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Eleição da Mesa Diretora
da Assembleia movimenta
o cenário político mineiro

Tadeu Martins está cotado para o posto de 1º secretário

Os deputados Antônio Carlos Arantes (PSDB) e
Tadeu Martins Leite (MDB) são presenças garantidas
na chapa que concorre à eleição para a Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa, encabeçada pelo deputado
do Partido Verde, Agostinho Patrus. Enquanto isso, o
parlamentar do PDT, Alencar da Silveira faz pressão
visando permanecer em um posto de destaque na
futura administração.

T

odo início de ano os pais vão as compras do material escolar dos filhos. Mas, em 2019, a
ida à papelaria ficará mais cara já que dados do IBGE e do IPCA-15 informam um aumento
médio nesses produtos de 10%. O número é 2,6 vezes maior que a inflação. A instabilidade
do preço dos itens também assusta. Em Belo Horizonte, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro,
alguns artigos chegam a variar até 435%.
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“Vamos sentir as mudanças da
era Zema no primeiro trimestre”
Para o administrador Fabiano Lopes, até o fim do ano, Minas Gerais terá voltado
aos trilhos. O empresário está otimista e considera o governador Romeu Zema (Novo)
um experiente gestor que terá plenas condições de reverter o quadro negativo que,
atualmente, assola o Estado.

HORA DE DESINTOXICAR
Comeu e bebeu muito nas festas de fim de ano? O consumo exagerado de álcool,
refrigerantes, carboidratos, frituras e açúcares são altamente inflamatórios para o
organismo, causando sintomas como gases, distensão abdominal e azia. De acordo
com o nutrólogo Leônidas Neto, o ideal é iniciar um processo de desintoxicação logo
após as festividades, já que cada corpo responde de maneira distinta e, dependendo
do consumo, pode demorar de 1 a 4 dias para que as toxinas sejam eliminadas.
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2019: índice de aluguel
sofre reajuste de 7,54%

BR-030 que liga
Nova Lima a BH terá
iluminação moderna

Em geral, todos os preços sobem
no início de cada novo ano. No caso
dos aluguéis, a recomendação do
advogado Paulo Duarte, especializado em Direito Imobiliário, é
de haver uma negociação entre
proprietários e inquilinos, já que
a majoração dos valores previstos
pelo IGP-M pode chegar ao percentual de 7,54%.

André Rocha, secretário
de Planejamento e Gestão
da Prefeitura de Nova Lima,
anuncia a boa nova: em breve
serão iniciadas as obras de
modernização da iluminação
na MG-030. Serão instaladas
lâmpadas de led no trecho que
liga o município a BH.
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Adeus, Mário Ribeiro!
“Deus e o Brasil. Quanto mais
cresce o desenvolvimento de recursos
para favorecer empresas e humanos,
parece haver um contraste, uma volta ao primitivismo de era longínqua
do antigo homem neandertal”...

E

ssa é a introdução
do último
artigo escrito por
Mário Ribeiro e
publicado aqui no
Edição do Brasil,
em dezembro. O
jornalista faleceu
no dia 1° de janeiro, vítima de um infarto,
embora estivesse tratando um câncer nos
últimos anos. Tido como um dos grandes
profissionais da imprensa, ele começou
sua carreira como chefe de reportagem do
jornal Última Hora, em Minas, seguindo
depois para veículos de comunicação de
prestígio nacional e atuando, com toda
competência, no mercado editorial de São
Paulo. Ao retornar a Minas marcou presença no mercado publicitário. Por último,
era comentarista esportivo na TV. Nossa
equipe se despede de um dos mais
autênticos atleticanos do Estado.
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“Até o final do ano, Minas vai
ter encontrado seu caminho”
Leíse Costa

O

empresário do ramo
de consórcios e presidente da Multimar-

Minha expectativa é positiva. Tivemos a troca de um governo de esquerda
para um de direita e o discurso tem
agradado a maioria do empresariado.
Todos nós, empresários, acreditamos
que será bem melhor.

Como você espera que as
iniciativas privadas sejam
beneficiadas?
Essa liberdade maior para as empresas trabalharem é um ponto positivo.
O presidente já demonstrou que tem
uma tendência maior para o privado ao
passo que o governo anterior era mais
estadista, por isso acreditamos bastante
nessa proposta de governo dele e da
sua equipe. O ministro da Economia
Paulo Guedes tem um posicionamento
completamente diferente do que tinha
os governos anteriores.

A quais erros dos governos
anteriores você se refere e
que não devem ser cometidos novamente?
Primeiro, a relação externa com
alguns países que os governos petistas
optaram que não tem significado econômico para o Brasil. É preciso melhorar
essas relações externas. O governo pe-

novos governos eleitos. Três
meses é o tempo que ele estipula para que as primeiras

tista priorizou Cuba, Venezuela e outros
de economia pequena com muito mais
problemas que o próprio Brasil. Um
país da grandeza do nosso, com o seu
potencial e suas commodities precisa
estreitar as relações com países do seu
nível para cima, a exemplo dos países
europeus, asiáticos, como a China que
está bombando e EUA, que é um grande
parceiro do Brasil. Então, priorizar países
que possam trazer retorno para nós.

Em relação ao novo governo de Minas, quais medidas precisam ser feitas
para alavancar a economia
mineira?
Medidas que motivem a indústria,
o comércio, o setor de agronegócio e
pecuária. O Estado tem potencial, o
que precisa é motivar os empresários
a produzir, é por aí que a economia vai
girar. Na medida que temos agora no
comando um empresário que está acostumado a administrar empresas, gerar
lucros e empregar pessoas, esse aprendizado vai ser levado para o Estado. O
que é perfeitamente possível, se ele
fazia isso particularmente, hoje conta
com o interesse maior das pessoas para
que a economia saia dessa situação
lamentável, não pagando funcionários, 13º salário atrasado, nem nada.
Uma coisa é não pagar um dinheiro
emprestado de um banco, agora deixar
de pagar salário de trabalhador, direitos
trabalhistas e valores que pertencem às

mudanças sejam percebidas. O Edição do Brasil conversou com o administrador
Divulgação

Como você analisa o quadro econômico brasileiro
atual?

cas, Fabiano Lopes, engrossa
a parcela do empresariado
que está otimista com os

Fabiano: “O presidente já demonstrou
que tem uma tendência maior
para o privado ao passo que o
governo anterior era mais estadista”

prefeituras, praticando até apropriação
indébita, é muito grave. Isso começa a
travar pequenas cidades. Acredito que
com a força do novo governo estadual
os compromissos vão ser cumpridos.
Existem muitas formas de pagar em
dia, é claro que riquezas devem ser
produzidas para poder saldar, mas
em momento de crise você precisa ter
crédito para buscar recursos, ainda
que seja emprestado para honrar seus
compromissos.

O novo governador tem a
expertise necessária para
colocar um Estado quebrado em ordem?

dos que tivemos, principalmente, do
último governo, que como prefeito
(Fernando Pimentel) fez uma boa
gestão, mas como governador foi
péssimo.

Acredito que sim, porque ele
é um administrador competente,
bem formado e com experiência.
Transformou uma pequena rede
em quase 500 lojas. A questão da
transferência do privado para o público existe, mas não é tão grande
assim, quem administra uma coisa,
administra outra com pequenas
adaptações. O segredo do grande
administrador é colocar as pessoas certas nos locais certos, cobrar
resultados e substituir aqueles que
não estiverem correspondendo às
expectativas, isso ele sabe fazer e
faz ao longo de 30 anos como gestor de um grupo empresarial. Estou
com o pensamento muito positivo
de que ele fará um grande governo
e, imediatamente, nós vamos sentir
esse resultado.

O que espera da relação
do governo Bolsonaro com
o mercado internacional?

Dentro de quanto tempo
essas primeiras mudanças
serão sentidas?
A curto prazo, acredito que nos
primeiros 3 meses já vamos sentir as
mudanças. E, até o final do ano, o
Estado já terá encontrado seu caminho que é o mais difícil, depois basta
caminhar. Minas vai se transformar
em algo completamente diferente

“O Mercosul não
tem que ser
menosprezado e
sim fortalecido”

EDITORIAL

Uma relação proveitosa. Ele já
deixou claro que vai mudar com
alguns países que não trouxeram
resultados. O Brasil é um país grande
com uma capacidade de produção
imensa e precisa de parceria com
países desenvolvidos, grandes e de
economia forte para que esteja no
meio deles e não no meio de Venezuela, Cuba e outros.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, já declarou
que o Mercosul não seria
uma prioridade do governo. Você concorda?
Não. O Mercosul é muito importante, ele pode não ter a grandeza
da União Europeia, mas a união
faz a força em todos os aspectos da
vida. Uma coisa é você sentar numa
banca de negócios representando
um país, outra é representar um
bloco. Portanto, o Mercosul não
tem que ser menosprezado e sim
fortalecido.

Rodrigo Augusto Prando

Zema e a imprensa
O diagnóstico financeiro e a situação caótica do governo mineiro não podem
servir de pretextos para que o governo Romeu Zema (Novo) não seja principiado em
sua plenitude, afinal ele chega ao poder com apoio de mais de 70% da população.
O elo motivador dessa sua recente e esmagadora vitória, por certo, tem a ver com
as suas propostas: uma de suas falas mais difundidas dizia que logo no início da sua
caminhada eleitoral tudo, efetivamente, se daria em um patamar diferenciado, algo
inédito em relação aos preceitos relacionados à administração pública em geral.
Infelizmente, algumas das primeiras declarações do novo chefe do Executivo
mineiro terminaram por deixar desolado ainda mais a classe dos funcionários
públicos. Zema confirmou de que não há certeza sequer em relação ao pagamento
do 13º salário no decorrer de 2019. Em verdade, afirmações fortes e contundentes
como essa só pioram o fosso entre o governador e seus barnabés.
Ademais, isso acontece no momento em que o próprio governador prega a
união de todos para que ajude o Estado a minimizar a sua propalada crise financeira. Portanto, é inimaginável o êxito de qualquer projeto, em médio e longo
prazo, a nível oficial, que não seja apoiado plenamente pelos mais de 600 mil
funcionários públicos. A expectativa de mudanças não pode ser confundida com
improvisações.
Ressalta-se que o mandatário mineiro é um homem de reconhecida vida
empresarial, no entanto, falta-lhe experiência pública para comandar essa
incomensurável máquina estatal, emperrada, com falta de dinheiro, burocracia
excessiva e exagero de pessoas em seus quadros. Para compensar, ele tem se
cercado de nomes capazes, inclusive do vice-governador Paulo Brant (Novo),
cidadão de merecido respeito perante a classe política e empresarial.
Relativamente à interferência do partido Novo na administração, trata-se de
um assunto que começa a alimentar burburinhos nas praças públicas da capital
mineira. Em muitas oportunidades, chega a ser dito que os representantes do
partido, resguardado o viés ideológico, não agem muito diferentes do PT que,
durante 4 anos, fez o então governador Fernando Pimentel se submeter a muitos
dos seus caprichos, cedendo, muitas vezes, em determinadas situação consideradas anômalas. No presente, aliás, é de se rememorar que o Novo, além do
próprio governador, elegeu apenas três deputados estaduais. A sua minúscula
bancada o impede, inclusive, de ser protagonista na disputa pela sucessão da
Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cuja cena foi roubada
pelo atual presidente Adalcleves Lopes (MDB), tido como o nome mais influente
na caminhada pela vitória da eleição do deputado Agostinho Patrus Filho (PV),
como provável presidente da ALMG.
Por tudo isso, roga-se ao governador Zema que não se afaste da população.
O seu diálogo com as lideranças do Estado, perpassando pelas autoridades de
Brasília e o tratamento digno e respeitoso para com a imprensa, deve ser cultivado
como trunfo nesta corrida que está apenas se iniciando.

para entender suas expectativas em relação a economia
nacional e estadual.

Cientista político e professor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie – imprensa@mackenzie.br

Uma semana de Governo Bolsonaro

U

ma semana do início do
Governo Bolsonaro. Nunca,
antes, haviam me solicitado
um artigo de avaliação de 7
dias de mandato, geralmente, escreve-se sobre os 100 primeiros dias. Penso,
aqui, que essa pressa em sopesar o
atual governo seja fruto de suas próprias escolhas.
Bolsonaro (PSL) decidiu por centrar
sua comunicação, como candidato e
como presidente, por meio das redes
sociais e neste universo prevalece a
velocidade de informações e ideias,
bem como uma linguagem pobre em
seu conteúdo e forma. Sempre quando
alguém quer ser mais profundo em
uma postagem, começa com a advertência: “lá vem textão”. Bolsonaro e os
seus – filhos, ministros e auxiliares mais
próximos – não parecem ser afeitos
aos textos mais robustos e tampouco
teóricos. Com isso, obviamente, vale
enfatizar que pouco se pode avaliar de
concreto em uma semana de atividade
governamental, mas essa ânsia por essas ponderações são, essencialmente,
fruto da própria dinâmica que o presidente assumiu ao escantear a mídia
tradicional e a burocracia estatal em
benefício da linguagem “lacradora”
das redes.

Um dos pontos, após eleito, era de
que Bolsonaro abandonasse o discurso
de palanque, com ataque aos adversários
e afirmações esdrúxulas como “libertar o
país do socialismo” ou “nossa bandeira
jamais será vermelha”. Afirmações de ótima força para campanhas e sem sentido
para um presidente eleito. Assim, seus
discursos iniciais, no Congresso Nacional
e, depois, no parlatório foram fracos,
ruins mesmo, em forma e conteúdo. Nos
dias que se seguiram, outros elementos
são passíveis de considerações. Bolsonaro
bateu boca com Haddad (PT), candidato
derrotado, pelas redes sociais. Mais problemático, contudo, foram afirmações
do presidente que foram, em seguida,
desmentidas por subordinados, como,
por exemplo, a de aumento de impostos.
As especulações sobre a sintonia entre
Paulo Guedes e Bolsonaro nunca cessaram, visto que são valores e trajetórias
bem distintas, mas, nos dias que correm,
são intensificadas. Já, em relação aos
ministros, Sérgio Moro determina medidas urgentes de combate à escalada
da violência no Ceará, cujos resultados
ainda não podem ser verificados. Noutro
ministério, da Mulher, Família e Direitos
Humanos, com a Ministra Damares,
surgiu um dos temas mais inflamados
da semana, pois, segundo afirmação da

ministra: “menino veste azul e menina
veste rosa”. Em que pese ter sido uma
fala metafórica para, em suas palavras,
combater a “ideologia de gênero”. No
campo familiar, Eduardo Bolsonaro (PSL),
deputado federal, postou, em suas redes
sociais, que os professores do ensino médio deveriam evitar ensinar sobre o feminismo aos seus alunos. Sem autoridade
para tal, o filho do presidente se coloca à
frente do ministro da Educação neste caso
e, anteriormente, já havia, também, se
colocado na condição de chanceler em
recente viagem aos EUA.
Afirmei, alhures, que o maior desafio de Bolsonaro seria deixar a lógica
de campanha e assumir a condição
de líder político e a liturgia do cargo.
Nessa semana, isso ainda não se deu.
Urgente que se entenda a lógica formal
da burocracia estatal e que não se pode
comunicar apenas pelas redes sociais.
Há necessidade de um porta voz oficial
e que os ruídos de comunicação sejam,
paulatinamente, eliminados. Em síntese,
caberá ao presidente Bolsonaro assumir,
efetivamente, a condução de sua equipe
na forma de líder, apresentando capacidade intelectual, técnica e moral para tal
exercício. Aguardemos e torçamos para
que consiga e, com isso, o país melhore.
Um ótimo ano a todos!
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Sucessão na Assembleia
segue em ritmo de consenso

Araujo não é nossa

Almg

Eujácio Silva

N

Almg

esta primeira quinzena de janeiro, o deputado do PDT Alencar da Silveira Júnior
foi o único parlamentar a levantar a voz
contra a marcha entabulada pelos seus pares
rumo à eleição da Mesa Diretora da Assembleia.
O pleito será realizado no dia 1º de fevereiro e, em
seguida, os eleitos tomam posse.
Até agora ninguém consegue entender os
motivos que levam Alencar a insistir em se manter
em um cargo de direção na Casa. Sempre inquieto, o parlamentar teria ameaçado até se lançar
candidato ao posto de presidente, de maneira
avulsa, para tentar tumultuar o processo. Quando
se trata da eleição para a presidência, o nome
de consenso, desde dezembro, passou a ser o
deputado Agostinho Patrus (PV).
Para quem conhece de perto o deputado pedetista, ele estaria apenas blefando para chamar
atenção e continuar fazendo parte do grupo de
proa do Poder Legislativo Mineiro. “Mas se ele
for candidato independente, como chegou a ser
propalado, deverá ter uns cinco votos”, é o que diz
outro deputado com longa experiência.
Vale ressaltar que as falas do ilustre político
parecem não ter sido levadas a sério, inclusive
dentro de sua própria Casa.

Tadeu Martins Leite está prestigiado na ALMG

Tem uma pequena lanchonete na Avenida Afonso Pena, Centro de BH, em que os proprietários estão rindo à toa. O motivo? É
que lá tem sido o ponto preferido do prefeito Alexandre Kalil (PHS)
para degustar o pastel com queijo e um delicioso caldo de cana.

Tentativa frustrada

Antônio Carlos Arantes é o nome indicado pelo PSDB
PT ou PMDB?
Se o pleito destinado à eleição do comando
do Legislativo Estadual segue de maneira serena,
com a opção declarada da maioria por Agostinho
Patrus, a disputa relativa ao cargo de primeiro-secretário está em pauta. Pela tradição, ele seria
destinado ao Partido dos Trabalhadores, com a
maior bancada: 10 deputados. Ocorre que, para
variar, os petistas estão em atrito por conta dos
antigos parlamentares que fazem a opção pelo
nome de André Quintão, enquanto existe outra
ala especulando o nome de Virgílio Guimarães,
que está de volta ao parlamento mineiro depois
de mais de uma década.
Por conta deste bate-rebate, desde o mês passado, o MDB acertou essa questão com o nome
de Tadeu Martins Leite. Tadeuzinho representa
uma bancada de 7 colegas e, se não for primeiro-secretário, deverá ficar em um cargo de destaque
dentro desta estrutura a ser montada. Semana
passada circularam informações, indicando que o
emedebista será o titular da primeira-secretaria,
mas como o pleito ainda acontecerá daqui a 15
dias, sempre pode haver alterações.
No que diz respeito ao PSDB, a situação é
de plena calmaria. O deputado Antônio Carlos Arantes, já em seu quarto mandato, conseguiu

unanimidade junto aos seus pares para ser o
candidato tucano à primeira vice-presidência. Só
para registrar: MDB e PSDB têm, igualmente, 7
deputados cada um.
Os demais cargos ao serem preenchidos são:
2º vice-presidente, 3º vice-presidente, além de
segundo e terceiro secretários, respectivamente.
Relativamente ao pleito em debate, pela
primeira vez, está ocorrendo um fato inédito:
o presidente que está deixando o poder, o parlamentar Adalclever Lopes (MDB) é o fiador de
todos os entendimentos visando uma chapa de
consenso para o pleito. Ele recebeu essa incumbência no final do ano passado e manteve contato
estreito com o governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant, ambos do partido Novo.
Lopes promoveu reuniões, fez e desfez acordos,
jogou duro para resolver a questão em torno de
um único nome, sem disputa acirrada, como era
de se esperar em tais circunstâncias, quando o
governo de Minas passou a ser administrado por
um grupo político completamente novo.
Segundo informações de bastidores, o atual
presidente da Assembleia já estaria avançando,
inclusive, sobre a futura administração da Casa:
quem permanece e quem deixa os principais
cargos, como diretoria-geral, comunicação, além
de outras diretorias e postos.

Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)

Confiança no novo governo
o único caminho que nos resta é o da ação.
Sabemos que os próximos anos não serão
fáceis para o governador e tampouco para os
mineiros. Mas temos a convicção que Minas
Gerais tem no comando um grande gestor. Bem
preparado para o cargo, o governador propôs
um pacto por Minas Gerais, chamando Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, imprensa, federações e entidades representativas
de trabalhadores e da população mineira para
trabalharem juntos, para que o Estado seja forte
atrativo de investimento, gerador de emprego e
renda, e assim resgatar a confiança e o orgulho
inerentes aos mineiros.
Para nós empresários, a expectativa com
o novo governo é muito positiva. Precisamos
de condições para voltar a produzir e gerar

emprego. Para os setores de comércio e serviços,
segmento que emprega diretamente mais de 3
milhões de pessoas no Estado, a simplificação
de impostos e taxas e a redução da carga tributária são pontos importantes que merecem
a atenção do novo governador. Mas temos a
confiança que Zema buscará as soluções e os
recursos para resolver esses e outros problemas
pelos quais o Estado de Minas Gerais atravessa.
A CDL/BH, entidade que representa os setores de comércio e serviços, sempre participou e
atuou junto aos governos, em todas as esferas,
trabalhando para o desenvolvimento da economia e da sociedade. E está pronta a colaborar
com o governador Zema para fazer com que
Minas Gerais volte a ser um importante polo
econômico do país.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Irlon Melo
Vereador da capital – filiado ao PR
www.irlanmelo@cmb.mg.gov.br

Kalil: um administrador com verdade
Não sei aqueles que estavam na política antes do atual prefeito Alexandre Kalil (PHS), o que
não me incluo, uma vez que, assim como ele, ingressei pela primeira vez nestes quadros em 2017.
Mas o que posso dizer até então é que o nosso
prefeito governa com a verdade. Sem papas na
língua e sempre dizendo aquilo que pensa, Kalil
conquista grande parte da população de Belo
Horizonte por sua sinceridade e simplicidade.
Sem (tergiversar) ou enrolar para dar respostas
rebuscadas para problemas complexos, sempre
vai direto ao ponto, mesmo que isso o faça
assumir responsabilidades que nenhum outro
governante anteriormente assumiu.
Aos colegas vereadores, a porta sempre
esteve aberta, para diálogo, para assuntos
republicanos e do interesse público. Disposto a
ouvir, considerar e até mudar de posição, o que
prova sua humildade e sabedoria. Constituiu sua
equipe de governo através de critérios técnicos,
tão competentes que a esfera federal acaba de

Em Belo Horizonte, um dos fenômenos de sucesso comercial e que toma conta dos comentários é o crescimento da
Drogaria Araujo. Ela, a cada instante, abre mais uma loja em
diferentes pontos da capital e, agora, estaria preparando para
caminhar em direção ao interior.
Cena final. Porém, seus controladores mineiros deixaram
de lado o orgulho de serem os únicos donos da empresa e teriam se associado a um grupo holandês com o apoio do BNDES.

Kalil, caldo de cana e pastel

Marcelo de Souza e Silva

O novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem pela frente um grande
desafio. Ele apontou que a situação de Minas
Gerais é de falência e que se nada for feito, o
déficit nas contas correntes, que já ultrapassa
os R$ 30 bilhões em 2019, passará de R$ 100
bilhões nos próximos anos. Com a proposta
de governar Minas com um modelo de gestão
diferente, ele declarou que Minas Gerais sairá
da crise, e bem maior do que quando entrou.
Ao tomar posse no governo de Minas, Zema
disse que todos nós temos a responsabilidade
de assumir que serão as ações tomadas no presente que poderão, ou não, garantir o futuro de
nossos filhos e netos. Ou fazemos as mudanças
necessárias, ou, muito em breve, a situação
será pior, para não dizer impraticável. Por isso,
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levar vários de seus quadros para servir ao país
em Brasília. Acabou com o toma lá dá cá.
Em 10 anos de contrato com as empresas
de ônibus, foi o único prefeito que não cedeu
à pressão e negou aumento à passagem de
ônibus da capital em 2017. Fez o Hospital do
Barreiro, funcionar mesmo sem a contrapartida
dos demais entes federativos, investiu nas bacias
de contenção para evitar as enchentes e está modernizando o sistema de saúde da nossa cidade.
O único que briga até hoje pelo Anel Rodoviário,
inclusive na justiça, que deixou de lado brigas
ideológicas e foi até o ex-presidente Temer (MDB)
para buscar recursos para Belo Horizonte.
É claro que muitos dirão que ainda é pouco.
Concordo, pois a necessidade ainda é enorme.
Mas a população invisível é a que mais está
percebendo mudanças, como as ocupações que
estão tendo dignidade e cidadania, quer pela
decisão política da iluminação de LED começando
pelas áreas mais pobres, quer pela urbanização de

locais anteriormente esquecidos. A aprovação em
primeiro turno do Plano Diretor, que já se arrastava
há 4 anos e os investimentos previstos para a cidade,
além do pagamento em dia do funcionalismo municipal e aumentos de acordo com a arrecadação do
município dão a dimensão do respeito deste gestor
público para com seu patrão, o cidadão.
Desta forma, uma personalidade que antes
era idolatrada por ser o principal artífice do
maior título da história do Clube Atlético Mineiro, reverenciado por uma nação de torcedores
apaixonados, hoje escreve seu nome na cidade
do mais belo horizonte, trabalhando para aqueles
que realmente mais precisam, com uma gestão
verdadeira, humana, fraterna, com o coração e
a alma. Sentimento de amor à cidade ou retribuição por tudo que aqui construiu, eu não sei,
mas o prefeito Kalil honra todos os votos que
recebeu e com certeza marca seu nome como
um dos maiores mineiros que um dia tiveram a
honra de governar essa cidade.
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Segundo consta nos bastidores, o ex-secretário de Cultura
do Estado Angelo Oswaldo de Araújo teria ficado, até o último
minuto, esperando ser convidado a continuar no cargo, mas
como isso não aconteceu, terminou frustrado. Irritado, ele não
quer saber de nada. Por enquanto, vai se manter recolhido
à vida privada, entretanto, para alguns amigos, se não for
convidado para um cargo público até o fim de 2019, poderá
pensar em enfrentar a sucessão em Ouro Preto. A conferir...

Adalclever prestigiado
Um dos poucos homens públicos a falar com o governador
Romeu Zema (Novo) várias vezes por dia, o presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), já teria acertado sua ida
para um cargo importante em uma das empresas do sistema
Cemig. Vamos aguardar...

Sucessão em Contagem
Começa a circular nas redes sociais inúmeras críticas ao
prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB). Segundo pessoas próximas, tudo tem a ver com a questão da cobrança do
IPTU residencial, autorizada nesta atual administração e que,
de certa forma, vem trazendo desgaste ao chefe do Executivo.
Cena final. Acontece que a deputada estadual do PT
Marília Campos estaria de olho em tudo que acontece por lá.
Ex-prefeita por dois mandatos, ela almeja entrar na disputa no
próximo ano, desde que fosse para vencer ainda no 1º turno.
Cruz credo, gente! Ainda faltam 2 anos.

Sucessão em MOC
Em Montes Claros, no disse-me-disse na porta do Café Galo,
no Centro, o assunto passou a ser a sucessão do atual prefeito,
Humberto Souto (PPS). Com mais de 80 anos, ele não estaria
em condições físicas de disputar mais um mandato, segundo
o que se comenta. Neste caso, Souto pode até apoiar o seu
amigo e parceiro político Gil Pereira (PP), que sempre sonhou
em comandar a prefeitura de sua terra, onde já foi vereador.

Oposição ao Zema?
Prestes a assumir o mandato de deputada estadual, a
ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), Beatriz Cerqueira (PT), estaria se preparando
para esquentar os debates na Assembleia. Segundo fontes, ela vai
abrir o baú de maldades contra o governo Romeu Zema (Novo).

Número de presos
Participando de um debate na TV Cultura, o criminalista
Marcos da Costa, de São Paulo, fez um desafio. Quem sabe o
número exato de presos hoje sob o regime das penitenciárias
brasileiras? Segundo ele, nem mesmo o novo ministro Sérgio
Moro tem conhecimento exato disso e mais: o assunto penitenciária, encarceramento, coisa e tal será um desafio enorme
para o esquema de segurança do governo Jair Bolsonaro
(PSL), sentencia.

Fiemg organizada
Sabiamente, o presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) e empresário Flávio Roscoe,
começou sua administração, em meados do ano passado,
demitindo funcionários, cancelando contratos e tomando
medidas austeras. Agora, neste início de 2019, já estaria com
o caixa da entidade bem mais recheado.

Fiemg II
Uma das iniciativas que permitiram sanear a situação
financeira da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg) foi o apoio incondicional de sindicatos importantes. Aliás, muitos deles já passaram até a funcionar no
próprio prédio da entidade.

Poder de destruição
As redes sociais se transformaram em um poder paralelo no
Brasil e no mundo, muito mais influentes que os mandatários,
os políticos e o Judiciário. E, o pior, essa possibilidade de destruir a imagem das pessoas e instituições é algo sem controle
que, por enquanto, não há como reverter, segundo avalia o
representante da OAB Minas, Luis Felipe Freire da Comissão de
Informativa da entidade. Ave Maria, gente! Onde vai parar isso?

Reforma tímida
Irritado, o economista e cientista político paulistano Ricardo
Sennes disse em programa de TV de rede nacional: “A reforma da
Previdência sugerida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nada
tem a ver com as suas promessas de campanha. Porém, o povo
votou nele para tomar medidas corajosas e não esta colcha de
retalho. Isso não vai prestar”, antecipa o comentarista.

P O L Í T I C A
V I G Í I A S DOBRADAS
Vereador influente
Atualmente, o vereador da CMBH, Mateus Simões (Novo),
é o político mais demandado de Minas. Ele, após ter chefiado o
grupo de transição do governo Zema, tem frequentado a casa
e o gabinete do governador com toda desenvoltura do mundo,
algo que causa inveja a qualquer secretário que acabou de
assumir seu posto e precisa solicitar agenda para reunir com
o chefe do Executivo.

Bicalho fazendeiro
Depois de ter deixado a Secretaria de Estado da Fazenda no
mês de dezembro, José Afonso Bicalho pretende curtir férias
no exterior, esquecer-se da área pública e se preparar para
aumentar a criação de avestruz em sua organizada fazenda nas
imediações de Sete Lagoas, segundo informam alguns amigos.

Quintão
Antes mesmo de deixar o posto de deputado federal, o
emedebista Leonardo Quintão, um mineiro de grande influência em Brasília, irá fazer a interlocução da Casa Civil da
Presidência da República com os parlamentares de todo Brasil
e, naturalmente, cuidará também de atender aos pedidos dos
políticos do nosso Estado, claro. Quintão cai para cima.

Prefeitos reclamam
Alguns prefeitos, especialmente representantes de municípios mais distantes, rodaram centenas de quilômetros para
estarem em Belo Horizonte no dia da posse do novo governador. Ao chegarem na Assembleia Legislativa, tiveram que se
contentar em ficar num ambiente distante do plenário principal
e assistirem o ato solene pelo telão. Seria melhor ter ficado em
casa e ligar a TV, comentaram alguns. É isso aí, gente!

Câmara generosa
No apagar das luzes de 2018, a Câmara de Betim devolveu
aos cofres da prefeitura a bagatela de R$ 12 milhões. Quanta
generosidade, senhoras e senhores!

Sucessão de Zema?
Naturalmente que a ideia vem de pessoas ligadas ao
presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg) e não dele próprio. Contudo, consta nos
bastidores que o presidente Flávio Roscoe almeja fazer uma
administração exemplar, ser reeleito por mais 3 anos e, na
sequência, se candidatar ao governo de Minas tendo como
forma o fenômeno de empresários na política, como aconteceu
com o Doria (PSDB), em São Paulo, Kalil (PHS) na Prefeitura
de BH e Zema (Novo) no governo.
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Inflação de 7,54% deve
afetar o aluguel de 2019
Divulgação
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Daniel Amaro

Q

uem mora em um imóvel alugado e
possui vencimento anual em janeiro,
deve ficar de olho no aumento. Isso
porque o Índice Geral de Preços do Mercado
(IGP-M), usado como parâmetro para reajuste de contratos de locação, encerrou 2018
com uma alta acumulada de 7,54%, segundo
dados da Fundação Getulio Vargas (FGV). Na
prática, o momento é de negociação entre
inquilino e proprietário para evitar que o valor
seja corrigido.
De acordo com Paulo Duarte, advogado
especialista em Direito Imobiliário, os donos
de imóveis podem aumentar o valor do aluguel
anualmente, desde que tenha sido informado
em contrato, que devem ter cláusulas específicas
que tratam sobre o assunto. “Existem dois tipos
de reajuste. Um é baseado no IGP-M e o outro é
voluntário quando o contrato de locação chega
ao fim”.
O advogado explica que, além da correção
pelo IGP-M, o proprietário pode pedir uma revisão do valor, caso acredite que o preço cobrado
está defasado em relação ao praticado pelo
mercado. “Essa revisão pode ser pedida depois
de 3 anos de contrato. Vale também para o
inquilino, caso ele ache que o valor pedido
está abusivo”.

“Existem dois tipos
de reajuste. Um é
baseado no IGP-M e
o outro é voluntário
quando o contrato de
locação chega ao fim”

Contratos de aluguel com vencimento anual em janeiro serão impactados
Ainda segundo Duarte, ao ser comunicado
de que o aluguel vai subir, o ideal é conversar
com o dono ou a imobiliária. “Os dois lados
podem chegar a um acordo para ninguém sair
perdendo. Isso porque o inquilino pode acabar
buscando outro local pelo mesmo valor e o
proprietário ficar com o imóvel vazio e tendo
que arcar com despesas como IPTU e taxas de
condomínio”, afirma.
Para a auxiliar de escritório Cristina França, o
reajuste traria um grande impacto em suas despesas. “No final do ano passado, fui comunicada
sobre o reajuste. Estive na imobiliária recentemente para negociar o valor e não pesar tanto, pois
também tenho outras contas a pagar. Consegui
convencer o proprietário a manter o mesmo valor.
Ele levou em conta os pagamentos em dia e o meu
capricho na conservação do apartamento”.
E como consequência da instabilidade
econômica dos últimos meses, a solução para
muita gente é dividir o imóvel com outra pessoa
na tentativa de cortar gastos. Essa foi a opção
do diretor de criação Marcos Souza. “Eu morava

sozinho em um apartamento simples. Depois de
um ano veio o aumento e não consegui manter.
Encontrei outro imóvel um pouco mais afastado
do centro, porém mais espaçoso e com um preço
semelhante ao que pagava. Transformei a sala
em quarto e divido as despesas do apartamento
com um amigo”, conta.

IGP-M em queda
Na variação de um mês para outro, o
IGP-M tem registrado queda pelo segundo
mês consecutivo. Em novembro de 2018 o
resultado ficou em (-0,49%) e em dezembro
(-1,08%). Essa redução foi provocada pelos
preços no atacado, no varejo e na construção.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado, teve deflação de
1,67%. Já o Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), que analisa o varejo, caiu 0,04%. O
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
variou 0,13% em dezembro, contra 0,26% em
novembro.

Sidney Almeida de Sousa

Política em Sabará
Não se confirmou a especulação indicando que o prefeito
de Sabará, Wander Borges (PSB), estaria com problemas de
saúde. Segundo se comenta na porta do Café Boca de Pito,
no edifício 5ª Avenida, Savassi, em BH, ele estaria desolado
diante da falta de dinheiro para tocar projetos e realizar obras
no município. Coisas da política, sr. prefeito! Isso passa...

Presidente da Hold Brasil

Janeiro: momento certo para sair da inadimplência

D

écimo terceiro ainda na mão,
dinheiro das férias, bônus ou
prêmios de fim de ano, tudo isso
pode render ou durar até janeiro. Mas o
consumidor e o comércio se comportam
diferentemente durante essa espera.
Enquanto o comércio e o varejo se planejam, o consumidor tende a decidir o
que vai fazer, geralmente tomado pela
euforia, apenas na hora em que as
promoções brilham aos olhos. As férias
escolares são outro estímulo às viagens
nas primeiras semanas do ano.
O planejamento do turismo, do
comércio e do varejo é pautado por um
fio condutor: como fazer o consumidor
gastar mais. Já o efusivo comportamento do consumidor é randômico, e ir à
forra e se “vingar” do ano cansativo nas
compras ou nas viagens é seu primeiro
impulso.
Tanto para empresários quanto para
os consumidores, é nessa época do ano
que mora o perigo da inadimplência,
pois muitos não se dão conta que ter
mais dinheiro entrando, não quer dizer
necessariamente que ele está livre ou
sobrando.
Embora o risco de inadimplência seja
maior para o consumidor, ele também
existe para o comerciante ou para as empresas. Quando um empresário do ramo

do varejo compra produtos para revender
no período do fim do ano, ele tem que ter
em mente que há um risco de as vendas
não serem excelentes. Esse risco somado
às faturas que ele tem que pagar e aos
meses magros de janeiro e fevereiro,
são uma situação muito propícia para
endividamentos empresariais, sobretudo
se esse empresário achar que o dinheiro
que entrou deve ser gasto sem qualquer
planejamento para aumentar o negócio,
ampliar a loja, fazer uma reforma, sair
contratando mais mão de obra, etc.
A sedutora sensação de crescimento
e de melhora dos negócios nos últimos
meses do ano deve ser analisada com
cautela, para que as primeiras despesas
de janeiro possam ser pagas. É melhor
usar o dinheiro que entrou para quitar
títulos e pagar os credores, que muitas
vezes reinvestir ou renovar o estoque.
O ano sempre começa um pouco mais
difícil para o comércio e, ao empresário,
é melhor que inicie um novo ano sem
dívidas e com suas relações comerciais
reestabelecidas com os credores.
Para o consumidor, as coisas não
são muito diferentes. Com o dinheiro
do 13º salário circulando, esse deveria
ser o momento de pagar aos credores,
os empréstimos, o cartão de crédito e
se possível até antecipar o pagamento

de algumas despesas de janeiro e fevereiro, como a matricula das crianças
ou o material escolar, bem como, IPVA,
impostos e multas atrasadas.
Tenham a certeza, tanto empresários
quanto consumidores, que é no último
e no primeiro mês do ano que o seu
credor está mais aberto a renegociar
dívidas, porque ele sabe que há mais dinheiro em sua conta e ele quer receber,
mesmo que tenha que fazer acordos. Ou
seja, ele está mais amigável para uma
renegociação, pois sabe que se oferecer
condições melhores, será o primeiro a
receber de vocês. Costumo dizer que se
um inadimplente tem 10 faturas para
pagar e ele tiver que escolher, escolherá
o credor que chegar primeiro e de forma
mais amistosa.
Por outro lado, para os credores,
também não poderia deixar de dar uma
preciosa dica: “Quem chega primeiro
na fonte, bebe água mais fresca”. Aproveite que o 13º e os bônus ainda estão
circulando em janeiro e, caso você não
tenha um braço de cobrança especializado em sua empresa, procure por um
especialista em recuperação de crédito.
Em décadas atuando neste segmento,
posso assegurar que o tempo mais
propício para receber títulos, se for bem
trabalhado, é assim agora.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884
Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

SOCIED
A

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

E LO Y LANNA

PSICAN
A

STICA
LÍ

Instituto Mineiro de Contabilidade

DE

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

E C O N O M I A

EDIÇÃO DO BRASIL
12 a 19 de janeiro de 2019

5

10% mais caro: preço do material
escolar aumenta além da inflação
Em BH, itens da lista variam em até 435%
Da redação

Divulgação

Além dos impostos tradicionais
de começo de ano, uma despesa
que impacta no orçamento das famílias é a lista de material escolar.
A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos
Escolares e de Escritório (ABFIAE)
estima que este ano os pais irão
gastar, em média, 10% a mais.
O aumento é 2,6 vezes a inflação registrada no ano passado.
Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), prévia do
índice oficial, encerrou 2018 com

alta de 3,86%. Outro indicador que
chama a atenção é a variação no
preço dos itens. Um levantamento
feito pelo site Mercado Mineiro
apontou a alteração de 82 produtos em 10 estabelecimentos da
capital. O grafite foi o item com
maior instabilidade, com variação
de 435%, sendo encontrado por
R$ 1,40 e até R$ 7,50.
Por toda essa variação, o administrador e gestor financeiro Ricardo Hiraki Maila diz que pesquisar
é fundamental. “Hoje temos sites
que facilitam muito no orçamento.
O ideal é estudar o preço de cada
item antes de sair de casa e ir com a
relação organizada para barganhar
descontos”.

Pesquisar o preço é importante na hora de economizar

Faturamento da
capitalização atinge
R$ 11,2 bi, diz pesquisa

D

e acordo com os dados divulgados pela Federação
Nacional de Capitalização (FenaCap), entre os
meses de janeiro e novembro, a Região Sudeste
registrou crescimento de 2,61% na receita de títulos de
capitalização, totalizando R$11,2 bilhões.
Ainda segundo a pesquisa da federação, os estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo
distribuíram R$452,7 milhões de prêmios em sorteios a
clientes da Região. Quanto aos resgates finais e antecipados, houve, no período, recuo de 4,27%, seguindo a
tendência nacional (3,6% de queda), o que revela um
consumidor mais cauteloso diante das incertezas ainda
presentes na economia.
Em números globais, entre janeiro e novembro, as
empresas de Capitalização registraram uma receita de
R$19,2 bilhões, montante 3,1% superior ao alcançado no
mesmo período de 2017. Foram pagos R$ 985,7 milhões
em sorteios a clientes de todo o país, o que equivale à
entrega de R$ 4,2 milhões em prêmios por dia útil.
O setor injetou na economia R$ R$15,7 bilhões em
resgates finais e antecipados realizados por clientes. Esse
montante foi 3,6% menor, se comparado aos primeiros
dez meses do ano de 2017, indicando o adiamento de
planos de consumo e uma preocupação maior em manter
as economias guardadas, possivelmente para fazer frente
a alguma emergência financeira. As reservas técnicas, por
sua vez, constituídas pelos recursos dos clientes que estão
com títulos ativos, somaram R$ 29,5 bilhões, registrando
um aumento de 1,9%.

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

São Paulo

Algumas escolas já tomam a
Maila conta que procurar lojas
grandes também é uma boa estra- iniciativa de fazer parcerias com
tégia. “Elas têm muita demanda e papelarias para que as empreconseguem oferecer mais descon- sas possam oferecer descontos
tos e promoções. O e-commerce aos pais. “Já fica a ideia para
sai na frente nessa questão, pois que eles peçam para que as
alguns portais se preparam melhor instituições corram atrás disso,
porque no fim todo mundo sai
para a temporada”.
Ele explica que os pais também ganhando”.
devem ficar de olho na forma
de pagamento. “Se organizar e Antecipar e reutilizar
guardar dinheiro no fim do ano
A auxiliar administrativo Ropara comprar à vista é a melhor
opção. Se for parcelar, procurar lo- géria Matos conta que começa a
comprar o material
jas que façam isso
“Se organizar e
escolar antes de jasem juros e tentar
fazer o mínimo de
guardar dinheiro neiro. “Geralmente,
o preço sobe neste
prestações. Os pais
no fim do ano
mês, por isso, busco
podem optar por
sempre lojas que
para comprar
comprar por devendem em atacamanda também,
à vista é a
do e compro os paou seja, um item
cotes, por exemplo,
melhor opção”
que o filho não vai
de caderno”.
usar logo de cara,
Além disso, ela sempre olha o
pode ser adquirido mais tarde”.
que dá para reutilizar do ano que
se passou. “Tenho uma filha de 9
Parcerias
anos e um filho de 13, os dois enO administrador acrescenta que tendem que não podemos gastar
alguns pais têm se organizado para muito, então a gente sempre tira
comprar os materiais juntos e essa um dia para fazer uma faxina e
pode ser uma alternativa para quem desapegar do que não dá para
busca economizar. “Os responsáveis usar, guardar o que ainda terá
se organizam e compram até mes- serventia e pesquisamos a lista a
mo via Whatsapp, no entanto, como partir daí. Estojo de lápis, lapiseia quantidade é maior, automatica- ra, cola, régua e tesoura sempre
duram bastante”.
mente o preço fica melhor”.

Uma coisa ela não abre mão:
da qualidade. “Não adianta fazer
economia porca, comprar o mais
barato sem saber se é bom ou
não. Além de pesquisar o preço,

eu analiso a opinião das pessoas
sobre determinado produto. A mochila do meu filho custou R$ 300,
um preço puxado, mas já vai ser o
4° ano que ele irá usar a mesma”.

Variação nos principais itens
Produto

Mais barato

Mais caro

Total

Caderno brochurão capa dura 96 folhas

R$ 5,90

R$ 19,99

238%

Caderno espiral capa dura 200 folhas

R$ 11,90

R$ 39,99

236%

Caderno espiral capa dura 96 folhas

R$ 4,99

R$ 19,99

300%

Refil para fichário de 96 folhas

R$ 6,90

R$ 14,90

115%

Grafite 0,5 com 12

R$ 1,40

R$ 7,50

435%

Lápis preto nº2

R$ 0,30

R$ 1,20

300%

Cola branca 35g

R$ 1,50

R$ 6,90

360%

Régua de 30 cm

R$ 1,00

R$ 2,95

195%

Tesoura escolar de ponta redonda

R$ 5,90

R$ 10,90

84%

Papel A4 branco (pacote com 100 folhas)

R$ 5,10

R$ 7,50

47%

Pasta aba-elástico de 40 mm

R$ 2,50

R$ 12,90

416%

Lápis de cor com 24 cores

R$ 7,90

R$ 19,99

153%

Tinta guache de 250g

R$ 2,90

R$ 5,99

106%

Massa de modelar com 12 cores

R$ 4,49

R$ 14,90

231%

Quem quer
solução
na prática
faz curso
no Senac.
MBA, Graduação,
Cursos Técnicos
e Cursos Livres.

Inscreva-se.
0800 724 4440
mg.senac.br
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A NI V E RS A RI A NT E S

DA COCHEIRA

Arquivo Pessoal

Visita

Domingo, dia 13 de janeiro 2019

O presidente Bolsonaro (PSL) vai estrear no exterior discursando em
Davos, na Suíça, no jantar do Fórum Econômico Mundial. Vai falar de negócios
e negar que seja racista, homofóbico e extremista.

Ademir Campos Pacheco
Pedro Vinicius Ribeiro
Rosangela Lana

Dizem que a delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral vai
balançar Brasília, principalmente no Tribunal de Contas da União.

Segunda-feira, 14

A caixa-preta do BNDES vai ser aberta pelo ex-ministro Joaquim Levy que
tem recomendação expressa de Bolsonaro para revelar tudo.

Acimar dos Santos Antão
Julia Benicio Gomes
Múcio Abjaud

Não sei se Alexandre Kalil (PHS) conseguiu, mas outro dia ele afirmou que
gostaria de retomar o contato com o vereador Orlei Pereira da Silva (Avante),
que ao perder a eleição para a presidência da Câmara, anunciou a criação de
um bloco independente.

Terça-feira, 15
Jornalista Maurílio Costa
Vânia Alcântara de Souza
Hélio Bontempo Junior

Artistas e grupos musicais já podem participar do edital que vai selecionar
atrações para os Palcos Oficiais do Carnaval de Belo Horizonte 2019. A publicação, disponibilizada no Diário Oficial do Município (DOM), tem prazo para
inscrições até 22 de janeiro. Os gêneros samba, pagode e axé serão priorizados,
mas a convocatória é aberta a artistas de todos os estilos.

O FILHO DO VICE-PRESIDENTE - A nomeação do filho de Hamilton Mourão, Antonio
Hamilton Rossell Mourão, ao cargo de assessor especial do Presidente do Banco do
Brasil, gerou um escândalo no Governo Bolsonaro. O filho do vice-presidente é funcionário de carreira da instituição, onde entrou por concurso há 18 anos e a 11 exerce o
cargo de assessor de agronegócio do banco. O salário dele era de R$ 12 mil mensais
e vai passar para R$ 36 mil. O general Mourão, hoje vice-presidente da República,
disse que seu filho foi duramente prejudicado no banco por ser seu filho e que ele,
agora, alcança esse cargo por méritos próprios e vai ser o principal assessor do novo
presidente do banco, justamente na área de agronegócio. O presidente do Banco do
Brasil têm direito a três assessores especiais. Segundo o vice-presidente, o filho dele,
agora nomeado para uma assessoria especial da instituição, fez concurso para entrar
para o banco, tem especialidade no agronegócio e só foi para a assessoria especial do
presidente por conhecer todos os meandros de financiamento de agronegócio do BB.
Especialistas dizem que a nomeação do filho do Hamilton Mourão não se enquadra
nos casos em que a justiça considera nepotismo.

Bruno Felipe
Dr. Fabricio Carvalho Resende
Rosilda Ramos

PRESSA - Com o governo de Romeu Zema (Novo) chegando a 15 dias de duração,
a imprensa diária já não o perdoa e o crítica por ainda não ter colocado em dia o
pagamento do funcionalismo e regularizado os repasses do ICMS para as prefeituras do
interior. O governador anunciou a escala de pagamento do funcionalismo estadual e
ainda, sem conhecer a máquina pública de Minas, não conseguiu resolver de imediato
todos os problemas que afligem os funcionários do Estado.

Quinta-feira, 17
Radialista Beth Seixas
Jornalista Clever Ribeiro – Rádio Itatiaia
Edmar Lucas

Arquivo pessoal

O jovem deputado estadual por São Paulo, Frederico D’Avila (PSL), ladeado
pelo vice-presidente, general Mourão (PRTB) e também pelo seu amigo, o
presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), em recente visita a Brasília

Quarta-feira, 16

Spencer
(de chapéu)
ex-jogador do
Galo na conquista
do título brasileiro
de 1971 com o
nosso companheiro
do Edição do Brasil,
Luiz Gherardi
Marinho, em
São Paulo

Eleição na CDL - Gostaria de dar os parabéns ao empresário Marcelo de Sousa,
novo presidente da Câmara de Dirigentes Logistas - CDL /BH. Ele foi eleito recentemente
e está devidamente respondendo pelo cargo. O seu mandato é de 3 anos, podendo
ser reeleito por mais 3. Hoje, a entidade é considerada a maior do Brasil, com uma
estrutura administrativa e financeira bem posicionada. Um orgulho para nós mineiros.
Parabéns da coluna à nova direção!

Sexta-feira, 18
Almir Roberto
Reinan de Oliveira
Julia Antonelli

Sábado, 19
Jornalista Maria Cláudia Santos - Itatiaia
Felipe Araújo Barbosa
Cristiano Iderlandes - Edição do Brasil

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

FÉRIAS É NO SESC PALLADIUM!
Em janeiro tem jogos, brincadeiras tradicionais e filmes para toda a família

O

Sesc

Sesc Palladium se transforma em um espaço de diversão para crianças de todas as idades! Em janeiro, o
centro cultural oferece o De Férias, com jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais da infância. A proposta
do Programa Educativo é criar um espaço inspirado no que é ancestral do homem: o brincar. Além disso,
filmes compõem a programação, que é totalmente gratuita. Confira a programação abaixo e participe com a família!

Amarelinha, boneca de pano e monstrinhos são algumas das bricandeiras
Cinema para todas as idades
Até 31/01, sempre às 17h
No Cine Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro).
Entrada gratuita com retirada de ingresso 30 minutos antes da sessão.
Castelo Rá-tim-bum, o filme, de Cao Hamburger
Dias: 12/01 e 16/01
História da Cabra: queijo de cabra, de Jan Tománek
Dias: 13/01 e 17/01
O Grilo Feliz e os insetos gigantes, de Rafael Ribas e Walbercy Ribas
Dia: 15/01
Historietas Assombradas, de Victor Hugo Borges
Dia: 18/01
O Grilo Feliz, de Walbercy Ribas

Jogos, brinquedos
brincadeiras tradicionais
De 23 a 26/01 e de 30/01 a 02/02,
sempre das 14h às 17h
Local: Foyer Augusto de Lima
(Av. Augusto de Lima, 420, Centro)
Entrada gratuita. Espaço sujeito a lotação.
Público máximo: 15 crianças, acompanhadas
de um adulto.
23/01: Dança da cadeira, Jô Quêm Pô, Bolinha de Gude e Quente Frio
24/01: Corre Cotia, Estátua, Bola de Meia
e Bambolê
25/01: Elástico, Cinco Marias, Peteca e Corda

Dia: 19/01
O Garoto Cósmico, de Alê Abreu
Dia: 20/01
O Menino no espelho, de Guilherme Fiúza Zenha

26/01: Amarelinha, Boneca de pano/monstrinhos, Arremesso dos bonecos com tecido
e Carrinho de Mão
30/01: Dança da cadeira, Corrida de Cadarço,
Bolinha de Gude e Quente Frio

Dias: 22/01 e 27/01
O Galo CocorócoI, de Pierre Greco
Dias: 23/01 e 31/01
O Serviço de Entrega da Kiki, de Hayao Miyazaki
Dias: 24/01 e 29/01
Vickie e o tesouro dos deuses, de Christian Ditter
Dias: 25/01 e 30/01
Eu e meu guarda-chuva, de Toni Vanzolini

31/01: Corre Cotia, Estátua, Bola de Meia e
Arremesso de Bambolê
01/02: Elástico, Cinco Marias, Cama de gato
e Corda
02/02: Amarelinha, Boneca de pano/monstrinhos, Arremesso dos bonecos com tecido e
Carrinho de Mão.

Informações: (31) 3270-8100
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Como começar 2019 com o organismo desintoxicado
Exagerou nas festas de fim de ano? Saiba como e porque limpar seu corpo
tomo shake ou faço um omelete,
algo mais leve”. E já tem sentido
os efeitos. “Estou mais disposta,
inclusive para correr porque me
sentia pesada antes”.

Leíse Costa

A

s tentações das guloseimas durante todo o
mês de dezembro são
inúmeras. Carnes vermelhas, bebidas alcoólicas, frituras
e doces marcam a ceia de Natal e
a festa de Réveillon. A sensação
de corpo pesado após a semana
de festas vai além dos eventuais
quilos a mais: alguns alimentos,
o álcool e os açúcares inflamam
as células e apesar de todo o
marketing por trás da palavra
“detox”, a necessidade de eliminar
essas toxinas é real.
“O consumo exagerado de
álcool, refrigerantes, carboidratos,
frituras e açúcares, alimentos que
chamamos de inflamatórios, causam vários sintomas, principalmente, gases, distensão abdominal e
empachamento. O ideal é fazer
esse processo de detox após essas
festividades”, explica o nutrólogo
Leônidas Neto.
Ele esclarece que a combinação da bebida alcoólica com os
aperitivos de acompanhamento
pode aumentar o mecanismo de
inflamação do corpo e, consequentemente, deixá-lo mais inchado.
Neto esclarece que cada organismo
é um caso, mas em geral, o tempo
de desintoxicação é proporcional
ao grau de exposição e consumo.
“Se a pessoa exagerou um dia, o
corpo leva de 48h a 72h para eliminar as toxinas. Se for uma quantidade muito alta pode demorar de
3 a 4 dias para limpeza do corpo”.
Nesse período, o álcool precisa
ser banido. “Não deve beber de
jeito nenhum. O álcool é antidiu-

A sensação de corpo
pesado após a semana
de festas vai além dos
eventuais quilos a mais

Dicas

rético porque inibe o hormônio
ADH que causa desidratação”, diz.
Depois do período de desintoxicação, a dica para reduzir os danos
do álcool é intercalar um copo de
água a cada copo de qualquer
bebida alcoólica, que evita a ressaca, um sintoma de intoxicação.
Procure evitar também carnes
vermelhas em excesso, por causa
da quantidade de gordura e se tratar de um alimento inflamatório.

“Priorize as carnes brancas, que
são mais limpas”.
Sucos verdes, detox, chás, uma
alimentação mais limpa e saudável
composta de frutas, carnes brancas, magras e carboidratos como
batata doce, mandioca e arroz
integral auxiliam o corpo a limpar
as impurezas. Ele ainda aconselha
que a dieta seja realizada junto
à prática de atividade física pelo
menos 3 vezes na semana.

Cibele Bastos Guaringue

Suco verde rápido
• 2 folhas de couve
• 1 lasca de gengibre
• 1 maça com casca
Bata tudo no liquidificador
com água. Tome durante
o dia ou congele na
forma de gelo e use
em outras bebidas.

É o que a auxiliar administrativo Bruna Ribeiro, 25, tem feito
desde o Natal. “Meu colesterol
está um pouco alto. Vinha me
alimentando muito mal, não em
questão de quantidade, mas a
frequência com que comia hambúrguer e outras besteiras, sempre
à noite”, conta. Ela passou a tomar
chá verde (mix de folhas) diurético.
“Também tenho almoçado salada
com alguma carne e de noite

Hotel Fazenda

Coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais do
Colégio Marista Pio XII, em Ponta Grossa (PR) – luiza@pg1com.com

Horizonte Belo

É possível manter uma
rotina saudável nas férias?
Divulgação

Brumadinho - MG

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

C

om a chegada do período
das férias escolares, as
crianças e os adolescentes
querem mesmo é ficar longe
de tudo que lembre a escola.
Querem acordar tarde, se alimentar apenas no horário que
sentirem fome e escolher aquilo
que querem fazer. Até aí tudo
bem! Pois após um ano de dedicação aos estudos, tendo que
acordar cedo, realizando muitas
atividades, exercícios, pesquisas
e provas, as férias chegam para
desacelerar um pouco essa rotina e proporcionar momentos
diferentes, como assistir a um
bom filme, passear no parque,
conhecer novos lugares e novas
pessoas, contemplar as belezas
da natureza e estar mais próximo
de familiares e amigos.
No entanto, uma grande
parte das crianças e adolescentes
não aproveita o período de folga
dessa maneira e passa as férias
trancada em um quarto jogando
no celular, computador ou videogame ou assistindo à televisão.
Estamos diante de uma geração
que ao invés de aproveitar as inú-

meras possibilidades oferecidas,
se fecha na individualidade que
os eletrônicos proporcionam.
Mas como intervir frente a essas
questões?
Uma dica é a família sentar
com a criança ou com o adolescente e juntos montarem um
cronograma com atividades
interessantes para serem realizadas durante esses dias. Ações
que despertem o interesse, que
trabalhem com o corpo, que
estimulem o desenvolvimento
motor, cognitivo e a interação
com outras crianças ou adolescentes da mesma faixa etária.
São inúmeras as opções: jogos
de tabuleiro, gincanas, culinária,
cinema, bingo, caminhadas, passeios de bicicleta, em zoológicos,
piqueniques no parque, entre outras. Os jogos eletrônicos podem
também fazer parte da lista, mas
num período de no máximo duas
horas por dia.
Outro aspecto importante
a ser considerado é a distância
que as crianças e adolescentes
mantêm do universo da leitura
e da escrita. Questão que muito

preocupa os educadores ao
término do ano letivo, sobretudo com relação aos pequenos
que se encontram no processo
de alfabetização. Por que não
oferecer à criança aquilo que
ela gosta de ler, levá-la a uma
biblioteca ou livraria-cafeteria
para que escolha um livro que
desperte o interesse? Alternar
momentos de leitura entre os
membros da família, dramatizar
a história apresentada, construir
um livro com ideias ‘malucas’,
registrar no computador o que
mais gostou da obra que leu e
compartilhar com os amigos.
Também é importante que os
pais escolham livros para ler, pois
as crianças aprendem muito com
os exemplos.
Com uma dose de boa vontade e um pouquinho de criatividade é possível fazer dos dias de
férias momentos inesquecíveis
de lazer, descontração e conexões. Certamente as crianças e
os adolescentes voltarão para a
escola no próximo ano descansados e muito mais interessados
em aprender.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Comece com metas
simples. Não adianta estabelecer objetivos absurdos
que não serão cumpridos.
Inicie pelo básico, corte
refrigerantes, açúcares e
carboidratos, por exemplo.
Chá verde, de hibisco,
de gengibre, de cavalinha
e de carqueja são boas opções diuréticas. É indicado
que se consulte com um
profissional, já que alguns
possuem contraindicações.
Beba bastante água,
ela ajuda na limpeza do
organismo. O indicado é a
ingestão de no mínimo 1,5l
de água por pessoa.
Correr, nadar, pedalar
ou caminhar. Não importa,
pratique alguma atividade
física, no mínimo três vezes
na semana.

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Nova lei torna ferrovias e trens
patrimônios culturais de Minas

Arquivo Público Mineiro

onhecido por definir qualquer coisa como “trem”, o
mineiro agora pode usar
o termo para indicar seu
novo patrimônio cultural, já que
as ferrovias e estações que cortam
todo o Estado, em uso ou desativadas, passam a ser protegidas pela
Lei 23.230, publicada no Diário
Oficial de Minas Gerais na primeira
semana de 2019.

De acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), na prática, além de
valorizar o aspecto cultural das
ferrovias, a nova lei dificulta a
eliminação de trechos de ferrovias
não utilizados. O reconhecimento
também se estende aos bens
móveis e imóveis – edificações
que abrigam antigas e atuais estações e vilas ferroviárias, além de
rotundas, viadutos, pontes, caixas
d’água, sinalizações, locomotivas
e vagões – associados a linhas e

No início do séc. XX, a malha ferroviária foi impulsionada e os trens
de carga e de passageiros se inseriram no cotidiano dos mineiros

ramais ferroviários e seus remanescentes, em qualquer grau de
conservação.
De acordo com o autor da
PL 5.190/18 que originou a lei,
deputado João Leite (PSDB), as
ferrovias construíram, ao longo
de décadas, nossa cultura. “Mais
de 200 cidades mineiras têm o
seu desenvolvimento associado à
expansão da malha ferroviária e
centenas de cidades se beneficiaram do transporte intermunicipal
de passageiros e cargas”.

Amigos do Trem

C

Leíse Costa

Trem ligará Cataguases (MG) e Três Rios (RJ)

Para ele, o transporte ferroviário precisa ser pensado também
como um projeto de mobilidade
seguro. “Atualmente, o predomínio rodoviário com seus mais de
1 milhão de acidentes, dos quais
83 mil foram fatais, nos últimos
10 anos, nos levam a repensar a
infraestrutura de transporte no
Brasil com um modal mais seguro,
confortável, barato e veloz, isso
passa pelo resgate do nosso patrimônio ferroviário e a adoção de
novas tecnologias”, afirma.
Segundo o levantamento Patrimônio Ferroviário em Minas Gerais,
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
há 985 estações no Estado, das
quais o relatório especifica que
332 apresentam algum uso - não
necessariamente vinculada a me-

mória ferroviária - e 181 não estão
sendo utilizadas, totalizando 513
estações em condições de uso e
que apresentam potencial de valoração. Além dessas, há 36 estações
em estado de ruína.
Pela norma, a supressão de
linhas ou ramais ferroviários no
Estado, ainda que sejam apenas
trechos remanescentes, de qualquer extensão, deverá ser precedida por audiências públicas com
os setores afetados e dependerá
do Iphan e dos demais órgãos
públicos competentes. Além
disso, a eliminação do trecho só
poderá ser feita se devidamente
fundamentada em estudos técnicos que demonstrem a impossibilidade de se dar destinação
ferroviária, turística ou cultural
para a linha ou o ramal.

Trem Rio-Minas
Para quem tem saudades
dos áureos tempos das ferrovias ou para quem nunca
viajou de trem, uma das novidades aguardadas desde o
início de 2018 é a inauguração
do Trem Turístico Minas-Rio,
que ligará Cataguases (MG)
e Três Rios (RJ). Segundo a
presidente da ONG Amigos
do Trem, Cynthia Nascimento,
a estrutura do projeto já está
toda pronta. “Já temos todo
o material rodante (vagões,
locomotivas, etc.), mas aguardamos a liberação do projeto
que vem da VLI (empresa
responsável pela logística)”,
explica a presidente que não
divulga data de inauguração.
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Assembleia Legislativa cortou gastos
e evitou orçamento acima da inflação
E
dos fossem compensados pela
União, isso nunca aconteceu de
forma adequada. Após mais de 20
anos, a norma federal permanece
como uma das principais causas
do desequilíbrio fiscal em Minas
Gerais.
O tamanho do problema foi
explicitado em 2017, quando a
ALMG criou a Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre
Minas e a União. Sua conclusão
foi que o prejuízo causado ao Estado foi de R$ 135 bilhões, muito
superior aos R$ 87 bilhões devidos
por Minas Gerais à União. Em seu
relatório final, a comissão propôs
que essa diferença fosse investida
pelo Governo Federal em obras
de infraestrutura no Estado, até
2048.

Raíla Melo

m j a n e i ro d e 201 9, a
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) vai
concluir a 18ª Legislatura:
quatro anos em que a crise econômica impôs desafios constantes,
pautando as principais iniciativas
do Parlamento mineiro.
Por um lado, o Poder Legislativo cortou gastos e evitou que
seu orçamento crescesse acima
da inflação. Entre outras metas
alcançadas, houve uma economia
de 45% com transporte e 86% na
realização de eventos. Ao mesmo
tempo, assumiu o compromisso
institucional de contribuir para o
enfrentamento do déficit fiscal.
“Diante da crise econômica
dos últimos anos, a Assembleia
não se limitou a fazer apenas o
seu dever de casa, com a racionalização de suas despesas. Ao longo
dessa legislatura, o Poder Legislativo contribuiu efetivamente para
o enfrentamento do déficit fiscal
do Estado, por meio da promoção
de debates sobre o tema e da
aprovação de projetos que tinham
como principal objetivo trazer
alívio para as contas públicas”,
destacou o presidente da ALMG,
deputado Adalclever Lopes (MDB).
Uma terceira frente de batalha
contra a crise foi a campanha
pela correção de uma injustiça
histórica: os prejuízos causados
ao Estado pela Lei Kandir, promulgada pelo Governo Federal
em 1996. A norma federal isentou as exportações de commodities do pagamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), comprometendo
a principal fonte de recursos de
diversos estados, em especial
grandes exportadores de minérios
como Minas Gerais.
Apesar de a Lei Kandir determinar que os estados prejudica-

Principais normas
Revisão do Orçamento: O debate sobre
o Projeto de Lei (PL) 5.497/14, que tratava do Orçamento do Estado para 2015, foi uma das primeiras
questões que mobilizaram a Assembleia no início
da Legislatura. A proposição só foi aprovada em
março de 2015, uma vez que o governo recém-empossado considerou necessária uma revisão
dos números propostos pelo governo anterior, a
fim de dimensionar corretamente a crise fiscal em
Minas Gerais. O resultado da revisão foi a projeção
de um déficit de R$ 7,3 bilhões para 2015.
Reformas administrativas: Entre as primeiras
medidas para readequar o Estado, foram discutidas
propostas do Executivo para a reforma administrativa. Elas foram apresentadas em duas etapas pelo
governador. A primeira, logo no início do governo,
foi transformada na Lei 21.693, de 2015. Diversas
secretarias e órgãos estaduais foram reestruturados.
Essa reforma foi complementada em 2016 pela Lei
22.257 e outras normas correlatas. Essa legislação
promoveu a extinção de cargos e órgãos como a
Fundação Rural Mineira (Ruralminas) e a Fundação
Centro Internacional de Educação, Capacitação e
Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). A economia
gerada pelas medidas foi estimada em R$ 1,4 bilhão.

Depósitos Judiciais: Também no início da
legislatura, a Assembleia aprovou a permissão
para que o governo utilizasse parte dos depósitos
judiciais, por meio da Lei 21.720, de 2015. O Executivo solicitou esses recursos para o custeio da previdência dos servidores estaduais, a amortização
da dívida do Estado com a União e o pagamento
de precatórios e assistência judiciária. A medida
viabilizou uma receita de R$ 4,8 bilhões.
Decreto de calamidade: Por meio do Decreto
47.101, de 2016, o governador Fernando Pimentel
declarou situação de calamidade financeira, em
função da incapacidade do Estado em manter serviços públicos essenciais e arcar com as despesas de
pessoal. A ratificação do decreto pela Assembleia
Legislativa permitiu a suspensão de condicionantes legais, tais como a contagem dos prazos para
adequação das despesas de pessoal e dos limites
de endividamento. Além disso, foi dispensado o
cumprimento dos resultados fiscais, viabilizando
a quitação de alguns compromissos financeiros.
Renegociação da dívida: Outro importante
alívio nos compromissos financeiros do Estado veio
em 2017, com a aprovação do PL 4.705/17, do go-

vernador, que autorizou o Estado a renegociar sua
dívida com a União, por meio de aditivos ao contrato
original, de 1997. A proposição foi transformada
na Lei 22.742, formalizando a adesão de Minas
ao Plano de Auxílio aos Estados. Dessa forma, foi
pactuado um alongamento de 20 anos no prazo de
pagamento da dívida, estimada em R$ 87,2 bilhões.
Refis: Também em 2017, os parlamentares
mineiros aprovaram o Plano de Regularização de
Créditos Tributários, conhecido como o Refis mineiro,
instituído pela Lei 22.549 (que também garante
desconto para pagamento em dia do IPVA). O plano
oferece condições especiais para o pagamento de
dívidas tributárias, como as relativas ao ICMS, ao
IPVA e ao ITCD (doações e heranças). Em conjunto
com outros seis fundos de incentivo e financiamento
de investimentos estaduais, criados por meio da Lei
22.606, de 2017, o Refis abriu a possibilidade de
captação de recursos da iniciativa privada.
Direitos creditórios: Ao final de 2017, o
Plenário aprovou ainda o PL 4.844/17, que deu
origem à Lei 22.914, de 2018. A norma foi aprovada
para conferir segurança jurídica à cessão de direitos
creditórios e viabilizar o recebimento antecipado

de recursos pelo Estado. Pelas regras aprovadas,
o Estado foi autorizado a cobrar pela cessão dos
créditos a pessoas jurídicas de direito privado
e a fundos de investimento regulamentados
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A
negociação pode envolver direitos originados de
créditos tributários e não tributários, que tenham
sido objeto de parcelamento administrativo ou
judicial, inclusive quando inscritos em dívida ativa.
Precatórios: A fim de garantir que o Estado pudesse cumprir suas obrigações legais, a Assembleia
também aprovou, em julho de 2018, o PL 5.011/18,
que foi transformado na Lei 23.079. Dessa forma,
o Estado foi autorizado a contrair empréstimo com
instituição financeira oficial federal até o limite de
R$ 2 bilhões, para pagamento de precatórios, que
são cobranças judiciais contra o Poder Público, feitas
após condenações definitivas. A operação autorizada segue os termos da Emenda à Constituição (EC)
da República 99, de 2017, segundo a qual os estados, o Distrito Federal e os municípios que estavam
atrasados com o pagamento de seus precatórios
em 25 de março de 2015 poderão usar operação
deste tipo para quitar, até 31 de dezembro de 2024,
seus débitos vencidos e os que vencerão no período.

a possibilidade de diminuição das
chances de tirar a carteira (7,7%) e
de o candidato ficar mais nervoso
(4,4%). Outros 6,6% se preocupam
com acréscimo nos custos.
De acordo com o presidente do
Siprocfc-MG, Alessandro Dias, a mudança vai gerar mais transparência
ao processo de habilitação dos motoristas. “O uso da tecnologia resultará
em mais segurança para os alunos,
instrutores e examinadores. Nesse
sentido, será possível solucionar
qualquer dúvida que surja durante as
aulas e na avaliação. As autoescolas
estão buscando as melhores condições e formas para a implantação
do sistema de gravação”, destaca.
Ainda conforme a análise feita
pela Federação, atualmente mais da
metade dos jovens de Belo Horizonte
(51,1%) têm interesse em iniciar os
trâmites para conseguir a carteira
de motorista, sendo que 67,4%

planejam tomar essa atitude nos
próximos 12 meses. Já 9,9% estão
com o processo em andamento. A
decisão de se habilitar é tomada
pela necessidade (31,5%), seguida
por exigências do trabalho (11,8%)
e por fatores como facilidade/comodidade (11%).
Para a escolha da autoescola,
os preços cobrados e a localização
impactam de forma significativa,
na avaliação de 48,9% e 46,9%
dos jovens, respectivamente. A localização é apontada como o fator
mais importante por 30,6% dos
entrevistados. Desse percentual,
cerca de 57% preferem que ela esteja
próxima à residência e 24,8% do
trajeto casa-trabalho ou escola. Em
segundo lugar, a oferta de opções
de parcelamento é o que mais atrai
os clientes (17,2%), seguida pela
disponibilidade de variadas formas
de pagamento (12,1%).
Divulgação

O monitoramento por áudio e
vídeo de aulas e exames práticos veiculares para a retirada da carteira de
habilitação é uma medida que está
sendo discutida em Minas Gerais e
outros estados brasileiros, com grandes divergências. Nesse cenário, uma
pesquisa realizada pela Fecomércio
MG, em parceria com o Sindicato
dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de
Minas Gerais (Siprocfc-MG), mostra
que quase três a cada quatro jovens
(74,2%), com idade para iniciar esse
processo, têm opinião favorável à
proposta.
Os argumentos em destaque
são a crença na redução de fraudes
(28,3%), no aumento da segurança
para o candidato (19,1%) e de que
a proposta ampliaria as chances de
conquistar a habilitação (11,4%).
Por outro lado, entre os pontos
negativos, os entrevistados citam

O deputado estadual Arlen
Santiago (PTB) começou o ano
trabalhando pelas mulheres de
Montes Claros e do Norte de Minas.
O primeiro ofício feito por ele teve
como destino o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, solicitando ao presidente Nelson Missias uma atenção
especial aos processos que envolvem
os crimes contra a mulher.
Após informações sobre a situação desses processos pelo promotor
de justiça Guilherme Roedel, da 16ª
Promotoria de Justiça de Montes
Claros, Santiago se colocou à disposição para buscar ajuda. “Pedi
apoio no sentido de viabilizar o desmembramento da área responsável
pelos crimes contra a mulher da Vara
Criminal e de Execução Penal, tendo
em vista a resolução mais rápida
dos casos que envolvem os atos de
violência contra a mulher, evitando
prescrições”, afirmou o Parlamentar.
Além disso, o parlamentar pediu
que, mesmo antes do atendimento
dessa solicitação, se dê uma atenção
especial aos processos, por meio de
um mutirão de juízes, com o objetivo

Almg

Jovens aprovam monitoramento Deputado pede mutirão da justiça para
de aulas e exame de habilitação processos de crimes contra as mulheres

Arlen Santiago deseja mudar a situação de
violência contra as mulheres no Norte de Minas
de resolver os inúmeros casos que
lotam a Vara responsável. A cooperação vai ajudar a solucionar a situação
de inúmeras mulheres que sofrem
as consequências de atos violentos
e prender os responsáveis. “Não po-

demos deixar que os crimes contras
elas sejam prescritos. Precisamos da
cooperação dos juízes para fazermos
um pente fino nos processos que têm
as mulheres como vítimas”, encerrou
Arlen Santiago.
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Nova Lima moderniza
iluminação na MG-030

E

Q

uatro projetos desenvolvidos pelo Centro de Artes e Esportes Unificados
Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira” (Praça CEU) foram contemplados no Edital de Chamamento e Seleção para Premiação de Iniciativas
Socioculturais, lançado pela Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural do
Ministério da Cultura (MinC). Aberto a todas as praças CEU do Brasil, o edital
recebeu 78 inscrições e selecionou 30 projetos. Cada iniciativa contemplada
recebeu prêmio de R$ 15 mil.
Os recursos do CEU/Zona Norte – um total de R$ 60 mil - já foram depositados e serão aplicados na manutenção e no aprimoramento das ações desenvolvidas no equipamento urbano, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek,
5.899 – Benfica. As iniciativas locais contempladas foram:

* “Oficinas de Artes e Atividades Culturais” - segunda maior
pontuação nacional, na categoria “Promoção da educação e da
formação artística e cultural, nas mais diversas linguagens”;

O projeto
Em julho de 2018, a Prefeitura de Nova
Lima e o DEER-MG firmaram convênio para a
municipalização do trecho da MG-030, compreendido entre os quilômetros 10 e 14 (entre
a linha férrea e a Academia Mineira de Tênis).
Desde o dia 7 de julho, o município passou a
ser responsável pela manutenção e gestão
dessa faixa de domínio da rodovia.
A medida, que vale por 10 anos, é fundamental para que a prefeitura possa promover
intervenções que garantam segurança aos pedestres e motoristas e ofereçam mais fluidez ao
trânsito. A intenção da prefeitura é assumir não
apenas pelos próximos anos, mas incorporar
definitivamente o trecho da rodovia ao território
do município. Para isso, está propondo projeto
de lei na Assembleia Legislativa para que a
pauta seja discutida entre os parlamentares.
O secretário municipal de Planejamento e
Gestão, André Rocha, destaca que o município
não tinha permissão para fazer intervenções na
MG-030, por ela estar sob jurisdição do Governo
do Estado, e que o convênio vai trazer inúmeros
benefícios à cidade e à população. “Aquele
trecho já perdeu há algum tempo sua característica de rodovia. A quantidade de veículos e
pessoas circulando no local é intensa e algumas
soluções de mobilidade devem ser feitas, como
a implantação de semáforos, por exemplo, que
não seriam permitidos em uma rodovia. O maior
benefício será implementar soluções que darão
fluidez e segurança para o trânsito”, explica.

12 a 19 de janeiro de 2019

Edital nacional: projetos da Praça
CEU recebem R$ 60 mil do MinC

Wellington de Oliveira

stá previsto para o início de 2019 o início das obras para a modernização da
iluminação na MG-030, com a instalação de lâmpadas de LED, mais econômicas e
sustentáveis. Essas e outras ações previstas no
acordo com o Departamento de Edificações e
Estradas e Rodagem (DEER) trarão mais segurança para os motoristas e pedestres.

EDIÇÃO DO BRASIL

* “Ginástica e Ações de Saúde para a Terceira Idade” – terceira
maior pontuação nacional, na categoria “Promoção da interseção
entre cultura, bem-estar e saúde”
* “CapacitaCEU” – terceira maior pontuação nacional, na categoria
“Capacitação e qualificação para o trabalho, promoção do
associativismo e da Economia Solidária”;

MG-030

* “Estrelas do CEU” – Categoria “Iniciativas promovidas por jovens
e coletivos de jovens”.

Como exemplo, Rocha lembrou que atualmente uma viatura da Guarda Civil Municipal
faz o controle diário dos veículos que passam
pela Rua Ministro Orozimbo Nonato. “Isso poderia já ter sido solucionado com a instalação
de um semáforo”.
O projeto executivo de engenharia de
tráfego está concluído e será apresentado ao
DEER para que a prefeitura possa dar início às
melhorias. Com a municipalização do trecho
da MG-030, a prefeitura realizará intervenções
na interseção da trincheira das Seis Pistas com
a MG-030, a Alameda Oscar Niemeyer e a Rua
Ministro Orozimbo Nonato. Na interseção com
essa rua será implantado um projeto moderno
de sinalização tanto vertical quanto horizontal.
O secretário informa que a prefeitura está
avaliando propor ao Ministério Público de Minas
Gerais que todo empreendimento que se instale
na referida faixa de domínio faça uma contribuição, como medida mitigadora, a um Fundo
criado para manter a gestão do trecho, visando
minimizar os impactos causados à região.

Entre as intervenções que em breve serão
implementadas, estão a implantação de
nova sinalização horizontal e vertical, além
de interseção rodoviária nos trechos de
acesso ao residencial Vila Castela e ao Shopping Serena Mall. Também serão instalados
semáforos na rodovia, mudanças no sentido
de algumas interseções e modernização da
iluminação no local.
O cidadão também será beneficiado
com o aumento da segurança. Ao longo do
trecho da rodovia, a prefeitura vai instalar
um sistema de leitor de OCR (sigla em inglês
de Reconhecimento Ótico de Caracteres) que
vai permitir a leitura das placas dos automóveis, de forma que sensores óticos identifiquem todos os veículos que circularão no
trecho. “Se algum veículo for roubado, por
exemplo, o sistema informará às polícias e à
Guarda Civil Municipal de Nova Lima que ele
entrou no município”, antecipou o secretário
André Rocha.

O coordenador-geral da Praça CEU, André Noronha, avalia que o resultado
do edital, com classificação de todos os projetos inscritos pela unidade de Juiz
de Fora, reforça a qualidade do trabalho desenvolvido no equipamento urbano.
“Duas das ações premiadas, as oficinas culturais e a ginástica, que atendem,
além de crianças e jovens, os adultos e a terceira idade, foram lançados na época
da inauguração da praça. Já os outros dois projetos contemplados foram consequência de uma administração participativa, antenada com as necessidades e
os anseios da comunidade. O modelo de gestão, democrático e não engessado,
torna o CEU um equipamento cheio de possibilidades”.
Implantada por meio de parceria entre o município e o Governo federal, a
Praça CEU completa quatro anos de funcionamento em março e é um modelo
exitoso de promoção da cultura. Em 2016, foi considerada pelo MinC, através
de uma consultoria da Unesco, um dos dez melhores equipamentos do gênero
em funcionamento no Brasil. No ano passado, uma pesquisa do ministério
apontou que a unidade de Juiz de Fora apresenta alto índice de desempenho,
performance alcançada apenas por 20% das praças que avaliadas no estudo.
“O CEU é um divisor de águas na vida da zona norte. Em tempo recorde,
consolidou-se como um grande ponto de encontro, de lazer, de esporte, de
cultura e de cidadania. É um equipamento inovador, que tem por premissa a
participação popular. O amplo acesso da comunidade está garantido em todos
os segmentos e nas tomadas de decisão”, declara Noronha.
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Uberlândia bate recorde e atinge maior
volume de exportações da história

Desempenho de gigante
O desempenho de Uberlândia
teve um crescimento exponencial em
relação aos últimos anos. De janeiro a
dezembro do ano anterior, o município
exportou US$ 706,86 milhões, ao passo que precisou importar apenas US$
142,92 milhões em produtos, o que
resultou no saldo positivo de quase R$
564 milhões.

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
Tudo por dinheiro. O ex-jogador do Cruzeiro, Arrascaeta, que agora está no Flamengo,
pisou na bola ao não se apresentar na Toca
da Raposa no dia 3 de janeiro. Sem nenhuma
comunicação, aviso ou telefonema, durante o
período que esteve de férias ele negociou com
o Flamengo através do seu empresário a saída
do Cruzeiro. A torcida celeste não vai perdoá-lo
e, inclusive, já está o chamando de Judas.

Para se ter dimensão desse aumento, o segundo ano com maior
saldo havia sido justamente 2017. Na
oportunidade, a balança havia sido
de US$ 275,81 milhões (U$415,97 mi
de exportações e US$ 140,16 mi em
importações). Ou seja, a cidade bateu
o próprio recorde em 105%.
A balança comercial é um termo
utilizado para representar a comparação entre exportações e importações
realizadas por uma cidade, estado ou
país. A balança é considerada favorável
e superavitária quando exporta mais
do que importa. O conceito também
aponta que aquele município que é
superavitário cria um ambiente propício para a geração de empregos e
renda local.

Força do agronegócio
Um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit)
apontou que o agronegócio é um
dos grandes pilares da exportação da cidade. Produtos como
derivados de soja e milho lideram
o ranking. Há, ainda, destaque
para artigos de tabacaria, bebidas,
couros de bovinos, entre outros.
Entre os maiores parceiros comerciais estão a China, representando 33% dos negócios, e Rússia
com 21% do total. Em seguida,
vêm Vietnã (7%), Holanda (6,5%)
e Tailândia (5%).

Elias Damasceno

Ouro Preto atrai 13 empresas com
programa de cessão de terreno público
Para incentivar a vinda de
novas empresas para Ouro Preto
e gerar empregos na cidade, a
Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio elaborou o Chamamento
Setic 001/2018. Por meio dele, a
administração oferece a cessão de
terreno público via lei, autorizada
pelo Legislativo, por um período
de 15 anos para empresas que
desejam investir no município e
também para aquelas que buscam
expandir as unidades já instaladas
no município.
De acordo com Felipe Guerra,
secretário de Turismo, Indústria e
Comércio, o chamamento público é
importante para a transparência e
oportunidade a todos. “Nascemos
como uma cidade mineradora
e seremos por muitos anos, no
entanto, precisamos diversificar a
economia de Ouro Preto. Para isso,
precisamos dos polos industriais
para gerar emprego e renda”,
enfatiza o secretário.
Para a seleção das empresas
que se inscreveram, foi criada

QUEM SABE, SABE

Divugação

Mais um expressivo indicativo
aponta a retomada do crescimento
econômico de Uberlândia. O resultado da balança comercial (diferença
entre exportações e importações) do
município atingiu o maior valor da
história em 2018. O saldo positivo
foi de U$ 563,94 milhões, segundo o
Ministério da Economia. A quantia é
105% maior do que 2017, quando o
montante foi de US$ 275,81 milhões
em negócios firmados com o exterior.
O prefeito Odelmo Leão (PP)
ressalta que esse é mais um dos vários dados recentemente divulgados
em âmbito nacional que apontam o
desenvolvimento da cidade. “Mesmo
num período que sofremos com a falta
de repasses obrigatórios por parte do
Governo de Minas, temos conseguido
criar diretrizes públicas de fomento
à economia. Além do recorde em
exportações, já conseguimos R$ 1,4
bilhão em novos negócios, criamos 4,5
mil postos de trabalho e vimos a
abertura de 4,7 mil empresas nesses
2 anos”, destacou.
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Secretário de Turismo, Indústria
e Comércio, Felipe Guerra

uma comissão técnica contendo
as secretarias de Turismo, Indústria
e Comércio, Fazenda, Cultura e
Patrimônio, Planejamento e Meio
Ambiente. Além dessa comissão,
houve a colaboração direta e
constante da equipe técnica da
Secretaria de Governo e da Controladoria Municipal. Entre os critérios
de seleção, estão: baixo potencial

poluidor da atividade industrial,
capital integralizado, destinação
do imóvel, empregos gerados,
entre outros.
Em dezembro, o secretário e o
economista responsável pelo programa, Ricardo Reis, apresentaram
o credenciamento para os vereadores durante a reunião plenária
na Câmara. “Hoje participamos
da reunião para explicar sobre o
credenciamento, pois enviamos
as seis primeiras empresas inscritas para análise dos vereadores.
Contudo, todos eles já estão juntos
nessa causa”, afirma Guerra.
Segundo Reis, 13 empresas
participaram do processo, demonstrando interesse nas áreas em Antônio Pereira, Cachoeira do Campo
e na sede. “Todas as empresas
foram previamente analisadas e
inicialmente serão gerados 1.178
empregos diretos e 2.700 indiretos,
com base nos projetos enviados. A
expectativa das empresas é que
no ápice se tenha mais de 1.800
empregos diretos”, explica.

Carnaval 2019. A Belotur (empresa
municipal de turismo de Belo Horizonte)
divulgou, semana passada, o edital do processo seletivo que vai escolher as atrações
para o Carnaval de BH deste ano. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro. Segundo
a Belotur, os gêneros samba, pagode e axé
serão priorizados no processo, mas artistas
de qualquer estilo podem se inscrever.

Álcool & gasolina. Enquanto em São
Paulo a gasolina está abaixo de R$ 4
desde dezembro de 2018, aqui em Belo
Horizonte os postos de combustíveis não
sinalizam que o preço será semelhante.
Nas refinarias o litro está custando
R$ 1,43, é o menor valor desde outro
de 2017.
Menos empregos. Centenas de edifícios comerciais e residenciais de Belo
Horizonte e Região Metropolitana, estão
diminuindo drasticamente o número de
porteiros, tudo em função da crise e do alto
custo dos salários e encargos, que venham
aumentando muito a taxa condominial.
Dezenas de edifícios, principalmente
residenciais, estão optando por portaria
eletrônica.

Autores Brasileiros
O livro “Um escritor na
biblioteca 2014/2018” – obra
que reúne entrevistas com 23
autores brasileiros que participam do projeto homônimo – foi

recentemente lançado pela
Biblioteca Pública do Paraná
(BPP). A obra fornece ao leitor
as visões dos escritores acerca
de temas como criação literária,

leitura e influências. É o terceiro
livro que reúne bate-papos
publicados originalmente no
jornal cândido, produção da
BPP dedicada à literatura.

Vinho & Café
O vinho inspirou muitos
escritores e poetas. Há anos,
o setor relacionado à bebida
e sua valorização no mercado consumidor é uma fonte
de inspiração para a cadeia
de café. Veio daí a adoção da

denominação de origem, já
adotada, por exemplo, na região
do cerrado mineiro e em outras
regiões produtoras do país. Mais
recentemente, a fermentação,
fundamental na produção do
vinho, vem ganhando mais e

mais espaço nas discussões entre
cafeicultores. Muitos dos quais
interessados em conhecer mais
sobre a fermentação controlada
ou processamento de via úmida
do grão. Hoje, o Brasil adota
majoritariamente a via seca.

1º Curso de manipulação obrigatório do ano - novas turmas
A Vigilância Sanitária de
Belo Horizonte está iniciando
uma fiscalização em todos os
hotéis, restaurantes, bares,
lanchonetes, motéis, pizzarias,
churrascaria e similares. O
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de

Belo Horizonte (Sindhorb) e
Associação Mineira de Bares e
Restaurantes, Hoteis e Lanchonetes a (Amibar), em parceria
com a Alimentum Consultoria
vai realizar mais um curso na
área de manipulação de alimentos, exigido pela Anvisa. O

curso terá a duração de cinco
dias, e vai acontecer dos dias
4 a 8 de fevereiro de 2019, das
15:00 às 19:00 horas na Avenida Brasil, 510, 4º andar. As
inscrições poderão ser feitas
pelo site do sindicato www.
sindhorb.org.br.

José Carvalho Jorge, Lena
Brandão e Aldija Carvalho na
comemoração dos 17 anos da
Revista Fotos & Festas

Valdez Maranhão
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Do físico ao emocional, conheça os
benefícios de praticar muay thai
World Muay Thai Council

Da redação

M

elhora no condicion a m e nto f í s i co e
composição corporal,
redução de gordura
abdominal, aumento da capacidade da força, resistência muscular
e maior flexibilidade. Esses são alguns dos benefícios do muay thai,
luta originária da Tailândia e que
tem ocupado cada vez mais espaço
nas academias do país.
Segundo o personal trainer
Giuliano Esperança, a luta traz
melhorias por ser de alta intensidade. “Auxilia bastante os
aspectos metabólicos, condicionamento cardiorrespiratório, o
que ajuda em outras atividades.
É uma modalidade de esporte
benéfica”.
Os pontos positivos vão além
do corpo, ajudando, inclusive,
a aliviar o estresse. “O grande
segredo do exercício é a sensação de sufocamento que ele
causa. Existe uma analogia que
diz que quando a gente entra
numa situação de estresse físico,
como na luta, nós precisamos
ventilar o corpo, respirando mais
pesado. Com isso, ou focamos na
respiração ou perderemos o ar e
podemos até morrer. É questão
de sobrevivência e, por isso, não
conseguimos pensar em outra
coisa, o foco está todo na respiração. Nós chamamos isso de
estado de flow”.
É necessário compreender
esse nível de benefício. “Muitas
pessoas se envolvem no exercício,
mas não se entregam. Fazem de
maneira leve, o que já é bom,
mas quando se propõe a uma
concentração plena, ele auxilia
na autoestima e estresse, trazendo múltiplas melhorias no
emocional”.

associar o treino mais forte ao
treino mais leve. Não é indicado
que se lute todos os dias”.

Sou sedentário e aí?
É muito comum as pessoas
acharem que, para começar a
praticar um exercício mais pesado,
é necessário musculação antes.
Mas, Giuliano discorda. “Tudo é
associado a musculação, e não é
bem assim. A pessoa pode fazer
um bom programa só com a luta”.
O lutador precisa de um físico
fortalecido. “A coluna, cóquis,
musculatura do joelho e tornozelo
precisam ser fortes, o personal
deve trabalhar isso. A musculação
abre cenários de oportunidades
gigantes, mas não deve ser tida
como precondição. Isso pode
até desmotivar uma pessoa, o
importante é que ela procure o
exercício físico para melhorar sua
qualidade de vida”.

2019 mais saudável

Foi buscando alívio que a cabelereira Andressa Resende optou,
há cerca de 3 meses, por começar
o muay thai. “Sou bastante estressada e as aulas me acalmam. Amo
sentir as gotas de suor descendo
sem parar durante o treino. A
exaustão no final é compensadora,
porque é o resultado de que venci
mais um dia”.
Ela já nota várias mudanças.
“Minha disposição melhorou consideravelmente. Antes, eu dormia
12 horas por dia, hoje durmo as 8
horas necessárias e consigo administrar minhas tarefas com maior
concentração”.

Ela já não se imagina sem as
aulas. “Pra mim, é como uma
terapia, sinto necessidade em ir.
Claro, sinto dores, dependendo do
treino, mas é algo que traz prazer,
pois indica cada músculo do meu
corpo sendo trabalhado”.
Andressa tinha alguns critérios
antes de começar a luta. “Na
infância fiz karatê, mas devido ao
contato corporal, parei. No muay
thai, esse contato não é obrigatório. Como mulher e casada,
me preocupei com isso, já que,
infelizmente, é bem comum a falta
de respeito dos homens com as
mulheres em qualquer ambiente”.

Com base em sua experiência,
ela faz um alerta. “Escolhi uma
academia sem indicação, mas
dei sorte de encontrar ótimos
profissionais. Já ouvi relatos de
duas mulheres que sofreram, pois
os treinadores não respeitaram o
desejo de fazer o esporte como
atividade e não trabalho, até
tapa na cara, ‘para motivar’, elas
receberam”.
O personal trainer corrobora com a fala de Andressa. “É
preciso estimular as pessoas a
fazerem exercícios, sem colocar
muitas precondições. O muay
thai pode ser feito por qualquer

pessoa, desde que se tenha um
processo de adaptação correto.
Ou seja, começa devagar e vai
aumentando gradativamente de
acordo com o perfil de quem está
praticando”.
Pessoas com problema cardíaco e metabólicos, precisam
redobrar o cuidado. “Por ser um
exercício intenso, as exigências
físicas e circulatórias aumentam,
logo, existe maior risco. Além
disso, atividades como o muay
thai, abre uma janela de infecção
respiratória, é o que chamamos
de curva em “J” do sistema imunológico, por isso é importante

M.T.C

Projeto Verão e Colônia de Férias agitam
a programação do Minas Tênis Clube

Giuliano conclui com uma
reflexão. “É preciso entender que
o mesmo coração que treina é o
que ama. A função do exercício
é, antes de mais nada, trazer a
possibilidade de viver o que a
gente ama e sem um corpo saudável, isso não será possível. Não
se trata de intensidade, mas de
regularidade”.
O personal ainda faz um alerta. “É importante frisar que nem
sempre o que vemos nos faz bem.
Vivemos na era da influência com
a ascensão das redes sociais. E ficamos seguindo pessoas que vivem
para ser saudáveis, ganham para
isso. Quando trazemos isso para
a nossa realidade, não encaixa. É
fundamental associar o exercício a
rotina que nós já temos, para ele
ser agregador”, finaliza.

Emanuel Carneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Frases para reflexão em 2019
•   Critique sem ofender, elogie sem bajular. (Armando Nogueira)
•   A razão fala baixo, mas nunca se cala (Freud)
•   O problema não é ser velho, não pode é ser antigo. (José Simão)
•   Quase ganhar também é perder. (Proverbio Alemão)
•   Brasil não pode ser sempre o melhor com obrigação de ganhar tudo. (João Saldanha)
•   A dor tem memória. (Carla Madeira)
•   As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. (Madre Teresa de Calcutá)
•   Saber eu não sei mas desconfio de muita coisa. (Guimarães Rosa)
•   Neste ano em que quase morri revi valores. Ser rico hoje é ter tempo. (Luciano Hulk)
•   O “homem de bem” é um cadáver mal informado, não sabe que morreu. (Nelson Rodrigues)
•   Nada melhor para saúde do que o amor correspondido. (Vinicius de Moraes)
•   As leis são um freio para crimes públicos, a religião para os crimes secretos. (Ruy Barbosa)
•   O Brasil não é para principiantes. (Tom Jobim)
•   Não sou sempre flor, as vezes espinhos me definem tão melhor. Mas espeto
os dedos de quem acha que me tem nas mãos. (Clarice Lispector)
•   Se você fica em primeiro lugar você é o maior. Se você fica em segundo não é nada. (Pelé)
•   Costumo voltar atrás, sim. Não tenho compromisso com o erro. (JK)
•   Podemos vender nosso tempo, mas não podemos comprá-lo de volta. (Fernando Pessoa)
•   Você nunca verá o arco-íris se estiver olhando para baixo. (Charlie Chaplin)
•   A vida não é só isso que se vê é um pouco mais. (Paulinho da Viola)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Início de ano é época de curtir
as férias, o verão e as piscinas do
Minas. A partir do dia 5 até o dia
3 de fevereiro, das 11h às 12h, aos
sábados e domingos, na Unidade
I, e aos domingos, na Unidade II,
o Minas oferece aos minastenistas aulas especiais de alongamento
e hidrodance, que serão realizadas
nas Piscinas de Aprendizagem.
As atividades são gratuitas e
exclusivas para os sócios do Minas
Tênis Clube. Aproveite os dias quentes, entre em forma e se divirta!

Para a criançada
Deste o dia 7, o clube promove
sua tradicional Colônia de Férias,
com atividades exclusivas para
crianças de 4 a 13 anos, até o
dia 25 de janeiro, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h30,
nas Unidades I e Country e no
Minas Náutico. “Uma Viagem
ao Egito” é o tema desta edição,
que oferecerá uma programação
divertida e agitada aos pequenos
minastenistas, como arvorismo,

escalada, gincanas, oficinas, atividades aquáticas e recreativas e
muito mais!
As inscrições já estão abertas
nas Centrais de Atendimento dos
Minas I e II, pelos valores de R$ 610
(uma semana), R$ 1.159 (duas semanas) e R$ 1.708 (três semanas),
para sócios; e R$ 793 (uma semana), R$ 1.506,70 (duas semanas) e
R$ 2.220,40 (três semanas), para
convidados de sócios. Garanta já a
vaga dos pequenos!
Informações: (31) 3516-1303.

o seu consórcio multibrasileiro

