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Na contramão da crise:
Cresce o número de
compras pelo celular

1811

35

Bruno Siqueira
almeja uma
vaga no Senado
Após abdicar do cargo de prefeito de Juiz
de Fora, Bruno Siqueira (foto) se coloca como
pré-candidato ao Senado pelo MDB. Com 43
anos, ele pretende encarar esse desafio e
espera que a sua experiência política o ajude
a conquistar o cargo.
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Tribunal de Contas
mais perto do cidadão

Economia – PÁgina 4

Fernando Priamo

Antônio Almas
assume a PJF

Acupuntura melhora
a qualidade de vida
Pixaby

Novo prefeito de Juiz de Fora
promete mandato eficaz
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Com a intenção de
manter a austeridade e
eficiência, Antônio Almas
(PSDB) assumiu, recentemente, o comando da
Prefeitura de Juiz de Fora.
No momento da posse,
ele declarou que “esse é
o maior desafio da minha
vida: servir e governar minha cidade natal”.
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Grifes estão deixando de usar pele de animais
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Gastronomia mineira
em fase de expansão
Agora que a economia brasileira está começando a dar sinais positivos, alguns eventos como
o Comida di Buteco e Botecar somam a essa
mudança. Para o presidente da Abrasel em Minas,
Ricardo Rodrigues, o cenário está promissor.
Pixabay

O

s brasileiros estão cada vez mais adeptos às novas tecnologias. Uma prova disso é que a quantidade de compras
feitas por meio de dispositivos móveis atingiu a marca de 71% dos consumidores, sendo 41% pelos smartphones
e 30% por tablets. Esses números demonstram um crescimento significativo, pois há 5 anos o percentual era de
15% e 20%, respectivamente. Os dados são da PwC Brasil.

Deixar as contas das entidades públicas
cada vez mais acessíveis às pessoas comuns,
mediante o uso de tecnologia. Esse é um dos
objetivos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, explica o presidente do órgão, Cláudio
Couto Terrão.
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Transparência

TCEMG visa projeto que deixa
contas públicas mais acessíveis
Da redação

A população
precisa
conhecer a
gestão pública

A

crise política e econômica que assolou o
Brasil colocou em xeque a confiança da população nos governantes. Assuntos como o
pagamento dos servidores públicos têm sido
pauta de inúmeros debates nos últimos dias.
Para que as pessoas tenham informações claras
e transparentes das contas públicas, o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) visa um
projeto para aproximar o cidadão de questões orçamentárias e de finanças. O Edição do Brasil conversou
com o presidente da entidade Cláudio Couto Terrão,
que esclareceu mais sobre o projeto e outros pontos
relacionados ao TCE.
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O tribunal já tem feito algum acompanhamento dos prefeitos e prefeituras?
Nós estamos concluindo o projeto de
tornar o acesso e as informações mais
compreensíveis e acessíveis ao cidadão
mineiro, por meio de nosso site. De uma
maneira que qualquer pessoa, seja ela do
mais longínquo município, possa checar
dados relacionados ao orçamento e às
finanças de maneira clara, principalmente
o que significam esses números. Estamos
trabalhando para isso e creio que, até o
segundo semestre, já teremos como disponibilizar esse novo perfil de transparência
do Tribunal de Contas.

O senhor observa que o Brasil vive
um momento em que os governos
buscam ser mais transparentes em
relação as contas e gastos de candidatos?
Acredito que sim. E, para isso, movimentos como o do Ministério Público e
contribuições como a do Tribunal de Contas
auxiliam no exercício desse controle. Os
gestores públicos têm visto a necessidade
de ser cada vez mais transparentes, porque no fim todos nós prestamos contas ao
cidadão. E é a população que precisa, de
alguma maneira, conhecer a gestão pública. Essa perspectiva dos administradores
públicos, fomentada por ações de controle,
no meu modo de ver, tem alcançado essa
transparência positiva dos atos públicos.

Como o senhor analisa a responsabilidade do governo em relação ao
pagamento dos servidores públicos?
Há uma solução a curto prazo?
Isso envolve, necessariamente, a capacidade do governo de obter receita. E aí decorre em face da estabilização da economia e da
impossibilidade de um aumento do fomento
econômico neste momento. Isso faz com que
o Estado não tenha recursos suficientes para
reduzir o prazo de parcelamento e, portanto,
colocar em dia o pagamento do salário dos
servidores públicos. Essa questão está relacionado ao quanto o Estado tem arrecadado
e o quanto tem de despesas obrigatórias a
serem sanadas. E, no caso, o salário dos
servidores é uma dessas obrigações que é
preciso liquidar e pagar.

Qual a efetiva contribuição dos representantes do Ministério Público no
Tribunal de Contas?
O Ministério Público é uma instituição
fundamental, prevista na Constituição Federal e que desempenha inúmeros papéis.
A parceria junto ao Tribunal de Contas é,
sobretudo, para aferir os processos de
controle no âmbito do tribunal no que diz
respeito aos aspectos da juridicidade. Ou
seja, se ele está sendo efetivo, de acordo
com o ordenamento jurídico etc. É um
grande colaborador do controle externo e,
portanto, essencial aos Tribunais de Contas
de todo o Brasil.

Em tempo
Sobre a polêmica privatização da
Codemig, o presidente do TCEMG
afirma que: “Essa
é uma decisão,
eminentemente,
política e, sendo
assim, cabe ao
governo e não ao
Tribunal de Contas
fazer juízo de valor
ativo sobre a decisão em si”.

Site do TCEMG: www.tce.mg.gov.br

Presidente do TCEMG, Cláudio Couto Terrão
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Rodrigo Flausino

Mais um golpe

Os representantes da empresa Global Nacional dos Serviços Públicos são audaciosos já que não utilizam dos meios eletrônicos, onde a
empreitada se tornaria mais fácil. Eles preferem encaminhar a proposta
por escrito e, diretamente, as vítimas, certamente porque deste modo
geram mais credibilidade. Ledo engano!
A verdade é que tudo não passa de um golpe. Basta levar em consideração o fato de que a aludida farsa está sendo investigada pela Polícia
Federal e Ministério Público das duas esferas: federal e estadual. Além
disso, conforme garantem as autoridades, a Polícia Civil de Minas, já
apura denúncias em três casos em Belo Horizonte, Uberlândia e Estrela
do Sul.
A investida dos golpistas vem consubstanciada em uma longa e
detalhada carta, de português límpido dizendo que o destinatário tem o
direito a R$ 63.340.18. No entanto, para receber essa quantia, é solicitado
o pagamento antecipado de uma taxa de resgate equivalente a R$ 998
e mais R$ 6.334,01 de obrigações fiscais.
A arapuca com o intuito de ludibriar pessoas mais humildes e de
idade avançada tem em seu rodapé como sendo do edifício Palácio do
Comércio - R. 24 de maio, 35 - sala 1206 – República, São Paulo (SP).
01041-001. Acrescenta mais o número de telefone da ouvidoria: (11)
94903-7133 e o e-mail gnspjuridico@gmail.com.
Diante de tudo isso, não resta alternativa senão esperar por uma
punição severa, procedentes dos órgãos públicos. Fica o alerta a todos
que estão na idade de se aposentar ou receber qualquer tipo de benefício,
por conta de serviços prestados ao longo dos anos. Especialmente quem
estiver na faixa etária de 50 a 80 anos, por sinal, vítimas em potencial.
Ademais, percebendo-se qualquer anomalia, encaminhe o ocorrido
ao conhecimento da polícia. Afinal, esse é o caminho mais correto para
se evitar que esse novo golpe se alastre Brasil afora.

Editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
Editorial Ltda.

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)
Distribuição nas bancas: R$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

Anastasia vem sem Aécio.
Pimentel traz Dilma.
PT sobreviverá sem Lula?
A entrada do senador Antonio Anastasia (PSDB) na disputa pelo Governo
de Minas, foi a jogada que realmente
mexeu no tabuleiro político-eleitoral. A
tendência é que ele consiga aglutinar as
forças oposicionistas, trazendo para seu
palanque nomes como Dinis Pinheiro (SD)
e Rodrigo Pacheco (DEM). Quem anda
nos bastidores não descarta inclusive a
entrada de Marcio Lacerda (PSB).
Pelo lado do governo, Fernando Pimentel (PT) pavimenta sua candidatura
à reeleição, trazendo agora para a chapa
majoritária uma jamanta de 56 toneladas
para ser puxada morro acima com uma
corda: a ex-presidente Dilma Rousseff
(PT). Não me surpreende que, líder de um
governo campeão em atrasos em repasses para municípios, escalonamento de
salários, loteamento da máquina pública,
apadrinhamentos e incompetência administrativa, Pimentel tenha escolhido justamente uma ex-presidente impedida de
governar pelas práticas de pedalas fiscais.
Dilma é um peso extra para um sujeito
em situação política e jurídica tão ruim
como Pimentel. Quem não deve estar
gostando da situação é o PMDB-MG, mais
uma vez usado como rapariga pelo PT:
descartado sem a menor consideração.
Não vai ter como fazer a disputa
estadual sem comparações objetivas e
subjetivas: na primeira, como não comparar os governos Anastasia e Pimentel
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Usando dos meios de comunicação, uma quadrilha eclode em diferentes pontos do país. A mesma envia uma correspondência, via Correios,
para pessoas supostamente aposentadas ou a caminho de conseguir o
benefício, informando sobre a existência de quantidades pecuniárias a
serem resgatadas.

Jornalista e consultor em marketing
político e governamental

sem dar total crédito ao primeiro? Subjetivamente, como não comparar as situações
pessoais dos dois candidatos? Pimentel é
acusado no bojo da operação Acrônimo e
passou o governo inteiro se escondendo.
Pimentel lidera um governo incompetente
e caloteiro. Anastasia assumiu a dianteira
do processo de sua candidatura e será
protagonista na campanha e governo. Vou
ser objetivo: Anastasia vem sem Aécio.
Pimentel traz Dilma à tira colo. Vamos
comparar?
Lula, como homem do direito, da
comunicação e da ciência política, só
me resta dizer que, institucionalmente, é
lamentável a prisão de um ex-presidente
da República. Advoguei a tese da manutenção do habeas corpus preventivo para
Lula enquanto não se julga as Ações Declaratórias de Constitucionalidade que estão em curso no Supremo Tribunal Federal
(STF), para por fim à celeuma presente.
Por óbvio, creio ser plausível a prisão
pós-julgamento em segunda instância,
fase na qual se examina a materialidade
dos delitos. Lado outro, não é isso que a
Constituição da República diz, ipsis litteris.
Se a Constituição não diz, fico, por amor
ao direito constitucional preso ao texto da
carta, literalmente. Sou contra a execução
antecipada da pena para Lula porque sou
contra a execução antecipada da pena
para qualquer pessoa enquanto a Constituição for a que temos aí.
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Não custa lembrar que, no âmbito da
ciência política e da teoria do estado, a
democracia não se esgota em formalidades. Há também a questão dos valores.
Precisamos ficar atentos aos momentos
em que o regime pode ser assediado ou
assaltado por forças que se julgam juízes
supremos do mundo. Quando isso acontece, a democracia passa a correr riscos.
E em fria análise, é isso que o Ministério
Público Federal, setores da Justiça Federal e da Polícia Federal têm feito no país.
Obviamente, Lula não é um preso
político. Seria se estivesse numa ditadura
amiga do PT, como Cuba e Venezuela,
onde pessoas são presas e molestadas
apenas por opiniões contrárias ao regime.
O PT nunca me serviu e eu abomino o partido da mesma forma como abomino todo
o comunopetismo. Mas não reconhecer
que Lula está submetido a um processo
de exceção corresponde a ficar cego para
o óbvio só porque Lula é Lula e porque,
afinal, “a Lava Jato estaria livrando o Brasil
da corrupção”, o que definitivamente não
corresponde à realidade.
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e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.
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Bruno Siqueira confirma
pré-candidatura ao Senado

C

Loraynne Araujo

Raíla Melo/ALMG

om apenas 43 anos e uma carreira
consolidada dentro da política mineira,
Bruno Siqueira (MDB) confirmou que
será pré-candidato ao Senado e aguarda a definição do partido para oficializar o seu
nome. “Estamos vivendo em uma realidade que
o Estado precisa de mais representatividade na
Casa para os próximos anos, além de aumentar
a participação das discussões nacionais. Por
isso, coloco o meu nome a disposição do MDB
para avaliar quem vai representar a legenda nas
eleições de 2018”.
O político, que renunciou ao cargo de
prefeito em Juiz de Fora, aposta que a sua
experiência política consolida a sua posição
dentro do partido como um nome forte para
concorrer ao cargo. “Tenho três mandatos

como vereador, um como deputado estadual e
dois como prefeito. Quero trabalhar para fazer
a renovação necessária tanto dentro da sigla
como na representatividade do Estado em
Brasília. Estamos acreditando que, com a força
das cidades, prefeituras e cidadãos, podemos
colocar as nossas ideias em prática”.
Em relação a concorrência dentro do próprio MBD, no qual cogita-se também o nome
do presidente da Assembleia Adalclever Lopes, Siqueira afirma que está tranquilo sobre
a indicação do partido e que a decisão será
feita de maneira democrática. “Acredito que a
disputa não será apenas entre nós dois, mas
sim com todos que almejam essa vaga. Ele faz
um trabalho dentro da ALMG e eu nas cidades,
seja como prefeito ou vice-presidente da Frente
Nacional dos Prefeitos”.
Para além da concorrência interna dentro da
legenda, o mdebista terá que enfrentar nomes
de peso dentro da política estadual, como o da
ex-presidente Dilma Rousseff (PT), senador
Aécio Neves (PDSB) e ex-presidente da ALMG
Dinis Pinheiro (Solidariedade). “Ainda não há
definição oficial sobre isso e seria prematuro
avaliar possíveis adversários. Nesse sentido,
vamos aguardar quem vai pleitear esse cargo tão importante e, após isso, ponderar os
nomes”.
Caso Siqueira não seja preterido para
concorrer ao Senado, ele ainda não sabe qual
será o seu futuro. “No momento não estou avaliando um plano B. Quero apenas apresentar o
meu nome e esperar as convenções. Vamos
trabalhar dentro do partido e, qualquer coisa
diferente do que esperamos, vai ser definida
futuramente”.

Aliança com PT
O MDB mineiro está dividido: alguns membros entendem que o melhor seria que o partido
lançasse candidatura própria para o governo
do Estado e há aqueles que preferem manter
a aliança com o PT. “É normal que haja essa diferença dentro do partido. Porém, notamos que
a maioria dos prefeitos preferem a candidatura
própria. Vamos continuar com esse debate nos
próximos meses para decidir democraticamente
o melhor para a legenda”.

Ex-prefeito
diz que não
tem um
plano B
Caso o MDB opte por lançar candidatura
própria, o mdebista acredita que a sigla possui
representantes que podem concorrer ao cargo,
mesmo após a saída de nomes importantes,
como Rodrigo Pacheco que foi para o Democratas. “Há o deputado Adalclever e o vice-governador Antônio Andrade que são bons nomes”.

Modelo de financiamento
A eleição de 2018 será a segunda na qual
empresas privadas são proibidas de contribuir
com a campanha dos candidatos. Por isso, os
recursos para o pleito deverão ser mais escassos e oriundos do fundo partidário, doações de
pessoas físicas ou investimentos próprios. “A
campanha de 4 anos atrás foi de exagero econômico e agora teremos algo mais modesto, com
discussões de ideias e presença do candidato.
Acredito que seja mais democrática e espero
que essa mudança traga mais transparência
para o processo”.
Sobre a presença do partido nos cargos
eletivos, Siqueira afirma que não basta apenas
ter representatividade numérica, mas é necessário presença qualificada de parlamentares. “A
legenda possui nomes que podem dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Agora,
quantidade não é sinônimo de qualidade, afinal
não adianta ter um número grande de deputados
eleitos se a bancada não é ativa. A importância
do MDB no Estado é justamente a qualidade do
trabalho que é feito pelos nossos parlamentares
e prefeitos”.        
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V I G Í LI A S
Dilma e o PT

A recente decisão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)
de transferir o seu domicílio eleitoral para Minas Gerais, aguçou
os meandros da política mineira. No entanto, o ato serviu para
acalmar os ânimos dentro do próprio PT. Basta rememorar que
os deputados Patrus Ananias, Reginaldo Lopes e Marília
Campos já se engalfinhavam na disputa pelo Senado. Agora,
todos estão quietos esperando o movimento dentro do partido.

Dilma X Anastasia
Em Brasília, comenta-se que Dilma (PT) está com o verbo
na ponta da língua para o confronto com o possível candidato
a governador, Antonio Anastasia (PSDB). Motivo: foi dele o
relatório que culminou com a cassação do mandato da então
presidente da República. Ou seja, ela está afiada visando
caminhar para o embate com o tucano. Isso vai dar xabú.

Josué presidente
Mesmo cumprindo pena na Polícia Federal no Paraná, o
ex-presidente Lula (PT) continua mandando seus recados políticos. Ele, segundo fontes confiáveis, insiste no lançamento do
nome do empresário Josué Alencar (PR) à presidência, com
apoio do PT, sobretudo o de Minas. Nos próximos dias, segundo
especialistas, essa tese pode ganhar fôlego. É aguardar para
conferir.

Jornalista e a política
Durante um bate-papo no Programa Mundo Político, da
TV Assembleia, o jornalista e comentarista político Orion
Teixeira avaliou que a provável candidatura da ex-presidente
Dilma (PT) ao Senado ajudará a campanha de reeleição de
Fernando Pimentel (PT). Será?

Lula, um ser político
No programa Cena Política, da BH News, o cientista político
Malco Camargo vaticinou: “O Lula (PT) é um animal, um ser
que vive de política”. Ave Maria, gente!

STF político
Sem meias palavras, o professor de direito constitucional
da UFMG Emilio Peluso atacou: “Muitas das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal estão eivadas de um viés
político. E isso, a longo prazo, pode ser um embaraço para a
Corte”, antevê o professor.

Lula exportador
Em Brasília, a respeitada jornalista Eliane Cantanhêde
disse: “O ex-presidente Lula (PT), quando no exercício do
poder central, se tornou um exportador do seu bem elaborado
modelo de corrupção para vários países”. Cruz credo, gente!

Bastidores dos Democratas
Economista e professor universitário, é
governador do Estado de Minas Gerais

Agricultura familiar fortalecida

D

ireto da lavoura para a merenda de nossas escolas. Com
esse conceito demos mais um
passo, nesta semana, rumo ao
fortalecimento da agricultura
familiar e à ampliação da segurança alimentar em nosso Estado. Nessa primeira
fase, os alunos de 253 escolas da rede
pública em 27 cidades mineiras terão
acesso à comida saudável, nutritiva e
fresca, vinda diretamente de produtores
familiares.
Essa é mais uma ação do “Projeto
Novos Encontros”, que integra a nossa
estratégia de enfrentamento da pobreza
no campo. Ainda em 2018 vamos ampliar
essa iniciativa e assegurar a oferta de pequenos produtores a 759 escolas públicas,
oferecendo 570 toneladas de alimentos a
147 mil crianças.

Para os produtores é garantia de trabalho e renda o ano inteiro. Para os alunos
da rede pública, certeza de comida de boa
qualidade. Ao mesmo tempo, o programa
faz rodar a economia das cidades, porque
as escolas serão abastecidas de verduras,
legumes, frutas, polpas, arroz, café, leite
em pó e carnes produzidas por agricultores
que trabalham nas regiões em que estão
situadas. Construímos, dessa forma, uma
aliança virtuosa entre o campo e a cidade,
que produzirá mais desenvolvimento para
nosso Estado.
Essa não é a única novidade importante para os municípios do interior e para
a agricultura familiar. Doamos, para 24
municípios, kits de patrulha mecanizada,
compostos de trator de roda, carreta para
quatro toneladas e grade aradora, equipamentos que vão ajudar muito no cotidiano

dos municípios que, sem apoio, não teriam
condições de adquiri-los no mercado.
O kit será usado para recuperação
do solo, preparo de áreas para plantio
e colheita. Também será muito útil para
desobstruir e conservar estradas vicinais
castigadas pelas chuvas. Vai ajudar, ainda,
no combate à erosão e ao assoreamento
dos cursos d´água. Sua utilização permitirá
às prefeituras prestar esses serviços sem
custo para os produtores rurais.
Essas duas iniciativas são expressões
de nosso jeito de governar, fazendo as entregas que mudam, de fato e de forma significativa, a qualidade de vida dos mineiros
e das mineiras de todos os cantos. Mesmo
com crise orçamentária, dificuldades e
bloqueios sistemáticos do governo federal
contra o Estado, nós continuamos insistindo
em fazer o melhor por Minas Gerais.

Mauro Bomfim
Advogado

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não se
livrou da inelegibilidade. Ainda se enquadra na
Lei da Ficha Limpa. Pode ser eleitora na capital
mineira, votar, mas não ser votada. A transferência do domicílio eleitoral para Belo Horizonte, nas
vésperas do encerramento do prazo, pode ser
um indicativo de uma disputa da ex-presidente
a um mandato eletivo nas eleições de outubro.
A manobra do ex-presidente do Senado,
Renan Calheiros (MDB) decotou a inabilitação, ou seja, liberou a ex-presidente para
ter os seus direitos políticos e exercer cargo
nos poderes públicos. Mas não a livrou da
condição de ser votada. O direito político é
exercido pelo cidadão, com o direito de votar
e de ser inscrito como eleitor.
As condições de elegibilidade estão previstas diretamente no texto da Constituição
Federal, como o requisito da filiação partidária
e da idade mínima, por exemplo. Mas ainda
que alguém possa ter seus direitos políticos
plenos, nem por isso significa que pode se
candidatar a cargo público, ou seja, ser votada, eis que pode estar privada do jus honorum.
A Lei da Ficha Limpa, na verdade a Lei Complementar 135, de 2010, que alterou a antiga
Lei das Inelegibilidades de 1990 elenca um rol
de crimes e de condutas que fazem incidir a
perda da condição de registro de candidatura.
Inelegibilidade não é pena. É condição de
registrabilidade. Nesse viés foi que o Supremo
Tribunal Federal recentemente deu o sinal

Divulgação

Dilma está inelegível pela Lei da Ficha Limpa

verde para a retroação máxima da Lei Ficha
Limpa, ampliando extensivamente o prazo de
inelegibilidade para 8 anos.

Dilma foi julgada pelo Senado Federal
em sessão presidida pelo ministro Ricardo
Lewandowski, ex-presidente do STF, que lavrou a sua sentença de perda de cargo público
por condenação a crimes de responsabilidade
contra a administração pública.
Nesse caso o Senado Federal funciona
como órgão colegiado. Por exemplo, até mesmo o Tribunal Popular do Júri é considerado
pela Justiça Eleitoral como órgão colegiado
que, ao condenar o réu, o torna também inelegível, além da pena de privação de liberdade.
A resolução legislativa que condenou Dilma
por crime de responsabilidade é de 2015 e,
portanto, projeta sua inelegibilidade por 8 anos,
ou seja, até 2023, período em que a mesma
está impedida de disputar mandato eletivo.
Toda e qualquer inelegibilidade ou condição de elegibilidade é aferida no momento
em que alguém se apresenta para registrar
candidatura. A pessoa pode estar inelegível
antes da eleição. Mas caberá a ela ou não a
iniciativa de disputar uma convenção partidária e solicitar ao partido que leve seu nome
a registro.
Pelo calendário eleitoral de 2018 as
convenções acontecem até 05 de agosto
e o prazo final de registro é o dia 15. Não
posso dizer se Dilma, seu partido e aquelas
que a desejam na disputa em 2018, estão
absolutamente tranquilos ou se poderão viver,
doravante, pesadelos homéricos.

Na última passagem por Minas, o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, um dos caciques dos Democratas, insistiu na sua candidatura à presidência da República,
segundo ele, por uma questão pragmática.
Comentário único. Mas, por enquanto, o nome do presidente
da Câmara ainda não conseguiu empolgar o eleitorado brasileiro.

Helvécio poderoso
O prestigiado secretário de Planejamento do governo mineiro, Helvécio Magalhães, de acordo com os comentários
ouvidos nos corredores da Assembleia Legislativa, ficou ainda
mais poderoso no âmbito do executivo depois do afastamento
do titular da pasta, o deputado Odair Cunha (PT).

Operação Lava Jato
“A prisão do ex-presidente Lula (PT), na Política Federal
no Paraná, em hipótese alguma, provocará o arrefecimento da
Operação Lava Jato. Pelo contrário, ela agora se tornará ainda
mais imperiosa, pois demonstra que veio para demarcar terreno
e construir histórias para as próximas gerações”. Opinião do
filósofo Mário Sérgio Cortella.

Lula X Imprensa
Com sua língua prá lá de afiada, o historiador Marco Antonio Villa disse, semana passada, que o ex-presidente Lula
e o PT agrediram os representantes da imprensa em um ato
pensado como forma de conquistar mais notoriedade. Mas, a
longo prazo, isso pode ter sido um tiro no escuro, pois mostra
o lado radical de ambos.

MST, um Exército...
Segundo dados divulgados em Brasília, o Movimento dos
Sem Terra (MST) possui 240 mil famílias cadastradas em
todo país. Ou seja, um verdadeiro exército espalhado pelos
rincões brasileiros.

Meirelles, uma incógnita
Ninguém sabe a respeito do futuro político do ex-ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, porque “tudo em torno dele continua sendo uma incógnita”, palavras da jornalista Cristiana Lôbo.

Fim do governo
Repercutindo os bastidores de Brasília, o jornalista da
Globo News Carlos Sardenberg acredita que, por conta dos
atuais acontecimentos, a economia terminou antecipando o
fim do Governo Temer. Tadinho dele, sô!

Prestígio em declínio
Já no Rio de Janeiro, o jornalista Merval Pereira considera que o prestígio do ex-presidente Lula (PT) está em pleno
declínio. “Paulatinamente, o mito Lula vai desaparecendo,
especialmente, pelo fato de ficar fora da disputa eleitoral deste
ano”, avalia o comunicador.

Pressão
Destemido, o cientista político mineiro Rudá Ricci atacou:
“Até o Exército fez pressão para intimidar o STF a votar contra
a liberdade do ex-presidente Lula (PT). Aí realmente fica difícil”,
lamenta o professor.

Volta da CPMF?
Encurralado por conta de diversos problemas, o presidente
Michel Temer (MDB) pode lançar mão de mecanismos mais
drásticos para tentar minorar os dramas na economia. E, uma
das possibilidades, seria o retorno da CPMF. Previsão catastrófica do advogado e professor de direito tributário Raphael Silva.

E C O N O M I A
Povo nas ruas
As verdadeiras transformações sociais só acontecem
com as pessoas manifestando, indo para a rua e exigindo
mudanças. Foi assim no mundo inteiro, inclusive, na Europa.
Então, no Brasil não seria diferente. Frase ouvida de pessoas
comuns durante a cobertura da imprensa em relação à prisão
do ex-presidente Lula.

Políticos assustados
Indagado a respeito da recente manifestação do general
Eduardo Villas Bôas, com relação a temas políticos, o senador
Roberto Requião atalhou: “O nosso glorioso exército é e sempre foi respeitado. Mas, na minha opinião, os militares devem
permanecer nos quartéis, afinal, por enquanto a discussão
política, não diz respeito a eles”.

Culpa do Temer
Nos bastidores do Congresso Nacional, circula uma falação
de políticos insinuando que o Exército, assim como os demais
membros das Forças Armadas, estavam com a barriga no chão,
sem moral, esquecidas e sem armas. Aí, o presidente Michel
Temer (MDB), em um plano de marketing, resolveu fazer intervenção militar no Rio, inseminando prestígio na farda verde
e injetando dinheiro neles. Agora, eles estão se sentindo vivos
e empoderados. Coisas da política nacional.

Assustou geral
Experiente em coberturas jornalísticas dos bastidores do
Supremo Tribunal Federal, a jornalista Natuza Nery tem convicção que a declaração do comandante do Exército, general
Villas Bôas, efetivamente deixou os ministros assustados.
Cuidado, pessoal.

Divisão da grana
Como se estivessem vivendo em um país civilizado, a advogada especialista em direito eleitoral Edilene Lobo sugere
que a lei do Fundo Partidário, na hora de divisão dos valores
para os candidatos, deveria destinar uma parte da verba para
os grupos minoritários envolvidos no processo político. Ingênua,
não é mesmo?

Subindo de degrau
“Quando o Lula foi preso pela primeira vez, ele foi encaminhado pelo Departamento de Ordem Política e Social
(DOPS). Isso aconteceu por volta de 1968, na época quente
dos movimentos sindicais. Naquele período, eu era um militante
político e estava lá. Agora, ao ser preso pela segunda vez, já
foi encaminhado para a Polícia Federal por outros motivos, não
tão nobre do ponto de vista da militância. Então, não posso emprestar minha irrestrita solidariedade de outrora”. Palavras do
ex-deputado petista e, atualmente, advogado Airton Soares.

41% dos consumidores
compram pelo smartphone
Pixabay
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Loraynne Araujo
Após 2 anos de crise, a economia brasileira
dá sinais de que está se recuperando. Uma
prova disso é que, segundo dados da pesquisa
realizada pela PwC Brasil, 71% dos entrevistados esperam aumentar ou manter as despesas
com compras nos próximos 12 meses. Além
do mais, o consumo deve ser realizado via
dispositivos móveis: 41% dos consumidores já
realizaram compras através de smartphones e
30% por tablets, totalizando 71%. Esses números demonstram um crescimento significativo,
pois há 5 anos o percentual era de 15% e 20%,
respectivamente.
Além disso, o estudo também mostrou que
houve crescimento no consumo online em
diferentes categorias de produtos de 2014 a
2018. Por exemplo, as vendas de equipamentos
eletrônicos cresceram de 12% para 27% do total
comercializado e o consumo de livros, músicas,
filmes e videogames aumentou 16 pontos percentuais, saindo de 18% para 34%.
Ricardo Neves, sócio da PWC, explica que
as pessoas estão cada vez mais usando esses
dispositivos móveis para manter os seus hábitos
de consumo. “Notamos que as pessoas estão
diminuindo a frequência que vão às lojas físicas
e preferem comprar por meio do celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel”.
Esse é o caso da fotógrafa Laura Faria. Ela
relata que aproximadamente 75% do que consome é comprado via smartphone. “Opto por adquirir
produtos pelo celular devido a comodidade e
rapidez, pois nem sempre estou com o meu computador. Aliás, não faço compras em máquinas de
terceiros pensando justamente na segurança dos
meus dados. Já no celular, sempre passo antivírus
e estou atenta as movimentações”.
Laura conta também que há produtos que
prefere comprar pela internet e outros que não.
“Minhas compras são variadas. Compro cursos,
equipamentos eletrônicos, material de escritório
e livros. Entretanto, evito adquirir roupas, porque
nunca tenho sorte em relação ao tamanho”.

Mudança nas empresas
Para além de apenas consumir produtos, os
brasileiros também estão atentos a experiência,
tanto que, de acordo com o estudo da PWC,
as pessoas estão igualmente divididas entre
os objetos e a experimentação (50%), embora
as prioridades na hora dos gastos mostrem
uma tendência a um way of life direcionado às
vivências pessoais. As prioridades são gasto
individual (37%), tempo com amigos e familiares

(35%) e mudanças para aproveitar mais a vida
(35%). As experiências preferidas são viagens
(56%), restaurantes (50%), melhorias pessoais/
educacionais (37%) e entretenimento (32%).
Ademais, 37% aceitariam pagar um custo extra
para receber suas compras no mesmo dia.
Neves reitera que isso gerou um grande
impacto nas empresa, pois elas tiveram que
aprender a trabalhar várias formas e canais de
vender seus produtos. “Antigamente tinha-se
apenas a loja principal e um canal de vendas online, que não era prioridade. Agora, é necessário
pensar nesse processo em cadeia e, a cada dia
mais, os varejistas estão investindo na internet,
porque notaram que ali é um espaço propício
para aumentar significativamente os lucros”.
Ademais, há uma preocupação por parte dos
varejistas na oferta e experiências customizada.
“O varejo brasileiro tem muito potencial para
crescimento e empresas estão apostando em tecnologias disruptivas, como inteligência artificial”.
Uma das empresas que estão apostando
nisso é o Petlove. Conhecido por ser uma das
maiores empresas nacionais de produtos voltados para animais de estimação, o site oferece a
possibilidade da “assinatura Petlove”, no qual o
consumidor lista os produtos que quer receber, a
frequência e ganha 10% de desconto nos itens.
“A ideia de criar um serviço de assinatura nasceu
para conseguirmos oferecer mais praticidade e
um preço mais competitivo para nossos clientes.
A grande vantagem é que possibilita os clientes

programarem suas comprar. Além disso, o serviço é gratuito do início ao fim e completamente
customizável, então é possível fazer quantas
alterações quiser, como mudar data de entrega,
adicionar ou remover produtos da assinatura, alterar a periodicidade das entregas, etc”, finaliza
Virgilio Russo, gerente de marketing da Petlove.

Atenção! Apesar de estar mais seguro
comprar pela internet, as pessoas não
podem se descuidar dos itens básicos. Veja
algumas dicas:
1- Verifique se a loja possui conexão segura;
2- Procure informações sobre a experiência
de compras de consumidores que já adquiriram produtos nesta loja;
3- Verifique os dados;
4- Ligue para o número do SAC;
5- Confirme os dados fornecidos;
6- Leia a Política de Privacidade da empresa;
7- Prefira empresas que aceitem plataformas
de pagamento garantido via internet;
8- Salve todos os passos da compra;
9- Não faça compras em computadores de
terceiros.

Av. Francisco Sá perigosa
Quem mora ou trabalha na Avenida Francisco Sá, já se acostumou com as freadas bruscas, batidas de carro e, até mesmo,
atropelamentos que estão cada vez mais corriqueiros por lá.
Recentemente, um idoso foi atropelado bem em frente a nossa
sede. O curioso é que ele estava em cima da faixa de pedestre.
Comentário único: não precisa nem dizer quem era errado na
história. As pessoas que passam pela avenida comentam que
os motoristas não respeitam a sinalização por aqui.

Prof. Antônio Balbino
CONSULTOR EMPRESARIAL
abbalbino@yahoo.com.br

Gestão de clubes de lazer II – associados
e os “diretores imaginários”
1 – Sinopse - Neste objeto de desejo chamado lazer, entre outros, é ótimo e estratégico
termos um clube para frequentarmos, uma
vez que se constitui em um fator importante
na melhoria de nossa qualidade de vida. Na
portaria de entrada, já pensamos numa expectativa prazerosa para as próximas horas
que conviveremos naquele precioso paraíso!
Assim, com o objetivo de sermos mais felizes,
curtiremos uma sauna, peteca, vôlei, sinuca,
boliche, almoço, baile, música, descanso,
entretenimentos diversos etc. Claro, sem
perder de vista, o sabor de um descontraído
bate papo com amigos. Realmente, o clube
possui um significado importante em nossas
vidas em termos de lazer. Um grande mestre disse: “as pessoas somente valorizam o
lazer quando estão diante ou perto da morte
(acidente, cirurgia de risco ou a perda de um
ente querido)”.
2 – Qualidade do atendimento - A
qualidade de atendimento dos dirigentes e
empregados determinará a satisfação dos
associados. Entre outros, junta-se a isso
as atrações, a capacidade territorial, o meio
ambiente e um eficaz plano de salários e
benefícios - pois funcionário feliz trabalhará
com melhor motivação - e os associados terão
mais qualidade no atendimento.

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

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

4 – Gestão profissional - Já existem
avanços referentes a necessidade de uma
postura mais profissional nos clubes de
lazer, com a utilização de reconhecidas ferramentas de gestão, tais como: planejamento
estratégico, controle do orçamento, qualidade
total, etc.
5 – Contribuição para o município
- Em termos de grandeza patrimonial e
de receita, existem clubes de lazer com
movimentação financeira superior a mais
de 350 municípios de Minas Gerais. Os
mesmos ainda agregam à esses locais
significativa influência social em termos de
desenvolvimento sustentável, participando
de forma direta ou indireta no crescimento
educacional, cultural, esportivo, etc.

6 – Associados e diretores imaginários
6.1 - Obrigações e deveres – Leva-se
em conta que o associado possua em seu
nível ético uma conduta comprometida com
os deveres e obrigações estabelecidos no
estatuto. Na maioria dos clubes, os dirigentes
convivem democraticamente com a famosa
ala dos críticos de plantão. Esses, por sua
vez, atuam de forma passional. Nada está
bom, o show foi péssimo, a sauna é fria, a
grama está alta e outros. E, por outro lado,
existem também os associados mais “históricos” que, inconscientemente, se julgam os
donos do clube e, patologicamente, “diretores
imaginários”.
6-2 – “Diretores imaginários” – “São os
associados que sempre sonharam em um dia
vir a ser presidente, diretor, etc. Estão sempre
de plantão, com a “metralhadora giratória”
armada para o “ataque”. Cordiais, educados
e camuflados numa “avassaladora e aguda inveja”, sem dó, trégua e piedade, armam suas
“flechas pontiagudas” na direção do “fígado”
dos dirigentes eleitos! São os verdadeiros
‘vampiros emocionais’” descritos por Albert
J. Bernstein.
7 - Consideração Final – Dirigentes
de clubes de lazer são os heróis “sem
condecoração”. Pela positiva missão de
colaborar voluntariamente, vai aqui nesse texto a nossa homenagem e o nosso
apreço!

E LO Y LANNA
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3 –Dirigentes / boa vontade e dedicação – As ideias e os ideais dos conselheiros,
presidente e diretores deverão ser institucionalizados através da contextualização da

visão, missão, filosofia de atuação e objetivos
descritos ordenadamente numa contemporânea “carta de princípios”, que deverá estar
embutida dentro de um moderno estatuto. A
maioria dos clubes são dirigidos com a boa
vontade e dedicação voluntária de dirigentes,
que foram eleitos entre os associados. São
verdadeiros heróis! Com características próprias de sua natureza, leva-se em conta que,
o clube de lazer não é uma empresa privada,
nem pública e tampouco uma propriedade
familiar. Dirigentes de clubes devem possuir:
responsabilidade, autoridade, comprometimento, visão estratégica, bom relacionamento
interpessoal, prudência, resiliência, cautela,
paciência, etc.

Fotógrafo Profissional

Psicanalítico

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

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

Fonte: Ebit
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Eventos gastronômicos estimulam o
faturamento de bares e restaurantes
Comida di Buteco, Botecar e outros concursos ajudam a alavancar negócios
gastronomia brasileira e,
em especial, a mineira são
grandes riquezas culturais
que atraem e conquistam
quem passa por aqui. Diante dessa
importância, nada melhor que aliar
diversão, boa comida e estímulo
da economia. Aquela frase: “Já que
Minas não tem mar, eu vou pro bar”,
é uma afirmativa, que mesmo diante
da crise, rende bons frutos para os
empresários do setor de bares e
restaurantes.
O presidente da Abrasel em
Minas, Ricardo Rodrigues, salienta
que, este ano, os empresários estão confiantes. “Em 2017, cerca de
10% do setor trabalhou no vermelho ou encerrou as atividades. Mas,
agora, muitos saíram do negativo e
o cenário está promissor”.
Para ele, o fomento da gastronomia no Estado como um todo,
estimula o desenvolvimento do setor. “A criação de políticas públicas é
importante, pois propicia ações que
atraem e conquistam os clientes”.

Botecos em números
Belo Horizonte, conhecida popularmente como a capital mundial
dos botecos, ainda pode continuar
a abraçar o título, pois de acordo
com pesquisa da Prodabel, a cidade tem uma média de 28 bares a
cada quilômetro quadrado.
O empresário Valdez Maranhão faz parte dessa estatística.
Ele destaca que a participação
em eventos gastronômicos são de
suma importância para o negócio.
“Participo do Botecar há 5 anos, o
evento atrai o público e proporciona
um aumento de 40% no faturamento. “Sempre criamos um prato
diferente, neste ano estamos com
o prato Costelinha Real – costela
de porco com ora-pro-nobis”.

Eventos do setor
Em sua 19º edição, o Comida
di Buteco, vem para fazer a alegria
de quem gosta de experimentar os
mais variados pratos da culinária
brasileira. O concurso será realizado do dia 13 de abril até 13 de maio
e contempla 21 cidades em todas
as regiões do país. Além de eleger
o melhor bar de cada cidade, haverá também a eleição do Melhor
Buteco do Brasil em julho, quando
um júri extra escolherá um entre o
21 campeões.
Durante concurso, aqueles
que amam bar devem seguir o
seguinte roteiro: visite os botecos
participantes (acesse o site www.
comidadibuteco.com.br e baixe o
app); deguste o prato criado para o
concurso; e vote sobre os quesitos:
petiscos, higiene, atendimento e
temperatura da bebida. O peso do
júri e do público é de 50% cada.
A organizadora do evento,
Flávia Rocha conta que o concurso
nasceu da vontade de estimular
e promover os bares tradicionais
em BH. “A medida que fomos
expandindo para outras cidades,
vimos que poderíamos gerar uma
mudança socioeconômica na vida
dos participantes. As pessoas se
encantavam com a história de vida
de cada estabelecimento e isso
foi recorrente em muitas cidades
e, assim, evoluímos a missão do
Comida di Buteco, não é apenas
um concurso gastronômico, e sim
uma ferramenta de transformação.
Tem bares que eram pequenos e,
hoje, mudaram completamente o
seu panorama”.
Flávia diz que a expectativa
para crescer esse ano é de cerca
de 20%. “Um dos fatores que
contribuiu para esse aumento
é o valor máximo do petisco
R$ 25,90. É a terceira vez que
esse valor será colocado, pois
entendemos que boteco tem

que ser bom, bonito e barato.
Dessa forma também instigamos
a criatividade dos participantes a
oferecer dentro desse valor, um
prato de qualidade”.

Pixabay
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Ariane Braga

Em 2017,
600 botecos fizeram
parte do concurso,
contabilizando a venda
de mais de 390 mil
petiscos, 520 mil votos
e mais de 5 milhões
participantes.
Ano passado, quem levou o
título foi o bar Botequim Temático,
com o prato ossobuco retrô. Flávia
conta que o Comida di Buteco
fornece o troféu, pois não há uma
premiação em dinheiro, mas indiretamente, o local ganha visibilidade
que, por sua vez, atrai o público e
proporciona um aumento no faturamento do negócio.
Para o presidente da Abrasel
em Minas, “esse tipo de evento
ajuda a dar alívio no setor e proporciona o desenvolvimento de
pratos que conquistam e atraem
o público”.

Com base
nos 390 mil
petiscos vendidos a
R$ 25,90 durante o
concurso, o valor
arrecadado foi de
aproximadamente
R$ 10 milhões.

BH tem, em média, 28 bares por quilômetro quadrado

Cidades participantes
Belém
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Goiás
Juiz de Fora
Manaus
Montes Claros

Poços de Caldas
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Salvador
São José do Rio Preto
São Paulo
Uberlândia
Vale do Aço

AGENDA
BOTECAR
Data: 11/04 até 30/04
Local: 38 Bares de Belo Horizonte
Site: http://www.botecar.com.br/

FESTIVAL BRASIL SABOR
Data: 17/05 a 03/06
Site: http://www.abrasel.com.br/
seccionais-e-regionais.html

FESTIVAL BAR EM BAR
Datas ainda não divulgadas

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Presidente-executivo do Grupo Supremo, Márcio Scallioni,
entre os sócios-fundadores Sandro Silva e Luiz Carlos da Silva
A Supremo Carnes reuniu, em um café da manhã na Fiemg, vários
convidados do segmento para um encontro, no qual foram apresentadas as diretrizes estratégicas para o triênio 2018 a 2020. A empresa,
que possui quatro plantas em Minas, confirmou sua intenção de se
especializar em proteína de carne bovina. Seguindo orientações dos
fundadores, o presidente-executivo, Márcio Scallioni, destacou o desejo
de trabalhar dentro de uma política conservadora, tendo como meta
principal gerar emprego no Estado. A Supremo Carnes se reestruturou
para ser o primeiro grande frigorífico de Minas e, atualmente, 30% da
sua produção é exportada para a Europa e Ásia.

ROSA E CÁRMEN - As ministras Rosa Weber e Cármen
Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, receberam, de parte
da mídia, um destaque grande pela suas atuações na
sessão que julgou o habeas corpus do ex-presidente Lula
(PT). Elas foram lembradas pela firmeza de caráter e personalidade, pois não mudaram o jeito de julgar mesmo
quando seus companheiros tentaram demovê-las para
mudar o voto. As ministras simplesmente cumpriram o
que determinou o próprio tribunal, que decidiu, recentemente, que toda sentença confirmada em segunda
instância o réu começa a cumpri-la imediatamente.

A NI V E RS A RI A NT E S

MAIS SAÚDE - Santa Luzia estava sem atendimento
médico hospitalar desde o fechamento do Hospital São
João de Deus, agora o prefeito Sandro Coelho (PSB),
em pouco tempo de administração, já vai inaugurar
o pronto-atendimento e clínica cirúrgica do Hospital
Municipal Madalena Calixto. Cerca de 170 profissionais,
entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de
enfermagem, vão atender de 200 a 300 pacientes por
dia. Com isso, o atendimento na UPA de São Benedito
será desafogado.

Domingo, dia 15 de abril
Sra. Maria Elizabethe Marques
(mulher do coronel Fortunato Marques)
Hamilton Guerra
Juliano Campos Piló Diniz

Segunda-feira, 16
Afonso Gregório de Paula
Deputado Edson Moreira
Médica Milza Cintra
Jornalista Otaviano Lage

ADALCLEVER LOPES - O presidente da Assembleia está
se sentindo traído pelo PT depois que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) mudou seu domicilio eleitoral para Belo
Horizonte, com a intenção de ser candidata ao Senado.
Com a ida de Josué Gomes da Silva para o PR, estava certo
que o lugar de Adalclever seria a candidatura ao Senado
pelo MDB. No entanto, a presença de Dilma atrapalha a
vida de Adalclever e pode vir chumbo grosso por aí.

Terça-feira, 17
Jornalista Priscila Mendes - Rádio Itatiaia
José Teixeira Gomes
Edna Franco Gomes

Quarta-feira, 18
Márcio Roberto - Brumadinho
Zé Carlos Braga
Moacir Figueiredo - ex-prefeito de Nova União

DA COCHEIRA

Quinta-feira, 19
Roberto Carlos – 77 anos
Coronel Natal
Joaquim Gaspar
Dilton Dias – Rei da Feijoada

Fernando Pimentel (PT) vai inaugurar, neste dia 17, as novas
instalações do 33º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia. Ele fica
na Avenida Frimisa 3.335.
A Anglo American foi penalizada mais uma vez. O Ibama a multou
em R$ 72 milhões pelo vazamento do seu mineroduto em Santo Antônio do Grama e pelos prejuízos causados ao meio ambiente. Antes, o
mesmo órgão já havia multado a empresa pelo primeiro vazamento,
em R$ 120 milhões. Interessante, sempre acompanho essas punições
e nunca vi nenhuma empresa pagá-las.

Sexta-feira, 20

O ferro e o cimento impulsionaram as vendas da Votorantim e a
empresa teve lucro, no ano passado, de R$ 810 milhões. Em 2016, o
grupo teve prejuízo de R$ 1,3 bilhão.

Dia de Tiradentes
Toninho Cerezo
Jornalista Hélio Fraga
Jornalista Guilherme Mundim

Marcelo Dias - ex-prefeito de Sabará
Sebastião Maciel
Mardocheu Parreiras - Brumadinho

Sábado, 21

A paz voltou a reinar no Grupo Odebrecht em nome da sobrevivência da empresa. Pai e filho, Emílio e Marcelo, voltaram a se falar,
na semana passada, depois de um longo abraço e muito chororô.
Segundo eles, a empresa está em primeiro lugar.

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

Espaço Livre
Aniversário democrático
No último sábado, o deputado estadual Felipe Attiê (PTB) comemorou seu aniversário, de 49
anos, na capital mineira. Ele reuniu familiares e dezenas de amigos, entre empresários e políticos
de vários partidos, todos comemoraram a data em harmonia e interação.
Fotos: Guilherme Calligaris

Sebastião Jacinto

SUPREMO CARNES

O aniversariante Felipe Attiê, sua
mulher Luciana e os filhos Maria
Fernanda, Luiz Felipe e Yasmin

Dinis Pinheiro, Alberto Pinto Coelho
e Felipe Attiê entre os pré-candidatos ao governo de Minas, Antonio Anastasia e Rodrigo Pacheco

O empresário araxaense prestigiou o amigo Felipe Attiê
O empresário e diretor do Sinduscon Evandro Negrão Lima Júnior
com sua mulher e Eustáquio Ramos

Minas Trend
Entre os dias 17 e 20 de
abril, BH se transformará na
capital da moda. Além de
apresentar as principais tendências para a primavera/
verão, a 22ª edição do Minas
Trend, aproxima fabricantes e
lojistas e é considerado a principal plataforma de geração
de negócios do setor o país!

Alphaville
Na próxima segunda-feira, dia 16,
será inaugurado o Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas Tênis Náutico
Clube, no condomínio Alphaville
Lagoa dos Ingleses. Ao todo, foram
investidos mais de R$ 20 milhões e
acrescentado mais de 19 mil m² de
área construída, totalizando mais de
40, numa área total de 117 mil m². A
partir deste empreendimento, novas
vagas para sócio estão à venda!
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Ariane Braga

A

Técnica
O acupunturista e massoterapeuta Gabriel Bloch explica que, na
acupuntura, os médicos chineses
pensam no corpo permeado por
linhas de energia chamadas de
meridianos e dentro dessas linhas
existem pontos que são os acupontos
– onde o médico irá acionar por meio
das agulhas descartáveis – e cada
pontinho tem cerca de 60 funções.

Bloch diz ainda que antes de
iniciar o procedimento ele realiza
uma espécie de entrevista com o
cliente a fim de identificar e entender o padrão emocional, físico
e existencial do cliente. “Também
faço um exame de língua, pois
na medicina chinesa por meio da
língua é possível identificar como
a pessoa está internamente e
externamente. Além disso, há o
exame de pulso, que é uma forma
diferente da medicina ocidental.
Assim, eu consigo entender profundamente como o cliente se
encontra, ou seja, em sua dimensão enérgica e emocional. Depois
dessa etapa, decido qual o procedimento será mais adequado”.
Para ele, o crescimento na
busca pelo procedimento se dá
porque o público ocidental vem
se conscientizando em relação a
vida como um todo. “As pessoas

Pixabay

acupuntura, técnica milenar
que promove bem estar
físico e psicológico, tem ganhado espaço e ampliado o leque
de tratamentos, principalmente,
contra o estresse. Além disso, o
procedimento busca encontrar a
harmonia energética do corpo e
serve para equilibrar distúrbios
hormonais, menstruais, combater
a insônia, depressão, ansiedade,
síndrome do pânico, melhorar a
concentração, memória etc.
E todos esses benefícios foram o que fizeram o analista de
sistemas Luiz Souza a aliar o tratamento psicológico a sessões de
acupuntura. “Estava passando por
muitas crises nervosas e, inclusive,
fui diagnosticado com síndrome do
pânico. A técnica foi fundamental

para o meu tratamento. Eu não
acreditava e desconhecia os seus
benefícios”.
Souza conta ainda que a cada
sessão sentia que estava no caminho certo. “Era o meu momento
de relaxamento. Houve redução
significativa do estresse e consegui
controlar a minha ansiedade. Fiz
durante 5 meses e não vejo a hora
de voltar”.

Técnica milenar
é uma terapia
complementar

Pixabay

Acupuntura promove
benefícios físicos e mentais
O corpo é permeado
de linhas meridionais
nas quais ficam os
pontos que podem
ser estimulados

buscam um tratamento que não
tenha efeitos colaterais e que
enxergue o ser humano de forma
mais holística e natural. Eu respeito muito a medicina ocidental
e gosto muito da oriental. Acredito
que as duas trabalham conjuntamente”.
O profissional conta ainda que
a acupuntura foi reconhecida pelo
Conselho Federal de Medicina e
declarada patrimônio cultural intangível pela Unesco em 2010. “É
uma medicina milenar e profunda
que não trata apenas dos sintomas,
e sim da raiz dos problemas. Tanto
que para a medicina chinesa, todos
os desequilíbrios advêm de excessos emocionais”.
Os resultados da terapia foram
tão positivos para a engenheira
de produção e coordenadora de

processos e qualidade Luciana
Albergaria que ela diz que indica a
prática para todo mundo. “Fiz para
ajudar a emagrecer, diminuir o estresse e dores na coluna. Conciliei
com outros tratamentos e alcancei
meus objetivos. Nunca duvidei da
técnica e, inclusive, já fiz auricoloterapia para perda de peso”.

Tem hora de parar?
Bloch salienta que o diferencial
da medicina chinesa é a escuta e
o respeito ao desenvolvimento e
individualidade de cada cliente,
pois cada um reage de uma forma.
“Existem pessoas que em poucas
sessões conseguem chegar em
uma zona de equilíbrio interessante. Já outras precisam de um
pouco mais”.

Alguns tipos de acupuntura
Acupuntura clássica: utiliza
a aplicação de agulhas finas, em
diferentes profundidades na pele.
Eletroacupuntura: estimulação de agulhas de acupuntura por
impulso elétrico.
Acupressão: pressão dos
dedos nos pontos de acupuntura,
ou nas mãos e nos pés.
Cupping ou ventosa: aplicação de uma pressão negativa nos
pontos de acupuntura, com sangria
ou não. A pressão pode ser feita
utilizando objetos como jarras ou
xícaras aquecidas sob a pele para
gerar sucção.
Acupuntura auricular: estimula pontos energéticos da orelha.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. Imagens ilustrativas.
Promoção válida às segundas-feiras, exceto feriados, vésperas, emendas e pré-estreias
(consulte a tabela vigente). Os valores promocionais não se aplicam às salas XD,
Prime e D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por tempo indeterminado.

Confira no Pátio Savassi.

780046_Cinemark_SegImperdivel_JnEdicaoBrasil_146x270.indd 1

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

4/10/18 9:12 AM
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Lançamento

Divulgação

Campos Rosa faz show
do disco “Na Verdade”

O

artista mineiro Campos
Rosa fez o show de lançamento do seu primeiro
disco “Na Verdade” no dia
14 de abril. O Odara foi o palco escolhido para o evento, que marcou
a apresentação do álbum ao vivo
para o público e a celebração do
clipe da música “Algodão”, disponibilizado na web.

Geralmente,
tenho a ideia
inicial de uma
melodia e,
a partir daí, vou
experimentando.
A letra costuma
vir no final

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO
O álbum, 100% autoral, é composto por letras e melodias criadas
pelo próprio artista. A concepção de
“Na Verdade” teve início em 2014,
quando Campos Rosa começou a
ter ideias para as melodias. “Geralmente, tenho a ideia inicial de
uma melodia e, a partir daí, vou
experimentando. A letra costuma
vir no final”, explica.
Ele amadureceu o trabalho e,
após 3 anos, mostrou ao público o
resultado: um disco de pop elegante
e original, composto por canções
palatáveis e radiofônicas.
O disco de 12 faixas contou com
um time de músicos talentosos. As
guitarras foram gravadas por Noah
Haas, músico americano radicado

no Brasil, que traz influências do
jazz e do soul. A cozinha é composta pelo baixista Diego Mancini,
formado pela Los Angeles College
of Music, e pelo baterista Pedro
Ramalho, cuja bagagem musical
confere ao disco uma pegada mais
brasileira. Leonardo Marques assina a produção do projeto. “Decidi
gravar com o Léo depois de escutar
o trabalho solo dele e os álbuns
do Transmissor. Curti demais os
timbres e os arranjos clean: acho
que casam bem com o meu som”,
explica o músico.
“Na Verdade” tem a participação também de Marcos Sarieddine
(teclado), Ygor Rajão (trompete) e
Rodrigo Garcia (violoncelo).

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

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

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

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

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

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

vinicolaaurora.com.br
facebook.com/vinicolaaurora
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Fim de uma era

Não é crime: De acordo com o Pea, usar pele de animal não
é um crime no país. É ilegal os maus-tratos do ser na hora
do procedimento, uma vez que, para que ela seja retirada
intacta, eles precisam ser esfolados vivos e conscientes.

Servas

SERVAS REABRE CAMPANHA CALOR HUMANO

Abelha Rainha (cosméticos)
Marcas: Abelha Rainha
Bio Extratus (cosméticos)
Marcas: Bio Extratus, Aneethun
Contém 1g (cosméticos)
Marcas: Contém 1g
Dailus (cosméticos)
Marcas: Dailus
Ecco Brasil (cosméticos)
Marcas: Ecco Brasil
Embelleze (cosméticos)
Marcas: Afro Hair, Amaci Hair, Fleury,
Frizzy Hair, Hair Life, Hannaya, Henê,
Idealist, Indian Hair, Lisa Hair,
Maxton, Natucor, Novex, Selise,
Sempre Bella, Stillus, Super Relax,
Toin, Urban Hair, Yes Color, Young Hair
Hinode (cosméticos)
Marcas: Hinode
Impala (cosméticos)
Marcas: Impala
Koloss (cosméticos)
Marcas: Kloss
Natura (cosméticos)
Marcas: Natura
O Boticário (cosméticos)
Marcas: Eudora, O Boticário,
Quem Disse, Berenice?,
The Beauty Box
Ypê (produtos de limpeza)
Marcas: Holos, Ypê, Tixan

Sesc-MG realiza
“Semana Nacional do Choro”
Pelo segundo ano consecutivo o Sesc, integrado
ao Sistema Fecomércio
MG, Sesc e Senac, realizará a Semana Nacional
do Choro. Diversas atrações estão previstas para
serem realizadas entre os
dias 16 a 22 de abril, em
diferentes endereços da
boemia mineira. O objetivo
é valorizar, reconhecer e
incentivar toda a cadeia
em torno desse movimento
artístico cultural. O projeto
é realizado com apoio da
Associação Clube do Choro de Belo Horizonte e da
TV Globo Minas.
A participação é gratuita e não haverá cobrança
de couvert nos estabelecimentos. Cada casa participante receberá grupos,
artistas e representantes
do choro que se destacam
na cena mineira e nacional. Belo Horizonte é uma
referência no país quando
o assunto é música instrumental. Ao todo, em 7 dias

Abrigo São Paulo
O inverno de 2018 pode ser tão rigoroso quanto o do ano passado segundo
os especialistas. Diante da previsão de
temperaturas mais baixas, o momento é
de prestar solidariedade a quem não tem
meios de se proteger do frio. Por isso,
pelo quarto ano consecutivo, o Servas
reabriu a campanha Calor Humano no
dia 9 de abril. As doações podem ser entregues em diversos postos distribuídos
em locais estratégicos na capital mineira,
incluindo a sede da instituição, à Avenida
Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários.
Serão arrecadadas roupas de inverno, sapatos e cobertores para serem
doados às instituições de acolhimento de
crianças, jovens e idosos e centros de referência à população em situação de rua
em todo o Estado de Minas Gerais além
de prefeituras. Em 2017, quando foram
registradas temperaturas negativas em
algumas regiões do estado, as doações
ultrapassaram os 30 mil itens.
As doações possibilitaram ajudar 35
instituições de 30 municípios mineiros. “A
campanha Calor Humano cresce a cada

Veja algumas empresas que
NÃO fazem testes em animais:

ano e esperamos que em 2018 não seja
diferente. O último inverno foi intenso e
conseguimos, com a solidariedades dos
mineiros, atender instituições de toda
Minas Gerais”, comemorou Carolina Pimentel, presidente do Servas, que espera
aumentar a rede de solidariedade para
ajudar ainda mais as instituições que
cuidam de quem mais precisa.
A campanha de inverno do Servas
foi lançada em 2015, quando mais 13
mil peças, entre agasalho e roupas, foram recebidas. Em 2016, esse número
saltou para 24.427 itens de frio. “Esse
ano, esperamos contar novamente com
a solidariedade e a ajuda da população
para aumentar ainda mais o número de
peças doadas. A previsão é que o inverno
seja tão rigoroso quanto o de 2017”, diz a
diretora de assistência social do Servas,
Maria Cristina Aires.
Uma das instituições atendidas pelo
Servas em 2017, foi a Casa de Repouso
Ana de Souza e Silva, em Santa Luzia,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A casa abriga 40 idosos, sendo 17

homes e 23 mulheres e precisa de muita
ajuda, especialmente no período mais frio
do ano. “Os idosos da nossa casa são
carentes e suas famílias também. Para
nós, foi um período do ano dramático e
as doações ajudaram a minimizar o frio
intenso. A maior parte dos abrigados na
casa não conseguem andar e são dependentes. Todas as roupas usadas por
eles, inclusive os agasalhos, precisam
ser lavadas todos os dias”, contou Maria
Cleusa Justino de Campos, responsável
pela instituição.

Postos de coleta
Cidade Administrativa, Shopping Diamond Mall, BH Shopping, Shopping Pátio
Savassi, Academia Cia Atlética, Rede
Minas, Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG), Centro Universitário Newton Paiva, Centro Universitário
UNA, Cruzeiro – Sede administrativa,
Supermercados Verdemar, Precon Engenharia, Linx Sistemas e Consultoria,
Palácio das Artes.

Fonte: Pea

S

Nat Macedo

Mesmo
sendo um
ritmo
tipicamente
carioca, a
capital mineira
também
é um
reconhecido
berço de
‘chorões’

de programação, serão
realizados 16 shows com a
participação de 67 artistas.
Mesmo sendo um ritmo tipicamente carioca, a
capital mineira também é
um reconhecido berço de
‘chorões’, como são carinhosamente conhecidos
os músicos do segmento.
Entre os grupos mineiros
escalados para as apresentações estão: Clube
do Choro de BH, Clube do
Choro de Betim, Regional
do Salomão, Giselle Couto
e Banda, Carona Brasil,
Flor de Abacate.
A programação começa
na segunda-feira, (16/4)
no Bar do Salomão (Rua
do Ouro, 895, Serra), às
18h. Na terça-feira (17/4)
o ponto de encontro será
o restaurante Maria das
Tranças (Rua Professor
Moraes, 158, Savassi), às
19h. Na quarta-feira (18/4),

às 19h, a parada será no
Tip Top (Rua Rio de Janeiro, 1770, Lourdes). Quinta-feira (19/4), às 19h, será
a vez do Bar da Esquina
(Rua Sergipe, 146, centro)
receber apresentações. Na
sexta-feira (20/4), às 19h,
o endereço do choro na
capital mineira será o Dalva Botequim Musical (Rua
Ceará, 1568, Savassi). No
sábado (21/4), às 15h, a
Diogo de Vasconcelos,
popularmente conhecida
como Praça da Savassi,
receberá as atrações com
apoio de bares da região.
Neste ano, no qual se
celebra o centenário de
nascimento de Jacob Pick
Bittencourt, o “Jacob do
Bandolim”, o projeto propõe
um olhar para o bandolim
neste estilo musical. Para
mais informações sobre a
programação e o projeto,
acesse: sescmg.com.br
Divulgação

da desistência. Depende de nós
buscarmos saber sobre o produto
que vamos adquirir. Hoje existem
e tem uma coisa que saiu
várias marcas que se preocupam
completamente de moda
com isso”.
são os maus-tratos aos
É o caso da King 55, marca
animais. Há alguns dias, a
para homens e mulheres que
design de moda e vice-presidente
inclui roupas, calçados e acesda marca italiana Versace, Dosórios. Comandada pelo estilista
natella Versace, decretou o fim
Amauri Caliman, a marca prode uma era de crueldade: “Pele
duz uma moda completamente
animal? Estou fora disso. Eu não
vegana, ou seja, livre de todo e
quero matar animais para produqualquer material de origem anizir moda. Isso não é certo”, disse
mal. “A gente usa matéria-prima
em entrevista.
natural, algodão, fibra de bambu,
Assim como Donatella, nos
viscose e alguns sintéticos como
últimos meses, grifes como Gucci,
o poliéster”.
Tom Ford, Givenchy e Michael
Caliman conta que criou a
Kors também declararam não
marca há 17 anos, quando pouusar mais pele reais em suas
cas pessoas sabiam o que era o
peças. A presidente do Projeto
veganismo. “O grande desafio foi
Esperança Animal (Pea), Gabriela
conseguir achar matéria-prima.
Toledo, aponta que é importante
Para roupa é até mais fácil, mas
que grandes nopara acessório e
mes do segmento
sapato foi delicado,
“O ideal é que,
tomem esta atituprincipalmente que
de. “Eles mostram
tenha boa resisse a empresa não
que dá para fazer
tência. Mas, hoje,
for complacente
produções sem o
estão aparecendo
sofrimento animal
novas ideias para
com a causa, o
e que as pessoas
que a gente teste e
consumidor deixe
podem ser chiques
chegue a produtos
sem vestir um cade comprar e faça bacanas”.
dáver”.
Ele esclarece
com que a marca
Ela acrescenta
que sempre existiu
que as empresas
um preconceito em
saiba o motivo
têm se preocuparelação a materiais
da desistência”
do cada vez mais
sintéticos, porque
com isso. “É algo
é tido como algo
que diz muito sobre a imagem
barato e inferior. “Isso não exisda marca, tendo em vista que as
te, a gente tenta, dentro dessa
pessoas não estão mais aceitanrealidade, encontrar materiais
do produtos feitos com pele de
nobres, que tenham resistência,
animal. Há grupos que promovem
aspecto e durabilidade. A beleza
o boicote, uma vez que ninguém
da peça está nos olhos de quem
quer vincular sua grife a algo que
vê. Além de tudo, temos que
provoque dor e sofrimento”.
pensar que é uma causa muito
Gabriela elucida que, por
bacana. É importante que toda
isso, está crescendo o número
marca ou empresa, de qualquer
de empresas que produzem
segmento, tomem atitudes positiesse tipo de material e também
vas em relação a não usar coisas
que fazem teste nos animais. “O
de origem animal. As pessoas
ideal é que, se a empresa não for
vão descobrindo que o belo é, na
complacente com a causa, o converdade, usar coisas que não tem
sumidor deixe de comprar e faça
como procedência a crueldade”,
com que a marca saiba o motivo
conclui.

Divulgação

Marcas de moda deixam
de usar pele de animal

Clube do Choro de Betim é uma
das atrações do projeto neste ano
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35º Congresso Mineiro de Municípios
será realizado no Mineirão em junho
Divulgação

Julvan Lacerda, presidente da
AMM e prefeito de Moema

maior evento municipalista do Brasil – o Congresso
Mineiro de Municípios. O Estádio Governador
Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, será
o cenário das discussões da 35ª edição do evento,
promovido pela Associação Mineira de Municípios
(AMM), nos dias 19 e 20 de junho de 2018.
Uma grande estrutura será montada pela AMM,
em que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
servidores públicos, personalidades da política e do
meio empresarial poderão contar com seminários,
fóruns, palestras, capacitações, debates sobre a
pauta municipalista, exposição de produtos das
diferentes regiões mineiras, além das novidades
desta edição: o espaço para lazer com shows e food
trucks com bebidas e comidas especiais.
Para 2018, está sendo preparado um Congresso especial, por marcar um ano de muito
trabalho e empenho da gestão da AMM para
conquistar os direitos constitucionais dos municípios após os inúmeros atrasos nos repasses
de verba do Governo do Estado. “Estamos atravessando uma fase difícil e tenho certeza de que
no Congresso estaremos comemorando os bons
resultados da nossa luta pela causa municipalista
de todas as conquistas que tivemos em um ano de
trabalho na Associação”, reforça Julvan Lacerda

Contagem na rota mundial
da inovação em logística

(MDB), presidente da AMM, prefeito de Moema
e eleito 1º vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Mineirão
O estádio foi inaugurado em 5 de setembro de
1965 e em 21 de dezembro de 2012 foram entregues as obras de remodelação do espaço, conforme
exigências da Fifa, para as disputas dos jogos da
Copa do Mundo no Brasil. Com a reforma, o Mineirão passou a oferecer espaços específicos para
grandes eventos, como o 35° Congresso Mineiro
de Municípios, que está sendo organizado para ser
o maior promovido pela AMM nos últimos anos.
Fique atento ao período de inscrições para o
Congresso. Participe e leve o seu município as
mais importantes informações sobre o municipalismo e as diferentes áreas da gestão pública
municipal.

Inscrições: a partir do dia 15 de abril.
Informações no site do evento:
http://congresso.amm-mg.org.br.

Ouro Preto lança pacote de obras

Principais obras
Nova UPA, Unidade Básica de Saúde do
Morro Santana, Centro de Eventos na antiga
Fábrica de Tecidos, Casa de Cultura Negra do
Alto da Cruz, Galpão Industrial em Cachoeira do
Campo, infraestrutura no Loteamento Novo Antônio Pereira, Paço da Misericórdia e Recuperação
da drenagem da Simão Lacerda, dentre outras.

Serão realizadas reformas e manutenção
em áreas essenciais como saúde (Complexo de
Saúde de Ouro Preto, Farmácia da UPA, Policlínica, Unidade Básica de Saúde do Padre Faria),
desenvolvimento social (Centro de Referência
de Assistência Social do Padre Faria), educação
(Escola Isaura Mendes no Piedade, Escola Padre
Carmélio no São Cristóvão, Escola Hélio Homem
de Faria do Padre Faria), meio ambiente (Horto
dos Contos), patrimônio (Chafariz Taquaral),
creches (já foram reformadas cinco creches das
16 que serão realizadas), esporte e lazer (quadra
da Escola Municipal Simão Lacerda, Quadra da
Piedade, Quadra 15 de agosto no Morro Santana e Quadra do Alto das Dores), revitalização e
manutenção em praças e áreas de lazer, além da
instalação de academias ao ar livre em algumas
localidades.

Distritos:
Cachoeira do Campo (Telhado do Complexo de Saúde e reestruturação do Casarão
Solar Pedrosa), Glaura (Ginásio Poliesportivo e
reforma da Escola Municipal Benedito Xavier),
Amarantina (Quadro coberta da Escola Major
Raimundo Felicíssimo, Drenagem da Rua do
Riacho, pintura e telhado da Escola Municipal de
Coelhos e Pavimentação da estrada de Matias),
Santo Antônio do Leite (Limpeza do Córrego do
Prata), São Bartolomeu (Chafariz Dom Rodrigo de

Marcelo Tholedo

O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta
(MDB), e vice-prefeito, Tico Miranda (PDT), anunciaram, semana passada, um pacote de obras
para serem realizadas em 2018 e 2019. Intitulado
de “Ouro Preto em Desenvolvimento”, o plano
abrange diversas áreas do serviço público, com
recursos do município, Estado, União e outras que
podem vir de parcerias público-privada.
Segundo o prefeito, foram realizadas modificações nos complexos de Saúde da sede e de
Cachoeira do Campo, que a população conhece
como UPA; reforma da Praça Benedito Xavier
na Bauxita; entre outras. Júlio também lembrou
que contratos foram revistos e vários setores
públicos saíram do aluguel, além da licitação do
lixo, que culminou em redução de gastos: “com
essas medidas de gestão e com muito trabalho
dos secretários municipais e assessores, conseguimos economizar e, agora, podemos executar
obras que há muito a população espera e eram
compromissos nossos”.

14 a 21 de abril de 2018

Elias Ramos

Ele é palco para disputas entre grandes times
do futebol mundial, shows de artistas consagrados,
eventos religiosos, de negócios e, neste ano, recebe, pela primeira vez em toda a sua história, o
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Júlio Pimenta: “Com essas medidas
conseguimos economizar e
agora podemos executar obras”
Menezes), Miguel Burnier (construção de fossas
biodigestoras em parceria com a Gerdau e Adop),
Rodrigo Silva (Obra de contenção da erosão),
Engenheiro Correa (Reforma do piso da Escola
José Estevão Braga), Lavras Novas (Reforma
do Posto de Saúde e Finalização do trecho de
acesso à Lavras Novas), Santo Antônio do Salto
(Execução de obra do trecho da estrada que liga
chapada ao salto) e Santa Rita (Banheiro público, Portal Turístico e Recuperação dos estragos
ocasionados pela chuva).

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

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

Alex de Freitas e o Bibop Gresta assinaram protocolo
Se você passou os últimos dias
tentando descobrir o que Contagem
tem em comum com Abu Dhabi
(Emirados Árabes Unidos), Los Angeles (Estados Unidos) e Toulouse
(França), o mistério foi desvendado.
A prefeitura anunciou a parceria com
a Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) para a instalação
de um centro de pesquisa e desenvolvimento da startup multinacional no
Centro de Memória do Trabalhador da
Indústria. Instalada nos países citados
acima, a Hyperloop escolheu Contagem para iniciar seu projeto no Brasil.
Cidades de 140 países disputaram a preferência da multinacional,
que desenvolve um sistema de
transporte de passageiros e cargas
por meio de cápsulas que se movem
dentro de tubos metálicos com ar de
baixa pressão. A escolha por Contagem foi motivada, entre outras coisas,
pela vocação do município pela inovação na indústria 4.0. O Centro Global
de Inovação e Logística, como será
chamado, vai ser o quarto polo de
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
da Hyperloop no mundo e o único
dedicado ao desenvolvimento da
tecnologia para o transporte de carga.
Para a criação do Centro, o prefeito de Contagem, Alex de Freitas
(PSDB), e o presidente e co-fundador
da Hyperloop, Bibop Gresta, assinaram um protocolo de intenção firmando a parceria. Também são parceiros
do empreendimento o governo de
Minas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig), Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A parceria público-privada (PPP)
terá investimento de cerca de R$
26 milhões em sua primeira fase,
com contribuições da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(Sedectes), Hyperloop e outros investidores privados. A prefeitura cedeu o
Centro de Memória do Trabalhador da
Indústria, espaço com 22 mil metros
quadrados e 4 mil metros quadrados
de área construída.
Para o prefeito, compartilhar o
conhecimento com os estudantes
e instituições de ensino é o maior
valor agregado com a chegada da
Hyperloop à cidade. “Agora temos
em comum com outras três grandes
cidades uma empresa de tecnologia
muito bem-sucedida, que está se
propondo a fazer uma revolução na
área de transportes tanto de passageiros como de carga. Ser sede do
quarto centro de pesquisa e desenvolvimento da Hyperloop no mundo
proporciona a Contagem um orgulho
enorme. Estamos atraindo grandes
investimentos, continuamos com um
potencial incrível e vamos acreditar
e ter cada vez mais esperança rumo
a um futuro melhor. Os efeitos disso
serão muito positivos para a geração
de riqueza e conhecimento e para a
autoestima da população”, disse.
Bibop Gresta também comemorou a parceria. “Hoje é um dia memorável, pois começamos a escrever
um novo capítulo na história do transporte. Com uma posição geográfica
estratégica, alta concentração de
grandes indústrias e uma dedicação
à inovação, Contagem é o local ideal
para o Centro Global de Inovação em
Logística da Hyperloop”, destacou.
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Antônio Almas é o novo
prefeito de Juiz de Fora PAU LO C E SA R P E D R O SA
QUEM SABE, SABE

Bruno Siqueira renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado

Divulgação

Em sessão solene realizada no
dia 6 de abril na Câmara Municipal,
Antônio Almas (PSDB) tomou posse
como novo chefe do Executivo de
Juiz de Fora. Ele será o 23º prefeito
da cidade. Na cerimônia, falou sobre
a continuidade do trabalho de seu
antecessor e afirmou que pretende cumprir o mandato até o final.
“Fomos eleitos em cima de um programa de governo que era o nosso
compromisso formal com a cidade.
Foi com essa expressão de vontade
que a população fez esse contrato
conosco, nos dando a possibilidade
de administrar os seus desejos. E é
isso que vamos continuar fazendo.
Manter os compromissos firmados,
pois eles não se encerraram na
renúncia de Bruno Siqueira (MDB)”.

Novo chefe do executivo
segue no mandato até 31
de dezembro de 2020

Ele destacou que sabe das
dificuldades em administrar uma
cidade do porte de Juiz de Fora,
principalmente no momento em
que o país vive uma crise política.
No entanto, o novo prefeito garantiu estar preparado. “Este é o
maior desafio da minha vida: servir
e governar minha cidade natal. Sei
que não será uma tarefa fácil, mas
agora, mais do que nunca, vou me
dedicar de corpo e alma para construir uma cidade cada dia melhor
para todos”, disse.
Almas declarou que a princípio
não deve fazer grandes mudanças.
“Será uma continuidade de governo. Meu toque pessoal será dado,
tanto na configuração da equipe,
quanto na prática política, mas
ainda é cedo para confirmar quais
alterações serão feitas. O compromisso é manter a austeridade e
eficiência da gestão anterior”.
Desde que foi empossado,
duas pastas tiveram alterações.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Sedettur), João de Matos Neto, e o
de Desenvolvimento Social (SDS),
Abraão Ribeiro, foram exonerados
do cargo a pedido dos mesmos. A
socióloga Tammy Claret assume
a SDS. Já o superintendente da
Funalfa, Rômulo Veiga, responde
interinamente pela Sedettur e irá
acumular as duas funções até a
nomeação definitiva do novo titular.

Nova gestão
Entre as principais prioridades para os primeiros meses de
gestão, Almas foca em saúde e
turismo. “Temos uma boa cobertura na atenção primária, mas
precisamos avançar na questão
das especialidades. Em breve,
vamos apresentar um projeto”, diz
sem muitos detalhes. Explorar e
fomentar os potenciais turísticos
da cidade também é uma das
intenções do novo prefeito. “Juiz
de Fora tem um potencial turístico
que é mal explorado. Quero avançar em uma ação bem concreta
nessa questão”. Para fomentar
o turismo, ele fala em possíveis
parcerias, bem como incentivo
gastronomia. “Precisamos fazer
com que a economia cresça,
para garantir o desenvolvimento
social e melhorar a qualidade da
assistência à nossa população
que está em situação de maior
vulnerabilidade”.
Almas tem 60 anos e foi
vice-prefeito de Bruno Siqueira
nas eleições de 2016. Ele é
médico nefrologista há 34 anos,
casado e pai de dois filhos. Foi
vereador em Juiz de Fora por dois
mandatos consecutivos, de 1993
a 1996 e de 1997 a 2000. Se candidatou ao cargo de vice-prefeito
em 2004, ao lado de Custódio
Mattos (PSDB), mas não foi eleito
na época.

Problemas relacionados ao fornecimento de água pela Companhia
de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa) em Coronel Fabriciano
foram tema de uma audiência pública realizada no Plenário da Câmara
Municipal. A audiência foi requerida
pelo vereador Beto Cavaleiro (MDB)
e contou com a presença de moradores dos bairros prejudicados, o
prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB)
e representantes do governo municipal, vereadores, Ministério Público e
funcionários da companhia.
Vários moradores que estiveram na reunião questionaram a
interrupção do fornecimento de
água sem aviso prévio e por vários dias. Em muitas residências
o abastecimento acontece só à
noite como é o caso da cabelereira, Bianca Menezes do bairro
Frederico Ozanan. “Hoje estamos
aqui para reclamar desta situação porque a comunidade já não
aguenta mais, a água não chega
e quando chega está suja e de
péssima qualidade, e o pior é que
a conta chega todos os meses e
pagamos por um serviço que não
temos”, reclamou.

PMCF

População de Fabriciano cobra
melhorias nos serviços da Copasa

CANAL ABERTO

DESSABORES DE DOMINGO

Cellebrite. Equipamentos de ponta já estão
sendo usados há pelo menos 3 anos em diversas
áreas da perícia em Belo Horizonte e no interior
do Estado, alcançando resultados excelentes,
segundo o diretor do Instituto de Criminalística do
Polícia Civil de Minas Gerais, Dário Luiz. Um dos
mais recentes é o Cellebrite. Em operação há um
ano, o equipamento produzido em Israel permite
extração avançada de dados de aparelhos celulares
e é atualizado manualmente com as tecnologias
dos novos aparelhos. (Fonte: O Tempo)

É de ficar estressado em assistir televisão aos domingos. Os programas de todos
os canais, sempre os mesmos, cansam o
telespectador. É por isso que os canais de
assinatura estão bombando, com programas bem variados. O telespectador já está
cansado dessa programação.

Gás em alta. O Presidente da Gasmig, Pedro
Magalhães, comemora o resultado referente ao
1º Trimestre de 2018 da Promoção GNV Roda
Mais, lançada em dezembro de 2017. Desde
o início da promoção, até o final de março de
2018, foram convertidos mais de 1.000 veículos.
Esse resultado positivo no número de conversões é refletido no volume de vendas de Gás
Natural para o segmento automotivo em todo
Estado, onde a Gasmig possui atualmente 51
postos que comercializam o GNV em operação.
Números 1º trimestre. Ainda sobre o cenário positivo foram comercializados em média 97.258 metros
cúbicos de GNV por dia, frente a média de 88.783
metros cúbicos de GNV por dia, comercializados
no 1º trimestre de 2017. Ou seja, um incremento
de 8.475, que corresponde a um crescimento de
8,5%. Para se ter uma ideia desse crescimento, é
o equivalente ao consumo de 28.000 residências.
Valdez Maranhão

Daniel Amaro

Advogado & Jornalista

FESTIVAL DA CERVEJA
Acontece de 26 a 30 de abril em Tiradentes, o TremBier Festival. Em sua 5ª edição,
o evento terá grandes cervejarias, circuito
gastronômico, seleção de bandas, concurso
de cerveja em panelas e atrações como a
Corrida Alcoológica, por circuito de 5km em
trilhas com visita para serra São João.

BOTECAR - ESTRADA REAL
Chega de frequentar boteco. A partir
de agora a gente bate ponto! Começou a
temporada mais saborosa do ano. É hora
de Botecar! E em 2018 a maior rota turística
do Brasil, a Estrada Real, é homenageada. O
tema inspirou uma deliciosa pesquisa de elementos culinários do nosso passado tropeiro
com toques da cozinha atual, fazendo jus a
nossa rica gastronomia. (Fonte: Botecar)

Presidente
da Skal, Marcos
Prota, com o
empresário
Roberto Gontijo
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Audiência pública realizada no Plenário da Câmara Municipal
O vereador Beto Cavaleiro ressaltou que além das reivindicações
dos moradores outra solicitação diz
respeito à recomposição das vias
públicas após o conserto das redes
pluviais. “Temos sido procurados
constantemente pela comunidade
que cobra da Copasa uma solução
para estes vários problemas em
nossa cidade. Além disso, os vários
buracos feitos não estão sendo consertados com qualidade”, pontuou.
O prefeito reforçou a cobrança
que tem sido feita pelo executivo à
empresa, que alega que os serviços estão funcionando normalmente. “Este é um momento oportuno
para discutir as reivindicações da

população. Por isso, estamos aqui
para reforçar esta cobrança que
vimos fazendo em várias reuniões
realizadas com representantes da
empresa”, explicou.
Dr. Marcos Vinicius questionou
sobre o contrato existente com a
empresa de prestação de serviço
que não vem sendo cumprido. “Não
queremos encerrar este contrato e
sim que a Copasa cumpra o que
está escrito nesta concessão assinada há vários anos. Queremos
um serviço de qualidade para o
município, nada além do que está
no contrato que garante água de
qualidade e serviço de esgotamento sanitário”, finalizou.
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Sete em cada dez brasileiros
não praticam atividade física
Daniel Amaro

F

azer alguma atividade física regularmente ajuda a manter a
saúde em dia e a diminuir o risco de desenvolver uma série
de doenças. No entanto, o cenário brasileiro é ruim. De
acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 62,1% da população acima de 15 anos não praticou nenhum
esporte ou exercício físico ao longo de 2015. A falta de tempo ou
interesse é apontada pela maioria.

38,2%
35%

Problema de saúde ou idade

19%

Falta de instalações esportivas
acessíveis ou nas proximidades

2,7%

Problema financeiro

1,9%

Não ter companhia

1,7%

Outros

1,5%

O educador físico Rafael Andrade alerta que existem riscos para a
saúde quando a pessoa não pratica
nenhum exercício. “Um dos principais problemas é o desenvolvimento

“As pessoas
sedentárias
são mais
suscetíveis ao
aparecimento
da diabetes”

de doenças cardíacas. A atividade
física ajuda a reduzir o colesterol e a
glicose no sangue, também auxilia o
controle da pressão arterial e melhora
a respiração”. Ele destaca ainda outro
grande risco. “As pessoas sedentárias
são mais suscetíveis ao aparecimento
da diabetes”.
Ainda de acordo com o educador
físico, os indivíduos que não tem
uma alimentação saudável, aliado
a uma rotina de exercícios regular,
podem acabar se tornando obesos. “É
importante ficar atento a isso, principalmente em crianças e adolescentes.
Muitos preferem o fast food, pois e não
praticam nenhum tipo de atividade
física. Com o tempo haverá um grande
acúmulo de gordura e um ganho de
peso cada vez maior”.
Entre outras consequências do
sedentarismo, Andrade cita a osteoporose. “É uma doença comum em
mulheres após os 50 anos. Os ossos
vão ficando cada vez mais fracos e
aumenta o risco de fraturas. Fazer
uma atividade física fortalece os ossos
e pode prevenir esse problema. Mas
para quem já está com a doença,
exercitar pode ser perigoso. É preciso um acompanhamento profissional
específico para não causar muito
impacto”, afirma.

Falta de atividade física, aliado a má alimentação, pode desencadear diversas doenças

PARA DEIXAR O SEDENTARISMO DE LADO
Faça 30 minutos de caminhada diariamente
Evite usar as escadas rolantes nos shoppings
Prefira as escadas ao invés do elevador
Troque o carro pela bicicleta para ir ao trabalho
Dançar e pular corda são atividades físicas que podem ser feitas em casa

Mudança de hábito
A estudante de publicidade e propaganda Cíntia Rodrigues, 21, decidiu fazer uma
mudança radical em sua vida. “No ensino
médio eu tinha as aulas de educação física,
mas depois que comecei a faculdade fiquei
um pouco mais sedentária. Aliado a uma
alimentação sem regras, acabei engordando
e cheguei a pesar quase cem quilos”, diz.

Ela conta que o resultado dos exames
eram os piores possíveis. “Meu colesterol
era altíssimo, glicose também, sem falar
nos meus pés inchados, principalmente em
época de calor, e na falta de ar que me dava
ao fazer qualquer coisa por mais simples
que fosse”.
Ha um ano, Cíntia decidiu fazer uma
drástica mudança nos hábitos. “Eu não
podia continuar do jeito que estava.

Minas recebe Campeonato
Mundial de Wakeboard

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel
em Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Divulgação

Os melhores atletas de wakeboard se preparam para desembarcar
em terras mineiras no início de maio.
A expectativa é de receber até 80
wakeboarders no circuito, realizado
pela Dibbra, que envolve competições a níveis nacional, o Brasil Wake
Open, e internacional, o Campeonato
Mundial de Wakeboard (Wakeboard
World Series) 2018.
O Clube Serra da Moeda será o
cenário para o evento mais tradicional
do ano que conta com programação
extensa. O Brasil Wake Open define
os campeões brasileiros em 2018,
sendo a única etapa de competições
de Wake no país da Associação Brasileira de Wakeboard. Ele contemplará as categorias iniciante, feminino,
júnior, adulto, máster, open e PRO.  
No dia 4, os atletas poderão
realizar treinos abertos abrindo a
programação dos campeonatos. Já
no sábado e domingo, 5 e 6, o Clube
Serra da Moeda receberá a elite do
esporte que disputará pela a melhor
colocação. Entre os nomes confirmados estão atletas internacionais,
como Shota Tezuka (Japão), vice-campeão de 2017 e Tony Carroll
(USA), campeão de 2016, e os
brasileiros Vitor Cordeiro (campeão
brasileiro 2017), Marcelo Giardi
(Marreco), Felipe Miyamoto, Pedro
Caldas, Henrique Daibert (Ganso)
e Deco Rondi. O Brasil Wake Open

Atleta japonês Shota Tezuka será um dos participantes
define os campeões brasileiros em
2018, sendo válido pelo ranking da
Associação Brasileira de Wakeboard.
Ele contemplará as categorias iniciante, feminino, júnior, adulto, master,
open e PRO. Já a etapa mundial,
contará com a categoria PRO na
disputa pelo prêmio.

o seu consórcio multibrasileiro

Primeira coisa que fiz foi rever minha
alimentação e depois começar a fazer
alguma atividade física. Deixei de ir de
ônibus para a faculdade e passei a ir
caminhando. Da minha casa até lá gasto
cerca de 25 minutos. Também entrei para
a academia e faço aulas de spinning.
Atualmente, já estou no meu peso ideal,
sem falar da melhora na minha saúde”,
finaliza.

Essa edição do evento chega
com novidades como palestras,
workshops e exposição, além da
vasta programação extra torneio, que
já oferece pista de skate, atividades
físicas, gastronomia, drinks, além de
duas festas que já entraram para o
calendário da cidade.

O legítimo campeão Celeste
Com o Mineirão lotado e
vestido de azul e branco, o Cruzeiro demonstrou toda sua força,
raça, inteligência e qualidade,
dominou o Atlético durante toda
a partida, reverteu a vantagem
do rival, que havia ganhado o
jogo de ida por 3 a 1 e venceu
por 2 a 0, no último dia 08 de
abril, gols de Arrascaeta e Thiago
Neves, conquistando o seu 37º
Campeonato Mineiro com uma
campanha quase perfeita.
Foram 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Melhor ataque e defesa menos
vazada. E na grande final sinônimo de superação. Em 104 anos
de história nenhum time que precisava vencer por dois gols de
diferença havia sido campeão
mineiro. O time Celeste provou
uma vez mais que os tabus servem para ser quebrados.
O Cruzeiro manteve a base
do time campeão da Copa do
Brasil do ano passado e dominou a competição estadual
de forma soberana. A equipe
contou com o apoio maciço
de sua torcida rumo ao título
estadual. No Cruzeiro desde
2015, Arrascaeta já marcou seis
gols em clássicos. Certamente
o desse último jogo é o mais
especial deles. O mesmo vale
para Thiago Neves, que chegou à Toca da Raposa no ano
passado e, em pouco mais de
um ano, já marcou quatro gols
sobre o Atlético.
Outro ponto forte do time foi
o sistema defensivo. Liderados
pelo capitão Fábio, experiente
goleiro e considerado um dos
melhores do Brasil, os zagueiros
Léo e Dedé não deram chances
aos adversários. Com excelente

Divulgação

Falta de tempo
Não gostar ou não querer

Fonte: Pnad 2015
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posicionamento e belas antecipações, as “muralhas azuis”
trouxeram tranquilidade ao time
que sofreu apenas seis gols ao
longo da competição.
Demonstrando possuir um
elenco forte e cheio de alternativas, em alguns jogos, o
técnico Mano Menezes colocou
em campo uma equipe considerada alternativa. Mesma assim,
o Cruzeiro manteve excelente
nível técnico, vencendo seus
adversários com um futebol altamente competitivo e envolvente.
De fato, o Cruzeiro possui
um dos melhores elencos do
Brasil. O técnico tem ótimas
opções no banco de reservas
e consegue armar o time se
dando ao luxo de poupar atletas
importantes como Fábio, Rafael
Sóbis, Thiago Neves, Dedé,
Fred, Arrascaeta, entre outros.
A diretoria cruzeirense também merece aplausos. Sob
o comando do estreante presidente Wagner Pires de Sá,
vem realizando um trabalho
satisfatório até aqui. O programa
sócio-torcedor do clube tem

sido um grande sucesso. As
contratações e manutenção do
elenco também são destaque.
Além disso, as campanhas de
marketing têm valorizado ainda
mais o Cruzeiro no cenário nacional e internacional.
Todos esses ingredientes
culminaram nesta bela conquista do título Mineiro. Em
verdade, em se tratando de
uma equipe da grandeza do
Cruzeiro, vencer o Estadual é
quase uma obrigação. A torcida
Celeste já estava sentindo falta
deste triunfo, principalmente
conquistado sobre o maior rival.
O caneco de Campeão Mineiro,
incontestavelmente, ficou em
boas mãos.
Passada a euforia, o Cruzeiro vai em busca de outros
grandes desafios. Conquistar a
Taça Libertadores da América e
o Campeonato Brasileiro. Para
isso, precisa se recuperar na
competição Sulamericana. Já
no Brasileirão, a estreia é contra
o Grêmio, campeão gaúcho, no
tradicional jogo das faixas. Vale
a sua torcida. Avante Raposa!!!

