praça 
Doutor Augusto Gonçalves é um local 
de contemplação, lazer e descanso 
e vai ficar mais viva, mais colorida, 
para que os itaunenses possam 
aproveitá-la melhor”, comenta a ge-
rente de Meio Ambiente, Aline Moura.

 
Beleza 

Os canteiros centrais da Rua 
Silva Jardim, nas imediações do 
bairro Universitário, que é próximo 
ao principal trevo de acesso a Itaúna, 
também foram contemplados com o 
projeto paisagístico elaborado pela 
Secretaria de Regulação Urbana, 

por meio da Gerência de Proteção 
ao Meio Ambiente, e executado com 
o apoio da Infraestrutura e Serviços. 
Os espaços ganharam nova arbori-
zação, com o plantio de mini Ixoras, 
espécie que floresce o ano todo e é 
bem resistente, adaptada a climas 
quentes. O trabalho englobou ainda 
a pintura e sinalização estatigráfica, 
para garantia de mais segurança aos 
motoristas e pedestres.

Para a execução do serviço, 
a prefeitura conta com a parceria 
da Associação de Proteção e As-
sistência aos Condenados – Apac, 
que disponibilizou a mão de obra 
e as 900 mudas, de Ipê Amarelo, 
Pororoca e Ingá, que estão sendo 
plantadas.

canteiros centrais da rua silva Jardim

PM
I

Fiemg no VAle do JeQuitinhonhA

membros da Associação e o presidente da Fiemg, olavo machado
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Voo nAs AsAs
do estAdo

O deputado federal Tiririca (PR-SP), que se 
disse envergonhado com o Congresso, usou 
dinheiro público para comprar passagens aére-
as para ele e seus assessores, com destino a 
locais em que se apresentaria como humorista. 
A informação foi publicada pelo jornal “Correio 
Braziliense”.
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desembArgAdor do tJmg e bAchArel em
comunicAçÃo sociAl  – ws-paiva@hotmail.com

WAnderleY PAiVA

loraynne Araujo 

o seu consórcio multibrasileiro

O mês de dezembro é mar-
cado pelo término das atividades 
esportivas, principalmente do 
futebol profissional. Começam as 
especulações sobre quais joga-
dores permanecem nas equipes 
para a próxima temporada e 
quais aqueles serão negociados. 
Nesta época, mesmo com a 
ausência dos grandes jogos do 
Campeonato Brasileiro, uma boa 
dica para os amantes do futebol 
é acompanhar a grande festa do 
futebol amador em nossa capital.

Estamos falando da Copa 
Itatiaia, a maior competição de fu-
tebol amador do Brasil. Criada em 
1961 pelo patrono da emissora, o 
saudoso jornalista e radialista Ja-
nuário Laurindo Carneiro, o torneio 
chega à sua edição de número 
57, contando com 32 equipes 
participantes, sendo 16 delas da 
capital e as outras 16 da região 
metropolitana de Belo Horizonte. 

Importante destacar que a 
história do futebol amador cami-
nha junto com a história da pró-
pria capital mineira. Muito antes 
do surgimento do estádio Inde-
pendência e do Mineirão, a bola já 
rolava em campos improvisados 
nos bairros de nossa cidade. Nos 
fins de semana, o campo de fute-

bol se tornou o espaço de lazer, 
diversão e confraternização. E o 
que era diversão se tornou profis-
são para muita gente boa de bola 
que ocupou lugar de destaque 
nos grandes clubes do Brasil e 
do mundo.

Ciente da importância do 
futebol amador, principalmen-
te para as comunidades da 
periferia, a Copa Itatiaia já se 
tornou uma tradição para os 
belo-horizontinos, que fazem do 
torneio uma grande festa. Para 
isso, a Rádio Itatiaia, comandada 
pelo ilustre jornalista Emanuel 
Carneiro coloca à disposição dos 
torcedores, jogadores e ouvintes 
todo seu primeiro time do rádio, 
sob a batuta da competente 
diretora de Esportes, Ursula 
Nogueira, com cobertura diária 
de tudo o que acontece antes, 
durante e depois das partidas.  

Além de proporcionar aos 
atletas de finais de semana 
momentos de felicidade e reco-
nhecimento na mídia, a Copa 
Itatiaia já revelou diversos pro-
fissionais, entre os quais alguns 
craques de bola, como Paulo 
Isidoro, Toninho Cerezo e Bruno 
Henrique (destaque do Santos 
Futebol Clube na temporada 

2017), além de grandes árbitros 
como Márcio Rezende de Frei-
tas, árbitro mineiro com mais 
de mil jogos oficiais na carreira 
e mundialista na Copa de 98, 
disputada na França e Ricardo 
Marques Ribeiro, atualmente, o 
árbitro em atividade com mais 
anos figurando no seleto quadro 
de juízes da Fifa que represen-
tam a arbitragem brasileira.  

Belo Horizonte tem, hoje, 
cerca de 200 campos de futebol 
amador. Essas praças de esporte, 
mais do que parte da história e da 
cultura esportiva de nossa cidade, 
são instrumentos indispensáveis 
no processo de inclusão social, 
sobretudo nas regiões mais ca-
rentes. O futebol, sem sombra 
de dúvidas, é um dos principais 
caminhos para a formação sau-
dável das crianças e dos jovens 
na construção da cidadania. 

Por isso, para aqueles que 
gostam do futebol, seja profis-
sional ou amador, fica o convite 
para desfrutarmos deste evento 
esportivo que começa no dia 10 
dezembro e vai até 14 de janeiro 
de 2018, com a grande finalíssi-
ma da competição realizada no 
estádio Independência. Vale a 
pena conferir!

Festa do futebol
amador na copa itatiaia

Confraria Celeste é reduto
de cruzeirenses em BH

Tire a sua camisa 
azul e vamos para… 
a Confraria Celeste”. 
Esse é o bar no qual 

o torcedor cruzeirense pode se 
sentir em casa. Tudo o que está 
no local foi pensado para que o 
visitante se sinta quase dentro do 
estádio, a começar pela entrada, 
na qual se tem uma grama sintética 
e réplicas de troféus conquistados 
pela Raposa, como os da Copa do 
Brasil e Brasileiro. 

Ao adentrar o bar, as pecu-
liaridades continuam. As mesas 
possuem pratos com o escudo do 
Cruzeiro, o piso é em formato de 
uma bola de futebol com as cores 
do clube, além disso, nas paredes 
têm fotos dos títulos e ídolos. Há 
também várias televisões espalha-
das, sendo que uma delas repete 
constantemente o jogo no qual a 
equipe Celeste ganhou por 6 a 1. 
Já o banheiro possui alto-falantes 
em que se ouvem narrações de 
jogos marcantes. 

Marcos Andrade, gerente da 
Confraria, conta que o local é 
fruto da parceria entre SportFood 
Franchising - uma empresa espe-
cializada em franquias de times 
de futebol. “Inauguramos a casa 
há aproximadamente 20 dias e 
está sendo um sucesso absoluto, 
principalmente a noite quando há 
lotação máxima”. 

conheça 
Bar e restaurante Confraria 

Celeste
Endereço: Praça Marília de 

Dirceu - Rua Marília de Dirceu, 
94 – Belo Horizonte

Horário de funcionamento: 
Todos os dias, de 11h à 0h.

Capacidade: 100 pessoas
*Sócio-torcedor tem 15% de 

desconto na compra. 

novo empreendimento:

Andrade conta que exis-
tem planos de expandir a 
rede. Segundo o gerente, 
a nova unidade já está em 
obras no Partage Shopping 
Betim, na Rodovia Fernão 
Dias, Km 492.

 O cardápio é uma atração à 
parte. Os pratos possuem diversos 
elementos mineiros e levam nomes 
que representam momentos marcan-
tes do clube, como o ‘mexidão 1966’, 
‘kaol mineiro 1993’, ‘filé de frango 6 a 
1’, ‘tilápia 1991’, ‘parmegiana 1976’, 
‘porchetta 2017’, ‘ossobuco 2014’ 
‘frango à McLaren’ e ‘picanha 2017’. 
“A gente tentou manter a temática do 
estádio. Mesmo porque quando se 
vai ao Mineirão, há aquelas barra-
quinhas tradicionais e trouxemos isso 
para o bar”. Para beber, o local ofe-
rece os chopes tradicionais, além de 
bebidas que remetem ao time, como 
cervejas artesanais e a cachaça azul. 

E não são apenas as conquistas 
do futebol que o lugar homenageia, 
há quadros que lembram as vitórias 
do vôlei e do futebol americano. 
“Nós somos do Cruzeiro, então tudo 
o que interessa ao clube também 
tem importância para a gente”. 

Para quem for ao local e quiser 
montar a sua própria “Confraria Ce-
leste”, o bar vende produtos como 
pratos e copos semelhantes aos 

Fala torcedor! 

O funcionário público, 
Hebert Gomes, 31, foi à 
Confraria Celeste pela pri-
meira vez no último sábado, 
dia 9. Ele conta um pouco 
da experiência. “O aten-
dimento é muito bom, os 
garçons conhecem a história 
do clube, além do cardápio 
também ser todo voltado 
para o Cruzeiro. Para mim, 
foi a combinação perfeita: 
meu time de futebol, comida 
boa e cerveja de qualidade”.

encontrados no estabelecimento, 
além das cervejas, vinhos, qua-
dros, camisas e bonés. 

Andrade conta que, apesar de 
ser um bar temático, outros torce-
dores também estão frequentando 
a casa. “Hoje tínhamos uma mesa 
com 9 pessoas e 4 torciam para 
o rival. E é nesse momento que 
aproveitamos para conquistar ain-
da mais clientes”.       

cachaça e vinho que podem
ser encontrados no bar
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CONVERTA
SEU VEÍCULO

E GANHE*
2.000 REAIS

EM BÔNUS.
Você que trabalha como taxista, frotista 

ou motorista de aplicativo, está na hora 

de gastar menos e lucrar mais. Participe 

da promoção, ganhe um bônus de 2.000 

reais no cartão GNV Roda Mais e ainda 

economize até 60% em combustível.

Consulte condições no site gasmig.com.br

*válido para os primeiros 4 mil veículos convertidos a partir de 11/12/2017


