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MEC afirma ainda que o novo Fies será mais
sustentável e vai atender, realmente, quem
mais necessita. Educação – Página 8
Divulgação/internet

ados do Ministério da Educação
(MEC) mostram que, em 2016, a
inadimplência no Fundo de Financia-
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Inadimplência provoca
rombo de R$ 32 bi no Fies

Continuidade da parceria entre os partidos
PMDB e PT fortaleceria Pimentel

Imóveis fracionados

Corrida Insana acontece em BH
Em sua 2ª edição,
a Corrida Insana chega à BH no dia 26 de
maio. A brincadeira
tem como objetivo
oferecer atividades
físicas aos participantes. O percurso deste
ano conta com 12 obstáculos e será realizado no Mineirão.

ESPORTE – Página 12

Juiz de Fora

Os contratos coletivos, ou melhor, a compra fracionada, pode ser uma boa alternativa para quem não tem o valor integral para adquirir um imóvel de temporada.
No entanto, é preciso ter cuidado com essa modalidade de negócio que tem crescido
nos últimos anos.

Vereadores fazem devolução
de R$ 3 milhões à prefeitura
PMJF

Política – Página 3

Governo de Minas

As conversas relativas à sucessão para o
governo de Minas indicam a possibilidade
de uma renovação da aliança entre o PT e o
PMDB mineiro. Desta maneira, o governador
Fernando Pimentel (PT) aparece disputando
a reeleição. Há ainda especulações sobre a
filiação do deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB) ao Democratas. Já no interior,
quem domina a cena é o ex-presidente da
ALMG Dinis Pinheiro (PP).

LOUCURA, LOUCURA:
Divulgação

Possível reedição de
aliança entre PT e PMDB
esquenta sucessão estadual

ECONOMIA – Página 5

Os cofres da Prefeitura de Juiz de Fora
começaram o ano com R$ 3 milhões a
mais. A quantia foi devolvida, em um ato
simbólico, pelo presidente do Legislativo,
vereador Rodrigo Mattos (PSDB), ao prefeito Bruno Siqueira (PMDB). O valor será
destinado à área da saúde.

Facebook virou negócio lucrativo
“Ele é um laboratório de comunicação muito interessante e, com isso, consegue
se renovar”, diz Lorena Tárcia, mestre em educação e pós-doutoranda em comunicação. No ano passado, essa rede social atingiu a marca de 2,072 bilhões de usuários.
Além disso, a plataforma faturou US$ 10,14 bilhões, no terceiro trimestre de 2017,
em publicidade.
OPINIÃO – Página 2
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Bruno Siqueira agradeceu
o esforço da Câmara
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“Não há como dizer
não para o Facebook”
U

ma rede social que conseguiu unificar
o relacionamento entre as pessoas e
negócios. É assim que podemos definir
o Facebook que, no ano passado, atingiu
a marca de 2,072 bilhões de usuários
ativos por mês. Esse número é 16% maior que o
registrado em 2016, quando ele tinha 1,788 bilhão
de usuários.
O Facebook também se destacou quanto o assunto foi lucro. A receita com publicidade subiu 49% no
terceiro trimestre e chegou a US$ 10,14 bilhões, além
disso, as ações da companhia tiveram alta de 1%,
sendo negociadas a US$ 184,50.
Para entender melhor sobre essa rede social,
o Edição do Brasil conversou com Lorena Tárcia
(foto), mestre em educação e pós-doutoranda em
comunicação.

1 - Por que as empresas investem tanto no Facebook?

3 - O que fez o Face ser a
maior rede social do mundo?

Não tem como as empresas fugirem. Algumas conseguem se dar ao luxo de colocar o
Facebook em segundo plano, como a Globo que
prefere o YouTube, mas no momento de crises,
ela recorre a rede para ter interatividade. Além
disso, as organizações têm que estar onde as
conversações estão acontecendo e o Face é
bom em gerar negócios em torno das conversas.

O Facebook foi um fenômeno mundial,
pois ainda não havia uma rede de conexão de
grupos de pessoas que fosse tão consistente
e que permitisse o recebimento e divulgação
de informações por grupos de amigos. Essa foi
a grande sacada do Zuckerberg (fundador do
Facebook). Ele percebeu que as pessoas queriam se comunicar em grupos mais fechados.

2 - Essa rede social é indispensável para qualquer
negócio?

4 - Pode-se falar que existe um
esvaziamento do Facebook?

Todos os negócios passam por ali, inclusive
com alguns grandes desafios. Por exemplo, no
mundo do jornalismo, o Facebook disponibiliza
espaço para empresas colocarem as matérias
na plataforma, o que gera o acesso mais rápido e, como consequência, a terceirização da
distribuição do conteúdo - atividade base do
jornalismo -. Não há como “dizer não” para o
Facebook ou Google, porque a economia está
baseada na atenção e, as empresas que conseguem capitanear isso, se sobressaem nos
negócios no universo digital.

Estamos observando esse fenômeno há
algum tempo, tanto em termos de migração
de classe quanto em relação à idade. Vimos
o Snapchat, uma rede formada por jovens e
o que os atraiam era justamente o fato dos
adultos não conseguirem usar, porque é um
aplicativo complexo. Agora, há uma migração
para o stories do Instagram, apesar de ter tido
uma resistência inicial, além do Tumbler e a
retomada do Twitter.     

6 - O Facebook já tem uma
“data de morte”?

Sim, mas é um esvaziamento natural. As
pessoas vão encontrando outros nichos mais
específicos e outras ferramentas da própria
rede, como o Instagram que divide a atenção.
Acontece que os jovens estão deixando de
usar o Facebook, porque tem muito adulto. Os
parentes estão na rede, então o local passa a
ser muito familiar e os adolescentes começam
a dividir a atenção, mas não saem do Face.
Além disso, há o fenômeno do WhatsApp, um
aplicativo que é mais imediato. Ele esvaziou
todas as redes da conexão instantânea e a
forma como faz isso ainda é um “mistério” para
os estudiosos.

Perfil do público
brasileiro no Facebook:
• 54% Mulher
• 46% Homem
• 9 milhões tem de 13 até 17 anos
• 28 milhões de 18 a 24 anos
• 29 milhões de 25 a 34
• 17 milhões de 35 a 44 anos
• 10 milhões de 45 a 54
• 4,5 milhões de 55 até 64
• 2,1 milhões mais de 65

Reprodução/YouTube

5 - Então, podemos concluir
que os jovens estão optando
por outras redes sociais?

Isso ainda está longe devido a uma
característica interessante: as pessoas não
querem começar uma nova rede, porque isso
é trabalhoso. Agora, o Facebook está em
uma fase de estabilização, o que acontece
com todas as redes. Ademais, é importante
destacar a capacidade de renovação constante. Ele é um laboratório de comunicação
muito interessante e, com isso, consegue
se renovar.

As organizações têm que estar
onde as conversações estão
acontecendo e o Face é bom em gerar
negócios em torno das conversas.

Frequência e
método de acesso
• 67% utilizam todos os dias
• 92% acessam pelo menos uma vez por mês
• 22 minutos é o tempo em média
que as pessoas gastam por dia
• 13h até 15h é o pico dos acessos
em dias de semana

EDITORIAL

Luiz Carlos Borges da Silveira

A prática do aborto

Enquanto perdura a lei vigente, o aborto no Brasil é tratado como
homicídio em consonância com o previsto no artigo 124 do Código Penal.
Para além dessa realidade, a discussão sobre o assunto ainda vai gerar
muita polêmica, diante de uma matéria em discussão no plenário do
Congresso Nacional, propondo novas regras para cuidar do tema, sob o
ponto de vista da medicina, já que a igreja católica se manifesta contra,
por entender ser pecado, com base nos preceitos da doutrina da igreja
de Roma, onde se preconiza: ninguém tem direito de tirar a vida, inclusive
a partir da concepção do embrião no ventre materno.
Muitas mulheres, ao tomarem a decisão de interromper a gravidez, o
fazem sob o véu da sua proteção pessoal, posto que não almejam um filho
fruto de um relacionamento instável e, às vezes, abusivos. Mas ao assumirem
essa responsabilidade, elas, na prática, estão cometendo um crime, isto ao
rigor da lei de nosso país. Por certo, em virtude dessa conjuntura circundam o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma média de 400 processos versando
sobre o tema. Em 209 ações, são mulheres que respondem criminalmente
por terem provocado ou consentido a aludida interrupção. Outros 146 casos
são relativos a médicos, enfermeiros ou outros procedimentos considerados
indevidos. Somente em Belo Horizonte, no ano de 2017, se registrou um
montante de 59 ocorrências, sendo 28 contra gestantes.
Em geral, o comportamento de hospitais especializados é no sentido
de atender a paciente, pois, para eles, os profissionais da saúde não
tem o direito de julgá-la. Curiosamente, a rede de atenção à vitima de
violência doméstica na capital não acolhe a mulher que deseja praticar
o aborto pelo fato de isso ser uma prática ilegal. O objetivo, segundo representantes da instituição, é evitar a colaboração com o suposto crime.
Neste caso, as pessoas com menos recursos financeiros são defendidas
pelos defensores públicos, depois que seus casos são encaminhados as
promotorias e aos respectivos juizados.
É bom que se diga a verdade. Não apenas a paciente é levada às
barras da Justiça. Também existem ocorrências de médicos processados,
alguns deles com condenações de até 2 anos. As denunciadas, em sua
maioria, têm penas consideradas mais brandas, inclusive, em muitos
casos, são aplicadas penalidades alternativas.
Por outro lado, segundo dados oficiais, existem procedimentos não
considerados como abortivos. Assim, procede-se o tratamento especializado para cuidar das pacientes após o aborto como, por exemplo, a
curetagem, com uma média de 16.733 casos. No ano anterior, foi realizado
uma média de dois procedimentos, por hora, na rede pública pertencente
à unidade estadual de saúde.
O assunto está aí para ser discutido com cautela por toda sociedade.
Talvez uma das saídas a médio e longo prazo, seria uma instrução mais
eficaz por parte das famílias em contribuir a respeito do tema mostrando
caminhos e alternativas para os casos de gravidez, inclusive, as indesejadas. Ficar apenas debatendo se é crime ou não, seria o mesmo que
enxugar gelo.
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Ex-ministro da Saúde e deputado federal

O poder corrompe?

A

corrupção é um mal internacional
que ataca praticamente todos os
governos, em maior ou menor
grau. Como disse um jurista, é
um “vício resultante da relação patrimonialista entre Estado e sociedade”. A ONG
Transparência Internacional realiza a cada
ano o Índice de Percepção da Corrupção,
abrangente estudo sobre a corrupção no
mundo. A partir da opinião de diversos
especialistas no tema são conferidas aos
países notas que variam de 0 a 100. Quanto mais próxima de zero for a pontuação,
mais corrupto é o setor público daquele
lugar. É muito raro um país alcançar o
grau máximo. No último relatório (2014), a
Dinamarca, país de elevada honestidade,
obteve 92 pontos.
O Brasil está na outra ponta e os
brasileiros bem sabem disso. Quem tiver
paciência e pesquisar terá dificuldade
para encontrar um governo que não
tenha sido envolvido em escândalos e
corrupção. Será que não há solução para
esse problema? Não haverá meio eficaz
de combate? O que se pode afirmar é que
um dos fatores é a falta de partidos com
coerência, seriedade e responsabilidade
pelos governos que elegem, nos três
níveis: federal, estadual e municipal. O
PMDB, que nasceu como MDB, iniciou sua
história partidária conquistando a opinião
pública tanto pela aguerrida oposição
ao governo militar quanto pela pregação
e prática de princípios éticos. Cresceu,
tornou-se o maior partido nacional e chegou ao governo; aí perdeu os princípios,
envolveu-se em corrupção e adotou a prática do fisiologismo. O poder contaminou o
partido e manchou seu passado.
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O PSDB surgiu de dissidência que não
concordava com a postura e os deslizes do
PMDB. As lideranças criaram então o novo
partido que se apresentava como a “banda sadia”. Hoje, diversas administrações
tucanas estão envolvidas em práticas de
corrupção. Por fim, o PT. Enquanto apenas
oposição era a sigla politicamente mais
pura, com robusta defesa da moralidade
na administração pública. Conquistado o
poder, esqueceu o ideário e o discurso. A
marca mais forte dessa degeneração é o
vergonhoso escândalo do mensalão e mais
recentemente o que envolve a Petrobras;
porém não são os únicos, pois em
governos estaduais e municipais igualmente ocorrem casos de corrupção.
Na administração federal há um
agravante que gera clima favorável. Trocam-se os ministros,
mas o segundo e o terceiro
escalões continuam gravitando no sistema, são
esses que conhecem os
caminhos e exercem influência – para o bem ou
para o mal. Um ministro
ou político novo que chega à “corte” se surpreende
com o número desses que
giram em torno do poder para
“vender” experiências e revelar
o caminho das pedras. Depois
deles, os lobistas de variadas bitolas. Todos têm seus “métodos” de
convencimento e persuasão para qualquer
tipo de negócio. Tudo isso promove giros
de milhões e bilhões, basta atentar para
o fato de o Distrito Federal ter o 7º maior
PIB entre as unidades da federação, sem
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indústrias que gerem emprego, renda,
produção e tributos. Tudo vive em função
do governo e sua estrutura de pessoal,
negócios e contratos.
A corrupção afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos ao diminuir os investimentos públicos na saúde, na educação,
em infraestrutura, segurança, habitação,
entre outros direitos essenciais à vida, e
fere criminalmente a Constituição quando
amplia a exclusão social e a desigualdade
econômica.
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Sucessão mineira deverá ter
reedição da aliança PT/PMDB
Em outro flanco, especulou-se
sobre a possibilidade do deputado federal e candidato a prefeito
de BH, no último pleito, Rodrigo
Pacheco (PMDB) se filiar ao
Democratas, neste caso, com
aval do presidente da Câmara
Federal, Rodrigo Maia (DEM).
Segundo fontes, Pacheco só
aceitaria o convite se lhe fosse
entregue o partido de “porteira
fechada”, deixando-o à vontade
para ser candidato a governador,
além de proceder às alianças
com pequenos partidos. Enfim,
ele pretende reunir condições
de se estruturar para enfrentar
Pimentel. E sendo assim, o atual
presidente da sigla, o também
deputado federal Carlos Melles
se portaria como uma espécie
de rainha da Inglaterra, ponderam pessoas próximas ao DEM,
em Minas.

Governo de Minas

O calendário político mineiro começou quente em 2018.
Reuniões e discussões intermináveis circundam os bastidores
dos pré-candidatos aos postos
majoritários. Mas uma certeza se
desenha: o PMDB, o maior partido
de Minas, deverá caminhar em parceria com o PT e isso torna o nome
do governador Fernando Pimentel
(PT) cada vez mais pujante na
disputa pela reeleição. As reflexões
sobre o tema revelam números
expressivos: se a aliança for reeditada, a quantidade de prefeitos
deverá chegar à casa dos 400,
uma média de 3 mil vereadores,
conjuntamente com dezenas de
diretórios municipais trabalhando
em prol do projeto. Além disso, os
partidos terão um enorme horário
de Rádio e TV no que diz respeito
a propaganda eleitoral obrigatória.

Rainha da Inglaterra?

Alberto Pinto é lembrado para disputar no Senado

Jaime Martins do PSD

Divulgação

Tércio Amaral

3
O deputado federal Jaime Martins Filho (PSD) esclareceu que não está deixando o partido. Segundo suas próprias
palavras, a sigla o apoia visando voos mais altos, inclusive
como alternativa à disputa ao governo de Minas ou à outro
cargo majoritário no Estado.
Comentário único. Continua circulando informações nos
bastidores da Assembleia Legislativa indicando a possibilidade
do parlamentar estar, na realidade, fomentando uma situação
para lançar o filho para substituí-lo na disputa da Câmara Federal. Martins possui uma grande liderança política no Oeste
Mineiro e não seria justo abandonar esse cabedal político.

Política em Sabará
O prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), tem andado
sumido. Segundo amigos, ele está envolto em tantos problemas
locais que sequer sobra tempo para rememorar os seus dias
de atuação como parlamentar.

Rodoviária de BH
A quantidade de carros de aplicativos que estão levando
passageiros a rodoviárias de BH é tão elevada que tem atrapalhado o desembarque de pessoas que usam seus carros
particulares. Situação horrível.

Rodrigo Pacheco estaria em contato com o Democratas
Na verdade, quando o assunto
é sucessão de 2018, tudo está
em aberto. Atualmente, o nome
do ex-presidente da Assembleia,
Dinis Pinheiro (PP), continua
sendo o palpável nas regiões mais
distantes da capital, pelo fato de
ele continuar viajando por inúmeras cidades. Filiado ao Partido
Progressista, Pinheiro também
é cortejado para se filiar ao Democratas, porém sua assessoria
considera se tratar apenas de uma
hipótese.
E as especulações não acabam: o nome do ex-governador
Alberto Pinto Coelho, atualmente
presidente do PP mineiro, entrou
na lista de prováveis nomes para
disputar uma vaga no Senado. Mas
isso dependeria de circunstâncias
que só seriam levadas a efeito em
abril, quando os pretendentes aos
cargos eletivos terão de definir os
seus respectivos partidos políticos.

Saritur em MOC

Individualmente, o ex-prefeito
Marcio Lacerda (PSB) está bem
posicionado nas pesquisas, ele
aparece sempre com uma média
de 15% na preferência do eleitor. Neste início de ano surgem
os primeiros indicativos de que
o ex-titular da PBH estaria encontrando dificuldades de fazer
uma composição forte, visando
encontrar robustez na disputa
ao governo de Minas. Ou seja, o
diálogo teria que solidificar a sua
união com Pacheco e Pinheiro.
Caso os três caminhem de maneira aberta, cada um por seu
projeto individual, Pimentel pode
liquidar essa batalha ainda no
primeiro turno.
Deve ser sinal de novos tempos, mas, por incrível que pareça,
o então poderoso PSDB estadual,
com seu líder Aécio Neves, sequer tem sido mencionado nas
reuniões.

Aumentou, exponencialmente, o número de reclamações
sobre a atuação da Saritur, empresa que, atualmente, comanda
a frota de ônibus da Transnorte, em Montes Claros e várias
cidades da região. Se o poderoso presidente da empresa,
Rubens Lessa, quiser tirar a “prova dos nove”, basta começar
a analisar os comentários sobre o assunto no Café Galo.

Muniz em cartaz...
Na virada do ano, enormes cartazes, em diversas localidades de Montes Claros, estampavam a foto da deputada federal
Raquel Muniz (PSD), criticando suas posições políticas.
Cena única - Mesmo respondendo a vários processos na
Justiça, o marido da parlamentar, o ex-prefeito Ruy Muniz, continua usando seus aviões para visitar municípios no Norte do
Estado. Ele diz que é candidato ao Senado. Cruz credo, gente!

Candidato das elites
Do alto de sua experiência, o professor e cientista político,
Malco Camargo vaticina: “O eleitor que tem preferência no
candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSC) se concentra
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Ou seja, são pessoas da
classe média e bem esclarecidas”.

Juiz de Fora recebe devolução de
R$ 3 milhões da Câmara Municipal

Saúde frágil
Nos meandros do Judiciário mineiro, os comentários
indicam que o estado de saúde do presidente do Tribunal de
Justiça de Minas, desembargador Herbert Carneiro, inspira
cada vez mais cuidados.

Cerca de R$ 3 milhões foram
devolvidos aos cofres da Prefeitura
de Juiz de Fora (PJF) pela Câmara
Municipal no último dia 8. A devolução
simbólica de R$ 3.160.000 foi realizada pelo presidente do Legislativo,
vereador Rodrigo Mattos (PSDB), no
gabinete do prefeito Bruno Siqueira
(PMDB). O chefe do Executivo
agradeceu o esforço da Câmara, destacando as emendas parlamentares
durante o último ano, destinadas à
área da saúde, setor que receberá a
verba agora devolvida: “Esses recursos serão muito importantes para a
cidade, e reforçarão nosso trabalho,
de sempre buscar o melhor para Juiz
de Fora”.

Municipal/Divulgação

Brumadinho X Juatuba

Vereadores fizeram devolução do recurso ao prefeito Bruno Siqueira

Em Brumadinho, a faculdade particular Asa continua badalando. Enquanto isso, em Juatuba, o grupo da família do
empresário Clésio Andrade deixou a J. Andrade sucumbir,
tanto que o prédio onde funcionava a instituição mais parece
um mausoléu. Um cartão postal degradante, por sinal.

Para o presidente da Câmara,
esta economia “foi fruto de planejamento feito pela Mesa Diretora e da
consciência dos vereadores, que
entenderam o momento difícil que
a cidade vive, além de sabermos
que o recurso vai ser investido de
forma correta”.
O ato simbólico também teve
a presença dos vereadores Luiz
Octávio ‘Pardal’ (PTC), José Márcio ‘Garotinho’ (PV) e Marlon
Siqueira (PMDB), dos secretários
de Comunicação Social, Michael
Guedes, de Governo, José Sóter
de Figueiroa, e do adjunto de
Governo, Paulo Gutierrez, além
da imprensa.

Alberto conselheiro
Diante dos inúmeros problemas enfrentados pelo senador
Aécio Neves (PSDB), o ex-governador Alberto Pinto Coelho
(PP) tem passado a ocupar o lugar do tucano como conselheiro,
especialmente, dos políticos de oposição ao governo de Minas.

Kalil X Lamac
Não chega a ser uma ruptura daquelas sem possibilidade
de retorno, mas segundo observadores, a convivência entre
o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), com
seu vice, Paulo Lamac (Rede), estaria apenas na base do
“institucional”. A conferir...

Fóruns Regionais irão mudar
realidade dos municípios
do Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (Sigcon-MG).
“Eu fui prefeito por cinco mandatos e sei a dificuldade que as
prefeituras enfrentam por não ter
um servidor preparado para elaborar projetos, como de captação
de recursos e outros relacionados
à política pública. Por isso fizemos questão de uma participação
efetiva de nossos técnicos nos
Fóruns para levar capacitação
para os funcionários dos municípios. Ter servidor com essas
habilidades muda a realidade das
cidades e diminui custos para
as prefeituras”, ressalta Carlos
Murta, secretário de Estado de
Cidades e de Integração Regional.

Correspondente Cohab
Durante o circuito de ações
e serviços dos Fóruns Regionais, os técnicos da Companhia
de Habitação de Minas Gerais
(Cohab-MG) atenderam cerca de mil
pessoas, entre prefeitos e mutuários,
que puderam resolver pendências,
tirar dúvidas, além de conhecer os
novos empreendimentos.
Também foram ampliadas as parcerias para a implantação do Cohab
Mais Perto. O programa, implantado
no início de 2017, cria a figura do
correspondente Cohab para facilitar
a assistência aos moradores dos conjuntos habitacionais da companhia.
“É muito importante para a Cohab
Minas estar sempre presente nas etapas destes Fóruns, levar nossa equipe

Já estão devidamente empossados os membros do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Eles
foram eleitos pela chapa de oposição e isso, com certeza, terá
influencia direta, na atual gestão e na escolha da direção da
entidade. Podem apostar.

e garantir aos nossos mutuários e
prefeituras parceiras a oportunidade
de dialogar conosco”, observa o presidente Alessandro Marques.

Palmas para a Gasmig
A assessoria do governador, Fernando Pimentel (PT),
aplaudiu a decisão do presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, que autorizou uma campanha visando incentivar os
taxistas e carros dos aplicativos a fazerem a conversão de
seus veículos para o uso de gás. Isso pode ajudar muito as
duas classes, especialmente, neste momento em que gasolina
está muita cara.

Consolidação
“Quando Fernando Pimentel anunciou a criação dos Fóruns
Regionais de Governo, ainda em
2015, nós tínhamos a total convicção
de que este era o melhor modelo de
gestão a ser realizado em Minas. A
Segov tem buscado contribuir com
a consolidação dos Fóruns, seja no
papel de coordenar as ações – como
foi no primeiro ano – ou no de estar
presente nos circuitos, prestando um
significativo serviço aos municípios”,
ressalta o secretário de Estado de
Governo, Odair Cunha.

População carcerária
“O Brasil é detentor do lastimável título de terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados
Unidos e da China”, é o que comenta o secretário da Justiça e da
Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa. Um título
desses podemos dispensar, não é mesmo, gente?!

Governo de Minas

Serviços inovadores e que
podem mudar a realidade dos
municípios foram destaques no
circuito dos Fóruns Regionais de
Governo em 2017. Entre as ações
estão a capacitação teórica e
prática de servidores municipais
de carreira para a elaboração de
projetos de políticas públicas, além
da assinatura de termos de cooperação mútua, convênios, protocolo
de ofícios e documentos.
Com a proposta de reforçar a
política de regionalização, essa
etapa dos Fóruns contou com o engajamento de 40 órgãos de Estado,
principalmente das secretarias que
prestam assessoria institucional
aos municípios. Mais de 20 técnicos da Secretaria de Estado de
Cidades e de Integração Regional
(Secir), por exemplo, percorreram
os territórios, junto com as equipes
dos Fóruns, para capacitar os gestores dos municípios.
“Mobilizávamos e fazíamos
a inscrição dos servidores antecipadamente. No dia do evento
estavam todos lá interessados em
aprender”, afirma Sérgio Pereira,
coordenador executivo da Rede
de Desenvolvimento Institucional
e Capacitação (Redic), da Secir.
O programa oferece, gratuitamente, aos funcionários das
prefeituras, oficinas que ensinam a
elaborar projetos para a captação
de recursos, fazer plano diretor e
de mobilidade urbana, regularização fundiária, como criar consórcio
público, projetos e ações de saneamento e termos de convênios.
Durante os eventos, mais de
200 gestores públicos de diversas
prefeituras foram capacitados e
aprenderam a utilizar a plataforma

Conselheiros do CRCMG

Presidente amarrado
Na história republicana brasileira, não se conhece uma
situação como a atual, na qual o presidente fica amarrado e
completamente dependente dos partidos. “Para mim, Michel
Temer (PMDB) é refém dos grupos políticos mais organizados”,
sentencia o jornalista Gerson Camarotti. Isso ainda vai dar
xabú, ora se vai...

A Rádio Inconfidência
Por decisão do governo estadual, a Rádio Inconfidência
passou a funcionar em sua nova e luxuosa sede no bairro Santo
Agostinho, mesmo endereço onde funciona a TV Minas. No
caso da emissora de rádio, só falta a mudança da grade de
programação para que ela volte a ter mais audiência.

Empresário esperto

Pimentel anunciou a criação dos Fóruns em 2015

De acordo com comentários ouvidos na sede da Fiemg,
o empresário Salim Mattar, leia-se Localiza, toda vez que é
questionado sobre o fato de pagar apenas 1% do IPVA de sua
frota veicular, ameaça trocar as placas dos veículos para Goiás.
Ou seja, pura chantagem. Eu, hein!?
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JANEIRO É O MÊS DOS IMPOSTOS

A direção do Aeroporto de Confins não confirma, mas
também não desmente a informação de que um pão de queijo
comum custa a bagatela de R$ 10. Por certo, seria o gênero
do produto mais caro no mundo.

População deve ficar atenta para não começar o ano endividada

Pão de queijo salgado

Secretário X Assembleia
Não é boa a relação do secretário de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa, com a Assembleia Legislativa. Segundo observadores da política, isso ainda pode piorar.

Velho, Partido Novo...
Ninguém sabe quem, efetivamente, está no comando do Partido
Novo em Minas Gerais. Na verdade, o que se comenta nos bastidores
é que a sigla pode estar até renovada do ponto de vista de nomenclatura, mas os costumes por lá continuam arcaicos. Ave Maria!

Vamos para o Paraguai
Enquanto os brasileiros pagam mais de R$ 4 pelo litro da
gasolina em um posto da Petrobras, no Paraguai ela pode ser
encontrada por R$ 2,50.

Dívida celeste
Mesmo os salários de novembro, dezembro e 13º atrasados, o Cruzeiro mantém os cofres abertos. Para 2018, o
clube já contratou 6 atletas, entre eles o centroavante Fred
que receberá a maior remuneração do elenco. Vale lembrar
também que a dívida celeste é de mais de R$ 363 milhões.
Isso vai dá xabú, ora se vai!

Carnaval em BH
O Carnaval já começa a esquentar em Belo Horizonte. Desde a
primeira semana do ano, os 80 blocos que irão desfilar na folia estão
ensaiando para não fazerem feio. Além disso, a prefeitura liberou
mais dinheiro: o auxílio passou de R$ 300 mil para R$ 500 mil.

Manifesto em Hollywood
A 75ª edição do prêmio Golden Globes foi palco para o
lançamento da campanha Time’s Up (Acabou o tempo). O
manifesto, que já tem o apoio de 300 atrizes, dentre elas
grandes nomes como Reese Witherspoon e Meryl Streep, tem
como objetivo ajudar financeiramente mulheres de baixo poder
aquisitivo a conseguir uma boa defesa na Justiça em processos
relacionados ao assédio no trabalho. A ideia foi originada após a
série de relatos de atrizes que sofreram assédio em Hollywood.
Para marcar o momento, homens e mulheres foram ao evento
vestindo preto e usando o broche do movimento.

Ranking do sexo
A Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação
para apurar a origem do “ranking do sexo”, criado na cidade de
Muzambinho, no Sul do Estado, expondo intimidades sexuais
e ofendendo mulheres, algumas, inclusive, menores de idade.
A lista cita nomes e também atribui adjetivos como “santinha”
ou “só tem cara de santa”. O conteúdo viralizou por meio das
redes sociais e ganhou notoriedade. Vale ressaltar que, se
descobertos, os envolvidos podem responder por crimes como
ameaça, calúnia, difamação, injúria e até falsa identidade.

Não aos veículos pesados
A PBH informou que a restrição para veículos pesados deve
começar até março no Anel Rodoviário. A ação foi divulgada pelo
prefeito Alexandre Kalil (PHS). Ele se reuniu com representantes
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da
concessionária Via-040 e com o ministro dos Transportes, Portos
e Aviação Civil, Maurício Quintella. Essa determinação faz parte
das medidas preventivas contra graves acidentes no anel.

Pixabay

VIGÍLI AS DOBRADAS

Loraynne Araujo

A

pós as festas de final
de ano e a
abundância trazida pelo 13º
em dezembro, janeiro
vem como um banho
de água fria: é o mês
no qual aparecem os
impostos cobrados
sobre propriedades,
o IPTU e o IPVA.
O imposto predial
e territorial urbano,
conhecido popularmente pela sigla
IPTU, é um encargo
cobrado pela prefeitura aos proprietários
de imóveis, seja comercial ou residencial, localizados na
cidade.

Já o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é recolhido pelos Estados
e Distrito Federal. Em Minas
Gerais, o imposto é calculado
de acordo com cada veículo,
podendo variar do tipo, modelo e
ano de fabricação. Quem pagar
até o dia 16 deste mês poderá
ter desconto de 3% no valor do
tributo. Além do IPVA, os proprietários também devem pagar
também a taxa de licenciamento
no valor de R$ 92,22.

O advogado Paulo Lamas explica que
o valor depende do
bairro onde está a
propriedade e o tamanho. Ademais, há
também embutido
no IPTU a taxa de lixo
e iluminação pública. “As correções dos
valores acontecem
anualmente e a cada
5 anos, os agentes
municipais podem ir
no imóvel para fazer
uma nova avaliação”.

Lamas esclarece também
que caso o proprietário deixe
de pagar o IPTU pode sofrer
sanções, o que não acontece
com quem é inadimplente do
IPVA. “Se você não quitar o
IPTU, após um certo tempo,
o imóvel pode ir para leilão.
Agora, quem não saldar o
IPVA não perde o direito da
propriedade do automotor. O
máximo que pode acontecer
é o nome da pessoa ir para o
SPC/Serasa”.

Sem dívidas
O economista e professor do
Uni-BH Igor Leon esclarece que,
para não começar o ano já endividado, é melhor guardar o 13º para
pagar os impostos de janeiro.
“As pessoas tem que aproveitar
o dinheiro que entra a mais no
final do ano para saldar o IPTU
e IPVA, que também são contas
atípicas do resto do ano. Além
do mais, saldar essas despesas,
logo em janeiro, também é bom
para aproveitar os descontos”.

Em BH, as guias do IPTU começaram a ser entregues pelos Correios
no dia 4 deste mês. Caso ainda não tenha recebido e queria pagar com
antecedência, entre no site pbh.gov.br/iptu2018.

Para 2018, a Prefeitura de Belo Horizonte reajustou o
tributo de acordo com
Índice de Preços ao
Consumidor Amplo
(IPCA), que está em
2,94%, segundo o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Quem optar pelo pagamento
à vista até o dia 22 de
janeiro, terá desconto
de 5% sobre o valor.

Para saber os detalhes de como o cálculo é feito, acesse:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/calculo.htm
As guias do IPVA podem ser emitidas no site:
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/informacoes-sobre-ipva
Taxa de licenciamento em:
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/
emissao-de-taxa-de-renovacao-de-licenciamento-trlav

Bruno Falci
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH) – cristina.reis@cdlbh.com.br

Homenagem à capital do desenvolvimento

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

E para homenagear a nossa capital
pelos seus 120 anos, a CDL/BH lançou, no
dia 21 de dezembro de 2017, o livro “BH
120 anos. Um olhar sobre a cidade, seu
comércio e a sua história”. A publicação
descreve a história do município, que está
diretamente ligado à do comércio, que é
uma vocação natural de Belo Horizonte. O
conteúdo da narrativa aborda as transformações históricas, políticas, sociais, culturais
e econômicas pelas quais a sociedade e a
cidade passaram desde sua fundação e que
influenciaram, diretamente, os rumos tomados por Belo Horizonte. O livro, idealizado
pela CDL/BH, foi elaborado pelo Escritório
de Histórias e é assinado pelo escritor Osias
Ribeiro Neves.
A obra é uma edição especial comemorativa, com 252 páginas dividas em cinco
grandes partes, que contemplam os fatos
mais importantes da conjuntura nacional e
mineira dos últimos 120 anos. Os capítulos
são: Uma viagem pelos primórdios de Belo
Horizonte; Da Revolução de 1930 aos

Anos dourados; Novos tempos; Travessia
para o novo século e Se a cidade vai bem
o comércio vai bem. A narrativa também
passa pela trajetória da CDL/BH, que tem
mais de 55 anos de trabalho, atuando como
agente do desenvolvimento da capital e do
seu comércio.
Mas o livro não será o único presente
da CDL/BH para Belo Horizonte. Em 2018,
a Entidade irá entregar para a cidade um
espaço cultural que valoriza a história, o legado, o futuro do comércio e a sua parceria.
Será o “Memorial do Comércio”, um espaço
de conhecimento, que irá destacar a força
do comércio, dos centros comerciais e como
tudo isso faz parte da trajetória da cidade.
Para a CDL/BH, é uma honra fazer parte
dos 120 anos de Belo Horizonte e continuar
contribuindo para o enriquecimento dessa
história. A capital está em constante processo de mudança, assim como o seu comércio.
E nesse caminho, a Entidade tem um papel
fundamental, especialmente na conexão
entre a cidade e o comércio.

E LO Y LANNA
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A história de Belo Horizonte e dos setores de comércio e serviços e da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) se complementam intensamente. Desde
a fundação da capital, o comércio e os serviços constituíram-se em sua essência. Foi
por meio destes setores que a sua expansão
e o seu desenvolvimento se consolidou. Nós
vivemos e trabalhamos no terceiro município mais rico do Brasil, quando o assunto
é o Produto Interno Bruto. E os setores de
comércio e serviços são os responsáveis
por mais de 66% do PIB de Belo Horizonte,
segundo a Fundação Getúlio Vargas.
O seu comércio mistura cores, sabores,
aromas e produtos de qualidade, que fazem
parte da vida da cidade. Ao lado dos famosos e diversos bares, existe uma gama de
opões de compras, lazer e entretenimento
disponíveis aos seus moradores e visitantes.
E nessa capital nasceu a CDL/BH. Enquanto
o Brasil assistia a inauguração de Brasília em
1960, a nossa cidade passava por mudanças
de comportamento e de hábitos de consumo.

Fotógrafo Profissional

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396
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Modalidade é interessante para quem não tem o valor integral do investimento

Compra fracionada de imóveis
pode gerar dor de cabeça
Ariane Braga

Pixabay

Todo mundo sonha com um lugar
para descansar durante as férias, por
isso a modalidade de compra fracionada
de imóveis - contratos coletivos - pode
ser uma boa saída quando não se tem a
quantia necessária para adquirir um imóvel
de temporada, contudo, existem os prós e
contras desse tipo de investimento.
No exterior, as vendas acontecem há
muitos anos, o chamado fractional é o
modelo de propriedades imobiliárias comercializadas no sistema de multipropriedade. Esse tipo de negócio destina-se ao
público interessado em manter uma casa
de férias sem arcar sozinho com os custos
e dores de cabeça como manutenção,
segurança e impostos. Vale ressaltar que
a maioria dos imóveis possuem serviço de
hotelaria e já são mobiliados. Além disso, a
unidade autônoma é fracionada em diver-

sos proprietários, podendo ser vendida ou
simplesmente ter o direito de uso por determinado tempo. Cada dono pode usufruir
do imóvel entre duas ou seis semanas por
ano, com divisão por datas equilibradas.
Em alguns contratos, há a possibilidade
de afiliação do empreendimento a uma
intercambiadora, ou seja, o período pode
ser trocado por uma estadia em outro local.
No entanto, como em todo negócio, o
especialista em marketing D.C.* conheceu apenas os “contras”. Ele conta que,
em 2013, durante suas férias em Caldas
Novas, Goiás, comprou uma cota de duas
semanas em rodízio de alta e baixa temporada em um apartamento. “Fui abordado
dentro do hotel e a proposta apresentada
pareceu-me interessante. Paguei cerca de
R$ 15 mil, só que o empreendimento ficaria
pronto em julho de 2016 com possibilidade
de atraso de 6 meses para entrega, contudo, até o final do ano passado o local ainda
estava no início da construção”.

Antes de fechar o contrato é importante pesquisar sobre a empresa

D.C. diz que tentou contato com a
empresa, mas não obteve retorno sobre
a situação do negócio e decidiu entrar na
Justiça para cancelar o contrato e reaver
o dinheiro investido.
Assim como aconteceu com ele não
é difícil encontrar pessoas reclamando
de seus contratos no site Reclame Aqui.
Em um dos relatos, uma reclamante, que
deseja cancelar o contrato, conta que a
promessa de 30 minutos de atenção em
plena praia, em troca de um voucher de
R$ 100, viraram 5 horas e uma dor de cabeça. “Há uma estrutura de pressão para
vendas (música ambiente, bebida, mesas
com vendedores, pessoas receptivas…
fomos induzidos a fechar um negócio
com um sinal de entrada de R$ 2.990,00
+ R$ 200,00 de fidelização + 90 parcelas
de R$ 384,27… ao analisar com mais
calma percebemos que as parcelas são
reajustadas pelo INCC/IGPM + 0,5% de
juros ao mês fazendo com que as parcelas
fujam do nosso orçamento familiar, além
de detectarmos várias cláusulas abusivas
no contrato…”.
O advogado e professor de direito Luis
Vicente Bernardi explica que os contratos
são celebrados para serem cumpridos,
desde que sejam assinados de forma livre
e consciente sem nenhum tipo de abuso.
“Tem força de lei, no entanto, os cancelamentos são exceções”.
Perguntado sobre a questão do ambiente proposto no ato da assinatura desse
tipo de contrato, o advogado explica que a
atmosfera criada em torno do fechamento
do negócio não constitui por si só uma
ilegalidade ou abuso. “É diferente uma
pessoa ser induzida porque houve erro e
outra coisa é a pessoa ser cativada num
momento de alegria ou lazer. Esse fato não
constitui uma ilegalidade suficiente para
que o juiz o declare nulo. A não ser que
existam cláusulas leoninas”.
Já o advogado especialista em direito
imobiliário Alexandre Fadel esclarece que
quando uma pessoa é abordada num

sonhar.
planejar.
agir.

para conquistar
o que importa.

Confira os cursos disponíveis e matricule-se.
posgraduacaosenac.com.br
0800 724 4440
campanha válida para o 1o semestre de 2018.

estande de vendas as propostas são
tentadoras, mas o problema é que nem
tudo que foi conversado está no contrato,
pois é uma minuta pronta, chamado de
contrato de adesão. “Dessa forma, o consumidor não consegue alterá-lo. De acordo
com o Código de Defesa do Consumidor,
esse tipo de acordo pode ser revisto. Por
isso é importante guardar todo o material
apresentado”.
No entanto, Fadel salienta que o contrato não é todo nulo, pois no momento
existiu comum acordo. O especialista diz
ainda que outros fatores podem implicar no
cancelamento do contrato. “O incorporador
não pode atrasar a entrega sem justificativa por mais de 30 dias. Caso não tenha

chegado a data final, mas se a obra está
muito atrasada o consumidor pode pedir
o cancelamento do contrato vinculado a
multa mais perdas e danos”.
Outro fator que faz com que o investimento pese no orçamento é o agravante de
que a audiência obedeça o local do imóvel.
“A pessoa tem mais o custo de arcar com
um advogado na cidade. Infelizmente,
ainda não temos, no Brasil, instrumentos
legais que promovam uma celeridade nos
processos. Pode ser que demore anos para
se resolver. Computando financeiramente
pode ser um prejuízo muito grande”.
Por fim, Fadel comenta que não há
uma lei específica para esse tipo de venda.
“Neste caso é aplicado o Código Civil”.

Fique atento
O advogado Luis Vicente Bernardi recomenda que sempre que o consumidor se sentir lesado, após a celebração de um contrato, é importante
que ele procure um advogado para verificar se existe a possibilidade de
ajuizar alguma ação.
Ele esclarece ainda que o arrependimento de um negócio não é suficiente para se cancelá-lo. “É preciso que tenha algo que torne o cumprimento
do contrato impossível como cláusulas abusivas”.
Com o aumento da oferta desse tipo de investimento, Bernardi ressalta
que é bom ter o auxílio de um advogado antes da assinatura do contrato.

Mercado
Segundo Ariano Cavalcanti de Paula, conselheiro da Câmara do
Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de
Minas Gerais (CMI/Secovi-MG), é importante que o comprador investigue a
reputação da empresa na qual irá adquirir esse tipo de negócio, que ainda
é insipiente. “O fracionamento para investimento é interessante e saudável
para o setor, pois amplia a liquidez e o acesso ao mercado imobiliário”.

*A fonte pediu para não ser identificada
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Nova diretoria do CRCMG toma posse

A NI V E RS A RI A NT E S

RODRIGO MAIA - O presidente da Câmara Federal, que assumiu o cargo
pensando em ser governador do Rio de Janeiro, está com outros planos e
vai peitar o desejo de Henrique Meirelles em ser o candidato do núcleo governamental a Presidência. Rodrigo Maia (DEM) já conta com apoio de cinco
partidos para a nova empreitada. Nada mal para quem teve 54 mil votos para
a reeleição da Câmara na última eleição e achava que não teria mais chances
de voltar ao parlamento.

CRCMG

A contadora Rosa Maria Abreu Barros é a nova presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), como a primeira
mulher a ser presidente da entidade. A posse ocorreu no dia 4.

Domingo, dia 14 de janeiro
Acimar dos Santos Antão
Maria Eliza Machado Soares Capanema
Ivanilda Lopes Rabelo

O MINAS TÊNIS CLUBE, por meio do Programa Minas Tênis Solidário e
do ObservaPed - Eixo Qualidade de Vida e Diagnóstico Precoce do Câncer
na Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da UFMG, realizará
de janeiro a abril, a exposição fotográfica itinerante 2018 Heróis de Verdade,
que reúne pôsteres de 17 crianças e adolescentes em tratamento contra o
câncer, vestidos como super-heróis.

Segunda-feira, 15
Jornalista e advogado Maurílio Costa
Hélio Bomtempo Junior
Vânia Alcântara de Souza

DA COCHEIRA

Terça-feira, 16

Na delação de Eike Batista fechada a poucos dias com o Ministério Público
Federal, não consta o nome do senador Aécio Neves (PSDB). No entanto, os
nomes de Lula (PT) e Sérgio Cabral (PMDB) são os mais citados.

Presidente Rosa Maria Abreu Barros e os novos diretores

Lula o filho do Brasil, filme sobre o ex-presidente que foi um fracasso de
bilheteria, passou a ser investigado pelo pessoal da Lava Jato. Financiamento
foi feito por meio da lei de incentivo à cultura do governo federal.

PRESIDENTE TEMER - Já afirmei que o presidente da República, Michel
Temer (PMDB), tem vontade de governar e, por isso, não se importa com as
pesquisas que mostram um índice assustador de reprovação. Para Temer, o
importante é promover as reformas que o país necessita e, apesar de todos
os percalços, ele tem conseguido melhorar a economia do Brasil. Quando se
espera momentos de paz no governo, vem uma nomeação de ministro para
atrapalhar o ambiente. Veja o caso da deputada Cristiane Brasil (PTB), escolhida
pelo Temer, depois que outro nome do partido esbarrou no ex-presidente José
Sarney. Ninguém a vetou a não ser a própria justiça do trabalho a quem ela deve
como cidadã, depois da denúncia de que não assinou a carteira do trabalhador
e nem acertou com ele os seus direitos trabalhistas, o que é incompatível com
o cargo de ministra do Trabalho. Parece que o próprio presidente persegue as
crises. Se ele não estiver em crise, parece que não consegue governar.

JÁ HENRIQUE MEIRELLES não conta com o apoio do presidente do
PSD, o ministro Gilberto Kassab, que já declarou seu apoio a Geraldo Alckmin
(PSDB). Quando entrou para o PSD, Meirelles sabia que poderia ser uma
opção na próxima eleição presidencial ainda nos tempos de Lula (PT).

Quarta-feira, 17
Radialista Bethe Seixas
Judithe Fernando Elias
Luiz Henrique Lara

O governo federal teve que gastar R$ 40 bilhões com várias estatais nos
últimos anos. Praticamente 18 continuam dependentes do dinheiro do tesouro
nacional.
Decisão inócua a que a BHTrans tomou ao reservar o lado direito da pista
da Rua Padre Eustáquio para o transporte coletivo. Instintivamente os ônibus
trafegam pela direita e os veículos particulares pela esquerda. Até porque os
pontos de ônibus ficam à direita.

Quinta-feira, 18
Aurídes Maia
Almir Roberto da Silva
Sambista Reinan de Oliveira

Campanha surda dentro do PMDB mineiro. Quem será o companheiro
de chapa de Fernando Pimentel (PT)? O Palácio dos Despachos prefere o
deputado Fabio Ramalho. O nome do presidente da Assembleia, deputado
Adalclever Lopes ainda não foi de todo descartado.

Sexta-feira, 19
Jornalista Maria Cláudia Santos - Rádio Itatiaia
Gutemberg de Oliveira
Júlio Cesar Ferreira

Morte sentida na sociedade Mineira de Medicina foi a do médico oftalmologista Cleber Godinho. Mineiro de Caratinga, ele foi um dos mais importantes
oftalmologistas do Estado. Querido por todos, deixa uma saudade imensa.

Neilton Sávio

PRESTÍGIO - Apesar de todas as dificuldades no enfrentamento da crise
econômica, Fernando Pimentel (PT) tem grande prestígio com o Tribunal de
Justiça de Minas e sua ação perante o colegiado daquela casa, pode influenciar
em decisões importantes a serem tomadas nos próximos dias. O governador
tem, hoje, o maior apoio na Assembleia Legislativa no Tribunal de Contas e, até
mesmo, na Prefeitura de Belo Horizonte, onde conseguiu influenciar na indicação
de Juca Ferreira para a Secretaria de Cultura da Cidade, um nome nacional
que colocou em destaque um dos mais importantes setores da cultura mineira.

Bruno Felipe Guedes Ferreira
Dr. Fabrício Carvalho Resende
Fernando Brandão

Sábado, 20
Nosso abraço ao amigo
do Edição do Brasil,
Luiz Gherardi Marinho,
que comemorou
aniversário no dia
29 de dezembro

66 Anos de fundação da Rádio Itatiaia
Lomelino de Andrade Couto
William Sebastião Penido do Vale
Célia Rodrigues

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

Espaço Livre
SuperAção
A partir deste sábado, 13, o Minas Tênis Clube e o ObservaPed (Eixo Qualidade de Vida e
Diagnóstico Precoce do Câncer na Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da UFMG)
realizam a exposição fotográfica itinerante ‘Heróis de Verdade’. A mostra, que faz parte do projeto
SuperAção, reúne pôsteres de 17 crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, vestidos
de super-heróis, na tentativa de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e humanização
do tratamento, além de sensibilizar a comunidade para a lutar contra a doença.

Concurso de Marchinhas
Já está aberta e vai até o dia 19 de janeiro a inscrição para o Concurso
de Marchinhas Mestre Jonas. O evento, que já faz parte do calendário do
Carnaval de Belo Horizonte, realizará a grande final no dia 4 de fevereiro,
durante o Baile de Marchinhas no Mercado Distrital do Cruzeiro. A premiação
varia de R$ 1.5 mil a R$ 5 mil.

Batuque sertanejo
A novidade do Carnaval este ano, em Belo Horizonte, será o bloco “É o amô”. Ele surge com
uma proposta inovadora e terá como repertório músicas sertanejas consagradas, desde os anos
80 a sucessos atuais, ao som do tradicional batuque carnavalesco. Os ensaios acontecerão no Bar
Latino, no Prado, nos próximos dias 13, 20 e 27 e o desfile será no domingo de Carnaval.

Descontração
José Maurício de Miranda Gomes, presidente da Abav-MG, durante a animada confraternização de fim de ano da associação,
juntamente com o Sindhorb-MG e o Skal-BH. O
evento aconteceu no restaurante Pondicherry,
do Dayrell Hotel, em Belo Horizonte.

Incentivo às bandas
Foram prorrogadas até o dia 22 de janeiro as inscrições para o Programa Bandas de Minas.
Promovido pela Secretaria de Cultura estadual, juntamente com a Codemig, o edital disponibiliza
R$ 1 milhão para a compra de instrumentos de bandas. Informações: www.cultura.mg.gov.br

Musical infantil
Fica em cartaz até o dia 28 de janeiro, no Teatro Marília, o
musical infantil “A Maior Flor do Mundo”, da Reticências Produções Artísticas. Com direção de Sérgio Abritta, a montagem é
baseada no livro de José Saramago e conta com músicas inéditas
compostas por Paulinho Pedra Azul.

E D U C A Ç Ã O
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50% dos alunos beneficiados
pelo Fies estão inadimplentes
Daniel Amaro

Novo Fies
E para tentar reduzir a inadimplência e garantir a continuidade do
Fies, o governo federal alterou as
regras do programa que passam a
valer para os contratos assinados
a partir de 2018. De acordo com o
ministro da Educação, Mendonça
Filho, o novo Fies é mais sustentável
e vai atender, realmente, quem mais
necessita. “Não adianta haver picos
de crescimento, de oferta de crédito
e logo mais a conta volta para o
contribuinte. O novo Fies segura
uma política pública dirigida aos mais
pobres, preservando o equilíbrio fiscal”. A expectativa do MEC é que a
taxa de inadimplência caia para uma
média de 30%.
Este ano o programa vai oferecer
310 mil vagas. As principais mudanças estão no valor da taxa de juros,
carência após a conclusão do curso
e ampliação da faixa de renda para
os interessados no financiamento. O

novo Fies é dividido em três modalidades, sendo a primeira destinada à
oferta de 100 mil vagas a juro zero,
reservadas a estudantes que tenham
renda familiar per capita mensal de
até três salários mínimos. A segunda
modalidade é destinada às regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e
abre 150 mil vagas para alunos com
renda per capita mensal de até cinco
salários. Já a terceira modalidade
oferece 60 mil vagas para as demais
regiões do Brasil, sendo os recursos
oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
A segunda e terceira modalidade
terá juros variáveis de acordo com
a instituição financeira onde for fechado o financiamento. Antes, a taxa
de juros do Fies era fixa de 6,5% ao
ano. O prazo de carência de 18 meses, após a conclusão do curso, para
começar a pagar o financiamento foi
extinto. Agora, o aluno deve iniciar
o pagamento no mês seguinte ao
término do curso, desde que esteja
empregado. O prazo máximo para
quitação será de 14 anos. As alterações no programa também incluem
a criação de um Fundo Garantidor
do Fies (FG-Fies), que será de
adesão obrigatória pelas faculdades
participantes. O objetivo é garantir
o crédito para os financiamentos
contratados. E apesar de aportes
da União, esse fundo será formado,
em maior parcela, por aportes das
instituições.

Divulgação

O Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) tem possibilitado o
acesso de milhares de estudantes de
baixa renda em instituições privadas
de ensino superior. No entanto, o programa vem enfrentando problemas
constantes de inadimplência. Com a
recessão dos últimos anos e a falta
de emprego, muitos alunos que aderiram ao Fies e já concluíram a graduação, não tem conseguido manter
o pagamento das obrigações em dia.
Em 2016, a taxa de devedores atingiu
50,1% e representou um rombo de
R$ 32 bilhões, segundo dados do
Ministério da Educação (MEC).
Para Leandro Gomes, graduado
em psicologia em 2014, o salário que
recebe não é suficiente para cobrir a
mensalidade da dívida. “Eu financiei
10% o valor da mensalidade pelo
Fies. Fiz meu planejamento financeiro e tinha certeza de que daria
certo o pagamento. Por mês pago
cerca de R$ 210 e já consegui quitar
16 parcelas. Mas nos últimos meses
tudo aumentou de preço e não estou
conseguindo manter esse compromisso. Além do Fies, tenho outras
obrigações que também não posso
deixar de pagar”, explica.
Nayara Lima, formada em administração, também possui mensalidades atrasadas. O problema é que
ela foi desligada da empresa onde
trabalhava e ainda não conseguiu

se recolocar no mercado. “Eu já vinha tendo dificuldades em pagar as
mensalidades do financiamento. E
essa demissão inesperada agravou
ainda mais a situação. Já enviei currículo para várias empresas e estou
aguardando uma vaga que tenha um
salário compatível para cobrir a prestação do Fies”. Ela afirma que assim
que conseguir um emprego ainda
precisará colocar outras despesas
em dia como contas de telefone,
internet, água e luz.

Principais mudanças no Fies
2017

2018

Renda familiar

Renda familiar

No máximo três salários mínimos de renda
familiar per capita

Variável de acordo com a modalidade, sendo entre três
até cinco salários mínimos de renda familiar

Carência

Carência

18 meses para começar a pagar, após a conclusão
do curso

A partir do mês seguinte do término da graduação, desde
que esteja empregado

Juros

Juros

Taxa zero na primeira modalidade. As demais modalidades
têm juros variáveis de acordo com o banco onde for
fechado o financiamento

Valor fixo de 6,5% ao ano

Limite de mensalidade

Limite de mensalidade

Valor máximo de mensalidade financiada
de R$ 5 mil

Ainda não estão previstos valores máximos

Bancos

Bancos
Somente Caixa Econômica e Banco do Brasil

A primeira e segunda modalidade são de exclusividade
da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Instituições
financeiras privadas poderão operar a terceira modalidade

Valor financiado

Valor financiado

Varia ao longo do curso, seguindo os reajustes
das mensalidades

O aluno vai saber o valor total da dívida ao assinar o
contrato

Quem pode participar?
Governo federal alterou
as regras do programa que
passam a valer a partir de 2018

O novo Fies tem novas modalidades destinadas a alunos que
possuam renda familiar de até cinco salários. Os interessados devem
ter feito uma das edições do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)

a partir de 2010, ter média igual
ou superior a 450 pontos e não ter
zerado a redação. As inscrições
serão realizadas exclusivamente
pela internet, no site do Fies Seleção (fiesselecao.mec.gov.br).

Para ser financiado, o curso de
graduação deve ter conceito maior
ou igual a três no Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes) ou ter autorização do MEC
para funcionamento.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

SAÚDE E VIDA
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Música alta no fone de ouvido pode
causar perda gradativa da audição
Nosso celular emite um alerta claro
ao aumentarmos o volume: “Ouvi-lo
alto por um longo período pode danificar sua audição. Deseja aumentá-lo
mesmo assim?”. Porém, a mensagem
é ignorada por muitos. Segundo a OMS,
cerca de 1,1 bilhão de adolescentes e
jovens adultos estão em risco de perda
auditiva. O motivo? O uso excessivo e
incorreto de fone de ouvido, além de exposição a níveis sonoros prejudiciais
como em bares, boates e eventos
esportivos.
De acordo com o otorrinolaringologista Marcelo de
Sousa, a pessoa pode ter uma
perda gradativa da audição.
“É diferente dela ficar surda.
A diminuição da audição é
por algumas frequências e
em determinada intensidade
que pode, ou não, atrapalhar
o indivíduo. A perda pelo excesso de ruído para de evoluir
quando acaba a exposição a
esse barulho”.
Ele acrescenta que, no caso do
fone de ouvido, o que manda é a altura.
“A pessoa pode usar o acessório o dia
todo, mas se o som for baixo, não terá
problema nenhum. Entretanto, o volume
alto por muito tempo é perigoso”.

A perda gradativa da audição
apresenta um sinal. “O zumbido, que
é aquele apitinho chato no ouvido. Às
vezes, ele é o primeiro sinal que o corpo
dá de que algo está errado com nosso
aparelho auditivo”.

Existe uma regra conhecida como
60/60 na hora do uso do fone. “A pessoa
deve ficar uma hora no máximo, porque
aí dá um descanso para audição. Além
disso, a altura não deve ultrapassar
60% do volume total, se for aquelas
que tem a barrinha, um pouco além da
metade dela. Outra orientação, é que a
pessoa que está do seu lado não deve
ouvir a música que sai do seu fone, pois
isso é um sinal de que está muito alto”.
Outra dica do especialista é optar
por fones que protejam o ouvido dos
sons externos. “Dessa maneira é
possível ouvir a música em volume baixo sem interferência.
Os fones estilo concha, que
tampam todo o ouvido, são
ideais para isso. Mas têm
empresas que disponibilizam o acessório de
qualquer modelo com
dispositivos que isolam
o som ambiente”.
O vigia noturno
Francisco Aécio optou
por um fone que possui
esse tipo de proteção. “Eu
não saio de casa sem o
acessório. Na maioria das
vezes coloco no último volume e só abaixo quando o ouvido
começa a doer. Comprei um intra
auricular, que fica bem encaixado
e abafa o ruído externo”.

Ele acrescenta que já notou uma
diferença na audição proveniente do
hábito. “Noto que estou ouvindo menos,
porém nunca tive zumbido. Acho que a
minha perda é baixa e confesso que me
preocupa um pouco”.
O otorrino adiciona que o ruído
externo também pode atrapalhar.
“Mas nós não temos essa exposição

no cotidiano, a não ser funcionários
de indústrias que, hoje, já são protegidos por leis e equipamentos. Porém,
a poluição sonora do dia a dia, por
exemplo, de quem vive ou trabalha
em uma avenida muito movimentada,
não afeta a audição, mas pode causar
irritabilidade, transtornos psíquicos e
alterações no humor”.

Música x Audição
A exposição excessiva a ruídos é muito comum no mundo
da música. Cantores famosos como Chris Martin, vocalista do
Coldplay; Will.i.am, fundador do Black Eyed Peas; o músico Phil
Collins e o metaleiro Ozzy Ousborne são exemplos de pessoas
que sofrem problemas na audição provenientes da exposição
excessiva ao volume alto.
Divulgação

Nat Macedo

Pixabay

A banda norte-americana Pearl Jam investiu, no ano passado, em uma ação a fim de conscientizar as pessoas a respeito
dos danos causados pela música em volume excessivo. Em sua
turnê, a banda distribuiu plugs auriculares para serem utilizados
durante o show. Os fãs postaram fotos da campanha em suas
redes sociais com a hashtag #pjcares.

Estima-se que 1,1 bilhão de adolescentes e jovens correm risco de ter a audição afetada pelo mau uso do acessório

G E R A L
8ª edição da feijoada acontece
na segunda de Carnaval no Rio
O Fofa Fest 2018 mais um ano
agita o Carnaval carioca com toda
a essência vinda diretamente da
Ilha do Amor, no Maranhão, para
o badalado Bota, no Marina da
Glória, Rio de Janeiro. A 8ª edição,
que ocorre no dia 12 de fevereiro, a
partir das 14h, leva há anos gente
bonita e interessante a cair no samba. Este ano, segue o baile levando
para a “avenida” a bandeira multirracial com o tema: “Iguais contra o
Racismo”. Um tema sério que tem
de ser levado em conta, pois em
um país de miscigenação forte,
tratar o próximo com indiferença
por questões de cor da pele não
está com nada.

A festa atrai foliões vindos de todo Brasil, comandada
pela colunista social Ilze Rangel,
a Fofa, e Walther Santos Class com
produção da W.Class Produtora
a folia exalta a cultura, temperos
e sotaques. Na programação do
Fofa Fest muita música com as
marchinhas de Carnaval com Beth
Máximo, a G.R.E.S Império Ricardense fará uma linda homenagem
ao ator Lázaro Ramos. A festa
conta ainda com a participação da
dupla maranhense Hilton e Odon,
além de pick-ups com Aragon,
habitué da noite carioca.
Com buffet liberado a deliciosa feijoada é feita exclusi-

vamente pelos melhores chefs
do Rio de Janeiro, os participantes da festa contam ainda
com open bar de primeira linha
inclusos: cerveja, água, refrigerante, suco, caipirinha, caipirosca de frutas e espumante.
Tudo isso e muito mais numa
das vistas mais deslumbrantes
do Rio.  
A feijoada mais top da segunda de Carnaval é conhecida pelo
estilo elegante de seus convidados, por isso as cinco musas
que capricharem na customização da camisa serão premiadas. O evento reúne moda,
beleza e luxo.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

Paulo Lacerda

APROVEITE AS FÉRIAS NO SESC PALLADIUM
E se o mundo
fosse uma grande
brincadeira de criança

O Programa Educativo do Sesc
Palladium preparou a partir do dia
16 de janeiro, uma programação
especial para o período das férias.
Trata-se do De Férias, iniciativa
que contempla diversas atrações
como exibições de filmes, oficina
e espetáculo teatral. No cinema,
serão exibidos os filmes A guerra
dos botões, A lady e o Lobo, Abril
e o mundo extraordinário, Asterix
e o domínio dos deuses, e muito
mais! A entrada é gratuita com
retirada de ingressos 30 minutos
antes das sessões.
O público infantil também será
recebido em um espaço dedicado
ao brincar, onde a imaginação
pode ser estimulada por meio de
brinquedos, objetos de largo alcance, como tecidos, caixas e livros.

Trata-se do projeto 1,2,3 e já! Ler
e Brincar que traz um ambiente
convidativo e divertido, indicado
para crianças de 0 a 6 anos de
idade, acompanhadas dos responsáveis. A entrada é gratuita e
o espaço sujeito a lotação máxima
de 24 pessoas. Serão realizadas
duas edições neste mês, uma no
dia 20 e outra no dia 27, de 10h às
16h, com participação do Coletivo
Narradores.
A programação traz a oficina
Espectador Mirim, ministrada pelo
analista de cultura Diogo Horta e
pela equipe do Programa Educativo do Sesc Palladium. Uma oportunidade para crianças de 10 a 12
anos que se interessam por teatro.
A ideia é aguçar o olhar, o corpo e o
desejo por essa linguagem. Serão

realizadas duas turmas, uma no dia
21 e outra no dia 28 de janeiro. As
inscrições podem ser feitas pelo
bit.ly/inscricaoinfantilpalladium
(turma I) e a partir de 16 de janeiro
(turma II).
No dia 23 de janeiro, será apresentado o espetáculo E se o mundo
fosse uma grande brincadeira
de criança?, uma concepção do
grupo Real Fantasia, que dedica-se exclusivamente ao teatro para
crianças há 30 anos. Na história,
oito adultos se encontram numa
reunião do Grupo Antiestresse.
A entrada é gratuita, mediante a
doação de 1 kg de alimento não
perecível para o Programa Mesa
Brasil Sesc. Os ingressos podem
ser retirados com duas horas antes
do espetáculo.

Confira detalhes da programação em sescmg.com.br

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

C I D A D E S

Arquivo Pessoal

Prefeito de Fabriciano é denunciado
pelos vereadores por diárias abusivas

Vereadores, Professor Edem, Marcos da Luz e Thiago Lucas
Os vereadores Marcos da Luz,
Professor Edem e Thiago Lucas,
do PT, entregaram ao Ministério
Público, representação dirigida ao
promotor de justiça Cristiano da
Mata Costa, denunciando o aumento
abusivo em mais de 270% no valor
das diárias pagas ao prefeito Marcos
Vinicius Bizarro (PSDB).
Além do valor exorbitante das
diárias, que passou de R$ 270
para R$ 1.000 no caso de viagem
à Brasília, livres de despesas com
locomoção, transporte e refeição, os
vereadores também questionam a
falta de transparência na concessão
do benefício, haja vista que pela Lei
nº 4.158/2017 - aprovada no apagar
das luzes - o prefeito não precisará
justificar nem comprovar a viagem.
Segundo Marcos da Luz, estas
“aberrações” ferem os princípios
da transparência, moralidade e da
publicidade oficial.
Ele entende que as despesas
com diárias na PMCF a partir de
agora estão todas consideradas irregulares, pois a matéria aprovada não
foi devidamente acompanhada da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, além da ausência
de declaração de que o aumento
tem adequação com a LOA e compatibilidade com o PPA e LDO, “em
flagrante desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirma.

E, ainda, em sua opinião, a nova
Lei Municipal das Diárias do Poder
Executivo contraria frontalmente a
Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei
Federal nº 12.527/2011) e o artigo 37
da Constituição Federal.
“A intervenção do Ministério
Público se faz necessária frente ao
aumento abusivo das diárias em
mais de 270% no Poder Executivo
do município de Coronel Fabriciano,
eis a que a Lei nº 4.158/2017 está
eivada de irregularidade, ilegalidade e inconstitucionalidade, ferindo
de morte os princípios basilares da

“A intervenção
do Ministério
Público se faz
necessária
frente ao
aumento
abusivo
das diárias”

razoabilidade, da economicidade,
da moralidade, da transparência e
da publicidade nos atos da Administração Pública”, enfatiza Marcos
da Luz.
Em estudo elaborado pelo mesmo, o parlamentar levantou que
o prefeito Marcos Vinicius viajou
67 vezes em 2017, até o dia 24
de outubro, data em que o Portal
da Transparência da PMCF foi
desativado (o que também merece
apuração do MP).
Neste total de viagens, o prefeito
recebeu em torno de R$ 15 mil. Se
considerados os valores da nova Lei
em discussão, o valor pago chegaria
à R$ 50 mil, um crescimento de
320% da despesa com diárias paga
ao chefe do Executivo.
Destas viagens em 2017, ao
menos duas já são objeto de investigação na 3ª Promotoria do
Ministério Público, através do procedimento Notícia de Fato nº MPMG0194.17.000717-4, aberto em 17 de
novembro, que visa apurar supostas
viagens de cunho político-eleitoral do
prefeito com recebimento de diárias.
Viagens estas para Belo Horizonte,
que ocorreram em 25 de setembro,
em encontro com o prefeito de São
Paulo João Doria, e em 09 de outubro, com o senador Antonio Anastasia, ambos do PSDB, cujas pautas
seriam as eleições 2018.

13 a 20 de janeiro de 2018

Servas em 2017 procurou ajudar
as pessoas carentes no Estado
Ir mais longe para estar perto
de quem mais precisa. Este é o
lema do Servas, que em 2017
buscou regionalizar seus projetos e suas ações para ajudar as
pessoas mais carentes em todo o
estado de Minas Gerais. Também
esteve em lugares onde nunca
esteve dando visibilidade a quem,
até então, era um invisível social.
O Projeto Rodas de Leitura,
criado para estimular o hábito de
leitura e favorecer a reinserção
de pessoas privadas de liberdade
na sociedade, encerrou o ano
passado presente em 10 unidades prisionais.
Três mil livros foram doados
para a formação da biblioteca
montada pelo Servas nos locais
e 23 voluntários nos ajudaram
nas rodas. Ainda nove escritores
visitaram as unidades, entre eles
Leonardo Boff, Frei Betto e Humberto Werneck, biógrafo de Carlos
Drummond de Andrade.
Com a Caravana Servas, o
serviço social foi a lugares onde
nunca esteve para atender os
mineiros que mais precisam. Foi
a Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a Três Corações, no Sul de
Minas, ao Serro, e em Araxá para
atender a 160 instituições socioassistenciais de 106 municípios
próximos a essas cidades.
A Caravana também levou o
curso Carinho de Mãe para gestantes em vulnerabilidade social.
O curso levou informações de
qualidade sobre os cuidados durante a gestação e com o neném,
no ano passado, 441 grávidas em
sete edições realizadas em seis
municípios diferentes.
A segunda fase do Água Vida,
atendeu mais de 200 famílias de
seis assentamentos em Arinos
e Formoso, cidades localizadas
no extremo noroeste de Minas
Gerais. Por meio do projeto, a
instituição entregou 210 kits de
captação de água de chuva com
biodigestores e módulos sanitários para essas comunidades
que sofrem com longos períodos
de seca e não tinham acesso à
água tratada. Oitocentas pessoas
foram beneficiadas diretamente.

Servas
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Caravana do Servas esteve em várias regiões do estado
Em 2017, teve outra edição do
Cozinha Inteligente, curso de formação de auxiliar de cozinha com
ênfase em aproveitamento integral
de alimentos e gestão correta dos
resíduos. Por meio da gastronomia social, o Cozinha Inteligente
esteve presente ainda em eventos
importantes como a inauguração
da Cozinha escola Mineiraria e na
Semana da Gastronomia, além do
festival Fartura.

Festa no parque
O Servas realizou uma edição da Rua de Direitos, ação do
projeto Rua do Respeito, que
promove o acesso das pessoas
que vivem em situação de rua a
direitos básicos como serviços de
emissão de documentos, atendimento médico, odontológico e
psicológico e orientação jurídica e
previdenciária. A edição fez parte
da programação de aniversário de
120 anos do Parque Municipal e
realizada no local.
Para realizar a ação, o Servas contou com a ajuda de 100
voluntários, que distribuíram
2 mil refeições, incluindo café
da manhã, almoço e lanche da
tarde, e ajudaram na Lojinha
Solidária, que doou mais de 800
peças de roupas. Na ocasião, 550

documentos, entre cédulas de
identidade, CPFs e carteiras de
trabalho, foram emitidos.
A campanha de inverno Calor Humano conseguiu arrecadar
mais de 30 mil peças de roupas,
superando os dois últimos anos,
além de mil cobertores. A primeira edição, em 2015, arrecadou
mais de 13 mil itens de frio. No
ano seguinte, o número saltou
para 24.427. Com as doações
de 2017, foi possível atender
demandas de 35 instituições de
30 municípios mineiros.
O Abraça Minas, criado inicialmente para atender as demandas
emergenciais consequentes do
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, conseguiu arrecadar 33 toneladas de alimentos
e 31.500 peças de roupas, além
de 2.135 cestas básicas.
As doações foram encaminhadas para as cidades do
estado fortemente atingidas pelas
chuvas. Janaúba, no Norte do Estado, palco da tragédia na creche
Gente Inocente, também recebeu
parte das doações.
O Acessibilidade Compartilhada doou 1.700 cadeiras
de rodas para 124 instituições
socioassistenciais de 125 municípios em todo o estado de
Minas Gerais.

Renovação e inscrição do transporte
escolar em Matozinhos já tem data
A Prefeitura de Matozinhos,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulga as
datas para renovação e inscrição do cadastro do Transporte
Escolar Intermunicipal para as
cidades de Belo Horizonte, Sete
Lagoas e Pedro Leopoldo.
A renovação será realizada
nos dias 22/01/2018, 23/01/18
e 24/01/18, das 8 às 11h e
das 13 às 16h, na Secretaria
Municipal de Educação no setor de Transporte Escolar. Os
estudantes deverão apresentar os seguintes documentos:
carteira escolar 2° semestre
de 2017, comprovante de matrícula do 1º semestre de 2018
e comprovante de endereço
(conta da Cemig, ou Copasa

ou telefone) em nome do aluno ou dos pais, vencida nos
meses de dezembro/2017 ou
janeiro/2018. (Obs.: Em caso
de imóveis alugados, junto ao
comprovante deverá ser anexada cópia do contrato de locação
com registro em cartório).
Inscrição
A inscrição para novos estudantes será realizada através
do site oficial da Prefeitura de
Matozinhos www.matozinhos.
mg.gov.br, no dia 25/01/2017
das 09h às 18h. O processo
será para cadastro de reserva
e o critério para seleção, com
o surgimento de novas vagas,
será por ordem de inscrição.
Após realizar o processo, o

candidato receberá por e-mail a
confirmação do cadastro. A Secretaria Municipal de Educação
divulgará a lista de aprovados,
de acordo com as vagas disponíveis.
Para efetuar a inscrição,
os documentos necessários
são: 02 fotos ¾, cópia dos
documentos pessoais: CPF e
identidade; declaração comprovando o período do curso
e a quantidade de aulas na
semana, referente ao 1° semestre de 2018; comprovante de
endereço (conta da Cemig, ou
Copasa ou telefone) em nome
do aluno ou dos pais, vencida
nos meses de dezembro/2017
ou janeiro/2018. (Obs.: Em caso
de imóveis alugados, junto ao

comprovante deverá ser anexada cópia do contrato de locação
com registro em cartório).
A Secretaria de Educação
informa também, que não serão efetivadas as inscrições
caso falte qualquer documento
solicitado. Lembrando que a
data limite para entrega desses documentos será até o dia
31/01/2018. A carteira escolar
será cancelada, se comprovado que o usuário não está
utilizando o transporte escolar,
com frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) de
cada mês. O transporte intermunicipal é para ida e volta, caso
seja constatado somente ida
ou volta a carteira de transporte
será cancelada.

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

C I D A D E S

EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de janeiro de 2018

Projetos combatem escassez hídrica
na Bacia do Rio São Francisco
Evandro-Rodney

QUEM SABE, SABE

CANAL ABERTO
Um gel contraceptivo masculino,
desenvolvimento nos EUA, que
bloqueia temporariamente a

Em Contagem
A Prefeitura de Contagem,
também tem se destacado com o
projeto “Contagem das Nascentes”,
por meio da recuperação de nascentes que fazem parte da Bacia
do Rio São Francisco. A medida é
uma forma de preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade
e proteção do solo. A iniciativa
conquistou o 1º lugar na categoria
Órgão Público.
De acordo com o diretor de
Planejamento Ambiental e Fiscalização de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Contagem, Eric Alves Machado,
o projeto consiste na contagem,
preservação e recuperação das
nascentes, aliadas à monitoração
e fiscalização constantes e também
à educação ambiental.
“A comunidade participa efetivamente. Temos chamado as lideranças comunitárias para caminhar
conosco e nos mostrar onde estão
essas nascentes e como elas são
utilizadas. Também é uma forma
de resgatar a história e a memória
dessas comunidades”, assinala
Machado.

“Até o momento já catalogamos
100 nascentes, mas acreditamos
que esse número deve passar de
4 mil. Queremos mostrar que a
nascente não é apenas um ponto.
Ela faz parte do São Francisco.
Vamos criar um banco de dados
que irá mudar o mapa hídrico de
Contagem para dar essa dimensão”,
diz o diretor.

produção de esperma no corpo

Tecnologia

de NestoroneGel, o produto con-

No universo corporativo também há projetos que utilizam a
tecnologia para reduzir a captação
de água proveniente de lagos, rios
e do lençol freático na fabricação
de produtos. É o caso da unidade
da Nestlé Waters Brasil Bebidas
e Alimentos de Montes Claros,
vencedora do prêmio do Sisema
na categoria Empresas.
Desde 2011 a companhia tem
investido na aquisição de equipamentos de última geração para
reaproveitar a água evaporada no
processo industrial de fabricação
de leite condensado. Segundo o
gerente técnico da Nestlé em Minas
Gerais, Ramon Pinheiro Cordeiro, a
iniciativa é parte do compromisso
global da multinacional de reduzir
35% da água gasta para cada tonelada de produtos fabricados.
Há 2 anos a planta de Montes
Claros foi ampliada para a instalação
de uma fábrica de cápsulas de café.
É a primeira unidade fabril da marca
no mundo que não utiliza água potável retirada da natureza nos processos produtivos. “A água extraída do
leite condensado é suficiente para
abastecer a indústria de cápsulas e
ainda sobra para usar na fabricação
de leite condensado. Em um ano,
mais de 66 milhões de litros de água
potável deixaram de ser retirados da
natureza”, frisa Cordeiro.

tém dois hormônios sintéticos:

humano, começará a ser testado
em abril com 400 casais. Os testes
durarão cerca de 4 anos e serão
realizados com parceiros dos Estados Unidos, Itália, Grã-Bretanha,
Chile, Suécia e Quênia. Batizado

testosterona e progestagênio. O
progestagênio impede os testículos de produzir testosterona o
suficiente para o nível normal de
esperma. (Fonte: Isto é)

TRÊS PREFEITOS
Quando o assunto é política, a famosa e
hospitaleira cidade de Santa Luzia fica com dois
sentimentos que parecem prevalecer entre os
moradores: cerca de mais de 200 mil habitantes
da cidade que fica aqui colada com BH viram, somente em 2017, três políticos diferentes assumirem
o comando do município. Processos eleitorais e
ações criminais foram protagonistas num cenário
em que anseios e as necessidades dos cidadãos
acabaram sendo meros coadjuvantes. Em meio a
essa confusão, moradores disseram sentir-se envergonhados com a situação. E, quando questionados
se sabiam quem era o atual prefeito, apenas um
dos entrevistados soube responder.

BRINCANDO DE POLÍTICA
O apresentador Luciano Huck disse que não
será candidato, mas se sente na obrigação de
ajudar o país em uma mudança política. Eu
queria só entender o que um apresentador
de programa, que ganha mais de R$ 1 milhão
por mês, vai fazer pelo Brasil sem nunca ter
sido candidato a nenhum cargo eletivo. Não
podemos esquecer que o seu programa é
patrocinado por grandes empresas.

BH E SEUS BURACOS

Brasil Campeão. Depois de
muitos anos sem conseguir o título de campeão, o Brasil agora tem
a gasolina mais cara do mundo.
Parabéns governo federal, Petrobras e ministro da Fazenda.

Está dando vergonha de andar nas ruas e
avenidas de Belo Horizonte. A capital brasileira
dos bares e do silêncio, aos poucos, está se transformando na capital dos buracos e dos moradores
de rua. BH tem um dos três IPTUs mais caros do
Brasil. Somente este ano a prefeitura espera arrecadar perto de R$ 1,5 bilhão até o final do ano.
Arquivo Pessoal

O

municipal de Meio Ambiente de
Glaúcilândia, Cleidson Carpeggiane.
Segundo ele, “o prêmio é uma
forma de valorizar nosso trabalho
e conseguir novos parceiros para
dar continuidade ao projeto”, afirma
Carpeggiane. “Tivemos mais de 40
inscritos em cada categoria. Como
2018 é o Ano das Águas, este número deve aumentar ainda mais
na próxima edição”, ressalta Ana
Paula Aleixo Alves, responsável
pela Comissão Gestora do Programa Ambientação da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam).

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Contraceptivo para homens.

município de Glaucilândia,
no Território Norte, tem
apenas 3 mil habitantes.
Apesar de pequena, a
cidade tem se destacado no combate à escassez hídrica na Bacia
do Rio Francisco em Minas. O
Plano de Recuperação de Áreas de
Preservação Permanente - Projeto
Nascentes do Rio Verde Grande,
desenvolvido por uma associação
de agricultores familiares da região,
tem ajudado a recuperar e a preservar nascentes desse rio, que é
braço do Rio das Pedras, afluente
do Velho Chico.
O trabalho conferiu à Associação dos Agricultores Familiares
de Cava do Curral o 1º lugar do I
Prêmio de Boas Práticas “Salve o
Rio São Francisco”, na categoria
Cidadão e OSC. A premiação, ocorrida em novembro, foi promovida
pelo Governo de Minas Gerais, por
meio do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(Sisema).
Cava do Curral é uma comunidade na zona rural de Glaucilândia.
Com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma),
do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (Codema) e de técnicos
da Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado Minas
Gerais (Emater-MG), agricultores
locais conseguiram cercar quatro
nascentes localizadas na cabeceira
do Rio das Pedras.
“O turismo e a agricultura são
as principais atividades econômicas da cidade. Com a falta de
recursos hídricos, a economia do
município foi prejudicada. A união
da sociedade e do poder público
permitiu que realizássemos as
primeiras ações. O próximo passo é cercar o Rio das Pedras em
Cava do Rural”, diz o secretário
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Uberlândia torna-se polo de
graduação EAD do Senac
A cidade de Uberlândia acaba
de ganhar um polo de graduação
a distância do Senac. O objetivo
é dar apoio ao aluno, com infraestrutura física, tecnológica e de
pessoal adequada aos projetos
pedagógicos dos cursos.
Para a coordenadora do
Polo, Sandra Aparecida Castro,
é uma excelente oportunidade
de ampliar a atuação do Senac
no ensino superior do Triângulo
Mineiro, atendendo quem está
em busca de aprimoramento
profissional. “São pessoas investindo em conhecimento, com

flexibilidade de horário, baixo
valor de investimento, sem abrir
mão da qualidade de ensino e
credibilidade que só uma marca
sólida como o Senac pode oferecer”, afirma Sandra.
Com metodologia que reforça
a importância de unir a teoria
à prática, os cursos oferecem
flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado,
preparando o profissional para
o futuro. As inscrições estão
abertas – até o dia 2 de março de
2018 - para as seguintes opções
de graduação: Bacharelado em

Administração - linha de formação específica em Administração
de Empresas; Bacharelado em
Ciências Contábeis; Licenciatura
em Pedagogia; Tecnologia em
Comércio Exterior; Tecnologia
em Gestão Ambiental; Tecnologia
em Gestão Comercial; Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão Financeira;
Tecnologia em Gestão Pública;
Tecnologia em Logística; Tecnologia em Marketing; Tecnologia
em Processos Gerenciais.

Entrega do Prêmio The Best em São Luis - MA, Marcos Davi,
Madalena Nobre, Valdez Maranhão e Armando Ferreira
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

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

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

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

CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS,
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E
VÍDEO CONFERÊNCIAS
• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

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

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

E S P O R T E
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2ª edição da Corrida Insana
já tem data marcada em BH
com 10 obstáculos infláveis, agora, eles
voltaram com dois extras.
Segundo a organização do evento, no
ano passado, cerca de 6 mil pessoas participaram do evento. Não há idade mínima
para participar, mas os participantes precisam ter no mínimo 1,05 metro de altura. A
Corrida Insana foi planejada para que cada
obstáculo fosse único e o mais divertido
possível. O trajeto tem 5 quilômetros, no
entanto, o importante é que se complete o
percurso sem se preocupar com quem é

Divulgação

egundo pesquisa do Ibope, mais
de 6 milhões de pessoas no país
praticam a corrida como forma
de atividade esportiva preferida.
E não é preciso procurar muito
para localizar os corredores de plantão,
eles estão nas praças, orlas, parques e
vias, se exercitando. Provando essa tendência, o Ministério do Esporte relatou, no

Diagnóstico Nacional do Esporte, que a
modalidade de corrida já atinge 6,5% dos
brasileiros, sendo 11,90% de homens e
4,20% de mulheres – um número interessante, vindo do país do futebol. Mas que
tal aliar o esporte a diversão?
Já nas primeiras semanas do ano, os
belo-horizontinos mostram que estão com
todo o pique, pois mais de 600 já estão
interessados na Corrida Insana, que será
realizada no dia 26 de maio no Mineirão.
Na edição de 2017, o circuito contava

mais rápido, pois o objetivo é a diversão
em cada obstáculo inflável. A organização
ressalta que a corrida é participativa, não
competitiva e tem como ponto principal
oferecer atividade física de forma lúdica
para pessoas de todas as idades, na qual
famílias e grupos de amigos podem correr
ou caminhar juntos.
A modalidade foi criada nos Estados
Unidos e é sucesso em diferentes partes
do mundo e chegou ao Brasil por meio dos
sócios Fábio Avelar e Henrique Gomes

que descobriram o evento em um blog.
“Achamos a proposta diferente de tudo
que já ocorreu aqui no país. A partir disso,
ficamos monitorando o evento nos EUA,
seguindo as redes sociais e entendendo
melhor a mecânica das provas. No final
de 2016, fomos participar de uma etapa na
América para ter certeza como funcionava
o evento. Depois disso, abrimos negociação com a empresa detentora da marca
para licenciarmos o evento para o Brasil e
América do Sul”, contam.
Divulgação

S

Ariane Braga

Corridas em
disparada
Os eventos relacionados as corridas tem agradado os moradores da
capital, tanto que só em
2017 mais 20 ocorreram
na região. Para este ano, o
calendário do portal Corre
BH já conta com 24.

Cuidados
Tênis e roupa apropriada
Visita prévia no médico
para verificar a saúde
Ingestão de líquido
Use protetor solar

Participe
Sábado, 26 de maio às 7h30 – 9h50
Estádio Mineirão,
Av. Antônio Abrahão Caram, 1001,
São José, Belo Horizonte, MG

Evento atraiu mais de 6 mil pessoas em 2017

Ingressos disponíveis: www.corridainsana.com.br

Diversão para toda a família

Mais som, mais imagem, mais emoção. Mais tudo pra você!

Sérgio Moreira

Jornalista
sergio51moreira@bol.com.br

Ano novo, vida nova
como acontece todos os anos
são contratações de jogadores
e técnicos de várias partes do
Brasil e alguns chegando até do
exterior para participar do mineiro. Todas 12 equipes cobiçadas
em conquistar o belo Troféu de
Campeão Mineiro.
As equipes do interior, em
sua grande maioria, fazem elencos apenas para o Campeonato
Mineiro, para as 11 rodadas da
primeira fase e se conseguirem
a classificação para as próximas
fases. Os que saem da disputa
do título dispensam os elencos,
desfazendo de toda estrutura
montada durante os meses de
disputa.
Infelizmente, Minas Gerais
necessita ter mais força, a nossa
sugestão a Federação Mineira de
Futebol é retornar com a Taça
Minas Gerais, dando mais tempo as equipes em competições.

Todas 12 equipes cobiçadas em conquistar o belo Troféu de Campeão Mineiro

©2017 CTMG. ALL RIGHTS RESERVED. VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

• Poltronas com movimento.
• Você controla a intensidade.
• Som 7x mais potente.
• Tela 40% maior.

o seu consórcio multibrasileiro

Confra no BH Shopping.
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Sabemos que são necessários
recursos para o retorno da Taça
Minas Gerais, mas temos em
nosso Estado, grandes empresas de engenharia, agronegócio,
informática e até estabelecimentos bancários que podem
estampar sua publicidade na
competição, como faz o Sicoob,
como patrocinador master no
Campeonato Mineiro.
Temos que fortalecer as
Minas e belas Gerais, são 853
municípios, necessitamos deixar
forte o Estado, de Norte ao Sul,
do Leste ao Oeste com equipes
fortes e competitivas para destaque no cenário esportivo e na
formação de jovens talentos para
o esporte, seja nos estádios,
ginásios, pistas de corridas,
piscinas, quadras poliesportivas.
Somos 22 milhões de mineiros
e somos fortes, afinal Uai é
Uai. Feliz 2018!
FMF

Primeira coluna do ano, desejo à todos muitas felicidades,
saúde, paz, realizações, vitórias,
conquistas, harmonia e gentileza. O futebol é sem sombra de
dúvidas a paixão nacional, os
jogadores entraram em férias
dia 3 de dezembro e voltaram
na semana passada aos treinos
após 30 dias de descanso.
O mercado da bola foi movimentado no Brasil e exterior, com
negociações entre os clubes,
com vendas e trocas de jogadores por todos os times aqui em
nosso país verde e amarelo e em
outros países, como a compra do
jogador Philippe Coutinho pelo
Barcelona, por R$ 622 milhões,
que estava no Liverpool, na
Inglaterra.
Não podemos comparar a
economia do Brasil e as equipes
esportivas brasileiras com a dos
Estados Unidos, Europa e Ásia.
Um exemplo: Em nosso Estado,
a movimentação mais comentada foi a troca do Fred que estava
no Atlético pelo Cruzeiro, com
uma multa de R$ 10 milhões
se o jogador saísse do Galo e
fosse jogar na raposa, e foi o que
aconteceu.
O Atlético, Cruzeiro e América dispensaram vários jogadores
e, em contrapartida, contrataram
diversos jogadores, a vantagem
dos times da capital foi a manutenção dos técnicos Éderson
(América), Mano (Cruzeiro) e
Oswaldo (Atlético). No interior, a
movimentação das outras nove
equipes que vão disputar o Campeonato Mineiro, que começa
dia 17 de janeiro, foi intensa,

