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Futuro é presente
Pensadores costumam profetizar que o Brasil é sempre maior do que os 

seus problemas. E olha que foram muitos os desafios, às vezes, quase intrans-
poníveis. Que o diga os 13 milhões de desempregados. O assunto que mais 
reverberou, sem sombra de dúvida, foi a Operação Lava Jato que visa combater 
o crime do colarinho branco. Fora a corrupção, ainda temos que conviver com 
a onda de insegurança e com graves transtornos na saúde pública. 

 Desejamos que a passagem de 2017 para 2018 traga dias melhores 
para os quatro cantos do Brasil. Houve um leve crescimento da economia, 
o que reflete na geração de empregos, arrecadação de impostos, melhoria 
nos setores comercial e industrial e expansão do agronegócio. Além disso, 
o Ano Novo renova a esperança de uma vida melhor para os brasileiros. 

Alçamos voos mais altos, balizados em instituições e pilares sólidos 
como: Ministério Público, Supremo Tribunal Federal e a própria Polícia 
Federal. Que 2018 nos receba com alento, instaurando igualdade e paz 
para todos cidadãos. Um brinde ao futuro! 

boas Festas!!!!

Leilões virtuais faturam
r$ 135 mi para setor agrícola

Um montan-
te de R$ 135 
milhões. Foi 

essa a movimentação 
registrada no setor 
agrícola proveniente 
dos leilões virtuais. 
Uma média de 20% 
acima do faturamen-
to do ano passado. 
Minas Gerais ocupa o 
3º lugar nesse ranking, 
segundo levantamen-
to da Superbid.

Neste f inal 
d e  a n o , 
a  C e m i g 

popularizou a de-
coração de Natal 
em BH a partir da 
iluminação no Alto 
Vera Cruz, Barra-
gem Santa Lúcia, 
Venda Nova e Bar-
reiro. Além das lu-
zes e arranjos na 
Praça da Liberdade, 
pontos estratégicos 
também foram en-
feitados.
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Prefeito de caeté
critica temer e Kalil

Lucas Coelho (PTB), prefeito de 
Caeté, continua sem saber como 
atender os desabrigados após o 
grande volume de chuvas que as-
solou o município. Ele informa que 
a promessa de receber R$ 1 milhão, 
feita pelo presidente Michel Temer 
(PMDB), ainda não aconteceu. 
Coelho criticou a falta de solidarie-
dade do prefeito de BH, Alexandre 
Kalil (PHS).

Decoração de Natal da Cemig
contempla comunidades de BH
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você tem cuidado da 
sua saúde mental?

Essa é uma pergunta que aponta para um caminho assustador: 
3% da população brasileira sofre de transtornos mentais. Depressão 
e ansiedade encabeçam a lista. Pensando nisso, a Campanha de 
Janeiro Branco visa criar a cultura de cuidar da mente.

Conheça o trabalho 
do Ministério Público 
de Contas do Estado

Onde existir irregularidades, como obras inacabadas, super-
faturamentos, licitações suspeitas, compras exorbitantes etc, 
o Ministério Público de Contas do Estado vai agir. A entidade é 
comandada pelo procurador-geral Daniel de Carvalho Guimarães.

construçÃo ciVil deVe crescer 2% em 2018

ViTOR EUDES ViSA EQUiPE PRiNCiPAL DO CRUzEiRO

brAsil recebe em médiA 9 mil reFugiAdos Por Ano
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brasil aprova lei que facilita
acesso de imigrantes ao país

Segundo dados do Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, em 2016, o número de 
refugiados no Brasil aumentou 12%, chegando 

ao total de 9.552 pessoas de 82 nacionalidades. Os 
países com maior número de refugiados reconhecidos 
em território nacional foram Síria (326), República De-
mocrática do Congo (189), Paquistão (98), Palestina 
(57) e Angola (26). 

Visando se adaptar a essa realidade, o Congresso 
Nacional sancionou a nova lei de imigração que garan-
te aos imigrantes que chegarem ao país os mesmos 
direitos dos brasileiros. De autoria do ex-senador e 
agora ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 
(PSDB-SP), ela revoga o Estatuto do Estrangeiro, 
criado durante a ditadura militar. 

Para comentar mais sobre o assunto, o Edição 
do Brasil conversou com Marta Mitico Valente. Ela 
é advogada, formada na PUC-SP, mestre em Direito 
Econômico Internacional e possui mais de 20 anos de 
experiência em consultoria na área de imigração em 
grandes bancas de advocacia.

a lei estava há muitos anos em tra-
mitação no congresso. Por que ela 
demorou para ser aprovada? 

Esse não era um assunto prioritário, afinal 
não havia um grupo que fizesse pressão para 
que ela fosse aprovada. O antigo Estatuto do 
Estrangeiro estava defasado, pois foi elaborado 
diante de paradigmas políticos e econômicos 
bem diferentes dos de hoje e a atualização era 
necessária. 

Qual foi a reação dos órgãos interna-
cionais? 

A ONU sempre estabeleceu um pacto de 
internacionalização de pessoas, direitos huma-
nos e livre acesso. E o Brasil, ao trazer esse 
dispositivo legal que permite a igualdade, está 
efetivamente atrelado à essas diretrizes. Todos 
os intelectuais e estudiosos da área de relações 
internacionais têm elogiado esse movimento, 
ressaltando que essa lei é moderna e está 
alinhada com o impacto global.  

os países da europa e os euA dificul-
tam a entrada de estrangeiros e o 
brasil faz o contrário. Por quê? 

Os países desenvolvidos tem adotado me-
didas restritivas, porque o volume de refugiados 
nesses locais é de aproximadamente 20% da 
população. Já no Brasil, esse percentual não 
chega a 0,5%. Mas há outro motivo para que 

a lei fosse aprovada: o compromisso dos bra-
sileiros nos acordos internacionais que estão 
alinhados às questões humanitárias. O Brasil 
espera contribuir para diminuir o impacto nos 
outros países, sendo uma alternativa de destino 
para os refugiados. Se cada local recebesse 
um pouco de imigrante, provavelmente, Fran-
ça, Itália e Estados Unidos não teriam tantos 
problemas.  

apesar dos imigrantes terem os mes-
mos direitos que os brasileiros, ainda 
terão cargos que serão restritos ape-
nas aos nativos?  

Sim, como o de presidente da república e 
determinados cargos públicos que dependem 
e estabelecem funções exclusivas para brasi-
leiros natos e naturalizados. Mas o principal 
ponto da lei é no que diz respeito a facilidade 
do ingresso no país, independentemente da 
origem dessa pessoa. 

 

a aprovação da lei melhora a situação 
de trabalho para os imigrantes? 

Trazer o refugiado para a legalidade 
evita-se exatamente o uso dessa mão de obra 
como escrava, porque eles passam a ter direi-
tos e garantias trabalhistas, o que evitaria um 
mercado paralelo. Isso acontecia por essas 
pessoas estarem ilegais e não havia nada 
que as amparassem na lei. Além disso, não 
podemos pensar que virão ao Brasil apenas 
indivíduos desqualificados profissionalmente. 

Há o pessoal especializado, talentos e mão 
de obra qualificada, o que também é atrativo 
para o país. 

Há um receio por parte da população 
de que os estrangeiros sobrecarre-
guem os serviços públicos. isso pode 
acontecer?  

Os serviços públicos já deixam a desejar 
e não me parece que esse número de estran-
geiros, que é tão pequeno se comparado com 
a população brasileira, pode causar algum 
impacto nesse aspecto. 

como está a aplicação da nova lei? 
A maior preocupação é com normas com-

plementares. Práticas para a implementação 
dessa nova regra não foram aplicadas até ago-
ra. Para se ter uma ideia, todos os documentos 
para estrangeiros estão paralisados desde o 
dia 21 de novembro, porque estão aguardando 
uma regulamentação complementar. Todos os 
títulos obtidos na Polícia Federal estão estagna-
dos. Não se consegue requerer o título nacional 
do estrangeiro. A norma deveria ter subsídios 
para ser implementada de forma melhor. Tinha 
que ter um esforço de todas as autoridades para 
que a promulgação fosse sincronizada com a 
aplicação. Se um estrangeiro chegar hoje no 
Brasil, ele não pode pedir carteira de identi-
dade, porque está tudo parado aguardando 
resoluções normativas que disciplinem como 
isso vai funcionar.

Art. 3º -  A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 
i - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

ii - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 
V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 

iX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;
X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;

Xi - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos,
educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;

Belo Horizonte possui o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, um local que ajuda,
gratuitamente, os imigrantes a se adaptarem melhor ao Brasil. 

endereço: Av. Amazonas, 641, 8o. Andar, Centro, telefone: (31) 3212-4577
site: centrozanmi.org

Horário de funcionamento: 13:30 às 17:00

veja os principais itens da nova Lei de imigração:

para ler a lei completa, acesse o site ediçãodobrasil.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm

marta mitico é mestre em direito
econômico internacional
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Aécio Neves. Movimentações re-
centes no tabuleiro político mineiro mos-
tram que o jogo vai começar. No último 
dia 18, o senador Aécio Neves (PSDB) 
concedeu uma entrevista ao Estado de 
Minas em que deixa claro que vai estar 
na briga e parece que não está para brin-
cadeira. Dias antes soltou em entrevista 
à Rádio Itatiaia, que não descarta a hipó-
tese de disputar ele mesmo o governo do 
Estado, no que eu, particularmente, acho 
que foi só um termômetro para testar a 
temperatura política. 

Fato é que o desgaste político, jurídi-
co e administrativo do governo Pimentel 
(PT) abre uma excelente chance para o 
grupo oposicionista. Salários atrasados, 
máquina inchada e um governador acu-
ado sob denúncias até muito piores em 
relação as que atingem Aécio, faz com 
que o PT corra um sério risco de perder 
o Palácio da Liberdade.

É lógico que as sucessivas derrotas 
tanto no Estado quanto na capital devem 
ter servido de lição a Aécio e seu grupo. 
Quem convive na intimidade do senador 
diz que ele está “sereno” em relação às 
denúncias, que “vai encará-las de frente” 
e olhar “olho no olho dos mineiros”. Até 
acho que sim, mas não dá pra fazer isso 
morando no Rio de Janeiro. É inadmis-
sível um senador mineiro que não more, 
nem digo em Belo Horizonte, mas pelo 
menos no Estado. 

Anastasia. Em conversa com um 
deputado influente do PMDB-MG Antonio 
Anastasia (PSDB) foi categórico em dizer 

que em hipótese nenhuma disputaria o 
governo do Estado em 2018. Na primeira 
semana de dezembro ele apareceu em 
evento com cara de comício do ex-pre-
sidente da Assembleia, Dinis Pinheiro 
(PP), discursou, mas embolou o jogo 
quando no dia seguinte disse que o de-
putado federal Rodrigo Pacheco (PMDB) 
vai ter protagonismo na eleição de 2018. 

Mesmo com todos os desgastes do 
governo Pimentel, se não houver uma 
união de forças em torno de uma única 
candidatura de oposição, a chapa gover-
nista corre um risco de se reeleger sim. 
Nos bastidores sempre existe o mimimi 
de que “Aécio perdeu força”, que “não 
vamos esperar a decisão do Aécio”, mas 
quem conhece o quadro sabe bem que 
na oposição a banda toca de acordo 
com o ritmo do “senador”. Tirando Aé-
cio e o próprio Anastasia não existem 
nomes competitivos na oposição. Dinis 
tentou, mas, por erros de estratégia que 
considero primários, não decolou. Como 
candidato a governador ele tem feito uma 
bela campanha pra deputado federal. A 
novidade pode sim ficar por conta de 
Pacheco. 

Já disse aqui várias vezes que não 
acredito em política fora da política. Essa 
eleição será a eleição da articulação, da 
comparação, da paciência e do jogo cara 
a cara. E venhamos e convenhamos, se 
compararmos os governos do PSDB com 
o do PT em Minas Gerais, quem o Aécio 
ungir será o próximo governador. Aguar-
demos as movimentações das peças.

o senador voltou

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

repressão militar 
A Comissão da Verdade, instituída pela Assembleia Legislativa 

com o objetivo de detalhar os crimes praticados pelo regime militar e a 
severa atuação em Minas, pode estar cometendo alguns equívocos ao 
apontar que no Norte do Estado, bem como em outras regiões mineiras, 
se concentrou o maior número de vítimas do regime: 107 executados 
ou desaparecidos. 

Em verdade, a época do maior sumiço de pessoas se verificou em 
meados 1980, diante de uma exponencial concentração de crimes. Con-
tudo, a essa altura, o assunto e suas mazelas não devem ser creditados 
somente ao descalabro empreendido pela repressão do regime ditatorial. 
Vivíamos um período de excesso de autoridades, inclusive por parte de 
aproveitadores que, em nome da ditadura, atentavam contra a vida dos 
cidadãos. Neste comboio podem ser incluídos os fazendeiros e os grileiros 
que, nas regiões mais distantes, tiraram proveito da circunstância. Pes-
soas comuns, residentes e trabalhadores da zona rural eram convidados 
a deixar suas propriedades, sem a menor cerimônia. 

Citamos, como exemplo, Ramalhudo dos Mártires, então localizada 
entre Porteirinha, Monte Azul e Mato Verde, no Extremo Norte. A região 
era uma imensa vastidão de terras devolutas, porém ocupadas por cam-
poneses. Eles cultivavam as terras de maneira irregular, já que ninguém 
tinha escritura pública confiável sobre a área. Hoje, esse local fica no 
município de Pai Pedro, mas as histórias resistem, mesmo tendo passado 
cinco décadas, às pressões dos poderosos.  

Na mesma proporção, a situação de Ramalhudo pode ter se repetido 
em várias outras localidades do Estado, especialmente na região frontei-
riça a Goiás, Bahia e Espírito Santo, onde os jagunços eram acionados 
para dar destino incerto a quem deixasse de atender ordens. O intuito 
era fazer com que os moradores abandonassem suas propriedades, 
incondicionalmente, abrindo caminho para os poderosos e “novos donos”.

O relatório do poder público estadual apontou que o sistema re-
pressivo não vitimou 76 pessoas, mas 107 e é bom que se saiba dessa 
realidade. Pode ter havido exagero de muitos agentes públicos, mas 
os gananciosos fazendeiros também tem sua parcela de culpa pelas 
atrocidades cometidas.

Diante disso, seria importante investigar quem, atualmente, se bene-
ficia dessas terras ou propriedades dos desaparecidos. Puxando essa 
ponta do iceberg, tudo pode vir à tona e injustiças não seriam perpetradas, 
em nome de se fazer Justiça depois de 40 anos.
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da redação

da redação

ministério Público de contas tem papel
fundamental no combate a corrupção

Obras inacabadas ou superfaturadas, lici-
tações irregulares, compras exorbitantes 
ou qualquer improbidade administrativa 
são passíveis de denúncias no Ministério 

Público de Contas do Estado de Minas Gerais 
(MPC-MG). O órgão tem como função a fiscaliza-
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial do Estado e dos municípios minei-
ros. Hoje, a frente do ministério, pela segunda 
vez, está o procurador-geral Daniel de Carvalho 
Guimarães, que vem tecendo uma carreira pública 
desde 2002. 

O trabalho do órgão não é de conhecimen-
to da população de um modo geral e ainda é 
confundida com a atuação do Ministério Público 
do Estado (MPE-MG). Guimarães explica que o 
MPC-MG tem um papel restrito ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), 
órgão responsável pela fiscalização das receitas 
e despesas públicas.  “No nosso caso, verificamos 
a regularidade de todas as despesas e atos da 
gestão dos municípios e do Estado. Investiga-
mos, apuramos, fazemos acordo com o gestor 
em termos de ajustamento para que se cesse a 
prática e volte a licitude. Caso não seja possível, 
provocamos o TCE para se aplicar as sanções 
devidas que podem ser multas etc. 

O procurador-geral esclarece ainda que as 
investigações têm início de várias formas, mas a 
principal é a via denúncia, que pode ser advinda 
de qualquer cidadão, órgão e instituição pública  
ou privada. “Nós temos um canal aberto de queixa 
para a população que pode ser feita por qualquer 
meio, como site ou redes sociais”. Ele informa 
que também é possível instaurar procedimentos 
de investigação via ofício. “Essa é a forma em 
que o procurador toma ciência do fato por meio 
notícias”. Além disso, Guimarães conta que os 
órgãos públicos também podem denunciar um 
problema. “Recebemos informações de prefeitos, 
vereadores, secretários de Estado e municípios e 
até do próprio Ministério Público. 

Um exemplo prático de atuação recente do 
MPC-MG foi em Contagem. O procurador diz que 
uma investigação foi iniciada a cerca da isenção 
de IPTU. “Após a denúncia, detectou-se que hou-

ve uma renúncia de receitas na cidade por muitos 
anos. Vale destacar é possível haver renúncia 
de receitas, desde que esteja dentro da lei de 
responsabilidade fiscal, contudo, não houve ne-
nhum estudo de viabilidade ou compensação de 
receitas para que houvesse essa isenção. Desta 
forma foi realizada uma representação perante 
ao TCE-MG solicitando a responsabilização dos 
prefeitos à época, cabendo uma imposição de 
multa ou alguma outra sanção”. Porém, Guima-
rães expõe que a prefeitura acompanhou todo 
o procedimento. 

Segundo o procurador-geral, o TCE-MG e 
o MPC-MG possuem um leque de informações, 
ferramentas e sistemas que podem auxiliar os 
gestores públicos em suas atuações administra-
tivas. “A atuação do Tribunal tem sido de forma a 
priorizar a orientação, principalmente dos muni-
cípios. O Estado tem um saber acumulado, pois 
tem essa questão dos funcionários concursados, 
que acabam mantendo o histórico, diferente dos 
municípios que a cada eleição muda a gestão e, 
alguns casos, não deixam registros do último ano, 
o que é inadmissível”, frisa.

informatização
Guimarães ressalta também que houve uma 

mudança na forma de atuação do órgão com a 
chegada da internet. Ele relembra que antes da 
informatização, as prestações de contas eram 
feitas em papel e continham todas as informações 
bem detalhadas, como notas fiscais e de empe-
nho, comprovantes de pagamentos de todos os 
servidores públicos, etc. Por isso, os processos 
ficavam empilhados nos corredores e demoravam 
para serem analisados. 

Ao ser questionado sobre qual tipo de muni-
cípio é mais descomplicado de analisar a presta-
ção de contas, o procurador afirma que tanto as 
pequenas quanto as grandes cidades possuem 
suas particularidades. “Nos grandes municípios 
há uma assessoria contábil e financeira, além 
de um controlador interno, que freia o gestor de 
forma imediata. Já no interior, quando existe essa 
função, é alguém de confiança do prefeito e, de 
certa forma, não há a consciência de como fun-
ciona essa função”.

E para realizar a fiscalização das contas de 
853 municípios mineiros, o MPC-MG conta com 
sete procuradores. Guimarães reitera que esse 
número foi estabelecido na Constituição Federal 
e é igual para todos os Estados. “Esse modelo 
acaba promovendo distorções, como é o caso de 
Minas Gerais, onde há muito mais municípios do 
que o restante do país. A força de trabalho não é 
suficiente”.    

autonomia do órgão 

O MPC-MG está alocado dentro do 
TCE-MG, porque não tem autonomia fi-
nanceira e orçamentária. “Há um projeto 
para isso, no entanto, diante da conjuntura 
política e econômica, acreditamos que ele 
ficará para depois. Precisamos de algumas 
alterações legislativas, inclusive na Consti-
tuição Federal e Estadual. Estamos aguar-
dando um contexto mais favorável para que 
isso aconteça”.

Procurador-geral daniel guimarães

Prefeito de caeté critica falta 
de solidariedade da PbH
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Nos meses de novembro e dezembro, 
Minas Gerais foi atingida por um grande 
volume de chuvas e, por isso, diversas 
cidades do Estado tiveram sérios pro-

blemas. Caeté, localizada há 60 km da capital 
mineira, foi uma das que mais sofreu com chuva 
de granizo. O prefeito Lucas Coelho (PTB) conta 
que foi solicitado recursos para reparar o município. 
“Estivemos com o presidente Michel Temer (PMDB) 
para solicitar verbas. Ele prometeu R$ 1 milhão, 
mas até agora o dinheiro não chegou”.

Ele disse ainda que algumas prefeituras aju-
daram a cidade, no entanto, critica a atitude da 
administração de Belo Horizonte. “Recebemos 
o apoio de Contagem, mas o prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) sequer ligou ou demonstrou um gesto 
de solidariedade. A ajuda de BH seria essencial, 
nesse momento, devido a Defesa Civil”.

A reportagem entrou em contato com a asses-
soria de imprensa da PBH e não obteve resposta 
até o fechamento desta edição. 

Entretanto, Coelho ressalta que empresas 
privadas como MRV, Supermercados BH e An-
gloGold, entre outras, estão ajudando a reerguer 
Caeté. “O Servas também demonstrou apoio. 
Trouxeram roupas e mantimentos. A nossa preo-
cupação era acomodar a população. Com a ajuda 
das empresas, órgãos e prefeituras, conseguimos 
prestar assistência integral, pois o pânico poderia 
ser maior caso não agíssemos rápido”.

Contudo, ele ainda lembra que o ocorrido não 
foi devido a uma falha estrutural e, sim um desastre 
natural. Segundo o prefeito foi a maior carga d’água 
recebida pelo município durante 20 minutos, sendo 
que, durante esse tempo, foi possível ver pedras 
de gelo do tamanho de uma bola de tênis de mesa.    

Em decorrência da chuva, mais de 2 mil famí-
lias ficaram desabrigadas, porém a maioria já foi 
atendida e realocada. “Algumas já voltaram para 
as casas ou estão hospedadas com amigos e pa-
rentes. Antes, mais de 50 famílias ficaram alojadas 
no ginásio da cidade e já saíram”. 

Coelho conta que a chuva não afetou a cida-
de inteira, mas diz que destruiu essencialmente 
três bairros: o São Geraldo, Emboabas e Catita. 

“Escolas, igrejas, posto de saúde e cinema foram 
destruídos. No entanto, a nossa prioridade é recu-
perar a casa das pessoas”.

reflexos
De acordo com a Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil (Cedec), cinco mortes foram confirma-
das desde o início do período chuvoso, em outubro.

Além de Caeté, os municípios mais atingidos 
foram Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Abre 
Campo, Pedra Bonita, Rio Casca, Santo Antônio do 
Grama, São Pedro dos Ferros, Urucânia, Timóteo, 
Coronel Fabriciano, Caratinga, Varginha, Pouso 
Alegre e Divinópolis.    

caeté ainda precisa de ajuda
Entregue sua colaboração

(colchões, mantimentos e roupas)
no Ginásio da cidade

Endereço: Av. Carlos Cruz, Caeté - MG

Crianças e adolescente ganham
festa de Natal em Juiz de Fora

“Eu adoro pizza! Papai Noel, me dá presente!” 
Com essas palavras, uma menina de 4 anos, que 
vive em instituição de acolhimento de Juiz de Fora, 
não conseguia disfarçar a alegria em meio à festa 
de Natal. Cerca de 70 crianças e adolescentes, 
que moram em quatro instituições da cidade, 
foram levados para uma refeição diferente, re-
gada, também, a muito carinho, brincadeiras e 
encontro especial com o “bom velhinho”, que fez 
a entrega de brinquedos doados pela população. 
Foram parceiros da ação, organizada pelo projeto 
“Bem Comum”, da Secretaria de Comunicação 
Social (SCS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), 
a Pizzaria Mr. Tugas, Digão Lanches, Miranda 
Treinamentos e Ansal.

A coordenadora da Associação Mão Aberta 
(AMA) Casa Lar 1 e 2, Thaís Lacerda, explicou 
que a maioria dos assistidos nunca tinha ido a 
um restaurante e ressaltou o momento para cada 
um deles: “Esse dia está sendo importante para 
as crianças, porque é a chance que elas têm de 
conviver com outras pessoas, é a oportunidade 
de sair das casas, de passear, de sentir o símbolo 
do Natal, entender o que significa. E essa sema-
na é crucial para os meninos, já que vivem longe 
das famílias, muitos nem têm família. Então, é a 
forma de eles comemorarem, juntos com os outros 
colegas do acolhimento.”

Na Pizzaria Mr. Tugas, os jovens experimenta-
ram os sabores de calabresa, queijos e nutella. O 
proprietário do espaço, Hugo Siqueira, destacou a 
alegria em abrir as portas para receber os jovens: 
“Acho que fazer o bem é muito bom para nosso 
próprio interior. Fico lisonjeado de poder ajudar e 
fazer um Natal feliz para a criançada. Quando você 
faz o bem, a energia boa volta. Espero que isso 
incentive outras pessoas, cada um fazendo um 
pouquinho. Se você não pode ajudar com presente, 
com dinheiro, que possa doar tempo ou carinho”.

No Digão Lanches, os meninos comeram san-
duíches e batatas fritas, além de ganharem brindes. 
A representante da marca, Paula Reicher, contou 
que, para a equipe, o dia também foi especial: “Acho 
o intuito muito bom. E só de ver o rosto das crianças, 
com essa felicidade, com a barriguinha cheia, que 
é o principal, experimentando coisas novas, tendo 

uma tarde diferente, é muito bacana. Estamos de 
portas abertas, de verdade, de coração”.

O proprietário da empresa Miranda Treina-
mentos e Serviços, Wellinton Miranda, doou parte 
dos refrigerantes servidos durante a ação: “É uma 
sensação tão gostosa ver essa felicidade, que 
motiva a gente a viver nesse mundo difícil que 
encontramos hoje, com os problemas que a socie-
dade vem passando. Estou muito feliz.”

Responsável por facilitar o deslocamento das 
crianças pela cidade, o diretor da Ansal, Rafael 
Santana, salientou que, para a empresa, foi espe-
cialmente gratificante colaborar com esta ação: “O 
sentimento de ajudar a propiciar um Natal mais feliz 
para eles é indescritível. Esperamos participar, cada 
vez mais, de ações tão importantes como esta”.

O secretário de Comunicação Social da Pre-
feitura de Juiz de Fora, Michael Guedes, festejou 
o resultado da campanha e fez um agradecimento 

especial aos parceiros: “Isso que aconteceu aqui, é 
um bom resumo do que é o projeto Bem Comum. 
Ele é um mediador, na verdade. Aqui, a gente 
tem os protagonistas, que são as crianças; as 
entidades, que são beneficiadas; os parceiros, que 
tornaram tudo isso possível; e, principalmente, a 
população que sempre responde bem a todas as 
campanhas que a gente faz”.

Desde a criação do “Bem Comum”, mais de 
200 campanhas foram realizadas. No caso de “Um 
Natal Especial”, centenas de itens foram arreca-
dados. O restante das doações será repassado à 
Legião da Boa Vontade (LBV) e à população de 
Rio Casca, que tem hoje cerca de 200 desabriga-
dos e mais de 2 mil desalojados, em função dos 
temporais. Quem quiser ajudar, ainda pode doar 
brinquedos, alimentos não perecíveis, materiais 
de construção, produtos de higiene e móveis ou 
eletrodomésticos em bom estado.
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doorgal X Kalil
Coube ao vereador do PSD, Doorgal Andrada, confirmar 

que, durante solenidade de inauguração do Hospital do Bar-
reiro, foi impedido de participar do evento por orientação do 
prefeito Alexandre kalil (PHS). O motivo dessa obstrução foi 
por conta de atuação não muito alinhada aos interesses da 
prefeitura na Câmara Municipal de BH. O parlamentar consi-
derou uma atitude estapafúrdia, antidemocrática e lamentou 
que isso esteja acontecendo na capital.

restringindo o celular
Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto 

do deputado do PRB, gilberto Abramo, propondo a proibição 
do uso de celular em eventos públicos como igrejas, teatros 
e cinema. Essa medida pode dar resultado positivo, podem 
apostar! 

em defesa do Lula
Sem meias palavras, o jornalista Carlos lindenberg 

disse: “Querendo ou não, o ex-presidente lula (PT) é o maior 
líder político dos últimos 12 anos no Brasil”. Ademais, para o 
comunicador, o pleito de 2018 sem uma possível presença do 
petista ficará sem graça. Será jornalista?

política internacional
Para o historiador marco Antonio villa, o regime político da 

Argentina tem muita semelhança com o Brasil: “Os problemas, 
como Reforma da Previdência, aparecem nos dois países”. 
Cruz credo gente! 

aula de cidadania
O filósofo luiz Felipe pondé, a respeito da falta de ética 

entre políticos e outros poderosos no Brasil, sugere: “Para 
saber se a pessoa está fazendo a coisa certa, basta analisar 
se suas ações podem ser repetidas sem constrangimentos 
por outros. Aí, todo o caminho seria trilhado sem problemas”, 
arremata.

Pmdb dividido
Analisando a realidade do PMDB, a jornalista Cristiana 

lôbo comentou que o partido sempre esteve dividido, ficando 
com os pés em dois campos. “A legenda sempre incentiva o 
crescimento de lideranças isoladas em Estados diferentes, 
independente da estrutura nacional”. Ou seja, uma verdadeira 
colcha de retalho. Eu, hein?!

problemas na Junta 
Pessoas comuns e advogados têm ligado para nossa reda-

ção com a finalidade de reclamar contra o fraco atendimento 
recebido na Junta Comercial de Minas Gerais.

Lava Jato estadual
“A Operação Lava Jato começou com a finalidade de apurar 

um megaesquema de corrupção na Petrobras, mas, passado o 
primeiro momento, trilhou por caminhos mais extensos. Agora, 
ela caminha para implementar suas ramificações regionais e, 
nesta nova fase, muitos políticos serão envolvidos de maneira 
espetacular, como aconteceu com Sérgio Cabral (PMDB)”. 
Opinião do jornalista, merval pereira. Ave Maria!

deputado irritado
O deputado do PTB, Arlen Santiago, assinou uma pro-

curação autorizando um escritório de advocacia a mover uma 
ação contra o governo de Minas, visando bloquear verbas para 
atender especificamente à área da saúde. Ou seja, a oposi-
ção não pretende amenizar a vida do governador Fernando 
pimentel (PT).

galo sem méritos?
Com experiência de longos anos de profissão, o comenta-

rista esportivo Eduardo Silva disse: “Claro que o Flamengo, 
se tivesse sido mais proativo vencendo a partida contra o 
time argentino, ajudaria o Atlético. Mas cá para nós, o nosso 
mui querido Galo não tem estrutura para disputar uma Taça 
Libertadores. Os jogadores são fracos”, sentenciou. 

outro brasil 
As dificuldades de se aprovar a Reforma da Previdência, 

no âmbito do Congresso Nacional, está provocando os mais 
inusitados comentários dos especialistas. Recentemente, a 
economista da Rádio Itatiaia, Rita mundim afirmou: “Se não 
tiver reforma, é bom saber que teremos um outro país ainda 
mais pobre, problemático e bem distante dos interesses da 
comunidade internacional”. Será?

deputados poderosos
Na Assembleia Legislativa, o nome do parlamentar do 

PMDB, João magalhães é considerado um dos mais influentes 
na Casa Legislativa. Na esfera federal, o vice-presidente da 
Câmara, deputado Fabio Ramalho (PMDB), se tornou estrela, 
especialmente, nesse segundo semestre. 

Comentário único – Ambos os parlamentares pertencem 
ao PMDB, partido que em Minas caminha completamente sem 
rumo quando o assunto é eleição para governador do Estado. 

evento do ano
Nos meandros da política, os comentários indicam que o 

encontro realizado pelo ex-presidente da Assembleia, Dinis 
pinheiro (PP), se configurou como o mais importante do 
segmento político neste final de 2017. 

sucessão na Fiemg
Semana passada, o presidente da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Robson Andrade, estava acompanhado de 
poucos amigos em um almoço na churrascaria Adega do Sul, 
em BH. De repente, um colega o cumprimentou e disse: “Estou 
pedindo voto para ajudar eleger Alberto Salum a presidente 
da Fiemg”. É isso aí, excelência.



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de dezembro de 2017

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO - CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

tElEFonES:
3450-0980 / 99603-4396

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

EngEnHEiRo, pRESiDEntE DA FEDERAÇÃo  DE CvB-mg, pRESiDEntE Do ConSElHo
Do inStituto SuStEntAR E viCE-pRESiDEntE DA FEDERAminAS – roberto@clan.com.br

roberto FAgundes

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

ariane braga

Há quem diga que não. Mas a posterga-
ção da votação da reforma previdenciária para 
fevereiro (e com grandes possibilidades de ser 
sucessivamente protelada, lembremo-nos de 
que 2018 é ano eleitoral e as mudanças não 
são lá muito palatáveis para o eleitorado) vai, 
sim, afetar a economia. Não pela reforma em 
si, que neste momento é questão mais política 
que econômica, mas pela inevitável necessi-
dade de novo aumento do já reajustado déficit 
fiscal, hoje fixado em R$ 159 bilhões, e pela 
explosão das contas da Previdência, que 
no ano passado teve um rombo de R$ 152 
bilhões. Mais da metade deste déficit – R$ 
77 bilhões – provém de pensões e benefícios 
pagos aos quase um milhão de aposentados 
do funcionalismo público. Não se estranhe, 
portanto, que a maior resistência à reforma 
venha deste segmento. Sem ela, o déficit 
deste ano deve saltar para R$ 184 bilhões e 
para assustadores R$ 212 bilhões em 2018.

Não é à toa que o mercado, apesar de 
continuar a mostrar resultados animadores 
neste fim de ano (as montadoras de auto-
móveis, por exemplo, estão recontratando 
trabalhadores) não consiga ocultar um certo 
estresse diante de uma situação que pode, in-
clusive, provocar um rebaixamento na classifi-
cação de risco do Brasil em 2108. Vale, neste 
contexto, fazer algumas observações sobre 
as razões dos resultados positivos do setor 

privado em 2017. Escrevi alguns meses atrás 
neste espaço, quando surgiam os primeiros 
sinais de recuperação em diversos segmentos 
econômicos, que a mudança decorria menos 
das ações governamentais de estímulo à 
produção que do fato de as empresas terem 
conseguido se descolar da política e estarem 
tocando de modo próprio os seus negócios e 
investimentos, alheias ao que fazia ou não 
fazia a administração pública.

A isto acrescento duas considerações. 
A primeira é a continuidade da expansão 
da atividade econômica neste final de ano, 
especialmente na indústria. Acredito que 
ela decorra, primeiro, de um efeito inercial 
do ambiente macroeconômico de 2017, em 
que houve uma queda até surpreendente da 
inflação, leve crescimento do PIB, taxa de 
juros em baixa – a Selic está em 7%, menor 
índice desde 1986 –, fatores que, em conjunto, 
favoreceram a retomada do consumo. 

A outra, sem querer me arvorar de profeta 
da catástrofe, é a de que esses indicadores 
dificilmente se sustentarão ao longo de 2018. E 
por um motivo muito simples: sem as reformas 
– especialmente a da previdência e a fiscal, 
esta meio esquecida – o acúmulo de déficits 
reduzirá substancialmente os investimentos em 
saúde e educação, a geração de empregos, a 
produção e a renda da população. Diante deste 
possível cenário, volto, agora, à observação 

que fiz sobre os resultados econômicos anima-
dores deste fim de ano. As recontratações pela 
indústria, a produção em alta, o crescimento do 
varejo podem, na verdade, ser não mais que 
reflexo de uma janela de oportunidade, a de 
produzir e vender o máximo possível enquanto 
ainda há consumo.

Há ainda uma outra observação – um tanto 
maldosa, da qual não sou autor, apenas a li em 
alguma publicação cuja origem me escapa – a 
respeito da origem desses, talvez, efêmeros 
sinais de crescimento da economia em 2017: 
a de que o comportamento do mercado no de-
correr deste ano é efeito, mais do que de uma 
verdadeira retomada, da simples supressão 
dos descalabros econômicos praticados, entre 
2013 e 2015, pela presidenta Dilma Rousseff 
(PT). Pelo sim, pelo não, faz algum sentido.

Mas, mesmo com tanta coisa apontando 
para dar errado, não me entenda o caro leitor 
como um pessimista contumaz. Sou apenas 
um observador que procura ser atento aos 
fatos, deles tirar conclusões e, modestamente, 
comentá-las. Sou, na verdade, um otimista. 
Tanto que espero, neste fim de ano, que Pa-
pai Noel se lembre de nós, brasileiros. Que 
traga discernimento, patriotismo, coragem, 
princípios, equilíbrio, comprometimento, 
honestidade e espírito de fraternidade para 
todos nós e, especialmente, para nossos 
homens públicos.

sejamos otimistas!

Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Sejamos otimistas!

mercado de leilões online movimenta 
r$ 135 milhões no setor agrícola

Modelo de negócio tem atraído consumidores

Legalidade
Os sites de leilão precisam estar adequados aos aspectos legais. Segundo informações do 

portal do Sebrae Minas, para esse modelo de negócio, os trâmites são idênticos quanto ao registro 
e legalização de uma empresa que não é virtual. O empreendedor fará o registro da seguinte forma: 

• Registrar na Junta Comercial; 
• Registrar na Secretária da Fazenda; 
• Registrar na Prefeitura do Município; 
• Providenciar o cadastro de Conectividade Social junto à Caixa Econômica Federal; 
• Requerer Alvará de Funcionamento; 
• Providenciar adesão ao Sindicato Patronal.

Além disso, é necessário procurar o Procon local para adequar-se às exigências do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei Nº. 8.078 de 11.09.1990). Em função das questões e impasses 
gerados na modalidade de comércio eletrônico são analisados e julgados com base no Código 
de Defesa do Consumidor. As questões tributárias e fiscais seguem igualmente a legislação 
aplicável ao comércio tradicional.

O mercado de leilões online movimentou 
mais de R$ 135 milhões no setor agrícola, 
tendo como destaque as máquinas pesadas. 
Segundo levantamento realizado pela Super-
bid – portal de leilões –, o crescimento desse 
meio de comercialização tem se destacado nos 
últimos 2 anos.

São Paulo absorve a maior parte das ofertas, 
correspondendo a 25,6%. Já o Paraná responde 
por 15,1% do total e outros Estados produtores, 
como Minas Gerais (13,3%), Goiás (7,7%) e 
Rio Grande do Sul (6,8%) aparecem na lista de 
consumidores.

A análise aponta ainda que os leilões realiza-
dos entre os anos de 2016 e 2017 concretizaram 
a venda de 3 mil lotes. Como resultado, se 
comparado a 2016, neste ano o setor agrícola 
cresceu 46%. 

A expectativa é fechar com arrecadação 20% 
acima da registrada em 2016. A diretora Comer-
cial do Superbid, Jacqueline Luz, salienta que 
essa marca será alcançada. “Realizamos eventos 
agrícolas, no qual atendemos grandes marcas, 
grupos de fazendas e produtores que enxergam 
o portal como um canal para renovar a frota”.

A diretora explica que, ao longo dos anos, a 
empresa conquistou a confiança de quem vende 
e compra. “O setor agrícola está aquecido, já 
que a cada safra é preciso renovar os equipa-
mentos. As fazendas, muitas vezes, tem apenas 
como opção o revendedor local. Com o portal 
é possível ampliar as possibilidades, pois em 
relação aos valores de mercado, o consumidor 
pode adquirir o maquinário com 20% a 40% a 
menos no total do produto. No entanto, quem 
compra é responsável pela logística e manuten-
ção, se precisar”. 

Ela conta que a empresa foi pioneira no mo-
delo de negócio no país. “É uma plataforma séria 
e transparente, na qual é possível ter segurança, 
porque está adquirindo itens de procedência”. 
Contudo, diante da desconfiança de alguns no 
meio de negócio, Jacqueline esclarece que é 
realizada visitas técnicas para verificar o equipa-
mento. “Vistoriamos e fazemos fotos, pois, hoje, 
o cliente compra informação. Caso o comprador 
queira ver in loco também é possível. Mas nos 
encarregamos de que toda a informação neces-
sária esteja disponível no portal”.

mercado em ascensão 
Devido a crise econômica, muitas fábricas 

fecharam as portas, além disso, empresas, 
montadoras e empreendimentos declararam 
falência. Como consequência, o mercado de 
leilões ganhou espaço. Além dessa alta, o nú-
mero de compradores também cresceu, é o que 
indica a pesquisa encomendada pela empresa 
Sato Leilões, realizada pela Arebo. Segundo os 
dados, nos últimos 2 anos, houve aumento de 
43% nas transações realizadas no setor.

De acordo com o levantamento, o número 
de oferta por leilão disparou no Brasil, inclusive 
em São Paulo. São ofertas de imóveis, veículos, 
máquinas, eletrônicos e diversos outros objetos. 
Ainda conforme a pesquisa, os itens mais procu-
rados são: roupas, sapatos e acessórios (43%), 
em segundo e terceiro lugar estão os artigos de 
escritório como mesa, cadeira, telefone (41%) e 
de informática e eletrônicos (37%).

A pesquisa também aponta que entre os 
compradores de leilão, apenas uma minoria é 
arrematante profissional, entre os entrevistados, 
somente 17% arrematou itens acima de R$ 2,5 
mil. Os demais, encontram-se divididos entre 
gastos conservadores, com 27% de arremates 

de até R$ 500 e a maioria dos entrevistados, 
34%, aceita gastar até R$ 2 mil em um leilão.

Corroborando com os dados, Jacqueline 
afirma que, com o decorrer dos anos, toda ati-
vidade leiloeira deve migrar para o meio virtual. 
“A Superbid é uma marca de credibilidade. 
Acreditamos nesse modelo de negócio. Todas 
as negociações são muito transparentes e, 
além disso, é uma negociação rápida dos bens, 
aproximando a oferta da demanda. Hoje, 85% 
do mercado corporativo, a Superbid negocia. 
Trabalhamos com os maiores players de agro-
negócio. A plataforma realmente consegue dar 
a transparência que as transações necessitam”, 
garante.

dicas para um bom negócio
• Sempre leia as instruções no site

• Pesquise antes de fazer a compra

• Antes de oferecer o lance, atente-se à forma de pagamento.

“em breve, toda atividade leiloeira deve migrar para o virtual”, diz diretora comercial da superbid
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mídias sociais 

Na contramão dos demais pensadores sobre o assunto, o 
filósofo luiz Felipe pondé disse: “As mídias sociais têm pio-
rado o esquema de sustentação das democracias no mundo”. 
Tem certeza, sr. filósofo?

novas reformas
Ao avaliar o que restou do projeto da Reforma da Previdên-

cia, o jornalista gerson Camarotti sentenciou: “O presidente 
eleito em 2018, com certeza, terá de patrocinar uma nova 
reforma sobre o assunto se quiser evitar o caos completo no 
Brasil”. Que jornalista cáustico, gente. 

denúncias na ruralminas
Concluindo o relatório da Comissão da Verdade, na Assem-

bleia Legislativa, o presidente Robson Sávio falou: “Na época 
do regime de exceção, até a nossa poderosa Ruralminas andou 
tomando terra de pessoas humildes”.  

deputados chantagistas
“Os deputados brasileiros perderam o poder. Eles estão 

chantageando o presidente michel temer (PMDB) na sua 
desenfreada vontade de permanecer no poder”. Opinião do 
professor e cientista político José Álvaro moisés. Que horror!

deputado sem partido
Consta nos bastidores da política mineira que o deputado 

federal, Jaime martins estaria de malas prontas para deixar 
seu atual partido, o PSD, dirigido por seu colega Diego An-
drade. A conferir...  

direitos das pessoas
Sem meias palavras, a senadora do PT, Fátima Bezerra 

comentou: “A história confirmará o meu pronunciamento de 
que o presidente michel temer (PMDB) é o maior usurpador 
de direitos das pessoas”.  

de volta à savassi?
Devidamente autorizada pela Justiça a ficar em liberdade, 

Andrea neves deverá voltar a frequentar os cafezinhos da 
Savassi, zona Sul de BH, para participar do burburinho político. 

r$ 900 mil para hospital
O projeto da Prefeitura de Nova Lima, que abre crédito 

suplementar ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes no valor 
de R$ 900 mil, foi aprovado pela Câmara Municipal. Com o 
novo repasse, a Administração Municipal contribui para que a 
instituição possa manter a prestação de serviços de qualidade à 
população. O prefeito de Nova Lima, vitor penido (DEM) disse: 
“Sempre tratamos a saúde como prioridade e reconhecemos 
a importância do hospital para o município”.

defendendo o Huck
O professor malco Camargo disse que o nome do apre-

sentador luciano Huck não deve ser dispensado. Para ele, o 
comunicador continua no páreo e sua saída de cena pode ter 
sido uma estratégia de campanha. É aguardar para conferir.

Justiça desgastada
Segundo jornalistas, a Operação Lava Jato e suas rami-

ficações estão ativas por muito tempo e isso provoca certo 
desgaste nos membros do Judiciário diretamente envolvidos.
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daniel amaro

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

novembro 51,3

outubro 53,1

setembro 51,3

agosto 44,9

Julho 41,5

construção civil em minas
deve crescer 2% em 2018

O cenário econômico dos 
últimos 4 anos não foi fa-
vorável para a construção 
civil em Minas Gerais: o 

setor registrou sucessivas quedas 
e acumulou retração de 25,86%. 
No período de janeiro a setem-
bro de 2017, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do setor no Estado 
apresentou queda de 7,7% na 
comparação com o mesmo período 
do ano anterior. Em relação à taxa 
de empregos formais, o saldo dos 
últimos anos também é negativo 
com 111.050 mil postos de trabalho 
perdidos. Mas apesar dos números 
desanimadores, o setor ganha 
fôlego e começa a dar sinais de 
recuperação. É o que apontam os 
dados do balanço anual do Sindica-
to da Indústria da Construção Civil 
de Minas Gerais (Sinduscon-MG). 
A expectativa é de retomada das 
atividades e crescimento de 2% no 
próximo ano.

De acordo com o economista e 
coordenador sindical do Sinduscon-
-MG, Daniel Furletti, o setor em nível 
nacional também apresentou queda 
de 21,28% entre 2014 e 2017. E as 
razões disso são macroeconômi-
cas. “O país vivia uma recessão na 
qual houve um declínio no PIB de 
3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016. 

E essas quedas constantes desen-
cadearam uma série de outros pro-
blemas do ponto de vista do cenário 
econômico, como desemprego, 
inflação alta, beirando 11% em 2015 
e acima de 6,5% em 2016. Também 
tivemos juros altos em torno de 14% 
ao ano. Isso tudo deu um contexto 
macroeconômico diverso e rebateu 
no setor da construção civil que 
depende de renda e investimentos. 
E todas essas variáveis impactaram 
não só no rendimento , devido ao 
desemprego, mas principalmente 
a questão dos investimentos por 
meio dos juros”.

O economista acredita que 
esse cenário negativo dos últimos 
4 anos mudou. “Em 2017 vemos 
claramente o fim da recessão. A 
gente convive agora com uma 

inf lação com expectativa de 
fechar o ano em 2,88%, segun-
do a pesquisa Focus do Banco 
Central, sendo a menor desde 
o início do sistema de metas em 
1999. Além disso, a taxa de juros 
já está 7% e com previsão de 
chegar a 6,75% em fevereiro de 
2018, o que é bem mais palatá-
vel do que os anos anteriores. O 
emprego formal também voltou 
a registrar números positivos 
com a geração de 302 mil vagas 
formais de janeiro a outubro de 
2017. Baseado nessas razões, 
isso nos leva a considerar uma 
possibilidade de a construção civil 
crescer em torno de 2% em 2018. 
E apesar de ser um ano eleitoral 
e de mudanças, a gente espera 
que seja para melhor”. 

Para o setor avançar ainda mais, 
Furletti afirma que é importante criar 
um ambiente macroeconômico 
propício. “Mas além disso, temos 
que ter uma segurança jurídica nos 
negócios, menos burocracia no que 
diz respeito ao licenciamento am-
biental e ao alvará de construção, e 
principalmente investimentos. É im-
portante lembrar que a burocracia é 
uma variável importante para o setor. 
E para se ter isso tudo é necessário 
a concretização de reformas estru-
turantes. A Trabalhista, por exemplo, 
já aconteceu, a da Previdência 
está em andamento, mas também 
precisamos que a Administrativa 
e Tributária aconteçam, pois elas 
consolidam esse processo de um 
ambiente de negócio propício para 
os setores mais produtivos”.

Queda nos lançamentos
Dados do mercado imobiliário 

de Belo Horizonte e Nova Lima 
mostraram que os estoques estão 
abaixo da média de 5 mil unidades 
mantida pelo mercado. Os núme-
ros apontaram 3.694 unidades 
residenciais disponíveis para co-
mercialização em outubro de 2017. 
A quantidade de apartamentos 
vendidos (1.669) foi 198% superior 
aos lançamentos (560 unidades), 
no qual tiveram queda de 73,58% 
em relação ao ano passado. Ao 
todo, foram lançados 18 empreen-
dimentos residenciais de janeiro a 
outubro de 2017.

Das 3.694 unidades residen-
ciais disponíveis para comerciali-
zação em Belo Horizonte, 23,8% 
estão na região da Pampulha, 
17,1% na Centro-Sul e 15,1% em 
Venda Nova. As regiões Nordeste 
e Barreiro são as que apresenta-
ram o menor número de unidades 
novas em estoque, 136 e 132, 
respectivamente.

Para o economista, os esto-
ques baixos não são um problema. 
“Quando a economia tiver essa 
retomada, vai ensejar mais lança-
mentos e impulsionar as atividades 
do setor. Haverá mais demanda, 
melhores condições de financia-
mento, mais vagas de emprego e 
logicamente mais renda. Então o 
mercado imobiliário vai desenvol-
ver. Para quem pensa em comprar 
um imóvel, agora seria o melhor 
momento”, finaliza.

confiança dos empresários
O Índice de Confiança do 

Empresário da Indústria da Cons-
trução de Minas Gerais (ICEI-
CON-MG) recuou 1,8 ponto em 
novembro, quando comparado 
ao mês anterior, registrando 51,3 
pontos. Mas apesar da queda, 
o indicador está acima dos 50 
pontos pelo terceiro mês conse-
cutivo, sinalizando recuperação 
da confiança dos empresários 
do setor.

setor ganha fôlego depois de 4 anos seguidos de queda

Índice de confiança do empresário
nos últimos 5 meses

Essas quedas constantes 
desencadearam uma

série de outros
problemas do ponto
de vista do cenário
econômico como

desemprego
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

Uma das opções mais badaladas 
para a virada do ano em BH é a tradi-
cional festa do PiC. Este ano, o Réveillon 
Amarelo e Branco traz algumas novidades como 
duas bandas, uma boate jovem, três ambientes 
requintados com lounge, sistema ‘all inclusive’ e o 
impecável serviço de atendimento dentro do exigente 
padrão de qualidade do clube. A festa, regada a muita 
animação e bom gosto, terá a decoração em clima 
de luau com tochas e iluminação cênica nos jardins.

1,5 mi em eventos
A Prefeitura de BH, por meio da Belotur, lançou 

nesta semana o edital de patrocínio para eventos 
com potencial turístico a serem realizados na ca-
pital mineira entre os dias 15 de fevereiro e 30 de 

abril de 2018. O valor global do edital é de R$ 1,5 
milhão e a entrega dos envelopes será até o dia 18 
de janeiro. Mais informações no site da Prefeitura 
ou pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.

decole minas!
O Movimento Decole Minas! foi lançado, na sema-

na passada, pelas principais entidades representativas 
dos setores de Turismo, Comércio, Restaurantes e 
Eventos, a fim de barrar a retomada de voos no ae-
roporto da Pampulha, em BH. No dia 12 deste mês, 
a Associação dos Desenvolvedores do Vetor Norte 
ajuizou Ação Civil Pública contra a União e Anac, 
argumentando que a Portaria 911, que libera voos 
comerciais de grande porte na Pampulha, contém 
vícios de ilegalidade e de desvio de finalidade.

sem crise
O Boulevard Shopping fecha 

o ano consolidado como um dos 
principais centros de compras 
de BH. Além de um crescimento 
de 12,3% nas vendas de janeiro 
a outubro, em dezembro, o 
shopping inaugurou as concei-
tuadas marcas, MAC, Samsonite, 
Brooksfield, Farm, Bacio di Latte 
e Lougerie.

um brinde 
a 2018

Lançamento
O juiz Antônio 

Augusto Cançado 
Trindade, da Corte 
Internacional de 
Justiça, lançou o 
livro “Os Tribunais 
Internacionais e 
a Realização da 
Justiça”, no dia 
19 de dezembro, 
na Faculdade de 
Direito da UFMG. 

Antes, proferiu 
u m a  p a l e s t r a 
para um seleto 
grupo de convida-
dos, dentre eles, 
o presidente da 
ACMinas, Lindolfo 
Paoliello e o presi-
dente do Instituto 
dos Advogados 
de Minas Gerais, 
Nilson Reis.
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A cAiXA-PretA dA bHtrAns - O prefeito Alexandre Kalil (PHS) 
falou no início do seu governo que ia abrir a caixa preta da empre-
sa, dando a entender que a relação da BHTrans com as empresas 
de ônibus está sempre em estado de suspeita. Agora, quando as 
companhias reivindicam aumento de 10% nas passagens, Kalil 
vem a público e diz que ele não vai assinar nenhum decreto con-
cedendo acréscimo nas passagens e que não tem nada com os 
problemas das empresas. Faço algumas observações: o prefeito 
melhorou a área de saúde, com o funcionamento 100% do Hos-
pital do Barreiro, com a contratação de mais de mil médicos para 
aprimorar o atendimento nos postos de saúde e UPAs. Mas dizer 
que só vai dar aumento de passagem de ônibus depois de abrir 
a caixa-preta da BHTrans é sinal de que quem ele nomeou para 
o cargo de presidente da instituição é muito incompetente, pois 
até agora não conseguiu abri-la. Enquanto isso, os empresários 
deram uma boa resposta ao próprio Kalil, colocando ônibus novos 
com suspensão a ar e ar refrigerado.

A bHtrans andou mudando o tráfego de veículos em 
várias ruas da antiga Bela Vista, região do Padre Eustáquio. 
Foram mexer num local que não existe nenhum problema 
de trânsito.

enquanto isso, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no 
acesso à Avenida Tereza Cristina, continua um horror!

dinis pinheiro (PP) e Rodrigo Pacheco (PMDB) têm con-
versado muito nos últimos dias. O assunto como não poderia 
deixar de ser é a sucessão ao governo de Minas. Os dois são 
candidatíssimos.

em contagem, o prefeito Alex de Freitas (PSDB) disse 
que só vai discutir aumento de passagens, a partir da tarifa 
de 3,70, preço estabelecido por ele e que os empresários 
conseguiram, por meio de liminar, passar para R$ 4.

noVo celulAr - O ministro Gilmar Mendes, que tem tido 
uma postura polêmica pelas decisões que tomou em favor de 
muitos presos julgados e condenados em vários processos, teve 
que trocar de telefone, pois colocaram o número do seu celular 
nas redes sociais, o que foi um verdadeiro inferno em sua vida.

ViAgem - E o prefeito Alexandre Kalil (PHS) já anunciou que 
só volta ao seu gabinete em janeiro. Neste período do Natal até 
o início do ano, ele deverá viajar para fora do país e em seu lugar 
ficará seu vice Paulo Lamac (Rede).

 na reunião do conselho estadual de turismo, realizada no dia 
14 de dezembro, Anderson rocha recebeu das mãos do secre-
tário Adjunto de turismo, gustavo Arrais, o diploma de menção 
Honrosa pelos serviços prestados ao turismo de minas gerais
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ruy de oliveira melo neto, adminis-
trativo da transimão, e o prefeito de 
contagem, Alex de Freitas (Psdb)

Presidente do minas tênis
clube, ricardo Vieira santiago

e sua mulher denise Lobão
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domingo, dia 24 de dezembro
Paulo Menicucci
Ruibran dos Reis 
Vicente Correa

segunda-feira, 25- (natal)
Jornalista Edilene Lopes - Rádio itatiaia 
Radialista Custódio Pereira 
José Natal Giboschi

terça-feira, 26
Jornalista Milton Naves - Rádio itatiaia 
Vinicius Cantuária 
Cecília Ferramenta

Quarta-feira, 27
Jornalista Milton Colen
Vilma Pereira Dias 

Quinta-feira, 28
Jornalista Vera Godói
Silézio Mendonça - ex-prefeito de Pará de Minas 
João Wilton 

sexta-feira, 29
João de Morais Quintão
Mercedes Caetano de Souza
Letícia Mancini 

sábado, 30 
Ex-deputado Samir Tannus
Professor Roberto Messias Franco
Dr. Luiz Otávio Savassi Rocha

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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NATAL DE MiNAS GERAiS

cemig populariza decoração
natalina em diversos pontos de bH

A lém da tradicional Praça da Liberdade, as luzes 
de Natal estão iluminando outros pontos da ca-
pital mineira. Neste ano quem visitou ou ainda 
vai visitar praça, que está com a decoração 

especial de 120 anos de Belo Horizonte, também pode 
se deslumbrar com outros projetos natalinos da Cemig.

Desde o início de dezembro quem passa por pon-
tos como a Praça Valdete (Alto Vera Cruz), Paróquia 
Nossa Senhora do Morro (Barragem Santa Lúcia), 

Praça Amintas de Barros (Venda Nova), Praça Cristo 
Redentor (Barreiro), Igreja da Pampulha, Complexo 
Itamar Franco, Avenida Afonso Pena (entre a Rua da 
Bahia e a Avenida Álvares Cabral), Avenida Barba-
cena e os prédios do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, Tribunal Regional do Trabalho e Ministério 
Público de Minas Gerais encontra a bela decoração 
de Natal.  A Praça do Cardoso, no Aglomerado da 
Serra, foi o local escolhido para inauguração natalina.

show de luzes na comunidade
Para executar a iluminação no Aglomerado da Serra, por exemplo, foram usados, em oito 

árvores do entorno da Praça do Cardoso, 80 conjuntos de microlâmpadas de LED, 40 estrobos 
(dispositivo óptico), 10 tubos snow e mais diferentes adornos natalinos em cinco postes da 
praça. Também foi construída uma árvore de Natal de 6 metros de altura para deixar o bairro 
mais iluminado e no clima da festividade.

inauguração da Praça cardoso contou com apresentação do coral bdmg
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LUzES ESPECiAiS

TRADiçãO COM iNOVAçãO

SOLiDARiEDADE

A Praça Dona Valdete, localizada na zona Leste 
de Belo Horizonte, no Alto Vera Cruz, conta 
com iluminação de quatro árvores utilizando 50 

conjuntos de microlâmpadas de LED e 25 estrobos. A 
instalação de adornos natalinos foi realizada em dois 
postes da praça e uma mangueira luminosa foi colo-
cada no muro da Escola Estadual Necésio Tavares.

A Paróquia Nossa Senhora do Morro, 
na Barragem Santa Lúcia, localizada 
na região Centro-Sul conta com ilumi-

nação da fachada externa da igreja. O co-
ordenador da Comunidade Santa Rita, que 
pertence à paróquia, Cláudio de Oliveira diz 
que esse trabalho nunca havia sido realizado 
no local. “Para todos nós foi uma novidade 
muito boa. A iluminação deixou nossa igreja 
mais alegre e bonita. Muita gente se lembrou 
de suas origens, pois as paróquias do inte-
rior sempre são decoradas”. 

Ele ainda parabeniza a iniciativa da Ce-
mig. “A nossa comunidade precisava desse 
carinho, foi um trabalho maravilhoso e nós 
não esperávamos que isso acontecesse. É 
gratificante ver, eu dou nota mil”.

Na região do Barreiro, a Praça do Cristo 
Redentor, símbolo do local, também ganhou 
luzes especiais, além de um presépio que 
tem chamado a atenção. A diarista Débora 
Martins, moradora do Milionários, afirma 
que este ano decidiu prestigiar sua própria 
região, já que a Cemig fez um ótimo traba-
lho. “A praça ficou ainda mais receptiva, pois 
a iluminação deixou o local mais tranquilo 
e seguro”.

decoração da Paróquia foi aprovada pela comunidade
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A famosa e espe-
rada iluminação 
da Praça da Li-
berdade recebeu 

um projeto todo especial.  
Neste ano foi realizado um 
concurso que tinha como 
objetivo envolver e valori-
zar os profissionais minei-
ros. “Promovemos, pela 
primeira vez, o concurso 
de ideias para escolher o 
projeto de iluminação da 
Praça da Liberdade. No 
projeto vencedor foram 
levados em consideração 
a criatividade, o diálogo 
com o tema proposto, a 
valorização do patrimônio 
histórico, a viabilidade, a 
sustentabilidade e os ele-
mentos plásticos estéticos 
contidos na ideia”, explica 
a gerente de comunicação 
interna, Nathália Dornellas. 

Para quem não sabe, 
a vencedora do concurso 
foi a arquiteta Maria Ca-
rolina de Assis Quadros, 
de Divinópolis (MG). Sua 
ideia é conceitual e utiliza, 
predominantemente, as 
cores branco frio, branco 
morno, vermelho e verde.  
O projeto conta com mais 
de 350 mil microlâmpadas 
de LED – que são 75% 
mais econômicas que as 
convencionais – e mais de 
1.500 metros de manguei-
ras luminosas. Alameda travessia, na Praça de liberdade, recebeu

decoração em homenagem ao aniversário de 120 anos de bH

A arquiteta diz que a iniciativa da Cemig de abrir 
espaço para que as pessoas contribuíssem 
com ideias foi fascinante. “Fiquei sabendo do 

concurso por um amigo e decidi participar. A inspi-
ração partiu do meu gosto pessoal, já na árvore as 
cores possuem significado para remeter ao triângulo 
vermelho, símbolo da bandeira de Minas. E os outros 

adornos foram pensados de forma a representar os 
principais locais da cidade”.

Ela ressalta que acompanhou a montagem do 
projeto. “Foi uma grande experiência. Aproveito para 
agradecer a colaboração do engenheiro civil Leonardo 
Gomes Neto, que me ajudou com a parte estrutural. 
No mais, só tenho a agradecer pela oportunidade”.

o tema da iluminação da praça da Liberdade foi o aniversário da capital
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luzes deram um charme
especial à praça dona valdete
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A Cemig, por meio do projeto Natal de Mi-
nas Gerais, entregou kits de enfeites para 
decorar praças e outros locais escolhidos 

pelos municípios, além de presentear milhares 
de crianças em todo o Estado com a visita da 
Carreta de Natal do Papai Noel, que conta com a 
presença do bom velhinho para alegrar pessoas 
de todas as idades. 

Ao todo, mais de cem localidades foram bene-
ficiadas com o projeto, que também distribuiu kits 
compostos por conjuntos de microlâmpadas de 
LED e mangueira luminosa.  

Segundo Kelson Dias de Oliveira, engenheiro 
eletricista da Cemig e coordenador do Natal de 
Minas, a iluminação proporcionada pela empresa 
tem repercutido de forma positiva, trazendo alegria e 
beleza nesta época. “A empresa se orgulha de poder 
levar a alegria à população do Estado”, salienta. Já 
sobre a carreta, Dias afirma que a Cemig decidiu 
expandir e levar o projeto para o interior. “Nós 
achamos que outras localidades também merecem 
nossa iniciativa e, por isso, criamos essa ideia para 
percorrer algumas regiões e levar um pouco desse 
evento para todas as pessoas”, afirma.

cerca de cem
municípios
mineiros

foram
contemplados
pela empresa
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•  PRAÇA DA LIBERDADE  •  SEDE DA CEMIG  •  AVENIDA BARBACENA

•  PRAÇA CRISTO REDENTOR - BARREIRO  •  PRAÇA DA IGREJA DA PAMPULHA

•  PRAÇA DONA VALDETE - ALTO VERA CRUZ  •  PRAÇA DO CARDOSO - AGLOMERADO DA SERRA 

•  PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MORRO - BARRAGEM SANTA LÚCIA  

•  PRAÇA AMINTAS DE BARROS - VENDA NOVA  •  AVENIDA AFONSO PENA

Praça do Cardoso
Aglomerado da Serra

Acreditar que é possível e fazer 
diferente é a energia que muda tudo. 

A Cemig iluminou, pela primeira vez, 

vários pontos da cidade.
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•  PRAÇA DA LIBERDADE  •  SEDE DA CEMIG  •  AVENIDA BARBACENA

•  PRAÇA CRISTO REDENTOR - BARREIRO  •  PRAÇA DA IGREJA DA PAMPULHA

•  PRAÇA DONA VALDETE - ALTO VERA CRUZ  •  PRAÇA DO CARDOSO - AGLOMERADO DA SERRA 

•  PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MORRO - BARRAGEM SANTA LÚCIA  

•  PRAÇA AMINTAS DE BARROS - VENDA NOVA  •  AVENIDA AFONSO PENA

Praça do Cardoso
Aglomerado da Serra

Acreditar que é possível e fazer 
diferente é a energia que muda tudo. 

A Cemig iluminou, pela primeira vez, 

vários pontos da cidade.
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A p e s a r 
de muitos acha-

rem, não existe uma lei 
que prevê que as empresas 

devem dar férias aos funcionários 
que possuem filhos junto com o re-

cesso escolar. Contudo, isso pode ser 
acordado entre empresa e empregado.
Fique por dentro do que acontece em 
BH no site: www.bhforkids.com.br 
para a criançada aproveitar as férias.

você sabia?

nat macedo

daniel amaro

“A gente quer ser astronauta, empreendedor”. É sonhando alto 

que o artista Kdu dos Anjos vem inspirando crianças e jovens no 

Aglomerado da Serra. A partir de um curso do Sebrae, Kdu criou o 

“Lá da Favelinha”, centro cultural que oferece oficinas de dança, rap e 

muito mais. É pra isso que o Sebrae Minas trabalha há 45 anos: para 

que o empreendedorismo ajude a transformar a vida das pessoas. 

A gente sonha junto

Márcia Valéria,
técnica Sebrae Minas

Kdu dos Anjos, 
líder comunitário

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais

O fim do ano traz consigo as 
férias escolares e, nesta época, é 
comum ver os pais se lamentan-
do por não terem onde deixar as 
crianças ou, simplesmente, pela 
bagunça que elas fazem em casa 
no período sabático. Mas, será que 
o recesso escolar precisa ser um 
pesadelo?

Segundo a psicóloga da Esco-
la Americana de Belo Horizonte, 
Michelle Rocha, os responsáveis 
devem tomar cuidado ao programar 
o período. “Dependendo da forma 
como os pais lidam com a situação, 
a criança pode ter a ideia de que, 
para eles, passar um tempo com 
ela é um peso. Claro que dá pra 
entender o lado dos adultos, pois 
alguns não conseguem tirar férias 
e precisam arrumar alguém para 
cuidar do filho, mas é uma questão 
de organização”.

Michelle acrescenta que, se 
os pais puderem passar o período 
em casa com as crianças, 
é necessário que en-
tendam como algo 
sadio e não uma 
o b r i g a ç ã o . 
“Isso torna 
o momento 
leve e pra-
zeroso. Se 

eles pensarem em atividades que 
as envolvam, terão uma oportu-
nidade de aproximação e podem, 
inclusive, criar memórias para o 
resto do ano”.

Diversão é o que a estilista Gra-
ziella Freitas deseja agora. “Consegui 
conciliar meu recesso com o da minha 
filha e estou planejando atividades 
para fazermos juntas. Com a corre-
ria, eu raramente consigo passar um 
tempo tranquilo e divertido com ela”.

Ela elucida que, mesmo em meio 
a tantas brincadeiras, é necessário 
manter uma rotina e deixar a criança 
descansar. “Tem que ter equilíbrio. 
Ela deve brincar, mas também rela-
xar. Além disso, ter uma organização 
quanto aos horários da alimentação 
e banho são fundamentais. Muitos 
pais deixam as crianças dormirem 
até mais tarde, pode extrapolar o ho-
rário um pouquinho, mas não tanto, 
porque logo elas retornam as aulas”.

A psicóloga conclui dizendo que 
no mais é fazer cabaninha de lençol, 
brincar de corrida de obstáculos, 
mini-gincanas, noite do cinema 

com pipoca, karaokê, brin-
cadeiras de adivinha-

ção, passear, ir ao 
cinema, e mu-

seus. “Tudo 
isso contribui 

para a di-
versão nas 
férias”.

viajar com animal de estimação
requer cuidados redobrados

Hoje em dia os cães são considerados 
parte da família e nas férias, em que muitas 
pessoas pretendem viajar sem abrir mão de seu 
animal de estimação, alguns cuidados devem 
ser tomados para evitar transtornos. Pensando 
nisso, o Edição do Brasil conversou com o 
veterinário Alexandre Bastos.

Bastos explica que o animal nunca deve 
viajar solto dentro do veículo. “Para a seguran-
ça de todos, o certo é utilizar os cintos especiais 
para cães ou em uma caixa própria para pets e, 
nesse caso, amarrá-la no banco com um cinto, 
porque se o carro der uma freada brusca evita 
que o bichinho seja arremessado”. Ele salienta 
que o suporte deve ser ventilado e com um 
espaço adequado de acordo com cada animal.

De acordo com o veterinário, o cão precisa 
ser preparado para a viagem. “Se ele já está 
acostumado a passear de carro ótimo, mas 
se ainda não estiver, será preciso que ele se 
acostume. Faça que o bichinho entre e saia 
do automóvel como se fosse uma brincadeira 
e sempre dê uma recompensa. Leve o animal 
para passear em locais próximos e vá aumen-
tando a distância gradativamente. Na caixa 
própria também é preciso acostumá-lo. Neste 
caso coloque-a em um local onde o cão goste 
de ficar. Deixar alguns brinquedos de morder 
ou ossinho ajuda bastante”.

Assim como os humanos, os animais tam-
bém podem ter enjoos. Bastos recomenda evi-
tar que o pet viaje com o estômago cheio. “Em 
alguns casos é possível dar alguma medicação 
contra náuseas e enjoos. Mas é importante 
consultar o veterinário antes. Dependendo da 
duração da viagem, será preciso fazer algumas 
paradas para que o animal possa tomar água, 
se alimentar direito e fazer suas necessidades”.

A estudante universitária Roberta Silva vai 
passar duas semanas de férias em Cabo Frio 
no início do ano e vai levar seu Lhasa Apso de 
3 anos. “Esta é a segunda vez que viajamos 
juntos. Ano passado ficamos em uma pousada 
petfriendly e vamos repetir a dose. O lugar tem 
uma paisagem incrível, sem falar no espaço 
que o Sushi tem para brincar. Também é perto 
da praia e podemos caminhar pela orla”. Ela 
diz que é muito apegada ao seu pet. “Acho que 
eu não ia aproveitar muito se eu não levasse 
o Sushi na viagem comigo. Ficar pensando 
que eu deixei ele sozinho em casa. O mais 
interessante é a gente poder se divertir juntos”. 

Roberta conta que pensou que seria mais 
difícil conseguir levar seu melhor amigo para 
a viagem. “Dei uma pesquisada no que seria 
preciso e a primeira coisa que fiz foi consultar 
um veterinário e seguir todas as dicas dele. 

Comprei a caixa própria e fiz a adaptação. E 
como sempre vamos de carro, fica tudo mais 
fácil. Não tive problemas da primeira vez, foi 
muito tranquilo. Eu sempre levo na mala a 
caminha dele, coleira para os passeios, alguns 
brinquedinhos e a ração”, finaliza.

E além de viajar de carro, muitas pesso-
as vão de ônibus ou avião. Nesses casos, o 
veterinário recomenda atenção redobrada. “É 
importante estar em dia com a vacinação. Caso 
não esteja, este é um bom momento para atua-
lizar. Também tem que ter o atestado de saúde 
do animal. Esse documento deve ser feito por 
um médico veterinário e, para ter validade na 
hora do embarque, deve ser emitido em até no 
máximo 10 dias antes da viagem. Essa certidão 
serve para mostrar que o cão foi examinado e 
está livre de doenças”.

Algumas companhias aéreas permitem que 
o cão vá junto com você na cabine de passa-
geiros. Desde que não excedam 10kg e caso 
seja maior, vão no compartimento de cargas 
em uma caixa de transporte própria. A caixa 
deve ser grande o suficiente para acomodar o 
animal e mais as vasilhas de água e comida”. 

Ele recomenda sempre identificar a caixa com 
o nome do animal, além de telefone e endereço 
do dono. Em viagens de ônibus as regras são 
basicamente as mesmas.

penalidades
Você com certeza já viu algum cachorro com 

a cabeça para fora da janela do carro, seja pas-
seando ou durante alguma viagem. No entanto, 
essa é uma situação perigosa que pode trazer 
riscos para os ocupantes do veículo e causar aci-
dentes. E o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
prevê infrações do tipo médio e grave, além de 
multas para os motoristas que forem flagrados 
transportando cães de maneira irregular.

De acordo com a legislação, conduzir 
animais nas partes externas do veículo é con-
siderado uma infração grave, com multa de R$ 
127,69 e cinco pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Transportar o cão à esquer-
da do motorista ou entre os braços e pernas 
também é proibido. Neste caso, a infração é 
média, passível de multa de R$ 85,13 e punição 
de quatro pontos na CNH.

- Consulte o veterinário antes da viagem
- Mantenha todas as vacinas em dia
- Leve objetos que o cão goste
- Verifique se a hospedagem de destino permite a entrada de cães
- Sempre coloque identificação na coleira

dicAs
imPortAntes

animal nunca deve 
viajar solto dentro 
do veículo e nem 
com a cabeça para 
fora da janela
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Pais precisam organizar
férias escolares dos filhos

D
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Sesc Venda Nova (rua Maria Borboleta, s/nº, Novo Letícia) | (31) 3270-8100

Sesc Contagem (rua Padre José Maria de Man, 805, Novo Riacho) | (31) 3270-8100

Sesc Santa Luzia (av. Brasília, 3505, São Benedito) | (31) 3270-8100

Sesc Bom Despacho (av. Maria da Conceição del Duca (D. Saçã), 150, Jaraguá) | (37) 3521-9450

Sesc Sete Lagoas (rua Francisco Vicente, 23, Papavento) | (31) 2106-8250

sesc abre inscrições
para as  ‘miniférias’

Chegou a hora da criançada 
aproveitar as férias e curtir o verão 
no Sesc em Minas. Estão abertas 
as inscrições para as Miniférias, 
com o tema Curtindo o calor adoi-
dado. O cadastro deve ser feito até 
31 de dezembro, exclusivamente 
para os dependentes dos traba-

lhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo. Ao fim deste 
período, ainda havendo vagas, se-
rão abertas as inscrições também 
para o público geral, de 2 a 12 de 
janeiro de 2018.

As Miniférias do Sesc serão 
realizadas em 17 unidades pelo 

estado. Em Belo Horizonte (Sesc 
Venda Nova), Região Metropolita-
na de BH (Contagem e Santa Lu-
zia) e Grande BH (Bom Despacho 
e Sete Lagoas), elas ocorrem de 15 
a 26 de janeiro. Podem participar 
crianças, de 4 a 12 anos. As vagas 
são limitadas.

Confira abaixo o valor das inscrições:

unidAde
dePendente de trAbAlHAdor

do comércio de bens,
serViços e turismo

PÚblico gerAl

Sesc Venda Nova R$ 90,00 R$ 180,00

Sesc Contagem R$ 90,00 R$ 180,00

Sesc Santa Luzia R$ 60,00 R$ 120,00

Sesc Bom Despacho R$ 80,00 R$ 160,00

Sesc Sete Lagoas R$ 80,00 R$ 160,00

procure a unidade de sua preferência para informações:

sobre as ‘miniférias’

O projeto tem o objetivo de 
proporcionar lazer e entreteni-
mento para as crianças, além de 
oferecer comodidade, tranqui-
lidade e segurança aos pais e/
ou responsáveis, no período das 
férias escolares. Durante os dias 
das atividades, os participantes 

têm a oportunidade de viven-
ciar uma ampla programação, 
que envolve diversos conteúdos, 
como atividades esportivas, jogos 
e brincadeiras, danças e artes, 
sendo todos esses relacionados a 
uma temática, que proporciona 
diversão e fantasia.

http://www.bhforkids.com.br
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nat macedo

3% da população sofre
algum transtorno mental
Campanha Janeiro Branco conscientiza sobre a importância de cuidar do emocional

Reza a lenda que, no primeiro dia do ano, re-
cebemos um livro em branco que possui 365 
páginas para escrevermos uma nova história. 
A virada do ano simboliza para muitos o reco-

meço. Foi pensando nisso que a Campanha Janeiro 
Branco foi criada. “É o primeiro mês do ano. E a cor 
branca nos convida a criatividade e a refletir o que 
podemos ou não fazer para mudar de vida e cuidar 
da mente”, explica o psicólogo e idealizador da ação, 
Leonardo Abrahão.

Porém, ainda é um desafio falar sobre saúde 
mental. Dados da OMS apontam que 322 milhões de 
pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. No 
Brasil, 5,8% da população é acometida pela patologia, 
o número diz respeito a 11,5 milhões de indivíduos. 
Já a ansiedade atinge cerca de 9,3% dos brasileiros, 
porcentagem equivalente a 18,6 milhões de pessoas. 

Para Abrahão, o assunto tem ganhado cada vez 
mais visibilidade. “A humanidade tem sofrido crescente 

adoecimento emocional que se expressa por meio da 
explosão nas taxas de transtornos mentais. Essas 
doenças são a ponta do iceberg. O assunto caiu na 
nossa frente porque, agora, a sociedade sofre os 
efeitos colaterais de um estilo de vida que tem levado 
a um desestabelecimento emocional”.

Ele acrescenta que tratar dessa temática ainda é 
um tabu. “Uma das possíveis explicações para isso são 
os reflexos da falta de sentido em que a humanidade 
mergulhou. E se as pessoas estão sequestradas pela 
lógica da produtividade, objetividade, preocupação 
com números, materialismo e consumismo desenfre-
ado, não querem ser questionadas em relação ao seu 
estilo de vida”.

De acordo com o psicólogo, a campanha visa 
criar uma cultura da saúde mental. “Toda a sociedade 
cobra que se tenha médicos, máquinas para exames, 
cirurgias, hospitais, leitos, ou seja, existe uma cultura 
da saúde física e dos cuidados necessários. Mas não 
vemos isso no que se refere a recursos para cuidar da 
mente, como psicoeducação nas escolas, psicólogos 
no SUS e verba para isso”.

Abrahão destaca que o afeto, diálogo, presença 
e sentido de vida são fundamentais para manter o 
emocional equilibrado. “O tanto que a gente trabalha 
e consome vale a pena? Estou vivendo para pagar 
conta? Eu amo o que eu faço? Nós nascemos carne 
e osso, mas é por meio da linguagem, simbolização e 
comunicação que o ser humano vai se constituindo. A 
presença também é essencial em um mundo de virtu-
alização. E, claro, estarmos bem com nós mesmos”.

Foi justamente para se sentir bem consigo mesma, 
que a estagiária Gabrielle Silva decidiu fazer terapia. 
Ela diz que uma falha no tratamento de uma infecção 
urinária desencadeou um desestabelecimento emo-
cional. “O problema subiu para o rim e fiquei quase 
um ano em tratamento. Fui afastada do trabalho e não 
conseguia ir para a faculdade. Foi muito desgastante”.

Após 6 meses de terapia, Gabrielle já nota dife-
rença. “Fui auxiliada não só nessa questão, mas em 
outras. Eu cobrava muito de mim e dos outros, hoje sei 
a hora de parar, tenho o pé no freio. Sei que desistir 
de algumas coisas não é sinal de fraqueza e que está 
tudo bem começar de novo. Aprendi a ter prazer nas 
pequenas coisas e voltei a fotografar por puro amor. 
Antes eu não fazia nada por mim, agora entendo que 
não estou sozinha”, conclui.

“A sociedade
sofre os efeitos
colaterais de
um estilo de
vida que tem
levado a um

desestabelecimento 
emocional”

depressão e ansiedade encabeçam a lista dos problemas

Pi
xa

ba
y

encomende o seu
pelos telefones (34)99966-1835, 
(34)99315-0051, (34)99315-0051

e ajuda a promover essa ideia.

ProgrAmAçÃo cinemArK
BH SHopping (21/12/2017 A 27/11/2017)

SAlA FilmE HoRÁRioS
1 Extraordinário - 10 anos lEg 13:40  16:20  19:00  21:30 (seg a sáb) 13:00  15:50 (dom)

2 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D XD DBoX 15:10  18:20  21:40 (seg a sáb) 15:10 (dom)

2 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos DuB 3D XD DBoX 12:00 (ter a dom)

3 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos DuB 3D DBoX 14:30 (ter a dom) **11:15 (sáb e dom, hr extra)

3 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D DBoX 17:45  21:00 (seg a sáb)

3 Jogos mortais: Jigsaw - 18 anos lEg 12:10 (ter e qua)

3 o poder e o impossível - 12 anos lEg 12:10 (qui e sex)

4 liga da Justiça - 12 anos lEg 19:20 (seg) 14:10  19:20 (ter e qua)

4 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 16:50  22:00 (seg a qua) 16:50  19:20  22:00 (qui a sáb) 14:40 (dom)

4 Jogos mortais: Jigsaw - 18 anos lEg 14:10 (qui a sáb) 12:20 (dom)

4 Especial de natal Doctor Who - 12 anos lEg 17:00 (seg)

5 As Aventuras de tadeo 2 - livRE DuB 3D 13:00  15:20  17:30 (ter a dom) 

5 Suburbicon: Bem vindos ao paraíso - 16 anos lEg 19:50  22:10 (seg a qua) 22:10 (qui a sáb)

6 Extraordinário - 10 anos DuB 18:00  20:40 (seg a sáb)

6 Estrela de Belém - livRE DuB 12:05  14:00  16:00 (ter a sáb) **11:30 (dom, hr extra)

7 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 13:50  17:05  20:20 (seg a sáb) 13:50 (dom)

8 D.P.A - Detetives do Prédio Azul - LIVRE ORI 12:50  15:30 (qui a dom)

8 o Rei do Show - 10 anos lEg 17:40  20:30 (seg/qui a sáb) 12:50  15:30  17:50  20:30 (ter e qua)

9 Fala Sério, mãe! - 10 anos oRi 13:30  16:10  18:10  20:50 (seg a qua) 

9 os parças - 12 anos oRi 13:10  15:40  18:10  20:50 (qui a sáb) 13:10  15:40 (dom)

10 liga da Justiça - 12 anos lEg 18:30  21:15 (qui a sáb)

10 liga da Justiça - 12 anos DuB 12:20 (qui a sáb) 11:50 (dom)

10 o Rei do Show - 10 anos lEg 21:10 (seg) 19:10  21:50 (ter a qua)

10 os parças - 12 anos oRi 18:50 (seg) 13:20  16:30 (ter e qua)

10 Suburbicon: Bem vindos ao paraíso - 16 anos lEg 15:00 (qui a sáb) 14:25 (dom)

pÁtio SAvASSi (21/12/2017 A 27/11/2017)

SAlA FilmE HoRÁRioS
1 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 13:40  16:30  19:10  22:10 (qui a sáb) 13:40 (dom)

1 o Rei do Show - 10 anos lEg 18:40  21:25 (seg) 13:30  16:00  18:30  21:10 (ter e qua)

1 Estrela de Belém - livRE DuB 11:40 (sáb e dom)

2 Fala Sério, mãe! - 10 anos oRi 17:40  20:00  22:05 (seg a qua) **12:30  14:50 (ter e qua, hr extra)

2 os parças - 12 anos oRi 12:30  15:00  18:00  20:30 (qui a sáb) 12:30  15:00 (dom)

3 o Rei do Show - 10 anos lEg 19:50  22:20 (seg) 19:10  21:50 (ter a sáb) 

3 As Aventuras de tadeo 2 - livRE DuB 3D 16:50 (seg) 12:20  14:30  16:50 (ter a dom)

4 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 22:15 (seg) 13:00  22:15 (ter e qua)

4 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D 19:00 (seg) 15:45  19:00 (ter e qua) 17:45  21:00 (qui a sáb)

4 gosto se Discute - 12 anos oRi 13:20  15:30 (qui a dom)

5 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D 15:10  18:20  21:40 (ter a sáb) 15:10 (dom)

5 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos DuB 3D 18:20  21:40 (seg) 12:00 (ter a dom)

6 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D 17:10  20:20 (seg) 13:50  17:10  20:20 (ter a sáb) 13:50 (dom)

7 Extraordinário - 10 anos lEg 19:20   22:00 (seg) 14:00  16:40  19:20  22:00 (ter a sáb) 

7 Especial de natal Doctor Who - 12 anos lEg 17:00 (seg)

8 Extraordinário - 10 anos lEg 18:10   21:10 (seg) 12:50  15:40  18:10  21:10 (ter a sáb) 
12:50  15:40 (dom)

DiAmonD mAll (21/12/2017 A 27/11/2017)

SAlA FilmE HoRÁRioS
1 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D 18:20  21:40 (seg a sáb) 12:00  15:10 (ter a dom)

2 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 13:30  16:20 (qui a sáb) 13:00  15:40 (dom)

2 o Rei do Show - 10 anos lEg 18:30  21:00 (seg) 13:00  15:30  18:30  21:00 (ter e qua) 
19:15  21:50 (qui a sex)

3 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 18:30  21:00 (qui a sáb)

3 Extraordinário - 10 anos lEg 19:30  22:00 (seg) 14:00  16:40  19:10  22:00 (ter e qua)

3 Duas de mim - 12 anos oRi 14:00  16:10 (qui a sáb) 13:45  15:50 (dom)

3 Especial de natal Doctor Who - 12 anos lEg 17:00 (seg)

4 Fala Sério, mãe! - 10 anos oRi 16:30  19:00  21:20 (seg) 12:30  14:30  16:30  19:00  21:20 
(ter e qua)

4 Extraordinário - 10 anos lEg 13:00  15:40  18:40  21:20 (qui a sáb) 12:50  15:30 (dom)

5 Star Wars: os Últimos Jedi - 12 anos lEg 3D 17:25  20:40 (seg) 14:10  17:25  20:40 (ter a sáb) 14:10 (dom)

6 Assassinato no Expresso do oriente - 12 anos lEg 20:20 (seg a qua)

6 As Aventuras de tadeo 2 - livRE DuB 3D 16:00  18:10 (seg) 13:50  16:00  18:10 (ter e qua) 
12:30  14:30  16:40  19:40 (qui a sáb) 

6 Extraordinário - 10 anos lEg 22:00 (qui a sáb)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< pRogRAmAÇÃo SuJEitA A AltERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Apesar da instabilidade políti-
ca e da barbárie da corrupção, a 
economia brasileira deu sinal de 
recuperação no final do ano, ten-
do em vista uma melhora na per-
formance de alguns segmentos.

O ano de 2017, a propósito 
dos anteriores, foi bastante 
complicado. Isso em função da 
instabilidade política, gerada 
pelo altíssimo índice de corrup-
ção e pela prisão de dezenas de 
políticos, até então tidos como 
importantes para o país.

A economia brasileira difere 
bastante das de diversos outros 
países, inclusive de alguns con-
siderados desenvolvidos. O fato 
é que a nossa economia, além 
de ser grande, tem commodities, 
como: agrícola, pecuária, mine-
ral e petróleo.

A partir do segundo semes-
tre, alguns segmentos impor-
tantes começaram a apresentar 
crescimento, como é caso do 
automobilístico. Outro setor 
considerado importante para 
a economia nacional, por ser 
estratégico e que apresentou 
crescimento foi o de consórcios.

Algumas empresas do ramo, 
como é o caso da Multimarcas 
Consórcios, talvez em função 
de seu projeto expansionista 
implementado a partir de 2013, 
tem apresentado crescimento 
espetacular, bem acima da mé-
dia nacional: (99% em vendas de 
novas cotas; 108% em créditos 
comercializados e 261% em seu 
Patrimônio Líquido Ajustado - 
PLA), nos 10 primeiros meses de 
2017 comparados com o mesmo 
período de 2016.

Durante o ano de 2017 foram 
implementadas coisas importan-
tes para o país; a reforma traba-
lhista foi aprovada, os salários su-
biram média de 2%. Isso parece 
pouco, mas como a infração caiu, 
não é tão ruim assim. Além disso, 
a taxa de juro básica (Selic) teve 
queda de 13% para 7%.

A economia deve fechar o 
ano com crescimento de 1%. 
Isso pode ser pouco, mas é me-
lhor do que declínio. As contra-
tações, com carteiras assinadas, 
superaram as demissões em 
outubro, apesar do desemprego 
ainda ser muito alto.

O governo, a seu modo, vem 
implementando esforços para 
colocar o país nos eixos. Depois 
de conseguir se manter no poder, 
conseguiu aprovar a reforma 
trabalhista e, agora, está se pre-
parando estrategicamente para 
aprovar a reforma da previdência 
que, apesar de criticada por 
muitos, segundo o governo, é ne-
cessária para evitar a falência da 
instituição em um futuro próximo.

Apesar do rombo do setor 
público passar dos R$ 160 
bilhões, que é igual a 2,4% do 
PIB, a queda dos juros também 
aliviou as contas do governo. 
As exportações estiveram em 
alta, deixando o saldo da ba-
lança cerca de R$ 60 bilhões 
positivo.

Finalmente, é importante 
destacar que esse ano o gover-
no tomou medidas importantes 
para a economia, por exemplo, 
voltou a privatizar e fez com 
que a Petrobras adotasse po-
lítica de preços de mercado e, 
talvez, feche 2017 com algum 
lucro, fato que não ocorria 
desde 2013.

ADvogADo, EmpRESÁRio E ConSElHEiRo BEnEméRito Do CluBE
AtlétiCo minEiRo – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

Fabiano Lopes Ferreira

recuperação econômica

Quadros da campanha

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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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.

pis. Menos de 10% do dinheiro do 
PiS/Pasep liberado para idosos com 
mais de 70 anos foram sacados até 
semana passada. Do total de R$ 9 
bilhões, os beneficiários retiraram na 
Caixa Econômica Federal e no Banco 
do Brasil R$ 764 milhões. A quantia 
para esse grupo foi liberada no dia 19 
de outubro. (Fonte: O Globo)

o rei. Duas raridades na voz de 
Roberto Carlos, “João e Maria”, “Fora 
do Tom”, ambas de Carlos imperial 
(1935-1992) e lançadas em 1959, 
antes da explosão da Jovem Guarda, 
farão parte de 24h de programação 
do Rei que o canal “Sound” da 
Globo, colocará no ar este mês de 
dezembro. (Fonte: O Globo)

entidades sindicais. Estatísticas 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
de 2016 mostraram que existem 
16.740 mil sindicatos ativos no país 
(72,49% laborais e 27,51% patronais) 
com 19,5% de associados entre 94 
milhões de trabalhadores. Juntos, 
arrecadam quase R$ 2 bilhões por 
ano e empregam cerca de 150 mil 
pessoas. A maior concentração das 
entidades se encontra na região 
Sudeste, mais de 5 mil. Só em Minas 
Gerais são 1.851 entidades sindicais. 

boas Festas. Aos amigos e ami-
gas leitores, aos colaboradores deste 
semanário, aos diretores, obrigado 
pela paciência e compreensão. 
Vamos torcer para que 2018 seja 
um ano cheio de esperança, paz e 
prosperidade.

c A n A l   A b e r t o

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

debAte com PresidenciáVel

VinHo mAis bArAto

seminário

A convite da Rede Brasil de Sustentabilidade 
a Confederação Nacional do Turismo (CNTur), 
participou do primeiro de uma série de debates 
que se propõe com os prováveis candidatos à 
Presidência da República em 2018. O executivo 
CNTur, José Osório Naves, esteve em Cuiabá 
no dia 16 de dezembro, onde foi recebido pelas 
ex-senadoras Marina Silva e Heloisa Helena, 
da Rede. Naves apresentou relato do Fórum 
Econômico Mundial que mostra ser o turismo a 
atividade econômica que mais cresce no mundo, 
enquanto a Organização Mundial do Turismo 
(OIT) indica a paralisia da área turística no Brasil, 
estando na 29ª posição no ranking internacional 
e em 6º lugar em crescimento na América Latina. 
Ele salientou em sua fala que o fenômeno do não 
crescimento e estagnação do turismo no país é 
a falta de investimentos e de continuidade de 
políticas públicas com planos, projetos e ações, 
que muda a cada governo, sem focar o setor 
para o desenvolvimento nacional.  O represen-
tante disse que 30% do PIB de Portugal advém 
do turismo. E que o México investe anualmente 
U$S 450 milhões em sua divulgação externa, 
recebendo perto de 80 milhões de visitantes/ano, 
enquanto o Brasil investe apenas 17 milhões e 
patina no patamar dos 5.5 milhões, perdendo ter-
reno para a Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia 
e Peru, que nos últimos 10 anos cresceu 360% 
o seu receptivo internacional.

Os vinhos brasileiros que, hoje, chegam 
a custar mais caro do que alguns importados 
poderão ficar até 50% mais baratos. A redução 
significativa do preço deve virar realidade com a 
criação de uma Zona Franca, a ser instalada no 
Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. A novidade 
foi anunciada em audiência pública sobre o enotu-
rismo, um segmento da atividade turística que se 
baseia em viagens para a apreciação de vinhos. O 
debate aconteceu na Câmara Federal Herculano 
Passos (PSD-SP). (Fonte: Revista Hotéis)

A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares do Estado de Minas Gerais (FHORE-
MG) realizou o Seminário de Hotelaria, Gastro-
nomia e Turismo, na cidade de Passos/MG, na 
sede da AMEG - Associação dos Municípios da 
Microrregião do Médio Rio Grande, Rua Benedita 
da Silveira Maia nº 144. O evento foi um sucesso 
e contou com a participação do prefeito Carlos 
Renati Lima Reis.

No último dia 16 de novem-
bro, a Prefeitura de Esmeraldas 
realizou uma reunião, na Câmara 
dos Vereadores, com o Sindicato 
de Trabalhadores em Transportes 
Suplementares e Alternativos de 
Passageiros de Belo Horizonte, Be-
tim e Sete Lagoas – Sinttasc-MG. 

O encontro teve a participa-
ção dos vereadores Jares Silva 
(PTdoB), Maurício Melo (PSD), 
Osvaldo Pereira (PMDB), Agnaldo 

Oliveira (SD) e Flavia Leroy (PSD), 
bem como os representantes do 
executivo municipal, como Bernar-
do Baudson, Secretário de Obras, 
Trânsito e Transporte; Tulio Diniz, 
assessor de Trânsito e Segurança 
Pública; e Anselmo Miranda. 

A reunião teve como pauta o 
estudo para a viabilizar a implan-
tação do transporte alternativo em 
Esmeraldas. A ação visa proporcio-
nar melhorias e benefícios para o 

usuário do transporte coletivo, tais 
como maior conforto, segurança e 
economia, facilitando o direito de ir 
e vir de toda a população.

O transporte alternativo trouxe 
grandes benefícios a algumas ci-
dades que já adotaram a prática, 
como por exemplo Betim. Após a 
implantação, houve um aumento 
na geração de empregos diretos 
e indiretos, fato que aqueceu a 
economia local.

Prefeito de matozinhos entrega
nova ubs para a população

prefeitura estuda implantação de 
transporte alternativo em esmeraldas

Durante solenidade que reuniu 
moradores, autoridades e servido-
res municipais, o prefeito de Ma-
tozinhos, Antônio Divino (PMDB), 
entregou a nova UBS Cruzeiro. O 
local vai oferecer, juntamente com 
a equipe de saúde, um atendimen-
to de qualidade com mais conforto 
e bem próxima da comunidade 
local. 

A nova unidade já está em fun-
cionamento e possui uma vasta in-
fraestrutura, com área de recepção 
e espera onde há sanitários para 
pacientes, além diversas saldas 
especificas, como a de reunião, 
educação, triagem, coleta, atendi-
mento multiprofissional, curativos e 
vacinação. O local também possui 
consultório ginecológico, cuidados 
básicos, escovário, lavagem, de-
sinfecção de materiais, esteriliza-
ção de materiais médicos e abrigo 
de resíduos sólidos.

A dona de casa, Elienai Car-
men Francisco disse que antes da 
inauguração da UBS Cruzeiro tinha 
que sair do seu bairro para procurar 
atendimento médico. “Eu saia do 
bairro Alvorada e ir ao Progresso 
para consultar. Graças a Deus 
está mais perto da minha casa, o 
que facilita trazer as minhas filhas. 
É muito importante essa obra, o 
prefeito está de parabéns”.

Já a enfermeira Carla Raid Fer-
nandes, há 14 anos atua município 
atendendo no PSF Cruzeiro, desta-
ca que a comunidade recebeu um 
presente: “A população merece um 
lugar decente, onde possam aguar-

dar pelas consultas com conforto 
e dignidade. Além disso, quando 
temos um local mais adequado para 
trabalhar, uma sala de curativo in-
dependente podemos desenvolver 
melhor o serviço”, observou.  

A presidente da Associação do 
bairro Cruzeiro, Aparecida Ribeiro 
Brandão Cruz, ressaltou a impor-
tância da obra para os moradores. 
“É uma unidade que vai dar espaço 
físico tanto para a comunidade 
como para os servidores”.

O prefeito reinterou que os 
recursos do município empre-
gados para a execução da nova 
UBS demonstram que é possível 
realizar obras, desde que haja 
compromisso com o bem público. 
“É administrar com seriedade e 
respeito ao cidadão; é aplicar até 
os centavos no interesse público 
e não deixar que o dinheiro seja 
desviado para aquilo que não é 
essencial para a vida. É isso que 
nós temos feito”.

Antônio divino: “é administrar com seriedade e respeito ao cidadão”
PM
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Prefeito Vittorio
Medioli (PHS)

com o advogado
Vicente Amorim, 

em recente
acontecimento

em Betim
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DESEmBARgADoR Do tJmg E BACHAREl Em
ComuniCAÇÃo SoCiAl – ws-paiva@hotmail.com

WAnDERlEy pAivA

Loraynne araujo

o seu consórcio multibrasileiro
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VALORIZE 
INVESTIMENTOS 
QUE OFERECEM 

LIQUIDEZ DIÁRIA.
Seu bem-estar está 
sempre em alta no Sesc. 
São diversas opções de 
lazer, como prática de
esportes, clubes 
recreativos e viagens
pelo país. E o melhor:
o custo-benefício
é dos mais atrativos. 
Reserve um tempinho 
para investir em você:
seu dia rende mais 
quando você vive boas 
histórias.

Cultura | Educação | Esporte | Turismo | Saúde | Ação Social

sescmg.com.br1º concurso
grogotó gourmet
 

O Núcleo de Extensão da Faculdade Senac – 
Campus Barbacena, em parceria com o Hotel Senac 
Grogotó lançou, em novembro de 2017, o 1º Concurso 
Grogotó Gourmet, que selecionou as melhores receitas 
de sanduíches e pratos principais para comporem o 
cardápio do Hotel. Participaram do concurso alunos do 
Senac matriculados nos cursos de Cozinheiro; gradu-
ação tecnológica em Hotelaria; graduação tecnológica 
em Gastronomia e MBA em Gestão Gastronômica 
Hoteleira.

 
Os temas dos pratos foram baseados nas raízes 

mineiras e avaliados com critérios de viabilidade, 
criatividade e execução. O júri técnico foi composto 
por grupos de especialistas, entre eles, os três chefs 
executivos do Senac, Ronie Peterson, Mauro Cesar 
e Luciano Avellar.

 
O resultado final contemplou três primeiros lugares 

para a categoria Sanduíche Gourmet e Prato Principal. 
Acompanhe o nome dos vencedores:

 

cAtegoriA sAnduÍcHe gourmet
1º lugAR: BEATRIZ MENDES E ANA CAROLINA 

FERREIRA, alunas da Graduação Tecnológica em 
Hotelaria de Barbacena;

2º lugAR: JULIANO GUSTAVO ROCHA GO-
DINHO, aluno do MBA em Gestão Gastronômica e 
Hoteleira de Barbacena;

3º lugAR: MARTINHO CAETANO, aluno do MBA 
em Gestão Gastronômica e Hoteleira de Barbacena.

 

cAtegoriA PrAto PrinciPAl
1º lugAR: JULIANO GUSTAVO ROCHA GO-

DINHO, aluno do MBA em Gestão Gastronômica e 
Hoteleira de Barbacena;

2º lugAR: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES 
E THAYNÁ DINIZ FERREIRA, aluno da Graduação 
Tecnológica em Hotelaria de Barbacena;

3º lugAR: LUCIANA MARTINS CARNEIRO, 
aluna da Graduação Tecnológica em Gastronomia de 
Belo Horizonte;

4º lugAR: MICHEL BARBOSA PEREIRA, aluno 
do curso de Cozinheiro de Barbacena.

1º lugAr
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Vitor eudes é destaque
no sub-20 do cruzeiro
Jovem goleiro pede passagem na equipe profissional

O Cruzeiro tem fama de re-
velar bons goleiros. Foi as-
sim com Raul Plassmann, 
Gomes, Fábio, Jefferson, 

Rafael e, agora, Vitor Eudes. Com 
19 anos, o jovem arqueiro não 
sentiu a pressão de jogar com a 
camisa celeste e defendeu pênaltis 
nas finais contra o Coritiba e Atlé-
tico. As boas atuações levaram a 
equipe ao título brasileiro do sub-
20, à conquista da Supercopa e à 
Libertadores da categoria no ano 
que vem - competição que será dis-
putada no Uruguai, em fevereiro.  

Natural de Contagem, região 
metropolitana de Belo Horizonte, 
há 2 anos, Vitor jogava em um time 
amador da cidade, o Frigoarnaldo. 
Ele conta que a oportunidade de 
ir para o Cruzeiro surgiu após um 
jogo entre a sua antiga equipe 
contra a Raposa. “Fizemos duas 
partidas contra eles no mineiro, 
uma ganhamos e a outra perde-
mos. Mas fui bem e me chamaram 
para fazer uma avaliação”. 

Vitor afirma que teve que 
aprender a lidar com o peso da 
camisa, mas que agora é tranquilo. 
“As pessoas já estão me reconhe-
cendo na rua, pedindo para tirar 
foto e acho isso muito legal, porque 

é a valorização do trabalho. Mostra 
que estou fazendo bem feito”.  

Ele conta que o seu ídolo no 
futebol é o goleiro Fábio, também 
conhecido por pegar pênaltis em 
momentos decisivos. “Desde de 
pequeno eu sou cruzeirense e 
sempre tive ele como espelho”. 
Por estar no sub-20, Vitor treina 
com frequência com os atletas da 
equipe profissional e, consequen-
temente, com aquele que é o seu 
modelo de atleta. “Na primeira vez, 
me senti um pouco impactado pela 
situação. Porém, com o tempo, 
isso foi se tornando algo rotinei-
ro. Os jogadores do profissional 
acabam passando a experiência 
deles para gente”. 

título contra o Atlético 
Ao ser questionado sobre o título 

da Supercopa conquistado em cima 
do Atlético, no Independência, o ar-
queiro diz que foi uma vitória diferen-
te das demais. “Estávamos jogando 
dois campeonatos, o brasileiro e o 
mineiro. Na segunda competição 
entramos com o time reserva, como 
o Galo tem uma boa equipe, ganha-
ram o primeiro jogo, por isso o título 
foi muito comemorado”. 

Contudo, Vitor acrescenta que 
possui amizade com jogadores 
do Atlético e que não sofre com 
a pressão do rival. “Como sou de 
Minas, vivo essa rivalidade. Alguns 
amigos atleticanos vieram brincar 
comigo, falando que torcem pela 
minha carreira, mas que eu não 
deveria ter pego os pênaltis”.  

Expectativa para o futuro
O goleiro revela que está an-

sioso para disputar a Libertadores 
em 2018. “Será uma boa expe-
riência, algo a mais na carreira, 
afinal vamos jogar uma competição 
sul-americana”. 

Ele revela ainda que está 
trabalhando duro para conseguir 
uma vaga na equipe profissional. 
“Quando cheguei no Cruzeiro ti-
nham outros goleiros muito bons, 
mas treinei bastante e conquistei 
meu espaço. E é assim que as 
coisas funcionam, tem que se dedi-
car para colher os resultados. Se a 
oportunidade aparecer, vou agarrar 
da melhor maneira possível”.
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troféu guará premia os melhores de 2017
A Rádio Itatiaia promoveu no 

último dia 12 a escolha dos melhores 
no futebol mineiro em 2017 na 55ª 
edição do Troféu Guará, considerado 
o mais tradicional e importante prê-
mio do futebol mineiro. Como tradicio-
nalmente ocorre, a imprensa mineira 
elegeu os destaques da temporada. 

O Troféu Guará é reconhecido 
pelo público e exalta os destaques 
da temporada em todas as posições. 
Criado em 1962 pela Rádio Itatiaia, a 
premiação é composta por uma lista 
única e final, onde a soma dos votos 
de toda a mídia esportiva, entre rádios, 
televisões, revistas e jornais, elegem 
os melhores do ano. A premiação teve 
seu nome escolhido em homenagem 

ao grande jogador do Clube Atlético 
Mineiro nas décadas de 30 e 40, 
Guaracy Januzzi, o Guará.

Foram escolhidos os jogadores 
que se destacaram no ano, além 
do melhor árbitro, dirigente, jogador 
revelação, craque, artilheiro, técnico 
e preparador físico.

O Cruzeiro, campeão da Copa do 
Brasil, dominou a seleção, com seis 
nomes, seguido por três do Atlético e 
dois do América, campeão da Série 
B. O comando da seleção foi do 
técnico americano Enderson Moreira.

O América também levou o prê-
mio de melhor preparador físico da 
temporada: Edy Carlos Toporowicz 
Soares. O presidente do Coelho Alen-

técnico: Enderson Moreira (América)
preparador físico: Edy Carlos Toporowicz Soares (América)

dirigente do ano: Alencar da Silveira Júnior (América)
Jogador revelação: Murilo (zagueiro do Cruzeiro)

melhor árbitro: igor Junio Benevenuto
craque do ano: Thiago Neves (Cruzeiro)

artilheiro: Fred (Atlético)
campeão mineiro: Atlético

campeão brasileiro da série b: América
campeão da copa do brasil: Cruzeiro

prêmio guará especial: Eduardo Maluf (homenagem póstuma).

SELEçãO GUARá DE 2017:
goleiro: Fábio (Cruzeiro)

lateral-direito: Marcos Rocha (Atlético)
Zagueiros: Messias e Rafael Lima (América)
lateral-esquerdo: Diogo Barbosa (Cruzeiro)

volantes: Henrique e Hudson (Cruzeiro)
meias: Otero (Atlético) e Thiago Neves (Cruzeiro)

atacantes: Fred (Atlético) e De Arrascaeta (Cruzeiro)

car da Silveira Júnior levou o troféu 
como melhor dirigente. O árbitro es-
colhido foi Igor Junio Benevenuto. Já 
revelação do Troféu Guará em 2017 
foi o zagueiro cruzeirense Murilo. O 
artilheiro da temporada foi o atletica-
no Fred. E o craque do ano foi o meia 
celeste Thiago Neves. 

Houve ainda o prêmio Guará 
Especial, homenagem póstuma, a 
Eduardo Maluf. O ex-dirigente foi 
diretor de futebol no Cruzeiro e, por 
último, no Atlético. Ele faleceu em ju-
nho, depois de lutar contra um câncer 
no estômago. Muito justa a homena-
gem a Maluf, um dos dirigentes mais 
importantes das últimas décadas do 
futebol mineiro.  

Feliz natal e um próspero Ano novo!

confira a lista completa dos vencedores da 55ª edição do troféu guará:

Perfil:

nome completo: Vitor Eudes de Souza Costa

posição: Goleiro

data de nascimento: 21/10/1998

naturalidade: Belo Horizonte-MG

altura: 1,93m

títulos: Campeonato Mineiro Sub-20 (2016), Torneio
Quadrangular Sub-20 de São João Del Rei-MG (2017),
Campeonato Brasileiro Sub-20 (2017) e Supercopa Sub-20 (2017)

carreira: Desportivo Minas (2012-2014), Araxá (2014),
Frigoarnaldo (2015-2016) e Cruzeiro (desde 03/2016).


