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Leishmaniose é
mais letal que
a dengue

esquizofrenia: luta 
diária contra o preconceito

mAis de 52 mil cédulAs
FaLsas em minas Gerais

Em 2017 foram apreendidas 
52.248 cédulas falsas, dei-
xando Minas em terceiro lugar 
no ranking nacional desta 

fraude. Nos últimos 2 anos, dados da 
Superintendência da Polícia Federal do 
Estado apontam que cerca de R$ 200 
mil foram recolhidos e 140 pessoas 
presas. Segundo a PF, as cédulas adul-
teradas com mais frequência são as de 
R$ 50 e R$ 100.
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PerdA PArA O cOmérciO
Pesquisa do SPC Brasil e CNDL comprovou que 52% dos 

consumidores, já desistiram de realizar compras em estabe-
lecimentos comerciais onde não existe local adequado para 
estacionar os seus veículos.

oPiniÃo – PáGina 2

nÃO Há VAgAs
Empresas oferecem poucas oportunidades para pessoas 

com deficiência.

bota-fora em nova Lima
visa combater epidemias

Prefeitura de Nova Lima realizou uma intensa ação de 
combate à febre amarela, dengue, chikungunya e zika vírus, 
mediante o recolhimento de toneladas de lixo em dezenas de 
bairros da cidade. Nos últimos dias foram usados, diariamente, 
uma média de 10 caminhões para recolhimento do entulho.

eConomia – PáGina 4

2017 contabilizou 852 mil 
meis para o estado

Segundo o Sebrae Minas, no final do ano passado já haviam 
852 mil Microempreendedores Individuais (MEI). Esse tipo de 
atividade cresce devido à falta de emprego formal e também 
pela busca de uma segunda renda.

Em novela, ator Bruno Gagliasso vivia o perso-
nagem Tarso que tinha o transtorno.
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MEDIOLI E PIMENTEL?

Rumores apontam uma possível participação do prefei-
to de Betim, Vittorio Medioli (PHS) na chapa de Fernando 
Pimentel (PT). Informações de bastidores indicam que ele 
irá ocupar a posição de vice-governador. A presença do 
titular de Betim, neste pleito, teria como um dos objeti-
vos evitar uma possível candidatura do senador Antonio 
Anastasia (PSDB).

Pimentel tem evitado falar sobre eleições
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mário ribeiro

daniel Amaro

lei de cotas: mais de 28 mil vagas 
em minas ainda não estão ocupadas

A Lei 8.213/91, popularmente conhecida como 
Lei de Cotas, foi um importante mecanismo 
para proporcionar a inserção da pessoa 
com deficiência no mercado de trabalho. 

No entanto, apesar da norma ter mais de 26 anos 
de existência, a realidade de contratações em Minas 
Gerais ainda está distante do número adequado. De 
acordo com dados do Ministério do Trabalho (MT), 
2.937 empresas no Estado estão sujeitas a cumprir a 
legislação, o que resulta em 59.930 vagas que teriam 
que ser direcionadas exclusivamente para deficientes. 
Mas apenas 31.689 (52%) desses postos de trabalho 
estão ocupados. E para falar sobre esse assunto, o 
edição do Brasil entrevistou Luiz Henrique Porto Vilani, 
diretor de Políticas para Pessoas com Deficiência.

as empresas ainda têm 
preconceito na contratação 
da pessoa com deficiência? 
Por que isso acontece?

Infelizmente sim. Temos avançado 
na sensibilização da sociedade sobre o 
potencial das pessoas com deficiência, 
mas ainda falta conhecimento e 
uma cultura social de inclusão. 
As companhias buscam um perfil 
que supostamente é o ideal e 
desprezam outras características 
do portador de alguma deficiência 
que seriam fundamentais para 
avançar em processos produtivos. 
Parte do empresariado ainda não 
se tocou sobre essa importância na 
contratação para além de cumprir a Lei 
de Cotas. 

As instituições financeiras já perceberam esse 
potencial de produção e de geração de renda. 
Os bancos são modelos de acessibilidade, pois a 
maioria tem caixas adequados e um programa 
especial de leitura de tela para cegos e, geralmente, 
quem desenvolve isso são portadores de deficiência 
contratados pelo banco.

Como seria possível mudar esse 
perfil?

Temos que sensibilizar as empresas e também 
os próprios funcionários, tanto aqueles com e 
sem deficiência. Nós precisamos transformar essa 
cultura e isso não vai acontecer se não houver uma 
mudança de atitude de quem trabalha diretamente 
com essas pessoas. Sem a Lei de Cotas não teríamos 
a contratação de tantas pessoas como a gente tem 
hoje. Não há dúvidas que a gente precisa aperfeiçoar 
os mecanismos de fazer essa lei ser cumprida, 
principalmente de mudar a atitude do empresariado 
e dos próprios funcionários. Ao longo dos anos, 
muitas empresas já avançaram sensivelmente 
nesse sentido, o que aconteceu somente depois 
que eles passaram a conviver com os portadores 
de deficiência.

existe algum grupo de deficiên-
cia que mais sofre na busca por 
vagas? Quais as razões?

Com certeza são os deficientes intelectuais. As 
agências que fazem a mediação de vagas citam 
que as empresas querem um perfil com uma 
deficiência mínima. A lógica atual do mercado 
ainda tem uma visão de que a pessoa é que 
tem se adequar a empresa. Falta essa formação 
interna para compreender que as diferenças e 
potencialidades da pessoa com deficiência não 

são barreiras. Hoje existe a tecnologia assistiva que 
pode facilitar a acessibilidade ao trabalho. Temos 
também uma série de procedimentos e de apoio 
que trazem resultados para a própria empresa, 
mas isso ainda não é amplamente conhecido pelo 
empresariado. 

a pessoa com deficiência tem 
direito à jornada de trabalho 
especial?

A lei prevê uma jornada de trabalho variável e 
até horário flexível, mas essa é uma prerrogativa do 
trabalhador. Vou citar o exemplo do portador de 
tetraplegia que não têm o controle do movimento 
das pernas e comprometimento nos membros 
superiores. A sua rotina para se deslocar até o 
trabalho é bem diferente. Geralmente acorda 
mais cedo para chegar no mesmo horário e tem 
dificuldades para fazer necessidades. Isso faz com 
que tenha que ter uma adequação. E se você exigir 
as mesmas condições de uma pessoa comum, você 
estaria penalizando o trabalhador duas vezes. Uma 
em função da própria deficiência e outra por não 
reconhecer essa característica e essas necessidades 
que ele teria. 

como fica a disposição dos car-
gos? eles são compatíveis?

Infelizmente a maior parte da oferta de 
cargos está associada a uma menor exigência 
sobre o intelectual. São serviços com tarefas mais 
burocráticas, repetitivas e muitas vezes menos 
valorizadas. Não que isso seja incompatível, mas as 
pessoas com deficiência possuem um potencial para 
além disso. Elas têm as mesmas possibilidades dos 
demais colaboradores e pode alçar voos maiores.

Quem fiscaliza o cumprimento da 
Lei de Cotas e quais as sanções 
previstas?

A fiscalização é de responsabilidade do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) e a empresa 
pode sofrer a incidência de multa. Atualmente, 
Minas está com uma proposta diferenciada. O 
MPT abriu uma relação de quem ainda não está 
cumprindo a lei e criou um Fórum de Inclusão e 
Acessibilidade das Pessoas com Deficiência no 
mercado de trabalho, com participação de órgãos 
públicos e privados. As empresas foram notificadas 
e mais de 8 mil vagas serão abertas. É uma grande 
conquista e a gente espera que essa estratégia 
possa acelerar esse processo de mudança cultural. 
Atualmente, existem grandes corporações que 
preferem pagar a multa do que cumprir a lei. Mas 
nós percebemos que isso tem mudado e a ideia do 
fórum é justamente mostrar para a empresa que 
existem soluções diferentes.

Lei de Cotas foi um
importante mecanismo
para proporcionar a
inserção da pessoa
com deficiência no
mercado de trabalho

luiz Henrique Porto Vilani, diretor de
Políticas para Pessoas com deficiência

de 100 a 200 empregados 2%

de 201 a 500 3%

de 501 a 1.000 4%

de 1.001 em diante 5%

FiQue sABendO!
As empresas com cem ou 

mais empregados são obrigadas 
a preencher de 2 a 5% dos seus 
cargos com pessoas portadoras 
de deficiência.
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Comerciantes X shoppings
A competitividade no mundo comercial não é novidade, mas com 

certeza, um desafio permanente para quem se propõe a ingressar no 
segmento.

Hoje, a discussão tem outra vertente: uma pesquisa da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) aponta que 26% da 
população considera a ausência de estacionamento um fator preponde-
rante na hora de realizar as compras. Neste sentido, o vice-presidente da 
entidade e empresário Marcelo de Souza e Silva diz que o cliente vai ao 
shopping principalmente em função de comodidade, além de segurança 
já que, neste caso, os veículos são estacionados em locais apropriados, 
evitando-se a possibilidade de assaltos. 

Na avaliação do representante da entidade, os flanelinhas provocam 
uma conhecida extorsão contra os clientes. Pela ótica dele, até a ilumi-
nação pública influencia o comprador na hora de tomar a decisão. Para 
ele, esse problema de falta de estrutura não acontece somente na capital, 
mas em todas as grandes cidades do Estado e isso está relacionado à 
mobilidade urbana, trazendo à tona ainda a questão da ineficiência do 
transporte público e da falta de vias preferenciais. Para minimizar essa 
fato, a sugestão é um planejamento do crescimento urbano.

Esse tema faz parte de um debate nacional, evidenciado a partir de 
uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
comprovando que 56% dos entrevistados se sentem mais seguros ao 
realizar suas compras em shoppings. Em Minas, apenas 33% dos procu-
rados consideram a segurança o principal motivo dessa decisão. 22,7% 
preferem o conforto e 19,7% elegeram a variedade de produtos. O preço 
é a última preocupação, com apenas 7,4%.

Não apenas os lojistas necessitam observar essas dicas, mas também 
outras atividades comerciais. Está aí um desafio para empreendedores 
do setor comercial interessados em expandir suas fronteiras. Se não 
fizerem um planejamento adequado, em curto, médio e longo prazo vão 
terminar perdendo definitivamente para os shoppings e para as feiras 
livres. 

Não bastasse essa cruel dificuldade, os comerciantes convivem, neste 
momento, com uma concorrência muito mais danosa: as vendas realiza-
das pela internet. Aliás, este capítulo merece outro editorial mais adiante.

até que enfim
Brasil em festa com a con-

denação de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) após a batalha 
jurídica/política/policial para que 
o país se visse livre desse estru-
pício que, ao longo de anos, se 
comportou como imperador do 
país sempre à base de mentiras, 
falcatruas, corrupção e escân-
dalos financeiros em nome de 
um projeto criminoso de poder.

Dentro desse projeto nasci-
do na Cuba de Fidel Castro, o 
Brasil até hoje ainda passa por 
agruras terríveis resultantes das 
façanhas desse farsante de voz 

roufenha com suas mentiras e 
tramóias que quase destruíram 
o Brasil.

Aliás, segundo o “coman-
dante” Fidel, hoje certamente 
no inferno de Dante, nosso 
país passaria a ser a chamada 
“cereja” do bolo por meio da qual 
a sanha comunista dominaria 
toda a América Latina.

Assim, Lula passou a de-
sempenhar o papel de ponta-
-de-lança do projeto que incluía 
a eliminação das classes sociais 
do país, para isso desenvol-
vendo a destruição de valores, 

uma corrupção como nunca 
antes, o domínio dos meios de 
comunicação, compra de votos 
descarada da classe baixa por 
meio do Bolsa Família, entre 
outras tramoias sempre com 
o objetivo claro de enganar o 
povão.

Além disso, Lula “impôs” ao 
país – e os brasileiros engoliram 
- a sucessora incompetente 
Dilma Rousseff (PT), reeleita por 
tramoia na apuração da máqui-
na Smartmatic, mesmo depois 
de arrasar completamente a 
economia brasileira com sua 

prepotência e seu analfabetismo 
funcional incapaz de estruturar 
uma frase em seus discursos.

Mas é sempre bom lembrar: 
eles não cedem nem desistem. 
Se o povo brasileiro bobear, eles 
voltam. Por isso o país espera 
que os tribunais condenem essa 
tropa de fanáticos à cadeia, 
alimentando-os a pão e água, 
se possível. 

Quantas amizades perde-
mos, dado o radicalismo que os 
fanáticos comunistas tentaram 
impor ao Brasil… Familiares não 
nos cumprimentavam, amigos 
se afastaram, enquanto a sa-
nha petralha/comunista usava 
recursos vis para se prevalecer. 
Condenados passaram a ser os 
contra eles.

Após a decisão do TRF-4 
para o Nove Dedos (cortou o 
próprio dedo mínimo da mão 
direita, sendo canhoto, para 
obter aposentadoria por invali-
dez), agora é seguir vigilantes 
pois, como o gato, eles têm sete 
vidas. Grande vitória graças 
aos procuradores de Curitiba 
e ao juiz Sérgio Moro que, na 
sua competência, fez a Lava 
Jato para desmontar a Orcrim 
e seus crimes iniciados com a 
quase destruição da Petrobras 
em nome do tal processo revo-
lucionário. Foram muitos anos 
de desaforos com o Brasil e os 
brasileiros. Enfim, chegou hora 
de comemorar.
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tércio Amaral

Paulistas e mineiros
Tem sido cada vez mais frequentes as investidas do go-

vernador paulistano, Geraldo Alckmim (PSDB), buscando 
incentivar a presença do senador mineiro Antonio Anastasia 
(PSDB) na disputa pelo governo do Estado. Esse assunto ainda 
vai render muito falatório, afinal quem cuida do destino e do 
futuro político de Anastasia é o seu padrinho, Aécio Neves 
(PSDB). Ou seja, a turma de São Paulo pode estar batendo 
na porta errada. 

tucanos em ação
Em relação aos tucanos mineiros, a informação é de que 

a irmã do senador Aécio, Andrea Neves, está em plena 
atividade. Respondendo ao processo da Justiça Federal em 
liberdade, ela já começa a se articular para a possível campa-
nha ao Senado de seu irmão. A conferir...

Pacheco popular
Na porta do Café Boca de Pito, na Savassi, dois assuntos 

dominam as rodas: futebol e política. Entre uma conversa e 
outra, surgiu uma indagação para saber qual seria o nome 
preferido para o governo de Minas. O do deputado Rodrigo 
pacheco (MDB) saiu na frente, seguido de Fernando pimentel 
(PT), Anastasia (PSDB) e Marcio Lacerda (PSB). Coisas da 
política mineira. 

Pimentel presidente?
A imprensa nacional ainda especula sobre a possibilidade 

do governador Fernando Pimentel (PT) renunciar ao cargo 
em abril para se candidatar à Presidência da República. Mas 
pessoas próximas dizem o contrário: seu projeto é conseguir 
ser reeleito ainda no primeiro turno e, com isso, tornar-se 
uma referência mineira na política nacional. Trata-se de uma 
aposta, claro.

Praça desprotegida
A exuberante Praça da Assembleia Legislativa, na zona Sul 

de Belo Horizonte, é um dos pontos onde acontecem muito 
assalto à noite. Lá existe, inclusive, um posto policial, contudo 
não está minimizando a situação. Vamos lá gente, precisamos 
resolver essa situação.

Força do salej
Não convidem para a mesma mesa o presidente da Con-

federação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, e o 
ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Stefan Salej. Pode sair palavrão e até agressão física. 
Cruz credo, gente!

eleição no tJmg
Acontecerá, em abril, a eleição para o cargo de presidente 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dessa vez, o desem-
bargador Nelson Missias está firme na disputa e, segundo 
amigos, tem fortíssima chance de ser eleito. É aguardar para 
conferir...

amm X Pimentel
Pessoas próximas ao governador Fernando pimentel (PT) 

comentam que o presidente da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM), Julvan Lacerda (MDB), ao destilar seu ódio contra 
o chefe do executivo mineiro, estaria interpretando a vontade 
do antigo presidente da entidade, Antônio Júlio (MDB).

Cena única. Por outro lado, consta nos bastidores que Jul-
van estaria a serviço de grupos contrários para poder fustigar 
o governador, já que no âmbito da Assembleia, a oposição ao 
Palácio da Liberdade anda fragilizada.

Perrella em cena
O senador Zezé perrella (PSDB), eleito recentemente 

presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, começa 
a dar “pitaco” no mundo do esporte mineiro, como o fez ao 
longo de décadas. Segundo a imprensa especializada, ele, 
agora, vai poder ganhar dinheiro. Como assim, cara pálida? 
O clube se transformou em um balcão de negócios? Vamos 
devagar, gente. 

Comentário final - Rememorando, o político e desportista 
ainda responde a inúmeros processos na Justiça.

O governador Fernando Pimentel 
(PT) presidiu no Palácio da Liberdade, em 
Belo Horizonte, a cerimônia de entrega da 
Medalha de Mérito da Defesa Civil. Ao todo, 
são 77 agraciados com a comenda, que 
homenageia personalidades e instituições 
que tenham prestado relevantes serviços às 
comunidades mineiras para minimizar as con-
sequências danosas das calamidades. Entre 
os homenageados neste ano estão militares e 
civis que ajudaram nos trabalhos de resgate 
e socorro médico na tragédia de Janaúba, 
ocorrida em outubro do ano passado.

O governador parabenizou os agraciados 
e lembrou que a medalha valoriza mineiros 
que arriscaram a própria segurança em prol 

da comunidade. “Eu digo sempre que o Estado 
tem muitas medalhas. Todas, evidentemente 
justificadas. Mas, dessas todas, a mais im-
portante é essa porque ela agracia aqueles 
mineiros que correndo risco ou dedicaram 
algum momento precioso ou energia preciosa 
para salvar a vida de alguém, proteger o patri-
mônio, enfim, para atuar onde é mais delicada 
a presença do poder público”, destacou. 

 
Homenagem aos servidores públicos

“Estou vendo muitos servidores públicos, 
alguns fardados, outros não, mas todos 
merecedores do nosso respeito. Como go-

vernador, cabe a mim reconhecer o trabalho 
dos servidores e dizer que nós todos somos 
muito gratos às corporações em Minas. Nós 
estamos atravessando uma tempestade, mas 
nosso barco não afundou. Os mineiros sabem 
ter serenidade, dedicação, perseverança 
para enfrentar e vencer qualquer crise. É com 
esse sentimento de esperança que eu desejo 
a todos os agraciados muita felicidade, paz 
e que Deus continue iluminando as tarefas 
de todos nós, policiais militares, bombeiros, 
cidadãos comuns, todos nós estamos irma-
nados no mesmo objetivo, que é continuar 
defendendo a vida e a tranquilidade em 
Minas”, finalizou.

medioli pode ser candidato
a vice na chapa do Pt

Uberlândia registra saldo positivo
nos negócios com o exterior em 2017

O resultado da balança comercial (exporta-
ção e importação) de Uberlândia em 2017 dá 
provas de que, apesar das dificuldades e dos 
desafios financeiros, a cidade está voltando a 
crescer em vários segmentos. Dados divulga-
dos recentemente pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (Mdic) mostram 
que o município alcançou saldo positivo de US$ 
275,81 milhões em negócios realizados com o 
exterior. Um montante que é 6,11% superior ao 
registrado em 2016 - quando o desempenho 
anual foi de US$ 259,94 milhões – e que confir-
ma a retomada do desenvolvimento econômico 
do município a partir de 2017.

Uma balança é considerada favorável e su-
peravitária quando exporta mais do que importa. 
O conceito também aponta que o município 
que é superavitário cria um ambiente propício 
para a geração de empregos e renda local. E o 
desempenho alcançado por Uberlândia é con-
sequência da intensa atividade de exportação 
desenvolvida. De janeiro a dezembro de 2017, 
segundo dados do Mdic, o município exportou 
US$ 415,97 milhões ao passo em que importou 
US$ 140,16 milhões em produtos, o que resultou 
no saldo positivo de US$ 275,81 milhões.

Os principais itens exportados pela cidade 
nos 12 meses estão relacionados, sobretudo, 
à vocação do município para o agronegócio. 
São produtos como soja, milho, carnes, resinas, 
tabaco, dentre outros, que são comercializados 
para países como China, Vietnã, Holanda, 
Índia, Estados Unidos, Alemanha e Israel, por 
exemplo.

O resultado conquistado por Uberlândia 
na balança comercial garantiu que a cidade se 
posicionasse como 2º município com maior sal-
do positivo do Triângulo Mineiro, atrás apenas 
de Araguari (com exportação focada no café 
e carnes). Uberlândia figurou também entre 
as 20 cidades com maior saldo na balança de 
Minas Gerais.  

ambiente favorável
Para garantir que o ambiente continue ade-

quado para o crescimento das exportações e 
outros negócios que gerem divisas à cidade, o 
prefeito Odelmo Leão (PP) determinou por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Inovação e Turismo (Sedeit), que o Executivo 
municipal continue apostando no projeto de in-
ternacionalização em parceria com as entidades 
da cidade. “Temos condições de incrementar e 
aumentar bem a base de produtos exportados 
pela cidade sem deixar de atender os pilares 
que já sustentam nossa exportação”, disse.

Um importante passo dentro dos objetivos 
de internacionalização também foi a conquista, 
em maio de 2017, da vice-presidência da região 
Sudeste do Fórum Nacional de Secretários e 
Gestores Municipais de Relações Internacionais 
(Fonari), posto anteriormente ocupado pelo Rio 
de Janeiro. Ao participar do Fonari, que reúne 
25 cidades brasileiras e é responsável pela 
promoção do intercâmbio de experiências no 
Brasil e no mundo, a cidade passa a conhecer 
diretamente as oportunidades de cooperação 
internacional e de novos negócios. Isso pelo fato 
do Fonari atuar em conjunto com outras redes 
internacionais, como câmaras de comércios e 
embaixadas, por exemplo.

Outra ação significativa é a elaboração de 
um acordo bilateral junto ao governo do Reino 
Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte 
e País de Gales). No fim de 2017, o prefeito 
recebeu em seu gabinete o cônsul do Reino 
Unido em Belo Horizonte, Thomas Nemes. No 
encontro, houve a discussão sobre áreas de 
atuação que deverão ser exploradas em um 
protocolo de cooperação – documento que está 
em fase avançada de confecção e deverá ser 
assinado pelo município e pela nação britânica 
ainda em 2018.

Governador entrega medalha
de mérito da defesa civil

Fernando Pimentel elogiou a defesa civil
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Odelmo leão: “temos condições de
incrementar e aumentar bem a base
de produtos exportados pela cidade”
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Cenário em minas

Nestes últimos dias voltou a circular nos 
bastidores a possibilidade do empresário e 
prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS), aceitar 
o desafio de se tornar candidato ao governo de 
Minas. Pessoas próximas dizem que já houve, 
inclusive, uma conversa com o grupo político da 
cidade, detalhando os novos passos.

Contudo, algumas informações relativas ao 
tema apontam também para a chance de Medioli 
se tornar candidato a vice-governador na chapa 
de Fernando Pimentel (PT).

 Comenta-se nos meandros de Belo Ho-
rizonte que essa possível candidatura seria 
uma maneira de barrar o retorno do grupo do 
senador Aécio Neves (PSDB) ao poder central 
do Estado. Com Medioli na disputa, dificilmente 
os tucanos ousariam insistir na candidatura do 
senador Antonio Anastasia (PSDB).

Briga no mdB
Mas a cena da semana a ser registrada diz 

respeito ao acirramento dos ânimos entre mem-
bros do MDB, antigo PMDB.  Indagado sobre 
como vai terminar esse imbróglio, o deputado 
estadual do partido, Ivair Nogueira, diz que “só 
Deus sabe”. 

O parlamentar insiste na tese de que o 
ideal seria haver uma reaproximação entre o 
presidente da Assembleia Legislativa, Adalcle-
ver Lopes (MDB), com o atual vice-governador 
Antônio Andrade (MDB). Ainda de acordo com 
a opinião do congressista, o deputado federal 
Rodrigo Pacheco (MDB) é forte popularmente, 
porém, em rota de colisão, dificilmente seria um 
nome de consenso dentro do partido.

A bancada emedebista na ALMG é de 14 
deputados e todos eles se solidarizam com 
o colega Sávio Souza Cruz, que corre o risco 
de ser expulso pelo partido, devido a posições 
ideológicas contrárias aos ditames de Andrade, 
presidente da sigla.

O resultado desse conflito culminou em um 
documento firmado por vários membros do par-
tido, inclusive muitos parlamentares, solicitando 
detalhes da prestação de contas da sigla dos 
últimos anos. O registro sugere a presença de 
representantes da Polícia Federal e também do 
Ministério Público Federal para fiscalizar tudo 
com mais detalhes. O motivo da solicitação é 
que os denunciantes suspeitam da existência de 
pagamentos de campanhas fora dos padrões, 
incluindo as grandes cidades de Minas.

Mesmo discreto, o presidente da ALMG 
expressou publicamente sua opinião a respeito 
dos problemas do partido. Ele declarou em alto 
e bom tom: “O MDB não tem dono”. E aprovei-
tou para se posicionar como pré-candidato ao 
Governo, visando demonstrar que Pacheco não 
é a única opção.

Em verdade, se a eleição fosse hoje, Lopes 
seria convidado a se candidatar pela chapa do 
PT, que é encabeçada pelo atual governador 
do Estado, Fernando Pimentel. Mas, para os 
especialistas, o assunto ainda vai tomar muitas 
noites de sono dos interessados.

Prefeito medioli (PHs) já estaria discutindo
o assunto com sua assessoria política
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http://agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Devido ao cenário econômico de 
recessão que atingiu o Brasil 
nos últimos anos, em 4 anos, o 
número de Microempreendedo-
res Individuais (MEI) aumentou 

69% no Estado. Segundo dados do Sebrae 
Minas, até o final de 2017, já eram cerca de 
852 mil formalizados, 349 mil a mais do que 
o mesmo período de 2014. Além disso, Minas 
representa 10,8% do número de MEI dos 4,6 
milhões em todo o país.

O Estado continua ocupando o terceiro 
lugar no ranking com o maior índice de 
formalizados, atrás apenas de São Paulo e 
Rio de Janeiro. No ano passado, 122,5 mil 
mineiros se tornaram MEI, um aumento de 
16% se comparado com 2016, em que 109,6 
mil pessoas se formalizaram.

Em relação às regiões de Minas, o 
Centro (321.538), Zona da Mata e Vertentes 
(103.961) e Sul de Minas (96.899) são os 
locais que concentram mais da metade (61%) 
dos formalizados, sendo que juntos somam 
mais de 522 mil MEI.

No ranking das 10 cidades mineiras com 
maior número de empreendedores estão Belo 
Horizonte (151.663), Contagem (35.835), 
Uberlândia (32.824), Juiz de Fora (25.384), 
Betim (21.120), Ribeirão das Neves (13.819), 
Divinópolis (13.811), Ipatinga (13.170) e Go-
vernador Valadares (12.869).

A analista do Sebrae Minas Tania Mara 
De Nardi afirma que o período de desacele-
ração da economia nacional coincidiu com o 
aumento de empreendedores. “Outro fator 
que também percebemos é que as pessoas 
com renda fixa e que trabalham com carteira 
assinada estão se formalizando para poder 
fazer um complemento na renda. Elas apro-
veitam que tem uma habilidade para ganhar 
com isso”. 

Esse foi o caso da fotógrafa Ane Faria. 
Ela conta que se formalizou há 3 anos, após 
pedir demissão de um emprego para abrir o 
próprio negócio. “Assim que sai da minha an-
tiga ocupação, pesquisei como me formalizar, 
pois queria estar em dia com a lei e, caso eu 
precise me afastar das minhas atividades, 
estou coberta pelo INSS”. 

Ane conta que decidiu ser microempre-
endedora pelas facilidades que essa modali-
dade oferece. “O MEI era o que estava mais 
próximo da minha realidade de faturamento 
e, como trabalho sozinha, é o ideal. Caso 
precise de um funcionário, essa categoria 
ainda pode me abranger. Além do mais, é 
simples na hora de declarar e para emissão 
de nota fiscal”.

atividades com mais mei
Segundo a pesquisa, a atividade que mais 

concentra formalizados na categoria de MEI 
é cabeleireiro. Essa ocupação superou a de 
comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios (73.626 MEI) em 2017 e fechou o 
ano com 75.271 empreendedores. “O mineiro 
é vaidoso, principalmente a mulher. Obser-
vamos que as pessoas deixam de comprar 
outros materiais, como bolsa e roupa, mas 
não esquecem de cuidar do cabelo”, afirma 
a analista do Sebrae Minas.     

Tania afirma que a formalização continua-
rá crescendo, apesar da economia apresentar 
sinais de melhora. “A faixa de renda que o MEI 
atinge ajuda as pessoas a se formalizarem, 
porque possibilita um crescimento maior”.

a capital mineira está pronta para a folia
O Carnaval de Belo Horizonte cresceu de 

forma expressiva nos últimos anos e a cada 
nova edição conquista mais foliões. Com a 
realização da festa, o comércio da capital mi-
neira se projetou para o Brasil e para o mundo, 
escrevendo um novo capítulo na história da 
cidade. Mas, atrair consumidores e turistas 
não é uma tarefa fácil, por esse motivo os lo-
jistas se preparam cada vez mais para a folia, 
diversificando e aumentando seus estoques 
com produtos de maior saída neste período.

Com a expectativa de receber 3,6 milhões 
de pessoas, segundo a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), o comércio varejista espera 
aumentar as vendas durante o Carnaval. Um 
fator responsável pelo otimismo é que os belo-
-horizontinos que, normalmente deixariam a 
capital, há alguns anos começaram a perma-
necer na cidade. Com isso, os recursos que 
seriam utilizados em outros locais continuam 
em BH. Isso além do volume de turistas foliões 
que a cidade receberá.

De acordo com o Ministério do Turismo, 
Belo Horizonte está entre as cidades mais 
procuradas do país como destino durante o 
período de Carnaval. O ranking de cidades é 
formado por Rio de Janeiro, São Paulo, Sal-
vador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Neste 
ano, a estimativa da PBH é de um crescimento 
de 20% no público, comparando-se com 2017 
que foi de 3 milhões de pessoas. Com esse 
aumento, espera-se que R$ 637 milhões 
sejam injetados na economia.

Outro segmento que também vai se bene-
ficiar com o Carnaval é o de serviços. Com a 
folia surge uma oportunidade para os bares, 
restaurantes e lojas de adereços e fantasias 
aumentarem suas receitas. Segundo a As-
sociação Brasileira de Bares e Restaurantes 
espera-se uma movimentação 35% maior que 
em 2017 e um aumento de receita em 30%. 

Já o setor hoteleiro prevê uma ocupação 
média de 60%, segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de Minas. Nos empreen-

dimentos da região Centro-Sul, que concentra 
a maior parcela de foliões, o número sobe para 
90%. Essa expectativa de ocupação da rede ho-
teleira reflete como o turismo é importante para 
a arrecadação de Belo Horizonte no período. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) se orgulha de, há 57 
anos, fazer parte da história do movimento 
lojista da capital mineira e de ser parceira da 
cidade, apoia a realização do Carnaval de 
rua, pois a folia tem gerado impactos positivos 
para os setores de comércio e serviços. E, 
com isso, toda a cadeia produtiva sente os 
reflexos da consolidação e visibilidade da folia. 

A CDL/BH divulgará em seus canais de 
comunicação diversas orientações educativas, 
entre os dias 1º e 13 de fevereiro, abordando 
temas como a utilização do espaço urbano, 
sustentabilidade e hábitos saudáveis. As dicas 
da campanha “Carnaval legal é cuidar bem de 
você e da cidade!” podem ser usadas na hora da 
folia para que a festa seja divertida e consciente.

empreendedores individuais
crescem 69% em quatro anos

Em 2017, mais 122,5 mil mineiros se formalizaram

mudança 
nas regras

Desde o começo deste ano, 
já estão valendo as alterações no 
Simples Nacional. Dentre as mu-
danças, a principal foi a alteração 
do limite de faturamento, no qual o 
enquadramento do MEI passa de 
R$ 60 mil por ano para R$ 81 mil.

Para saber mais sobre as mu-
danças, acesse no site a matéria: 
“Conheça as Mudanças do Sim-
ples Nacional para 2018”.
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Fim do lula?
Com experiência de anos como professor, o cientista 

político José Álvaro Moisés considera que a condenação do 
ex-presidente Lula (PT) pode ser uma rajada de metralhadora 
no Partido dos Trabalhadores. Mas, para ele, o mito ainda con-
tinuará sob o solo brasileiro por muito tempo. Será professor?

Fim da Caixa
“A ocupação dos cargos da diretoria e de vice-presidente da 

Caixa por políticos, especialmente os que usam o poder para 
fins ilícitos, pode representar o comprometimento definitivo do 
banco”, garante o senador José Serra (PSDB).

Cena única – Se existem problemas junto à Caixa, os 
padrinhos dos indicados tratem de resolver isso. Os mineiros 
não tem nada a ver com esse imbróglio, afinal, não tem um 
único indicado representando o Estado. 

Política em moC
Com longa experiência de vida pública, ex-deputado fede-

ral, ex-presidente do Tribunal de Contas e prefeito de Montes 
Claros, Humberto Souto (PPS) começa o ano avisando que 
não indicará nenhum vereador para ser líder na Câmara. “Só 
enviaremos projetos para votação, quando for de interesse 
coletivo, então espero que, nesses casos, as matérias sejam 
aprovadas”, comenta o prefeito. 

Caixa e Petrobras
“O PT acabou criminosamente com a Petrobras mediante uma 

roubalheira sem fim. Agora, o MDB joga na direção de acabar 
com a Caixa Econômica Federal. Que país é esse?” Indagação 
do historiador Marco Antonio Villa. Eu hein, se a moda pega...

Política em Juiz de Fora
Os nomes mais citados para disputar o governo de Minas já 

mantiveram contato direto ou por telefone com o prefeito de Juiz de 
Fora, Bruno Siqueira (MDB). Todos eles estão de olho na popu-
laridade do prefeito, considerado uma liderança jovem do partido.

Balão de ensaio
A possibilidade de um empresário disputar o governo de Minas, 

especialmente com chances de vencer, parece estar ficando no 
esquecimento da população. Não se fala mais, por exemplo, em 
nomes como do presidente da Fiemg, Olavo Machado; do presi-
dente da CDL Bruno Falci; e do megaempresário Romeu Zema. 
Ele andou se jogando na cena política, porém não deve ter havido 
muita aceitação popular. Coisas da política mineira, Sr. Zema.

sindicalista na política
Nos meandros do PT ainda não é certa a candidatura 

da presidente da CUT de Minas, Beatriz Cerqueira, como 
candidata a deputada estadual. No âmbito do sindicalismo, 
existem outros nomes ensaiando participar da corrida eleitoral. 
É esperar para ver quem irá ter coragem de se expor. 

dulci sumido 
Embora tenha sido um dos homens mais fortes junto ao 

ex-presidente Lula (PT), de quem foi secretário-geral da Presidência 
da República, o mineiro Luiz Soares Dulci simplesmente desapare-
ceu das rodadas de antigos amigos de BH. Aí tem coisa, ora se tem. 

esperto Walfrido
O ex-ministro do turismo Walfrido dos Mares Guia, amigo 

pessoal do ex-presidente Lula (PT), seria o incentivador da 
candidatura de seu irmão, João Batista dos Mares Guia, ao 
governo de Minas pelo partido da ex-senadora Marina Silva, 
a Rede de Sustentabilidade. 

Comentário único. Walfrido, tido como um dos nomes 
mais poderosos financeiramente, apoiando um grupo de 
esquerda mais forte na política estadual. Ave Maria, gente. É 
brincar com a inteligência da população, claro. 
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial 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.

52% dos consumidores já deixaram de
comprar por não ter onde estacionar

Na hora de ir às compras, 
não ter onde estacionar o carro é 
um problema que causa irritação 
para boa parte dos consumido-
res. E, segundo uma pesquisa 
inédita sobre os impactos da 
mobilidade urbana no varejo, 
realizada pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 52% 
dos brasileiros motorizados já 
desistiram de comprar algo por 
não conseguir estacionar o carro 
ou a moto próximo ao comércio.

Ainda de acordo com o le-
vantamento, sete em cada dez 
pessoas, o que representa um 
total de quase 70%, preferem 
os centros comerciais que ofe-
recem estacionamento próprio. 
Outro fator fundamental que 
influencia na decisão de com-
pra é a questão da segurança. 
O estudo mostrou que 56% se 
sentem mais protegidos ao fazer 
compras dentro de shoppings do 
que em lojas do comércio de rua.

Para o presidente do SPC Bra-
sil, Roque Pellizzaro Junior, as con-
dições do trânsito nas proximidades 
do estabelecimento, bem como a 
oferta de alternativas eficientes de 
meios de transporte são fatores 
que favorecem o fluxo de pessoas 

e aumentam as chances de su-
cesso dos negócios. “Não apenas 
os consumidores, mas também as 
empresas devem cobrar do poder 
público investimentos e políticas 
públicas que favoreçam a seguran-
ça e o fluxo de pessoas, pois são 
medidas que geram benefícios a 
sociedade como um todo”, afirma.

O analista financeiro Fa-
biano Fernandes já desistiu de 
consumir porque não conseguiu 
encontrar uma vaga disponível 
para estacionar o carro. “Procurei 
por  dois  estac ionamentos 
próximos, mas todos já estavam 
lotados. Na rua também não se 
acha onde parar, além de que 
não acho tão seguro. Dei umas 
três voltas pelo quarteirão e 
acabei desistindo de almoçar 
em um restaurante no Centro. O 
jeito foi procurar por algum lugar 
dentro do shopping, ainda mais 
que eu estava com a família”. 
Ele acredita que é fundamental 
o estabelecimento ter estaciona-
mento próprio.

De acordo com a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, a pesquisa também 
revela que o comerciante não 
pode pensar somente no que 

está dentro da loja como deco-
ração, vitrine e bons vendedores, 
mas o entorno do local faz muita 
diferença. “Quando o estabele-
cimento não tem como acolher 
o cliente, precisa tomar algumas 
providências, seja fazendo um 
convênio com um estaciona-
mento próximo ou investindo em 
e-commerce para atender a esse 
cliente que não consegue chegar 
na loja”.

Para Marcela, quando se 
fala do entorno, a presença de 
moradores de rua e flanelinhas 
também influenciam de forma 
negativa na decisão de comprar 
em determinada loja, sendo 
40% e 37% respectivamente. 
Entre outros fatores, 42% dos 
entrevistados se recusam a 
fazer compras em lojas que 
não possuem fácil acesso a 
transporte público.

investimento
A pesquisa evidenciou o que 

muitos empresários já imagina-
vam. Ter um local para estacionar 
próximo à loja estimula o cliente 
e também pode fazer as vendas 
crescerem. É o caso do comer-
ciante José Carlos. Há cerca de 4 

meses, ele alugou um espaço ao 
lado de seu negócio para fazer de 
estacionamento. “É um conforto 
para nossos clientes, pois eles já 
vêm até a loja sabendo que vão 
encontrar um local para deixar 
o veículo enquanto fazem as 
compras”, explica.

O estacionamento é gratuito 
e exclusivo para os clientes. Ao 
deixar o local é preciso apresen-
tar a nota fiscal de compra. Ele 
afirma que o estabelecimento 
recebe em média cerca de cem 
veículos por dia, entre carros 
e motos. Para José Carlos, o 
investimento valeu a pena. “A 
novidade atraiu mais fregueses 
e o faturamento aumentou 20% 
nos últimos meses”.

A economista-chefe do SPC 
Brasil comenta que é importante 
o comerciante estimar se esse 
aluguel de estacionamento trará 
benefícios. “Se ele chegar à 
conclusão de que não vale a 
pena, pode tentar dividir o valor 
da locação por dois ou três lo-
jistas. Por exemplo, se eu tenho 
um restaurante que tem mais 
movimento na hora do almoço e 
um estabelecimento com horá-
rio de pico mais no fim da tarde, 
às vezes, é interessante alugar 
o mesmo estacionamento, pois 
ele vai ser usado em horários 
diferentes. E isso pode ser 
vantajoso para todos”, encerra.

“Procurei por dois
estacionamentos próximos,

mas todos já estavam lotados.
Na rua também não se acha

onde parar, além de que
não acho tão seguro”

“É um conforto bem grande para
nossos clientes, pois eles já vêm

até a loja sabendo que vão
encontrar um local para deixar o

veículo enquanto fazem as compras”

Pesquisa mostrou que a maioria se sente mais segura ao fazer compras dentro de shoppings
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Espaço Livre

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

SuCESSÃO MiNEiRA pASSA pOR SÃO pAuLO - O senador Aécio 
Neves (PSDB) não consegue mais conter a divisão do seu partido em Minas. 
A conclusão é de Geraldo Alckmin, diante da falta de unidade em torno do 
nome que deverá ser apoiado para o Governo do Estado. Aécio vai insistir 
no nome de Rodrigo Pacheco, ficando na contramão daqueles que desejam 
apoiar o ex-deputado Dinis Pinheiro que, na verdade, tem a maioria do PSDB. 
Aécio não está tendo humildade para ouvir o partido e quer impor um nome, 
à revelia do desejo partidário que tem outra opção. Alguns políticos ligados 
a Aécio tentam sem sucesso convencer Dinis a aceitar novamente ser vice 
na chapa. Aécio vai ter quer convencer quase toda a bancada do PSDB na 
Assembleia e Marcus Pestana e Rodrigo de Castro, da bancada federal, que 
já fecharam com Dinis. Como precisa de um palanque forte em Minas, Alckmin 
está preocupado com os rumos dos entendimentos no Estado. Ele discute ain-
da a possibilidade de ter em seu palanque o ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB) 
que pode se lançar ao Palácio da Liberdade, tendo como vice o ex-prefeito 
de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. Antigamente a sucessão mineira passava 
pelo Rio de Janeiro, porque lá era a capital da República. Depois ela passou 
para Brasília. Agora, passa por São Paulo.

Empresário Albertinho Ramos construiu e doou ao Estado um aeroporto 
moderno com pista asfaltada para pouso e decolagem de aviões de grande porte 
em Cordisburgo, terra natal de Guimarães Rosa, tem ainda uma das maiores grutas 
de Minas: a Maquiné. A gruta que ganhou bonita iluminação e acesso asfáltico do 
então governador Israel Pinheiro, espera que o governador Fernando Pimentel 
(PT), faça valer a parceria pública privada já realizada, para movimentar o turismo 
local com a construção de um hotel no valor de R$ 30 milhões. 

A cidade de Bonfim espera receber neste Carnaval, um grande público 
turístico, porque é o único município no Brasil a manter o Carnaval a Cavalo. 

A imprensa mineira vem sentindo falta da coluna do jornalista Mário Fontana 
do Estado de Minas há algum tempo. A direção do jornal insiste que ele continue 
a brindar seus leitores com sua coluna diária. Parece que chegaram a um acordo 
e ele recomeça depois do Carnaval.

iNHOTiM pRESSiONOu A VALE- O ator e atual diretor-executivo do 
Instituto Inhotim, Antônio Grassi, conseguiu reformar o contrato de patrocínio da 
Vale com a instituição, depois que a empresa o questionou sobre a condenação 
de Bernardo Paz a 9 anos e 3 meses de prisão, por malversação de dinheiro 
público investido em Inhotim. Grassi recorreu a gesto pouco usual, quando 
afirmou ao diretor-executivo de Sustentabilidade de Relações Institucionais 
da empresa Luiz Eduardo Osório, que quando a Vale precisou do apoio do 
instituto, por ocasião da Tragédia de Mariana, eles colocaram outdoors na 
rua dizendo que Inhotim era patrocinado pela Vale e cobrou retribuição de 
confiança da empresa. A Vale se convenceu que Bernardo Paz está afastado 
e renovou o apoio de R$ 4 milhões para este ano.

BALDE DE ÁGuA FRiA - A direção do PT nacional passou a elogiar a 
Justiça, depois do resultado de Porto Alegre, onde a pressão exercida pela 
militância e as agressões verbais sofridas pelos juízes podem ter tido uma 
influência negativa para o partido. Diante disso, a presidente da legenda, 
senadora Gleisi Hoffmann, já anunciou que os petistas confiam no STF para 
reformar a decisão tomada de que o político julgado em segunda instância 
entra, imediatamente, na lista do “Ficha Suja” e passa a cumprir pena. A ministra 
Cármen Lúcia, presidente do STF, disse que não vai reabrir o debate em torno 
de um assunto. Ela acrescentou que o STF não vai se “apequenar” diante de 
um julgamento de segunda instância que já aconteceu. O STJ, por meio do 
vice-presidente ministro Humberto Martins, negou pedido dos advogados de 
Lula (PT), de um habeas corpus preventivo. “Lula não foi preso e ainda goza 
de liberdade, pois não foram esgotados os recursos que são os embargos 
ao próprio Tribunal Regional de Porto Alegre. Isso só poderia acontecer se 
o ex-presidente fosse preso ilegalmente, o que não aconteceu. Lula só será 
preso, depois de esgotadas todas as chances de defesa”, disse o ministro. 

este colunista e o secretário de estado de cultura de minas gerais, ângelo
oswaldo, no automóvel Clube de bH, prestigiando a Feijoada do Clube do Choro
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domingo, dia 04 de fevereiro
Radialista Oswaldo Ribas
Radialista Vitória França
Radialista Robson Lauriano - Rádio Itatiaia 
Sra. Wanda Pessoa Duarte 
(mulher de Marcos Raimundo Duarte)
Sra. Zulma Braga de Oliveira
(mulher de Márcio Cunha) 
Radialista Mauro Neto 

segunda-feira, 05
Rui Cunha - Contagem
Radialista Milton Teodoro (Pascoal da Rádio Super)
Empresário Carlinhos Barcelos

terça-feira, 06
Cesar Castro
Eustáquio Diniz - Contagem
Dr. Geraldo- Bairro Anchieta
Márcia Normam

Quarta-feira, 07
Empresário Heitor Pichioni
Maria das Graças Oliveira - Contagem
Senhora Zerita Barreto

Quinta-feira, 08
Ester Carneiro Navaes
Mário Ramos Vilela
Engenheiro Messias Braga
Jornalista Cadú Doné - Radio Itatiaia 

sexta-feira, 09
Dr. João Evangelista de Carvalho - Santa Luzia 
Pietro Pandolfo
Breno de Faria Pimenta

sábado, 10 
Jairo Magalhães Alves
Izabela Valadares
Juarez Bahia Mascarenhas

luisa souza entre o secretário de comunicação social, camilo Júnior e o 
secretário de Governança Política de Coronel Fabriciano, everton Campos

marcelo de 
souza e euler 
Fuad nejm no 
maior evento do 
varejo mundial, 
em new York

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

app da folia
A prefeitura da capital mineira lançou o aplicativo 

“Carnaval de Belo Horizonte Oficial”. Desenvolvido pela 
Belotur em parceria com a Prodabel, o app contém 
todas as informações da programação oficial da folia, 
como horários dos blocos de rua, desfiles de escolas de 
samba, eventos associados e outros. Ainda será possível 
se informar sobre o funcionamento dos diversos serviços 
na cidade, como postos de saúde, bares e restaurantes, 
telefones úteis e muito mais. Baixe gratuitamente o app 
e divirta-se!

Juiz de Fora
Na direção contrária de várias cida-

des mineiras que tiveram de cancelar o 
Carnaval, Juiz de Fora já está em plena 
folia. Desde o dia 26 de janeiro, a cidade 
é palco dos foliões e se estende até o dia 
12 de fevereiro, sendo ao todo, 66 eventos 
espalhados pela cidade. 

ouro Preto
Um dos mais tradicionais carnavais de rua de 

Minas, o de Ouro Preto, está apostando na varie-
dade de ritmos para se manter entre os melhores 
do Estado. Os shows confirmados pela Liga dos 
Blocos da cidade incluem Pabllo Vittar, Nego do 
Borel, Tuca Fernandes, MC Kevinho, Dj Yuri Martins 
e outros.

bem Feminina
Ganhadora do concurso da Revista 

Bem Feminina, categoria dermatologis-
ta, a médica Lívia Gussen Rios inaugu-
rou, recentemente, a sua nova clínica de 
dermatologia estética em Divinópolis. O 
concurso iniciou-se com votação popular 
espontânea e a premiação será entregue 
em 08 de março, Dia da Mulher. A revista 
circula em Belo Horizonte e em todo o 
Centro-Oeste mineiro.

troca de comando
No mês de janeiro aconteceu uma série de troca 

de comando da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais. Após assumir o 22º Batalhão, o comandante 
Fábio Almeida revelou uma redução de 30% do nú-
mero de crimes violentos no ano de 2017 em relação 
à 2016 e mostrou-se esperançoso na implantação 
de diversas ações neste ano para reduzir ainda mais 
violência em BH.

troféu guará
Aconteceu esta semana a premiação do Tro-

féu Guará, o mais importante prêmio do futebol 
mineiro que exalta os destaques da temporada, 
em todas as posições. Criado pela Rádio Itatiaia 
em 1962, a premiação cresceu e, atualmente, 
existe também o Guará Especial, que prestigia 
pessoas ou instituições que se destacaram no 
cenário esportivo municipal.

belo Horizonte
A expectativa dos organizadores do Carnaval de BH é 

a participação de 3,6 milhões de pessoas, 20% a mais que 
no ano passado. E as novidades para este ano não são 
poucas, além dos 480 blocos cadastrados para desfilarem 
pelas ruas de Belo Horizonte e dos nove palcos espalhados 
entre as regiões da capital mineira, haverá ainda, show com 
Anitta, Wesley Safadão, MCs Livinho, Delano e Don Juan, 
dentre outros. Todas as informações do Carnaval de BH pelo 
aplicativo ‘Carnaval de Belo Horizonte Oficial’.

Prefeito Kalil durante lançamento oficial do carnaval

ten cel Webster Ferreira de souza e
o ten cel Fábio Oliveira de Almeida
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ProGramaÇÃo CinemarK
BH SHOppiNG (03/02/2018 A 10/02/2018)

SALA FiLME HORÁRiOS

1 Viva - A Vida É uma Festa DuB - 3D Sex. Dom 13:20  15:50   18:20 /  Sab  11:50   14:20  16:50   19:20 

2 Sobrenatural: A Última Chave - LEG Sex. 21: 00 / Sab 21:40

2 Super Bowl Lii - AO ViVO Domingo  21:00

3 Maze Runner: A Cura Mortal LEG 3D Sex.Sab e Domingo   17:30   20:50

3 Maze Runner: A Cura Mortal DuB 3D Sex.Sab e Domingo 13:50

3 Cinquenta Tons de Liberdade quarta 00:01

3 Jumanji: Bem Vindo à Selva LEG 3D Sex.Sab e Domingo  20:30

4 Jumanji: Bem Vindo à Selva DuB 3D Sex.Sab e Domingo 12:20  14:50   17:40 

4 peixonauta O Filme Sex.Sab e Domingo 14:00

4 Todo o Dinheiro do Mundo LEG Sex.Sab e Domingo 16:00   19:00   22:00  

4 A Forma da Água LEG Sex.Sab e Domingo 13:30   16:10  18:50   21:30 

5 Extraordinário - LEG Sex.Sab e Domingo  16:30   19:10  21:50 

5 Encolhi a professora DuB Sex.Sab e Domingo   14:10 

6 O Touro Ferdinando - DuB Sex.Sab e Domingo  12:10  14:45   17:10  19:45  

6 Sobrenatural: A Última Chave - LEG Domingo 22:10

7 As Aventuras de paddington 2 DuB Sex.Sab e Domingo 13:00  15:20  17:50   20:20 

8 A Repartição do Tempo Sex.Sab e Domingo 13:10     18:30   21:00 

8 Fala Sério, Mãe! Sex. Sab e Domingo 12:30  14:30  16:40  18:40  20:40 

pÁTiO SAVASSi (03/02/2018 A 10/02/2018)

SALA FiLME HORÁRiOS

1 O Touro Ferdinando - DuB Sex.Sab. Domingo 13:45   16:30 

1 Todo o Dinheiro do Mundo LEG Sex. Sab. Domingo 19:00   22:00 

1 Maze Runner: A Cura Mortal LEG 3D Sab. Domingo 16:00   19:10   22:10 

2 Fala Sério, Mãe! Sex. Sab. Domingo 14:00

2 Jumanji: Bem Vindo à Selva lEG Sábado 22:40

3 As Aventuras de paddington 2 DuB Sab. Domingo  12:10  14:30   17:10   20:00 

3 Cinquenta Tons de Liberdade LEG quarta 00:01

4 Extraordinário - LEG Sex. Sab. Domingo 12:50   15:30   18:20   21:00 

4 A Forma da Água LEG Sex. Sab. Domingo 12:00  14:50   17:50   20:40 

4 The post - A Guerra Secreta LEG Sex. Sab. Domingo  13:20   16:10  18:50   21:50 

5 Dunkirk LEG Sex.Sab. Domingo 21:10

5 Viva - A Vida É uma Festa DuB Sex. Sab. Domingo 12:30

6 Me Chame pelo Seu Nome LEG Sex. Sab. Domingo 15:00   18:00 

7  O Destino de uma Nação LEG Sex.Sab. Domingo 13:00  15:50   18:40   21:30

DiAMOND MALL (03/02/2018 A 10/02/2018)

SALA FiLME HORÁRiOS

1 Cinquenta Tons de Liberdade LEG quarta 00:01 

2 A Forma da Água LEG Sex.Sab e Domingo 13:30   16:20   19:10  21:50 

2 The post - A Guerra Secreta Sex.Sab e Domingo 13:10  15:40   18:10  20:40 

3 Extraordinário - LEG Sex.Sab e Domingo 12:50      18:50 

3 O Destino de uma Nação LEG Sex.Sab e Domingo 15:50      21:30 

3 Maze Runner: A Cura Mortal LEG Sex.Sab e Domingo 16:00   19:00   22:00 

3 Fala Sério, Mãe! Sex.Sab e Domingo 14:00

4 As Aventuras de paddington 2 DuB Sex.Sab e Domingo 15:00   18:30   21:00 

4 O Touro Ferdinando - DuB Sex.Sab e Domingo 12:00  17:05 

5 Viva - A Vida É uma Festa DuB Sex.Sab e Domingo 14:30  20:00 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#umPorCento

O personagem tarso, vivido por Bruno gagliasso em caminho das Índias, teve des-
taque na trama porque sofria com a doença. e, assim, o público pode saber um pou-
co mais sobre a esquizofrenia e os preconceitos sofridos por quem tem a patologia

reLembre

esQuizOFreniA: 1% nuncA rePresentOu tAntO

Uma luta diária entre 
eu e minha mente. 
Tem dias em que não 
entendo o que se pas-

sa e outros em que não controlo 
o que falo. Há situações em que o 
pensamento é acelerado, misturado, 
uma confusão. E há momentos em 
que eu estou bem, lúcido e, ainda 
assim, as pessoas olham torto pra 
mim”. É como Bernardo Oliveira*, 26, 
descreve a maneira como se sente. 
Ele tem esquizofrenia, transtorno 
mental que atinge 1% da população 
mundial e 2,5 milhões de brasileiros.

Esses olhares tortos descritos 
por Bernardo são comuns. É que 
quem tem a doença sofre tam-
bém com o preconceito diário da 
sociedade. “É o maior desafio dos 
pacientes”, explica o psiquiatra Luís 
Augusto Malta. “Essas pessoas são 
vistas como perigosas, mas é uma 
parcela muito pequena que tem um 
comportamento mais agressivo. 
A maioria acaba se isolando, sem 
oferecer nenhum perigo”.

Apesar de não ter cura, a do-
ença, hoje, possui tratamento que, 
de acordo com o psiquiatra, auxilia 
para que o paciente tenha uma 
vida normal. “Existe o controle dos 
sintomas. O tratamento principal 
é por medicamento antipsicótico, 
mas há também algumas linhas de 
fisioterapia que ajuda a dar suporte”.

O especialista adiciona que, 
para que o paciente se mantenha 
estável, todo o tratamento é feito a 
fim de evitar surtos psicóticos. “Cada 
surto leva a uma piora no que a 
gente chama de capacidade cogni-
tiva. A grande meta da psiquiatria é 
não deixar que isso aconteça, pois 
se ficar estável, ela tende a não ter 
esse deterioro cognitivo”.

Foi o que aconteceu com a avó 
de Rafaella Pessoa*, que não possui 
mais lucidez. “Acredito que ela já não 
tenha noção nenhuma da realidade. 
Às vezes, ela age como se fosse uma 
criança. Além disso, cria manias no 
dia a dia, como, por exemplo, tomar 
picolé. Tanto que quando o carro 
passa na rua, se a gente não correr 
para buscar um picolé, ela surta, 
grita, etc. Tem dias que são difíceis”.

Entenda
A esquizofrenia é uma doença que tem um componente genético e é caracterizada, principal-

mente, pela perda da conexão com a realidade. “Normalmente, ela se desenvolve por volta dos 
20 anos. Os primeiros sintomas, de uma maneira geral, são delírios e alucinações. O diagnóstico 
é feito por meio de exame clínico”, explica Malta.

O psiquiatra acrescenta ainda que existem vários tipos da patologia, mas, que a principal 
delas é a do tipo paranoide. “A pessoa tem uma ideia fixa de perseguição, de que tem alguém 
prejudicando ela, perseguindo, querendo matá-la. Vale ressaltar que cada paciente desenvolve 
apenas um tipo do problema”.

outros tipos de esquizofrenia:

simples
Tem como sintomas principais o isolamento social do 
paciente, ausência de relações afetivas e mudança de 
personalidade.

desorganizada
Provoca apatia, tendência a comportamento infantil, di-
ficuldade de organização do pensamento e ausência de 
emoções diante de situações importantes. 

Catatônica
Deixa o paciente com postura e musculatura tensa e rí-
gida e expressão facial fora do normal. Além disso, há 
quadro de apatia. 

indiferenciada
É a forma de esquizofrenia que não apresenta caracte-
rísticas particulares e pode desenvolver sintomas dos 
demais tipos. 

residual
É aquela em que o paciente apresenta apenas sintomas 
isolados, após tratamento de quadros completos da es-
quizofrenia. 

“Cada surto leva a uma piora no que
a gente chama de capacidade cognitiva”
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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vinicolaaurora.com.br 
 facebook.com/vinicolaaurora

Todos os dias a gente vive

muitos momentos especiais.

Eles são simples, às vezes comuns.

Mas, observe com atenção,

são eles que fazem você valorizar

cada segundo da sua felicidade.

E são esses momentos que

a Aurora quer brindar com você.

#PedeAurora

VOcÊ ensinA seu FilHO A ser resPOnsáVel?

A ONG Australiana NAPCAN, produziu um vídeo que viralizou na 
internet. Chamado “Children see, Children do” (A criança vê, a criança 
faz). O vídeo mostra os filhos literalmente seguindo os pais e fazendo 
tudo o que eles fazem: bebendo, fumando, brigando, sem paciência 
e etc. Mensagem simples, mas que mostra com muita precisão a 
importância do exemplo dos pais no crescimento dos filhos.

Na infância, quem nunca ouviu a 
frase: “sua única responsabilidade é 
estudar”. Mas, será que esse deve 

ser o único encargo dos pequenos?
Segundo a psicóloga Luisa Conrado, 

os pais podem e devem dar outras obri-
gações aos filhos. “Estudar é a principal, 
mas, pela falta de maturidade biológica e 
emocional das crianças, os pais precisam 
acompanhá-las para ver se estão dando 
conta. Além disso, inserir outras tarefas cria 
um senso de responsabilidade”.

Luisa informa que a medida que a 
criança for crescendo, ela passa a com-
preender a necessidade de tais tarefas. 
“O cérebro vai maturando e ela entende o 
porquê de alguns comandos e o motivo de 
ter que executá-los”.

A psicóloga acrescenta que pequenas 
atividades do cotidiano auxiliam a entender 
o que é ser responsável. “Organizar os 
brinquedos depois de brincar, por o prato 
na pia, lavar um copo, arrumar a cama e 
juntar sua roupa suja são afazeres que, 
além de colaborar com a organização da 
casa, facilita o convívio”.

Foi o que fez a auxiliar administrativo 
Francielle Marques. Desde que sua filha 
Valentina tinha 3 anos, ela incentiva a 
menina a ser organizada. “Quando brincá-
vamos juntas, eu sempre chamava ela para 
juntar os brinquedos depois. Ela vinha de 
bom grado, nunca reclamava. Com o tem-
po, ela foi crescendo e, hoje, com 7 anos, 
já faz algumas coisas sem que eu peça”.

Francielle conta que Valentina, do jei-
tinho dela, faz muita coisa. “Lava algumas 
vasilhas menores, arruma a cama e até 
varre o quarto. Claro que supervisiono e 

ensino, mas, de um modo geral, sempre 
elogio e agradeço a ajuda”.

A psicóloga elucida que os pais devem 
ter cuidado ao cobrar as responsabilida-
des dos filhos, principalmente quando, 
por exemplo, eles tiram notas baixas na 
escola. “Se eles despejam isso na criança 
de uma maneira errada, ela pode se sentir 
incompetente e isso acaba por ser prejudi-
cial. O ideal é fazer com que ela entenda 
o motivo de ter tirado a nota baixa ou de 
não ter completado uma tarefa que lhe foi 
dada de maneira correta”.

a criança vê, a criança faz
Madre Teresa de Calcutá dizia que “a 

palavra convence, mas o exemplo arrasta. 
Não se preocupe porque seus filhos não 
te escutam, mas te observam todo o dia”. 
No que se refere ao senso responsável das 
crianças, os pais precisam entender que 
são modelos. “Mesmo depois de adultos, 
temos introjetado o exemplo e ensinamen-
to dos nossos pais”, explica Luisa.

De acordo com a psicóloga, é impor-
tante que os pais deem exemplo de res-
ponsabilidade e disciplina para os filhos. 
“Elas imitam falas e comportamentos 
que veem em seu cotidiano. Logo, se 
você quer ensinar responsabilidade para 
seu filho, seja um adulto responsável, 
se quer que ele seja educado, comece 
sendo você”.

Assista o vídeo “children see, children do”,
acessando o nosso site: www.edicaodobrasil.com.br

A medida que a criança for
crescendo, ela passa

a compreender a
necessidade de tais tarefas

Organizar os brinquedos após a diversão é uma
maneira de inserir a responsabilidade no dia a dia
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
Lourdes - belo Horizonte - mG

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

PF apreendeu cerca de r$ 200 mil
em notas falsas em minas Gerais

A falsificação de dinheiro é 
um crime que tem cau-
sado grandes prejuízos 
a economia brasileira. 

De acordo com dados do Banco 
Central, só em 2017, 457.317 no-
tas foram apreendidas no país. As 
cédulas mais falsificadas foram 
as de R$ 50 (142.226 unidades) 
e R$ 100 (231.424 unidades). No 
ano passado, São Paulo liderou 
o ranking  dos Estados onde 
mais circulam notas faltas com 
157.236, seguido pelo Rio de 
Janeiro (52.495) e Minas Gerais 
(52.248).

Segundo a Superintendência 
Regional da Polícia Federal em 
Minas Gerais, entre 2016 e 2017, 
quase R$ 200 mil em cédulas 
falsas foram apreendidas no Es-
tado e, além disso, 140 pessoas 
foram presas. Eles explicam que 
os criminosos costumam realizar 
pequenas compras com cédula 
falsa de valor elevado, a fim de 
trocar o dinheiro por notas ver-
dadeiras e, com isso, obter lucro 
em detrimento dos comerciantes. 

A assessora de comunicação 
Andreza Cruz acabou perdendo 
R$ 10. Ela conta que sacou o 
dinheiro no caixa eletrônico e 
quando foi comprar um produto 
em uma loja, o caixa a informou 
que a nota era falsa. “Foi uma si-
tuação bem constrangedora, pois 
tinha acabado de pegar a nota no 
banco. Não comprei nada, não 
troquei o dinheiro e fiquei muito 
chateada. Paguei com outra nota. 
Depois peguei a outra e joguei no 
lixo”, lamenta. 

o que fazer no caso de 
receber nota falsa:

Se a recebeu no próprio 
Banco, o cliente, percebendo 
de imediato a falsidade, deve 
se reportar à gerência rela-
tando o fato e entregando a 
nota no local, solicitando o 
ressarcimento;

Caso tenha recebido 
no comércio, deve a vítima 
acionar a Polícia Militar, 
para as providências de 
praxe, sendo a cédula en-
caminhada à Polícia Civil 
ou Federal. A própria vítima 
poderá também apresentar 
a cédula em uma delegacia 
da Polícia Civil ou Federal, 
relatando os fatos.

Além disso, a superintendência 
informa ainda que a pessoa que 
tentar colocar uma nota falsa em 
circulação após tomar conhecimen-
to de sua falsidade, mesmo que a 
tenha recebido de boa-fé, pode ser 
condenada de 6 meses a 2 anos 
de detenção.

Em combate à falsificação, a 
Polícia Federal conduziu no ano 
passado as Operações Moneda, 
Money in Box, Engodo e Pecúnia, 
nas quais foram efetuadas prisões 
e apreensão de grandes quantias 
em dinheiro falso.

na conta do 
empregador

Quem nunca viu um caixa 
verificando atentamente as notas 
que recebem? Pois é, muitas 
vezes essa é uma orientação da 
empresa, pois, em alguns casos, 
se recebem alguma nota falsa o 
valor pode ser debitado de seu sa-
lário. No entanto, a advogada Cida 
Vidigal explica que essa é uma si-
tuação bem complicada, uma vez 
que o ônus do negócio é do em-
pregador e ele não pode transferir 
essa atribuição. “Se o funcionário, 
por uma questão de negligência, 
não cumprir uma ordem direta da 
empresa e deixar passar várias 
cédulas, por diversas vezes, ele 
pode ser responsabilizado, como 
uma dispensa por falta de atenção 
e cuidado ao desempenhar suas 
funções. Mas, se for um caso es-
porádico, não. Esse é o risco do 
negócio e o empregado não pode 
ser onerado por isso”.

• Observe a marca d’água. Segure a 
cédula contra a luz, olhando para o lado 
que contém a numeração.

• Na frente da cédula da primeira família 
do Real (lado que contém a numeração), 
olhe a partir do canto inferior esquerdo, 
colocando-a na altura dos olhos, 
sob luz natural abundante: 
ficarão visíveis as letras “B” e 
“C”. Já nas notas mais novas, 
a coloque na altura dos olhos, 
na posição horizontal, em um 
local com bastante luz, você verá 
o número indicativo do valor 
dentro do retângulo no lado 
direito da nota.

• Observe a estrela 
do símbolo das Armas 
Nacionais nos dois 
lados da cédula da 
primeira famí-
lia. Já nas cé-
dulas da segun-
da família, olhe a 
faixa holográfica.

• O papel legí-
timo é menos liso 

que o papel comum. A impressão apresenta 
relevo na figura da República (efígie), onde 
está escrito “Banco Central do Brasil” e nos 
números do valor da cédula da primeira 
família. Já nas cédulas de 2010, o relevo 
está em algumas áreas, como na legendas 
“República Federativa do Brasil”; no nume-

ral do canto inferior esquerdo; 
no numeral do canto superior 
direito (somente nas notas de R$ 
50 e R$ 100); nas extremidades 
laterais da nota. Além disso, no 
verso (somente nas notas de 
R$ 20, R$ 50 e R$ 100), estão 
na legenda “Banco Central do 
Brasil”; na figura do animal e 

no numeral.

• Existem cane-
tas e detectores 
de notas falsas 
no mercado que 

prometem iden-
t i f i car,  mas  o  BC 

não recomenda e nem 
garante a utilização dos 

mesmos. O ideal é seguir as 
dicas acima.

Penalidade
A Superintendência Regional 

da Polícia Federal em Minas Gerais 
destaca que a falsificação é deter-
minada por um laudo pericial. “Caso 
a fraude seja grosseira, o crime é de 
estelionato, previsto no artigo 171 
do Código Penal, com pena de 1 a 
5 anos de reclusão, e então a apura-
ção será da competência da Polícia 
Civil. Tratando-se de defraudação 
não grosseira, apta a enganar a 
vítima, o crime é de moeda falsa, 
previsto no artigo 289 do Código 
Penal, com pena de 3 a 12 anos de 
reclusão, de competência da Polícia 
Federal. A pena é a mesma (3 a 12 
anos de reclusão) para quem, por 
conta própria ou alheia, importa 
ou exporta, adquire, vende, troca, 
cede, empresta, guarda ou introduz 
na circulação cédula falsa”. 

saiba como identificar uma nota falsa
No Brasil temos duas famílias de Real. A primeira de 1994
e a segunda de 2010. Veja as especificações de cada uma:

Fonte: Banco Central

Minas é o ter-
ceiro Estado 
no qual mais 
circula notas 
falsas no país
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servas faz visita inédita
a território indígena

Pela primeira vez em 65 anos 
de história, o Servas esteve em 
um território indígena. No último 
dia 18 de janeiro, a presidente 
da instituição, Carolina Pimentel, 
visitou a aldeia Itapicuru, um dos 
povoados dos Xakriabá, em São 
João das Missões, município dis-
tante 700 quilômetros da capital 
mineira, no Norte do Estado.

O povo Xakriabá forma a maior 
nação indígena de Minas Gerais e 
é conhecido pelas práticas cultu-
rais como dança, música, medici-
na, extrativismo e, especialmente, 
o artesanato em cerâmica e palha.

Carolina imergiu no universo 
Xakriabá. Conheceu toda a produ-
ção artesanal e participou de uma 
bela cerimônia mítica. “Uma expe-
riência única e um momento im-
portante para a história do Servas, 
que se propôs, em minha gestão, ir 
mais longe para ajudar quem mais 
precisa”, lembrou a presidente do 
Servas, reforçando ainda para os 
artesãos indígenas que Minas é o 
primeiro Estado do país a criar uma 
política pública para o artesanato.

O programa tem o objetivo de 
valorizar o segmento. Suas ações 
fundamentam-se nos princípios da 
sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental, da valorização do território 
como reconhecimento da singularida-
de e da autenticidade da produção 
artesanal local, bem como da preser-
vação da tradição, da identidade local 
e do senso de comunidade.

Como parte da Caravana 
Servas, Carolina também doou 
geladeiras, lâmpadas e cadeiras 
de rodas para instituições socioas-
sistenciais de municípios vizinhos.

Foi a primeira viagem da cara-
vana em 2018 conforme destacou 
a presidente do Servas. “Fomos 
buscar inspiração e força junto 
ao povo Xakriabá, em São João 
das Missões. História de dor, luta, 
resistência e de vitória. É o início 
de um longo trabalho juntos, se 
Deus quiser. Fomos recebidos 
com muito carinho”.

Na ocasião, também foi as-
sinado assinatura do convênio 
de cooperação financeira entre 
a Fundação Banco do Brasil e a 
Organização dos Grupos de Roça 
do Povo Indígena Xakriabá para 
o projeto Sistema de Irrigação 
Xakriabá.

O prefeito de São João das 
Missões, Zé Nunes (PT), tam-
bém índio xakriabá, agradeceu 
a visita do Servas e a parceria 
nesse projeto. Ele destacou 
que o objetivo é oferecer aos 
agricultores familiares e produ-
tores rurais do município mais 
oportunidades e incentivo na 
área da agricultura.

Carolina Pimentel conheceu a
produção artesanal dos Xakriabá
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cinemA é nO sesc PAllAdium
Centro cultural realiza mostras gratuitas
com temáticas diversas a partir de 6/2

O Sesc Palladium oferece ao 
público a oportunidade de conferir 
duas mostras de cinema em feve-
reiro. Para começar, entre os dias 
6 e 25, a mostra Persistere exibirá 
12 filmes premiados de diferentes 
países e cineastas. Em todas as 
obras, a persistência é a principal 
característica dos protagonistas 
que continuam firmes diante de 
distintos conflitos. Dentre eles, 
Daniel Blake luta para garantir seus 
direitos, Clara resiste no edifício 
Aquarius e o cineasta Jafar Panahi, 
após proibição e condenação no 
Irã, defende sua liberdade de ex-
pressão fazendo um filme dentro 
de um táxi em Teerã. 

Para completar a programação 
do mês, de 27 de fevereiro a 7 de 
março, o centro cultural apresenta 
a mostra Clássicos do Sci-fi: Uma 
Jornada de Quatro Décadas pelo 
Fantástico Mundo dos Filmes B 
de Ficção Científica, que traz seis 
obras de quatro décadas diferen-
tes (1950, 1960, 1970 e 1980), 
de diretores consagrados, entre 
eles alguns mestres do cinema, 
como Mario Bava, John Carpenter 
e Joseph Losey. Os filmes trazem 
provocações não só ao período em 
que foram lançados, mas à vida 
atual. E ainda: no dia 6 de março 

será realizada uma palestra com 
Marco Fialho, analista em audiovi-
sual do Departamento Nacional do 
Sesc, que discutirá com o público 
aspectos gerais sobre a mostra e 
as sessões que serão exibidas. 

A entrada para as mostras é 
gratuita, com retirada de ingressos 
30 minutos antes do início das 
sessões. Confira a programação 
completa com os horários e sinop-
ses dos filmes em sescmg.com.br.
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C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
3 a 10 de fevereiro de 2018

Loraynne araujo

Cento e dezoito médicos e gestores de saúde de Juiz de Fora 
e da região participaram de capacitação sobre febre amarela, 
promovida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da 
Rede Amiga de Urgência e Emergência. No treinamento, minis-
trado pelo médico infectologista Guilherme Côrtes Fernandes, 
a doença e seus vetores foram analisados e debatidos, a partir 
de diversas abordagens.

O manejo clínico teve destaque na fala do médico, que enfa-
tizou as dificuldades para identificação de pacientes com febre 
amarela, uma vez que os sintomas iniciais da doença são se-
melhantes aos de outras patologias, como a dengue. Guilherme 
destacou, ainda, a situação epidemiológica em Minas, chamando 
atenção dos profissionais de saúde, que devem procurar, de 
maneira precoce, a confirmação - ou não - da doença.

Ele ressaltou, também, a importância da vacina para o com-
bate à febre amarela, lembrando que a imunização é a melhor 
forma de proteção. O médico afirmou que, uma vez que a Zona 
da Mata apresenta diversos casos suspeitos, cabe aos gestores 
de saúde mapear as regiões onde o índice de vacinação não é 
satisfatório, e ofertar a imunização aos moradores dessas áreas.

Os participantes destacaram a relevância do evento para o 
exercício de suas profissões neste período especial que estão 
vivendo nos municípios. A secretária de Saúde de Santos Du-
mont, Leatrice Joyce Schubert de Castro, por exemplo, afirmou 
que a troca de conhecimento foi muito esclarecedora: Tivemos 
contato com diversas realidades, e isso é enriquecedor. Você 
percebe que a realidade do seu município é semelhante à de 
diversos outros”. Reinaldo José de Sousa, enfermeiro da Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia, disse 
que as experiências compartilhadas durante o evento foram 
esclarecedores, multiplicando os conhecimentos adquiridos. 

A capacitação foi fruto de parceria entre o NEP do Hospital de 
Pronto Socorro e o Departamento de Vigilância Epidemiológica 
e Ambiental (Dvea), da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região Sudeste (Cisdeste)

leisHmAniOse mAtA mAis dO Que dengue
Segundo dados da Secreta-

ria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, em 2017, 11 pessoas 
morreram e 4.511 cães foram 
eutanasiados em decorrência 
de leishmaniose. Mesmo sendo 
uma doença mais letal que a 
dengue, a ação de combate 
à patologia continua sendo a 
eutanásia de animais. 

Para o veterinário do Labo-
ratório Vibarc Ricardo Cabral, o 
melhor método de controle da do-
ença seria eliminar os locais onde 
o mosquito-palha (transmissor 
da leishmaniose) se reproduz. 
“A eutanásia, aparentemente, 
não tem sido um bom recurso 
de combate, pois temos obser-
vado um aumento do número 
de casos tanto em humanos 
quanto animais. Eu acho que 
as medidas que poderiam ser 
mais efetivas são de controle ao 

mosquito. Esse inseto possui pe-
culiaridades em relação aos 
demais. Ele se reproduz 
em ambientes onde há 
matéria orgânica, folhas 
e galhos secos. Além 
disso, o uso de repe-
lentes também pode 
ser uma boa forma 
de prevenção”.

alternativa 
para bH

O vereador Os-
valdo Lopes (PHS) 
protocolou o projeto de lei 
número 404/2017, no qual 
obriga-se o município a colocar 
no calendário a vacina contra a 
leishmaniose visceral. O parla-
mentar, conhecido por ter vários 
PL em defesa da causa animal, 
afirma que a doença é caso de 
saúde pública. “Quando se fala 
em leishmaniose, lembra-se ape-

nas dos cães e se esquece que 
ela atinge os humanos também. 
Além do mais, é uma doença que 
se não levar a óbito, pode deixar 

sequelas para a vida toda”. 
Lopes lembra que a 

eutanásia de animais 
não é a melhor forma 
de combate e reafir-
ma que o ideal se-
ria a eliminação do 
mosquito-palha. “É 
uma das doenças 
que mais matam 
animais e a pre-

feitura aconselha a 
eutanásia, o que é 

errado. Quem transmite 
a leishmaniose não é o 

cão, mas sim os mosquitos”.    
O PL ainda não possui a 

especificação de qual vacina 
será aplicada nos cães, a de 
prevenção ou a de controle. “Em 
fevereiro, pretendo fazer uma pes-
quisa popular para saber o que as 
pessoas preferem”, finaliza.

Leishmaniose em 
humanos 

O professor da UFMG e 
imunologista Eduardo Antonio 
Coelho explica que existem 
dois tipos de leishmaniose 
que atacam os humanos, 
tegumentar e visceral, sen-
do que a primeira é a mais 
comum, porém a segunda é 
a que causa maior mortalida-
de. “A visceral é mais grave, 
porque o parasita penetra na 
pele e migra para o baço e 
fígado, onde se reproduzem 
silenciosamente. E, devido a 
isso, quando o paciente pro-
cura o médico, a doença está 
bem avançada”. 

Coelho elucida que o trata-
mento é feito por quimioterapia 
ou com remédios mais pesados. 
“Geralmente, a intervenção 
em humanos tem uma boa 
resposta”.

ciclo urbano de transmissão da doença

Leishmaniose 
nos cachorros 

Elvis é um SRD (sem raça definida) que foi diag-
nosticado com leishmaniose há um ano. Lorenza 
Nascimento, tutora do animal, conta que começaram 
a aparecer feridas no focinho e no corpo do seu ca-
chorro. “Assim que o veterinário o viu disse que era 
leishmaniose”. 

Ela conta que a notícia abalou seu marido. “O 
veterinário foi insensível, a primeira coisa que ele 
sugeriu foi a eutanásia. Meu marido chorou bastante 
e resolvemos procurar tratamento”. 

Atualmente, o animal leva uma vida normal como 
qualquer outro. O protocolo de tratamento é baseado 
em uma ração vegetariana (como o remédio afeta os 
rins é aconselhável diminuir a quantidade de carne) de 
R$ 179,90 com 15 quilos e tomar diariamente alopuri-
nol (de R$ 5 a R$ 9 uma cartela com 30 comprimidos) 
e vitamina C ou complexo vitamínico*.
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Até o final de 2016, a legislação brasileira obrigava os cães com 
leishmaniose a serem eutanasiados, pois não havia medicamento 
autorizado para o tratamento. Porém, atualmente, há um remédio 
que consegue diminuir a quantidade dos parasitas: milteforan, que 
custa cerca de R$ 1.500.

H u m a n o s a n i m a i s

Febre intermitente; Perda de peso;

Fraqueza; Pelagem opaca;

Perda de apetite; Falta de apetite;

emagrecimento; anemia e apatia;

anemia; diarréias e vômitos persistentes;

aumento do baço e do fígado. Crescimento exagerado das unhas e a seborréia.

Principais sintomas: 

*O protocolo de tratamento é individualizado, por isso consulte um veterinário para saber quais proce-
dimentos devem ser tomados.

outro lado

De acordo com a veterinária da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
Maria Helena Franco, o que tem sido 
feito no município para conter a do-
ença mostra que a eutanásia é uma 
boa saída de controle. “Analisando 
a realidade de BH, esse é um bom 
método”, afirma. 

As informações sobre esse assun-
to são oriundas apenas de gráficos 
disponíveis no site da PBH, sendo 
que eles demonstram que houve um 
aumento no número de pessoas infec-
tadas pela leishmaniose. Solicitamos 
os dados referentes à diminuição, 
mas, até o fechamento desta edição, 
nada foi enviado.
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Casos humanos de Leishmaniose Visceral ocorridos no município de 
Belo Horizonte/MG, por Distrito Sanitário de Residência 2000-2017*

Carnaval de itabirito garante
diversão, segurança e atração

O Itabirito Folia 2018, um dos mais representa-
tivos Carnavais de Minas, já está de portas abertas 
para receber foliões e turistas entre os dias 7 e 13 
de fevereiro. Com seis circuitos exclusivamente 
dedicados em garantir inclusão e diversão para 
todos os tipos de públicos, a edição se destaca 
como uma ótima opção cultural e turística. 

Com uma expectativa de 40 mil foliões por dia, 
a Prefeitura de Itabirito investe em excelente estru-
tura e segurança para melhor atender moradores 
e visitantes nos 7 dias de festa. 

Uma programação intensa e diversificada 
promete conquistar a todos durante o Itabirito 
Folia. Shows, desfiles de blocos locais e atrações 
de Ouro Preto e Belo Horizonte irão esquentar as 
tardes e noites do carnaval itabiritense. Para agra-
dar o público e garantir atrações diferenciadas, o 
Itabirito Folia conta com seis circuitos espalhados 
pelos principais pontos da cidade e distritos. 

Circuito Central
O Circuito Central garante diversão para quem 

não abre mão do carnaval de rua. Conta com uma 
estrutura que engloba três palcos (Folia, Cores 
Vivas e Alimentação) no centro da cidade, com 
uma programação de shows ampla e variada. Com 
atrações de tirar o fôlego, a Prefeitura de Itabirito 
investiu em blocos consagrados de Belo Horizonte 
para reinventar o carnaval diurno da cidade, como 
o Chama o Síndico, Toca Raul, Volta Belchior e 
Havaianas Usadas. Outro ponto que merece des-
taque é a valorização municipal dos blocos locais, 
que irão desfilar pelo centro da cidade trazendo 
ainda mais alegria e identificação ao público, 
como o Bloco Urucum, Ala Show do Império da 
Saudade, Minabloco, Unidos da Boa Viagem, Axé 
Igbá, Ivete Não Veio, Gaiola das Loucas, dentre 
outros. Shows locais como Cachaça com Arnica, 
Pirulito da Vila, Batabaque, SakaSamba e Tindo-
lelê, e muitos outros farão a diversão do folião no 
centro da cidade. Outra atração de destaque é o 
Tradicional Desfile da Bandalheira, que traz às 
tardes de domingo e terça-feira toda sua irreve-
rência e alegria. 

O Centro Histórico da Cidade abraçará to-
dos aqueles que são apaixonados pela tradição 
carnavalesca. Envoltas por ruas e casarios que 
contam a história da cidade, as atrações amadas 
pela população, como o Cortejo do Zé Pereira e 
o Instituto de Seresta Descendo a Ladeira abrirão 
alas para o Bloco Candonguêro, de Ouro Preto. 

Novidades são aguardadas neste ano para o 
Circuito Rural. A fim de descentralizar o carnaval 
urbano, a Secretaria de Patrimônio Cultural e Tu-
rismo intensificou a programação nos distritos de 
São Gonçalo do Bação e Acuruí. Atrações como 

o Minabloco, Bloco “As Virgens do Beco” (de São 
Gonçalo do Bação) e a cantora Letícia Garcia 
irão fazer parte da festa nos distritos, além de 
vários outros shows e som mecânico. A medida 
visa valorizar as atrações rurais, bem como as 
belezas naturais guardadas a sete chaves entre 
as montanhas de Itabirito. 

Realizado na Praça dos Inconfidentes pela 
Associação de Blocos Carnavalescos da Cidade 
de Itabirito (ABCI), em parceria com a Prefeitura, 
o evento reúne estrutura diferenciada para agradar 
foliões animados, dispostos a curtir com segurança 
durante toda a madrugada. O espaço irá contar 
com uma estrutura de primeira: pista para os 
trios, camarotes exclusivos para todos os blocos, 
banheiros e barracas de comidas e bebidas. Atra-
ções como Alexandre Peixe, Tainá Felipe, Rick 
e Ricardo, Baianeiros e Grupo SakaSamba irão 
ferver o local. A programação completa e os valores 
podem ser acessados no Facebook da Associação 
de Blocos Carnavalescos da Cidade de Itabirito ou 
no evento oficial do Itabirito Folia 2018. 

Entre os dias 10 a 13 de fevereiro acontece 
a melhor feira de gastronomia e cervejas artesa-
nais do estado. A Feira Experimente é realizada 
mensalmente no Jardim Canadá em Nova Lima 
e no período de carnaval Itabirito recebe esse 
grande evento.  A charmosa Praça da Estação 
é palco do Circuito Cervejeiro, que é o espaço 
exclusivo para os amantes do Rock’n Roll, 
cervejas artesanais e da gastronomia. Neste 
ano, serão nove cervejarias e seis restauran-
tes participantes, além de quatro shows e DJs 
todos os dias. 

Dedicado ao público infantil, a Praça da Es-
tação oferecerá atrações especiais em horários 
de matinês como a Cia. Oskindô, de Mariana, 
e o MPBaixinhos, da capital mineira. Academia 
Libre Cantare e a Associação Cultural Canarinhos 
de Itabirito também compõem a programação 
exclusiva para os pequenos. Outras atividades 
como oficinas de mascaras e pintura facial, além 
do espaço literário e brincadeiras, irão garantir a 
diversão das crianças.

Novidades
A novidade deste ano é o palco itinerante, 

adaptado em um caminhão temático, que irá 
circular por quatro bairros da cidade ao som 
da Banda Bem Bolado e ao lado dos bloquinhos 
de Carnaval. Os bairros Santo Antônio, Santa 
Rita, São José e Padre Adelmo poderão aproveitar 
a proposta mambembe das 11h às 13h.

Nos dias 10 e 12, a Carreta da Alegria irá fazer 
a festa dos pequenos foliões. Para participar, os 
responsáveis devem retirar o passaporte no Espaço 
Kids e acompanhar as crianças durante o passeio. 
A Carreta da Alegria sairá da Praça da Estação e irá 
percorrer as ruas João Pessoa, Eurico Rodrigues e o 
Jardim São Cristóvão e retornar pelo circuito Central.

A segurança foi uma das marcas do Itabirito 
Folia 2017. De acordo com a Polícia Militar, não 
foi registrada nenhuma ocorrência diretamente 
ligada ao Carnaval no ano passado. Neste ano, 
a Prefeitura de Itabirito pretende repetir o feito e 
contará com o apoio de Policiais Militares, efetivos 
completos dos Bombeiros e Guarda Civil Municipal, 
além de seguranças especializados. 

Prefeitura investe em estrutura para atender melhor os foliões
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Gestores de saúde em JF fazem
capacitação sobre febre amarela

Participantes destacaram a relevância do evento para
o exercício de suas profissões neste período especial
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https://webmail.smartcloud.pt/owa/redir.aspx?C=pdFhBpW1k6OXne6dOJgwCj4VO4kueHIE-IHLbok-ySVJsYQVyl3VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fBlocosdeItabirito%2f%3ffref%3dts
https://webmail.smartcloud.pt/owa/redir.aspx?C=pdFhBpW1k6OXne6dOJgwCj4VO4kueHIE-IHLbok-ySVJsYQVyl3VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fBlocosdeItabirito%2f%3ffref%3dts
https://webmail.smartcloud.pt/owa/redir.aspx?C=H-wr4juY9yMeO127aVXgzjvjIn89P9cAEVkqGObb8mhJsYQVyl3VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fevents%2f390291154731584%2f


C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
3 a 10 de fevereiro de 2018

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.

embargo 1. O secretário-executivo do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, 

considera que o silêncio dos Estados Unidos sobre a reto-

mada das importações de carne “in natura” brasileira é 

uma “estratégia”, pois todos os esclarecimentos já foram 

prestados ao governo americano. Novacki diz confiar na 

queda do embargo no curto prazo e confirma que o Brasil 

pode derrubar a taxa de 20% na importação do etanol 

americano em troca da retomada das exportações da 

carne brasileira.

embargo 2. O embargo à carne brasileira foi impos-

to há 6 meses, quando o Departamento de Agricultura 

dos EUA alegou “preocupações recorrentes sobre a segu-

rança dos produtos destinados ao mercado americano”.

O maior salão do turismo de minas gerais. Em 

grande estilo a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares 

e Similares de Minas Gerais (Fhoremg), a Associação 

Brasileira de Agências de Viagens em Minas Gerais 

(Abav-MG), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação 

Mineira de Bares, Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes 

(Amibar) vão promover dia 16 de março, a 12ª edição 

do Salão do Turismo. O evento será realizado no dia 16 

de março, no Dayrell Hotel e Centro de Convenções, das 

9h às 19h, com o apoio da Cntur e da Abav Nacional.  

Fonte: Fhoremg

brasil X rússia. A Confederação Brasileira de Fute-

bol confirmou, ontem, que o amistoso entre a seleção 

brasileira e Rússia, dia 23 de março, será no estádio 

Luzhiniki, em Moscou. O mesmo que receberá a abertura 

e a final da Copa do Mundo. A expectativa é de casa 

cheia para a partida. 

Lágrimas de Crocodilo. No dia 04 de fevereiro, 

completou 1 mês da “nomeação” da deputada federal 

Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, Roberto Je-

fferson, para o cargo de ministra do Trabalho. O seu pai 

quando ficou sabendo da escolha “chorou” diante das 

câmeras e microfones, lágrimas de crocodilo.  E, agora, 

fez críticas à sua filha após a divulgação do vídeo em que 

ela aparece numa lancha com amigos defendendo sua 

nomeação, barrada na Justiça. Fonte: G1

brasil: ame-o ou deixe-o. O número de brasileiros 

que decidiram fazer as malas e tentar vida nova em 

outras país registrou um salto de 138% nos últimos 5 

anos. De acordo, com dados da Receita Federal, em 

2017, 21.849 pessoas assinaram a Declaração Definitiva 

de Saída do País, frente às 9.169 que apresentaram o 

documento em 2013, ano anterior ao início da recessão 

que encolheu mais de 7% do PIB nacional em apenas 3 

anos, segundo o IBGE. 

entrevista. O presidente do TJMG, desembargador 

Herbert Carneiro, fez a seguinte afirmação: “A nova 

ordem democrática possibilitou à sociedade maior 

consciência de seus direitos”. Ele respondeu perguntas 

formuladas pela equipe da revista Notícias das Gerais 

da Associação Mineira do Municípios (AMM). Vários 

assuntos foram abordados, principalmente, questões 

que envolvem o municipalismo, o TJMG e as parcerias 

entre a instituição e a AMM.

c A n A l   A B e r t O

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

HannibaL

AÇÕes cOntrA
descOntOs indeVidOs

Filho do ex-governador Sérgio 
Cabral, o deputado federal Marco 
Antônio Cabral (MDB) critica a for-
ma como o pai foi conduzido na 
transferência do Rio para Curitiba. 
“Colocar meu pai algemado dos 
pés à cabeça é um tratamento 
dado a um hannibal da vida, 
um serial-killer. Eu nunca vi isso 
em nenhum lugar do mundo”. 
Fonte: O Dia

Os segurados do INSS, vítimas 
de descontos irregulares em seus 
contracheques, têm como conse-
guir na Justiça indenizações por 
dano moral. Além de reaver o 
que foi retirado indevidamente, o 
prejudicado deve recorrer ao Judi-
ciário para ser ressarcido. Mensa-
lidade de associações ou parcelas 
de empréstimos consignados não 
podem ser descontadas sem auto-
rização expressa dos beneficiários. 
O aposentado do INSS que des-
confiar ter sido vítima de fraude 
deve retirar o extrato do benefício 
no site da Previdência (www.pre-
videncia.gov.br) e acompanhá-lo 
para ver se há desconto indevido. 
Fonte: O Dia

O mercado das cervejas artesanais cresce 
no Brasil e deve responder por 9% da produção 
nacional até 2022, segundo o Instituto da Cerve-
ja. Além de gerar oportunidades de emprego e 
negócios, esse segmento desperta o interesse 
de profissionais e apreciadores que desejam se 
especializar, principalmente em Minas Gerais, 
que abriga pequenos produtores e diversas 
cervejarias artesanais de destaque nacional.

Para esse público, o Senac realiza, na 
terça-feira, 6 de fevereiro, a oficina gratuita O 
Mundo da Cerveja - Estilos de Referência, às 
19h, na unidade Centro (Rua Tupinambás, 
1038). 

Os interessados terão a oportunidade de 
entender sobre o produto, as principais clas-
sificações que referenciam todas as marcas 
no mundo, os estilos seguidos pelas escolas 
cervejeiras tradicionais e ainda será possível 
fazer uma degustação comparativa. 

O evento é gratuito e tem vagas limitadas. 
As inscrições antecipadas devem ser feitas 
pelo site cursos.mg.senac.br. Informações pelo 
telefone 0800 724 4440.

nova Lima combate à febre
amarela por meio de bota-fora

 relação dos bairros 
Alto do Gaia, Bela Fama, Enforcados, Gaia de Bicalho, Honório 

Bicalho, Jardim Canadá, Mário Melo, Matozinhos, Nossa Senhora de 
Fátima, Nova Suíça, Olaria de Bicalho, Residencial Chácara Belarmino, 
Santa Rita, São Bento, Areão do Matadouro, Campo do Pires, Cascalho, 
Cruzeiro, Jardim Canadá, Matadouro, Montividiu, Oswaldo Barbosa Pena 
I, Vale da Esperança, Vila do Ouro, Vila Marise, Vila São Luiz, Alvorada, 
Centro. Chácara Bom Retiro, Chácara dos Cristais, Cristais, Galo Novo/
Galo Velho, Jardim Canadá, Mina D’água, Mingu, Oswaldo Barbosa Pena 
II, Rosário, Vila Lacerda, BNH, Boa Vista, Bom Jardim, Cariocas, Olaria, 
Quintas, Residencial Sul, Retiro, Rua Nova, Vila Operária, Vila Passos, 
Bela Vista, Bosque do Jambreiro, Cabeceiras, Jardim Canadá, Jardim do 
Serrano, José de Almeida, Ouro Velho, Parque Aurilândia, Pau Pombo, Vila 
Aparecida, Vila Industrial, Vila Madeira, Vila Nova Bethânia, Vila Odete, 
Vila São José, Água Limpa, São Sebastião das Águas Claras, Vale do 
Sereno, Vale do Sol, Vila Castela, Vila da Serra e Vila Del Rey.

No dia 29, a prefeitura iniciou 
mais uma ação de bota-fora em 
Nova Lima para combater a prolife-
ração do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da febre amarela, 
dengue, chikungunya e zika vírus. 
A medida, que foi até o dia 3, visou 
minimizar a reprodução do vetor 
que é alta durante o verão. Ao 
todo, 10 caminhões foram dispo-
nibilizados pela prefeitura por dia 
para o recolhimento de materiais 
inservíveis que são potenciais 
criadouros do mosquito. No último 
bota-fora, realizado pela prefeitura 
no dia 20, foram recolhidos nove 
caminhões de entulho, num total de 
13,5 toneladas de resíduos.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, José Ro-
berto Machado, o bota-fora é um 
complemento às demais ações de 
combate à febre amarela e, conse-
quentemente, às outras doenças 
típicas desta época do ano. 

“Além de intensificar a vacina-
ção em toda a cidade e, principal-
mente, nas regiões onde houve 
mais casos, tomamos medidas para 
controle da reprodução do mosquito 
transmissor, como a realização de 
fumacê em áreas de maior incidên-

cia do vírus e a conscientização da 
população por meio de campanhas 
educativas. O bota-fora é também 
uma ação de extrema importância 
porque contribui para minimizar 
locais de reprodução do Aedes 
aegypti”, destacou.

Senac promove oficina gratuita 
sobre cervejas artesanais em BH
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medida visou minimizar a reprodução do vetor
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Presidente da rede itatiaia de rádio,
emanuel Carneiro, e sua mulher ilma araújo
durante a festa da entrega do troféu guará

trOFéu guArá
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http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Tupinamb%C3%A1s,+1038&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Tupinamb%C3%A1s,+1038&entry=gmail&source=g
http://cursos.mg.senac.br/
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Presidente dA AssOciAÇÃO mineirA de crOnistAs 
esPOrtiVOs (Amce) – amce@amce.org.br

Luiz CarLos Gomes

O rala e rola do Campeonato 
Mineiro segue em ritmo frené-
tico. Em apenas 17 dias me-
tade da fase de classificação 

já aconteceu. O sonho de conquistar 
o título agita a cabeça dos 12 partici-
pantes. Este ano o formato foi modifi-
cado, abrindo oportunidade para que 
mais times alcancem a fase seguinte 
denominada quartas de final. Parece 
estranho, mas não é. De 12 classificam 
8. Uma maneira que encontraram para 
que mais times do interior participem 
da festa por mais tempo. Pela lógica 
América, Atlético e Cruzeiro devem 
garantir vaga, sobrando outras cinco 
para os times do interior. Dificilmente 
algo diferente vai acontecer. Os três da 
capital tem mais dinheiro, estrutura e 
jogadores. A turma do interior luta com 
muitas dificuldades. A grana é curta, a 
estrutura é pequena e a formação de 
elencos não é fácil, tanto em quan-
tidade como em qualidade. Alguns 

até conseguem montar bons times, a 
conta do chá, mas quando acontece 
alguma contusão ou punição, a vaca 
atola no brejo. 

É verdade que os times da capital 
utilizam o regional como laboratório. 
Nem poderia ser diferente. Testam 
seus muitos jogadores, experimentam 
esquemas, mas no fundo sabem, 
por tudo que representam para seus 
torcedores e patrocinadores, que 
a obrigação é conquistar o título. 
Quando não conseguem desdenham 
da competição, inventam desculpas 
e passam o resto do ano com dor de 
cotovelo.

Pelos jogos que observei até ago-
ra, dá para sentir que seis times tem 
potencial para ir até a fase seguinte.  
América, Atlético, Cruzeiro, Uberlân-
dia, Urt e Tombense, os outros dois 
ainda não sei. A partir daí a coisa em-
bola. Sobram quatro para as semifinais 
com jogos de ida e volta. Sobrando 

dois para a grande final em dois jogos.
Ainda está muito cedo para um 

palpite mais certeiro. O que dá para ob-
servar é que Cruzeiro e América estão 
mais encorpados, mais definidos. O 
Atlético passa por uma metamorfose, 
tentar achar o time ideal, mas tem 
muita tradição em ganhar o mineiro. 

Do interior, por tudo que já ex-
pliquei, acho muito difícil algum time 
chegar ao título. Seria muito bom 
se acontecesse, mas todos lutam 
mesmo é para a consagração como 
campeão do interior. É uma pena que 
seja assim, mas é a dura realidade do 
futebol mineiro. Aliás, do futebol em 
qualquer parte do mundo. A desigual-
mente econômica financeira entre os 
grandes e pequenos é enorme. De vez 
enquanto acontece uma surpresa. Mas 
é coisa rara. 

Mas, voltando ao campeonato 
mineiro, que muita gente não gosta 
ou faz pouco caso, é preciso entender 

sua importância. Além da tradição, 
ele gera trabalho e renda para muita 
gente. Movimente milhões em direitos 
e patrocínios e tem um charme muito 
legal nos jogos pelo interior. Abre espa-
ço para muitos times nas competições 
nacionais. É muito bem organizado e 
realizado pela federação. 

A imprensa esportiva mineira tam-
bém tira grandes lições na cobertura 
do mineiro. São muitas as viagens 
pelos caminhos de Minas, numa bela 
interação e integração, amadurece 
trabalhando em estádios sem boa 
estrutura, revela muitos talentos, tanto 
para as emissoras de rádio, como para 
as novas mídias que surgem cada vez 
mais fortes. O fato é que o campeonato 
mineiro é uma grande escola para 
dirigentes, treinadores, jogadores e de-
mais profissionais envolvidos de forma 
direta ou indireta na sua realização. 

Poderia ser melhor. Até que pode-
ria. Talvez bem regionalizado. Contan-

do com a participação de mais times 
de todas as partes do estado. Jogos o 
ano inteiro sem a presença dos times 
das series A e B, que só entrariam na 
reta final. Outros formatos também 
poderiam ser estudados. Boas ideias 
não faltam.

O grande problema é ajustar o 
calendário e o mais importante, con-
seguir dinheiro para bancar. Mas quem 
sabe, nada na vida é definitivo. O cam-
peonato atual vale quase 40 milhões 
de reais só em direitos de transmissão 
pela televisão. 

Por enquanto vamos valorizar o 
nosso campeonato regional com está. 
Enxuto, organizado e altamente viável 
financeiramente para todos. Ele está ai 
para o que der e vier e segue quente 
dentro e fora de campo.  

Vamos aproveitar o mormaço para 
sonhar com o bonito troféu que irá para 
a casa do campeão. Torcendo para 
que seja a casa do seu time. Boa sorte!

Campeonato mineiro segue quente

itatiaia entrega troféu
Guará em grande estilo
A noite do último dia 29 foi de festa para 

o futebol mineiro com a cerimônia de 
premiação da 55ª edição do Troféu 
Guará. O evento marcou a entrega 
do mais tradicional troféu esportivo 

de Minas Gerais aos melhores atletas, clubes e 
dirigentes de 2017.

A solenidade de premiação contou com a 
presença do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), além dos dirigentes de América (Mar-
cus Salum e Alencar da Silveira Júnior), Atlético 
(Sérgio Sette Câmara, Lásaro Cândido da Cunha 
e Alexandre Gallo) e Cruzeiro (Wagner Pires de 
Sá e Itair Machado).

“Nós recebemos mais uma vez os grandes 
destaques do futebol de Minas Gerais e estamos 
agradecendo a todos os jogadores, dirigentes e 
clubes que estão presentes nesta noite reveren-
ciando e aplaudindo aqueles que fazem a história 
do futebol”, observou o presidente da Itatiaia, 
Emanuel Carneiro.

Homenagem a maluf
As festividades deram uma pausa para ho-

menagear Eduardo Maluf, que faleceu em junho 
do ano passado em decorrência de um câncer. O 
ex-diretor de futebol do Atlético e do Cruzeiro foi 
homenageado com o Troféu Guará Especial.

Alexandre Kalil, carlos rubens doné, emanuel e cláudio carneiro

o vice-presidente do atlético, Lásaro Cândido da 
Cunha e o presidente da FmF, Castellar neto

thiago neves, Wagner Pires e Henrique lima Fred e Fábio

rosangela tolentino e enderson moreira

messias e rafael Limasandra armani, Carlos rubens e marcus Gimenez

emanuel Carneiro, sua mulher ilma
araújo e alencar da silveira

bruno bianchini, alexandre Kalil
e carlos rubens doné

Família maluf - tiago, João Victor, daniela,
eduarda, elaine e dona Farid

emanuel Carneiro e Fabiano Lopes Ferreiraotero e sérgio sette Câmara
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