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Divulgação

SEM VALE, PREFEITOS TEMEM CAOS
D
urante visita à
Brasília, semana
passada, prefeitos
das cidades mineradoras solicitaram apoio das
autoridades com o objetivo de participar das
discussões sobre o futuro
da Vale no Estado. Para a
Associação de Municípios
Mineradores de Minas Gerais (Amig), a decisão de
suspender as atividades
por um período de 3 anos
é unilateral e o suficiente
para gerar um caos social.
Dos 853 municípios de
Minas, 483 arrecadam a
Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Brumadinho, por exemplo,
é a 7ª cidade que mais
recolheu esse imposto no
ano passado, um total de
R$ 37,5 milhões.
OPINIÃO – Página 2

1ª edição do VOE Mulher
acontece no Mineirão

Fim do horário de verão:
acerte seu relógio biológico

Cerveja artesanal cai
no gosto do brasileiro

Um espaço historicamente conhecido por ser “lugar de
homem” será tomado por mulheres. O Mineirão será palco,
de 20 a 23 de março, do VOE Mulher, evento voltado para
fortalecer as mulheres em todas as esferas da vida. A atriz
Claudia Raia e a jornalista Fernanda Gentil são algumas
das presenças confirmadas.

Fica ligado, pois no dia 17 termina o horário brasileiro de verão. Segundo o clínico geral Antonio Monteiro,
essa alteração no relógio tem consequência também
no corpo, especialmente para quem precisa acordar
mais cedo. Para Monteiro, o fim da mudança no horário
traz mais transtorno do que seu começo.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), o setor de cervejas artesanais
teve um crescimento de 30% no ano passado. O Rio
Grande do Sul é o 1º no ranking, com 186 fábricas, São
Paulo ocupa o 2º lugar com 186 e Minas, com 115 fábricas, fica em 3º.

Saúde & Vida – Página 7

Economia – Página 5

Atual crise no Estado não
atinge Belo Horizonte
Política – Página 3

Juarez Rodrigues

O desabamento da barragem em Brumadinho, o possível fim
das atividades mineradoras em muitas cidades e a falta de repasse
de verbas para as prefeituras. Tudo isso tem deixado o poder público em pé de guerra. No entanto, Alexandre Kalil (PHS) administra
a capital priorizando os compromissos financeiros em dia, o que
reflete na elevada popularidade do prefeito.

Descubra como
investir seu
dinheiro na
Bolsa de Valores

Kalil é um
dos poucos
políticos bem
avaliados
em Minas

O momento de incertezas do país requer atenção,
inclusive na hora de investir.
O especialista em finanças e
fundador da Financier Academy Gilvan Bueno explica
quais são os caminhos para
aplicar seu dinheiro de forma
segura na Bolsa. “Os estudos
mostram que o ganho do
mercado de ações foi maior
do que o de renda fixa, mas
é preciso cautela pela imprevisibilidade do cenário”.
Economia – Página 4

Lei sanciona reforma
administrativa em JF
Para adaptar a prefeitura à nova realidade mineira e nacional, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio
Almas (PSDB), sancionou
a lei que estabelece uma
reforma administrativa
com supressão de cargos
comissionados, acoplamento de secretarias e
extinção de órgãos, tudo
com a finalidade de economizar dinheiro e trazer
mais agilidade à máquina
municipal.
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Prefeito prioriza redução
de custos na cidade

Cidades – Página 11

••••••••••••••••••••••••Articulistas da semana••••••••••••••••••••••••
Bady Curi Neto

Página

2

FABIANO LOPES

Página

3

João C. Marchesan

Agnaldo L. S. Filho

Luiz Carlos Gomes

Página

Página

Página

4

7

12

O P I N I Ã O

2

EDIÇÃO DO BRASIL
9 a 16 de fevereiro 2019

“Não sobrevivem”, afirma Amig sobre cidades
dependentes do minério sem operações da Vale

A

Leíse Costa

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

AMIG

suspensão das operações da Vale em Minas com
barragens de alteamento a montante (como a de
Brumadinho) é questionada por municípios dependentes da receita da mineração. Em entrevista ao Edição do
Brasil, Waldir Salvador, consultor de Relações Institucionais da
Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig),
critica a decisão unilateral da mineradora de suspender as
atividades de mineração durante o descomissionamento de 10
barragens que ainda usam a técnica de alteamento. O período
de transição para a nova tecnologia tem previsão de 3 anos.
Para Salvador, esse tempo é suficiente para um “caos social”.

Receita do Minério
Dos 853 municípios de Minas,
483 arrecadam a CFEM. O total
de arrecadação deste imposto
repassado às cidades, em 2018,
foi próximo de R$ 786 milhões.
Brumadinho é a 7ª cidade
que mais arrecadou CFEM,
totalizando R$ 37,5 milhões.

Qual é a real situação da dependência econômica dos municípios
mineradores em relação à Vale?

Houve algum diálogo entre a Vale
e os municípios sobre a decisão de
parar por 3 anos?

Para se ter uma ideia, 90% do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em
alguns municípios são provenientes da atividade
minerária. É uma grande fonte de arrecadação
para o uso em favor da população. A presença de
mineradoras impacta toda a cadeia econômica
dos municípios brasileiros onde elas atuam.
Há o estímulo ao planejamento das cidades,
expansão de receitas, geração de emprego,
elevação dos salários e crescimento econômico.
Existe ainda o pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), os royalties da mineração, que devem
ser pagos obrigatoriamente pelas mineradoras
pela exploração às cidades minerárias e também
os municípios impactados. Com a aprovação do
novo Marco Regulatório (Lei 31.540) os valores
das alíquotas dos royalties aumentaram, recolhendo em 2018, cerca de R$ 1,3 bilhão, só em
Minas Gerais.

A decisão de interromper as atividades partiu da mineradora. Entretanto, a Amig afirma
ser inaceitável a decisão unilateral da Vale de
interromper sua operação sem dialogar antes
com as cidades que se estabeleceram em função
da mineração. Os municípios querem que as
barragens construídas no modelo a montante
parem de funcionar e que seja iniciado o processo de transição de uma tecnologia defasada
de depósito de rejeitos para uma mais moderna,
mas as operações precisam ser mantidas e,
principalmente, que a Vale apresente opção de
continuidade de operação. Atualmente, existem
empresas de menor porte que já adotam o modelo de mineração a seco. A Amig defende, há
anos, uma mineração justa e sustentável e acha
louvável à substituição do modelo de operação
da mineração utilizado hoje por outro mais
seguro, moderno e que impeça acidentes como
os de Mariana e Brumadinho.

Qual o impacto para as cidades ao
ficarem 3 anos sem atividades de
mineração da Vale?

A Vale esclareceu se não pagará
o CFEM às cidades durante esse
período?

A hipotética suspensão temporária das atividades de mineração provoca sérios danos na economia dos municípios onde há uma dependência
muito grande da atividade minerária. A Amig,
porém, reforça que é fundamental que medidas
preventivas sejam realizadas para garantir que
novas situações como a de Brumadinho não aconteçam, no entanto, com diálogo e participação das
cidades nas decisões.

A diretoria da Amig e prefeitos de municípios
associados participaram de audiências no dia 5
de fevereiro, no Ministério de Minas e Energia,
e na Agência Nacional de Mineração (ANM),
em Brasília. Entre as pautas abordadas nas
reuniões estava a manutenção dos repasses da
CFEM para os municípios onde as atividades
da Vale foram interrompidas. Ficou claro para
todos os participantes que a perda das cidades
vai muito além do prejuízo da CFEM. ICMS e ISS
de prestadores de serviços são alguns exemplos
dos grandes danos que seriam causados pelas
possíveis paralisações. As cidades não sobreviveriam minimamente com esses cortes. Além disso,
os orçamentos municipais para esse ano e para
os próximos estão construídos com os recursos
oriundos da atividade de mineração, afinal, as
empresas jamais informaram aos municípios e à
ANM sua intenção de paralisar. Existe um plano
econômico previsto para a exploração das jazidas
minerais informado pelos próprios empreendedores aos órgãos reguladores e que, agora,
por uma decisão unilateral e ainda misteriosa
querem jogar na lata de lixo.

Que efeitos a população pode sentir?
Afeta diretamente os serviços de educação,
saúde e infraestrutura da população, áreas onde os
recursos oriundos da CFEM são aplicados de acordo
com a legislação. Mas o maior risco é mesmo o caos
social que pode ser provocado com demissões de
funcionários de prestadores de serviço e da própria
Vale, fechamento de empresas prestadoras de
serviços e fornecedores de insumos da mineradora,
e de todo impacto negativo que ocorrerá em toda
a cadeia produtiva que depende e participa da atividade nas cidades mineradoras, suas respectivas
regiões e em Minas Gerais.

Estima-se quanto cada município
deve deixar de arrecadar?
Ainda não, afinal, não conhecemos o possível
plano da mineradora, então o consideramos apenas como uma hipótese.

Como a Vale deve agir em relação
às consequências do desastre de
Brumadinho?
O que aconteceu em Brumadinho também
é mais um reflexo do desmonte no setor governamental brasileiro que rege a mineração. Hoje,
o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), atual ANM, possui 50% dos funcionários
que tinha há 15 anos, sendo que desses, 40% já
podem se aposentar. Para se ter uma ideia da
demanda de fiscalização, o Brasil possui 3.386
barragens de alto risco ou potencial risco ou
dano potencial, sendo que dessas 205 são de
mineração. O setor foi relegado para um segundo
plano e precisa atuar com uma gestão melhor e
mais eficiente. Existem outras cidades no Brasil
correndo alto risco de novos acidentes, segundo
estudos apresentados pelos órgãos competentes,
é fundamental reestruturar órgãos fiscalizadores.
Mas a responsabilidade do acidente é da Vale, a
operação é dela. Assim ela deve reparar todos os
danos ambientais sociais e humanos causados
pelo rompimento da barragem.

A população mineira teme novos
rompimentos de barragens. Há diálogo com o povo sobre esse medo
e a questão da mineração ser interrompida?
A Amig não tem poderes legais para
tomar decisões e providências com relação
à segurança de barragens. O que estamos
fazendo, como sempre fizemos há mais de 20
anos, é cobrar dos governos federal e estaduais
que cumpram seu papel com relação ao assunto. Não é possível que não tenhamos aprendido
com esses fatos lamentáveis. A Amig reconhece
e concorda com a importância da continuidade
da atividade de mineração no país, mas isso é
pouco. Precisamos de uma “nova mineração”:
ética, transparente, moderna, justa e próspera.

EDITORIAL

Bady Curi Neto

Responsabilidade social

É lamentável que o rompimento de uma nova barragem tenha sujado ainda mais o
nome de Minas, que agora está sem norte em relação ao seu próprio futuro. Na verdade,
o agronegócio e a mineração serviam de esteio para sustentar o nosso crescimento
econômico ao longo de décadas, porém, essa realidade está ruindo. Primeiro por
conta da tragédia em Mariana, há 3 anos e, agora, o massacre humano da Vale, com
centenas de mortes e muitas consequências para o meio ambiente em Brumadinho.
Após reunião, a Vale decidiu desativar as 10 barragens a montante. Traduzindo: isso
vai gerar inúmeros desempregos, diretos e indiretos, no grande colar metropolitano da
capital mineira. Alguns municípios, como Nova Lima, Itabirito e Brumadinho voltaram
à condição de pedinte, de pires nas mãos. Encurralado pela realidade, o presidente da
Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), Vitor Penido (DEM),
esteve em Brasília buscando uma saída com os membros do Governo Federal. Porém,
mesmo com todo prestígio de ex-deputado federal e prefeito de Nova Lima de várias
legislaturas, Penido não conseguiu um resultado positivo para os dirigentes municipais.
O debate está oscilante, hora pende para um lado e, depois, entorna o ponteiro para
o oposto.
É uma situação agoniante: os prefeitos atormentados recorrem ao Governo do
Estado que, de mãos atadas, nada pode fazer. Aliás, se os municípios mineradores
temem a perda de quase toda a sua receita municipal, o mesmo ocorre com o Governo
de Minas, atualmente em situação de penúria e com o caixa vazio, exatamente por
conta da queda de arrecadação em geral, tendo como pano de fundo a recessão
econômica que, ao longo de 5 anos, fez sumir todo a expectativa positiva de emprego
e renda, diminuindo a circulação de dinheiro, chegando ao quadro negativo de hoje.
Nos meios empresariais, o que se fala é que há uma pretensão, mesmo que
velada, de segmentos do Judiciário, especialmente do Ministério Público, em
parceria com ambientalistas com objetivo de emoldurar o setor extrativo em um
quadro eivado de problemas, a ponto de comprometer o futuro do ramo em breve.
Alguns mais afoitos chegam a analisar se esse grupo denominado do “contra” vai
conseguir inviabilizar as empresas em Minas e, em seguida, partirem em direção
ao Pará, no Norte do Brasil para infernizar a vida de que comanda aquele enorme
polo minerador.
Trata-se apenas de comentários vagos, extraídos de conversas ouvidas nos bastidores do segmento empresarial, mas como diz o ditado popular: “onde há fumaça, há
fogo”, pois dificilmente as pessoas inventam histórias como essa. O fato é que se não
houver uma mudança, a situação de agora pode resultar no oposto do que anseia a
sociedade no que diz respeito ao crescimento com responsabilidade social. Sobre esse
assunto, é bom chamar o Judiciário para ficar atento aos reais temas que se transformam
em manchetes depois de catástrofes como as ocorridas em Mariana e Brumadinho.
Os magistrados, os representantes do Ministério Público e, essencialmente, os
desembargadores devem produzir sentenças, condenar os culpados, mas não se esquecer de possibilitar a continuidade da atividade mineradora no Estado, mesmo que
sejam credenciadas apenas as empresas com o viés sustentável, afinal existem muitas
famílias ligadas ao setor de mineração em Minas.

Advogado e ex-juiz do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

Eleição no Senado e a decisão de Dias Tofolli

N

o último dia 2, iniciava-se
os trabalhos da eleição do
novo presidente do Senado da República. Dentro
do ambiente político, com vários
candidatos ao elevado cargo, natural
que houvesse debates acalorados
no campo das ideias, mas, jamais
o vergonhoso espetáculo circense,
com ofensas e gritarias, no qual os
palhaços eram os eleitores, indignados com a postura de alguns de
seus representantes naquela Casa
Legislativa.
A senadora Katia Abreu (PDT) fora
a protagonista maior do desrespeito
com o Senado Federal. Como se
fosse a dona da bola, em um jogo
de futebol infantil, cuja o campo
achava que pertencia a seu amigo
Renan Calheiros (MDB), verificando
a possibilidade da derrota, pegou a
pelota debaixo do braço (no caso a
pasta do Senador que presidia a sessão) não permitindo a continuidade
dos trabalhos. A atitude tresloucada,
como é de conhecimento, levou à
interrupção das eleições, apenas
reiniciada no dia seguinte.
A discussão pairava em torno
da forma da votação. A turma de
Calheiros tinha a esperança de que
o voto fosse secreto, pois assim seus

pares poderiam elegê-lo sem a pressão popular, contrária à sua eleição.
Pessoalmente, entendo que o voto
aberto deveria ser a regra para escolha dos presidentes parlamentares,
como forma de dar satisfação aos
seus eleitores.
Apesar do meu ponto de vista,
deve-se, primeiramente, ater-se ao
regramento legal que rege a matéria. Digo isto, em razão da acertada
decisão proferida pelo ministro Dias
Tofolli, que determinou, na madrugada de sábado, que a votação
deveria ser secreta.
A Constituição Federal não trata
especificamente da forma do voto
para eleição dos cargos de presidentes das duas casas legislativas,
deixando tal matéria ser regulamentada pelos seus regimentos internos
e a previsão é do voto secreto. E
não se diga que Tofolli imiscuiu em
matéria interna (interna corporis) do
parlamento.
O decidido nada mais foi o de
manter a previsão regimental, existente há mais de 30 anos, sob pena
de trazer instabilidade a democracia, modificando, a cada eleição, a
forma de voto, por grupos momentaneamente dominantes. Se se quer
eleições com voto aberto, deve-se os

senadores modificarem o regimento
interno, obedecendo os trâmites
necessários.
Em razão de sua decisão, Tofolli
passou a ser, injustamente, a “Gení”
das redes sociais. Ora, um magistrado não deve e não pode ficar de
joelhos para opiniões populares,
devendo curva-se apenas para a correta aplicação das normas jurídicas,
sob pena de termos vários Pilatos a
lavar suas mãos, julgando a mercê
do desejo da maioria.
Outra crítica diz respeito à rapidez que Tofolli decidiu a questão. O
Senado precisava começar as suas
atividades no dia 4 de fevereiro e o
prolongamento da discussão iria obstaculizar seus trabalhos, se não fosse
a intervenção do Poder Judiciário.
É bom lembrar que quando Toffoli
cassou, incontinenti, a decisão do
ministro Marco Aurélio, que colocava
todos os condenados em segunda
instância, sem trânsito em julgado,
na rua, o que resultaria na soltura
de 170 mil presos (dados do CNJ),
inclusive o ex-presidente Lula (PT),
fora aplaudido.
Ao juiz, por vezes, a urgência é
imprescindível. Aplausos e críticas
são secundários e consequência do
exercício de seu mister.
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e não há crise mais séria na Prefeitura
de Belo Horizonte, em parte, se deve ao
fato do prefeito Alexandre Kalil (PHS) ter
tomado providências assim que assumiu
o posto, incluindo o corte de despesas, a reforma
administrativa e outras medidas que, agora, se
aclaram em sua popularidade de 75%, conforme
levantamento divulgado na virada do ano.
Neste momento de crise no Governo do Estado e que atinge quase a totalidade das cidades
mineiras, Kalil é tido como o político mais notório
do momento em Minas. Ele transita livremente
por todos os locais sem sofrer hostilidades. Só a
título de comparação: até mesmo o governador
do Estado, Romeu Zema (Novo) tem sido questio-

Deputado Mauro Tramonte é
lembrado para disputar a PBH

nado e vaiado, como aconteceu na solenidade de
posse dos deputados na Assembleia Legislativa,
na semana passada. A ALMG mais lembrava uma
praça de guerra, com funcionários públicos e outros
manifestantes querendo impedir a presença de
Zema no auditório da Casa Legislativa.
Nos bastidores, os comentários indicam que
Kalil tem mais ou menos o estilo Hélio Garcia de
administrar. Ele delega poderes a seus auxiliares e
se incumbe de cobrar resultado e, conforme disse
na época de sua posse, não aceita interferência de
outros políticos. Porém, isso não quer dizer que não
tenha tato para cuidar de assuntos políticos, pelo
contrário, o prefeito faz questão de conversar com
os vereadores. Foi assim que ele desfez a celeuma
relativo ao afastamento de seu vice-prefeito, Paulo
Lamac (Rede), do cargo de secretário de Governo.
O assunto é superado, pois Lamac só deixou de ser
secretário, mas nutre uma convivência harmônica
com Kalil, com quem despacha quase diariamente.
Nos inúmeros encontros relacionados à boa
posição da PBH no que diz respeito aos belo-horizontinos, os assessores do prefeito garantem
que não há mágica. É só trabalhar com racionalidade. Não obstante, vez por outra, escapam
reconhecimentos quanto à capacidade gerencial e
administrativa do secretário da Fazenda da Prefeitura, Fuad Noman. Ele disse, ao lado do prefeito, no
início deste ano: “Não temos um caixa recheado,
porém, dispomos de condições para a máquina
pública funcionar sem sobressaltos e, inclusive,
com disponibilidade de realizar obras menores e
algumas de maior vulto”.
No ano passado, muitas oportunidades de
emprego foram criadas na capital mineira, segundo estatísticas oficiais. Por esse motivo, uma frase
de Kalil, dita para os empresários e comerciantes,
volta a ser relembrada: “Até então, em BH, nada

Lucas Prates

Alexandre Kalil fica longe
da crise que assola Minas

VIGÍLIAS
Situação inusitada
Nos meandros da política mineira consta que um chefe de
Gabinete de um vereador de Belo Horizonte pode receber até
R$ 15 mil por mês. Enquanto isso, um secretário de Estado, no
Governo de Minas, tem o salário bruto de R$ 14 mil. Já os cargos de segundo escalão ficam no patamar de R$ 9 mil. Daí, a
dificuldade do governador Zema (Novo) conseguir bons nomes
para sua equipe. Coisas da política mineira.

Expectativa na Assembleia
Em todo o período de Adalclever Lopes (MDB) no comando
da Assembleia Legislativa, a imprensa, de um modo geral,
foi colocada na berlinda. O presidente não quis aproximação
com os comunicadores. Então, no espaço reservado a esses
profissionais na própria Assembleia e nas redações dos grandes veículos, a expectativa é de saber como irá agir o novo
presidente, Agostinho Patrus Filho (PV).

Líder entusiasmado

Prefeito de BH é o mais popular atualmente
pode. A partir de agora, tudo pode desde que sejam
respeitadas as leis e sem gerar bagunça, claro”.
Kalil faz parte de um grupo de empresários
que se embrenharam na política, a exemplo do
governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e,
mais recentemente, o próprio governador Zema.
E o prefeito de BH tem obtido sucesso, tanto que
os comentários de bastidores relativo à política dão
conta que se a eleição para sucessão municipal
fosse hoje, ele seria reconduzido ao posto com
certa tranquilidade. No entanto, Kalil e seus assessores sabem de uma realidade: já existem nomes
citados para a disputa. Os mais mencionados são o
deputado estadual, mais votado de Minas, Mauro
Tramonte (PRB); o ministro do Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio (PSL); o senador Rodrigo Pacheco
(DEM); e o também deputado estadual João Vitor
Xavier (PSDB).

AMM convoca prefeitos
para Marcha a Brasília
Faltam 70 dias para a XXII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios e Minas Gerais já é o
Estado com mais inscrições até o momento. A
posição na 1ª vice-presidência da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), encabeçada
pelo presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan
Lacerda (MDB), além da presença de representantes dos três poderes e de importantes pautas
municipalistas durante o evento deve alavancar
ainda mais esse número.
“É muito importante que o máximo possível
de prefeitos do nosso Estado compareçam ao
evento, para que possamos nos atualizar e
garantir nossa união em torno da luta pelo
municipalismo, que será tão essencial para nós
neste ano”, explica Lacerda.
Neste ano, o maior evento em número de
autoridades políticas do país ocorrerá de 8 a 11
de abril, no Centro Internacional de Convenções
do Brasil (CICB). Com a divulgação da programação preliminar e a abertura das inscrições,
começa o planejamento e a organização dos
gestores municipais para garantir presença.
Até o momento, os Estados com mais inscritos são Minas Gerais (145), Rio Grande do Sul
(107), Santa Catarina (76), Pará (73) e Bahia
(72). Compõem a lista prefeitos, vereadores,
secretários, agentes municipalistas, autoridades do governo federal e representantes das
entidades estaduais e microrregionais.
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Caminhando para o seu 6º mandado consecutivo, o deputado estadual Luiz Humberto (PSDB), novo líder do Governo na
Assembleia, está sendo chamado de “paizão”. O motivo? Ele
pode resolver muitos problemas da Casa e das pessoas, pois
tem trânsito com todos os deputados e suas respectivas bancadas, com o governador, é amigo pessoal do vice-governador,
Paulo Brant (Novo) e, ainda por cima, sua ida para o posto
trouxe a pacificação das diferentes alas políticas de sua terra,
Uberlândia, atualmente tendo como prefeito o megaprodutor
rural e empresário Odelmo Leão (PP).

Luxo tucano
Veja só: pelo seu passado de prestígio e de ex-presidente
da Casa, o deputado Aécio Neves (PSDB) tem, segundo a imprensa da Corte, o gabinete mais luxuoso da Câmara Federal. O
local foi autorizado pelo seu amigo pessoal, o megapresidente
da instituição, Rodrigo Maia (DEM).

Briga pesada
Na avaliação da jornalista Global Cristiana Lôbo, a proposta contendo um conjunto de leis a ser enviado pelo ministro
Sérgio Moro propondo o fim da corrupção no Brasil pode
obter completo êxito, exceto o parágrafo que confirma a prisão
de condenados em definitivo após condenação em segunda
instância. Aí, os políticos vão fazer alterações. Afinal, ainda
existem muitos denunciados com mandatos no Congresso.

Governador em baixa
Ao fazer uma declaração a uma emissora de BH, o cientista
político Paulo Diniz considerou as decisões tomadas pelo governador Zema (Novo), para minimizar a crise financeira, como
tímidas. “Esperava mais atitude dele”, sentenciou o professor.
O governador tem um mês e meio de comando, calma gente...

Desgasto do senador
Depois de pesquisar os bastidores da política nacional, o
economista e cientista filósofo Joel Pinheiro da Fonseca sentenciou: “O desgaste do senador Renan Calheiros (MDB) nos
bastidores do Senado é bem maior do que ele próprio poderia
imaginar. Aliás, vai ser torpedeado pelo Palácio do Planalto
paulatinamente”, garante o mestre. Coitado do emedebista
de Alagoas, pessoal!

Ministro político
A marcha também coincidirá com os 100
dias do novo governo federal, para os quais o
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
anunciou, 35 metas. Em reunião com o presidente da CNM, Glademir Aroldi, Lorenzoni e o
ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz,
garantiram que vão buscar a confirmação da
presença de Bolsonaro (PSL).

Inscrições
Os números de inscritos seguem tendência dos anos anteriores. Na XXI Marcha

houve 5.190 participantes credenciados,
sendo 1.980 prefeitos, 1.203 vereadores e
3.183 pessoas do público em geral. Minas
Gerais (662), Rio Grande do Sul (654),
Santa Catarina (392), Bahia (368) e Paraná (349).
Para cada função, se é contribuinte da
Confederação Nacional de Municípios (CNM) ou
não, existe um valor de inscrição, que pode ser
conferido no site. Vale lembrar que o desconto
vai até 22 de março e que, com antecedência,
é possível reservar hotel e comprar passagem
com preço melhor.

Do alto de sua experiência com vários anos de cobertura
política, a comunicadora Natuza Nery garante que, apesar de
ser ligado ao mundo dos negócios, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, tem protagonizado as maiores cenas políticas
de Brasília. “Um chamado dele para um almoço ou algo mais
reservado de quem quer que seja, inclusive, do presidente do
Congresso, é um fato a ser comemorado pelo convidado”,
menciona Nery.
Comentário único: Resta saber se, efetivamente, o poderoso ministro vai conseguir ajudar os líderes das Casas legislativas
a conquistarem votos para aprovar a Reforma da Previdência,
de longe, o tema mais polêmico a ser enviado pelo presidente
Bolsonaro (PSL) ao Congresso.

Iran e Adalclever
Fabiano Lopes Ferreira
Advogado, empresário e conselheiro benemérito do Clube Atlético Mineiro
fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

Um gigante adormecido
A renovação do quadro político brasileiro
no início do ano, que culminou na substituição do presidente da República, diversos
governadores, senadores e deputados, gerou
forte expectativa no empresariado brasileiro e
até na população em geral, no sentido de que
logo nos primeiros dias de 2019 a economia
já desse sinal de recuperação.
Contudo, isso ainda não aconteceu. O
fato é que as transformações econômicas
não são fáceis assim. Não se muda os rumos
da economia da noite para o dia. É natural a
ansiedade da classe empresarial, pois ela vem
sofrendo muito nos últimos anos e acreditou
em mudanças rápidas na economia.

O Brasil é um gigante adormecido que
precisa acordar. É uma aeronave que tem
que levantar voos todas as manhãs em busca
dos sonhos dos brasileiros. O Brasil não pode
continuar adormecido, estacionado como se
encontra.
A questão é que, para alterar os rumos de
uma economia, naturalmente é necessário
algum tempo. Por outro lado, a situação
econômica do país é gravíssima e demandará
muito esforço e inteligência dos governantes
para alterá-la.
Mas não se deve desacreditar. O Brasil
é um país imenso, com extensão territorial continental e que possui importantes

commodities (agrícola, pecuária, mineral,
petróleo, etc.), além de um povo ordeiro e
trabalhador.
Tudo é uma questão de paciência. Em
médio prazo, haverá o desemperramento da
indústria e, consequentemente do comércio
também, fazendo com que a economia passe
a crescer em percentuais bem mais elevados
de que os apresentados nos últimos anos.
Isso irá reduzir significativamente o altíssimo índice de desemprego, melhorando a
renda per capita dos brasileiros e o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.
Esse é o sonho de todos brasileiros que amam
e respeitam sua pátria.
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O ano começou com a especulação da imprensa de que o
então deputado do MDB Iran Barbosa seria convidado para assessorar politicamente o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS).
Mas, parece que foi o próprio Barbosa que sugeriu o nome do
ex-presidente da Assembleia e colega de partido, Adalclever
Lopes, para o posto de consultor político. Em síntese, aos
poucos, o prefeito da capital vai se preparando politicamente
para voos mais altos, podem apostar.

Mídias e as mulheres
“Com o advento das mídias sociais, os autores de assédios
estão na berlinda. Eles agora são denunciados com mais facilidade, já que antes só as delegacias especializadas poderiam
dar sequência a essas denúncias”. Opinião do filósofo Luiz
Felipe Pondé. Ele acrescenta: “As vítimas podem colocar a
boca no trombone”.

Políticos sem prestígio
“Os políticos precisam ser mais sinceros, prometer menos
e realizar mais, falar pouco e agir. Só assim eles teriam mais
credibilidade junto à opinião pública”, opinião do professor
universitário, Paulo Roberto de Gouvêa Medina.

E C O N O M I A
Aplausos na Assembleia
Durante a solenidade de posse dos novos deputados, o
ex-presidente da Assembleia Romeu Queiroz, ao ter o seu
nome citado pelo locutor oficial, foi aplaudido efusivamente.

Bolsa sobe 15%, mas só 43% dos
fundos rendem acima da Ibovespa
Será que o momento é bom para investir?

Assembleia II
Outro fato chamou a atenção durante a escolha na Mesa
Diretoria da Assembleia: o deputado Braulio Braz (PTB) votou para a escolha do cargo de presidente e na sequência se
ausentou do plenário sorrateiramente, deixando de votar em
todos os demais membros.

Funcionários privilegiados
Para o jurista paulistano Modesto Carvalhosa, antes de
discutir a Reforma da Previdência nos bastidores no Congresso
Nacional, os membros do Governo Federal deveriam levar o
tema para discussão nos quartéis, nos tribunais e junto ao
Judiciário em geral. Pois, segundo ele, lá existem cerca de 12
milhões de funcionários ganhando aposentadoria gordas e
isso é que tem desequilibrado as contas do governo. “A pressão
para que a reforma seja a mais simples possível, não mexendo
no privilégio de muitos, vem também desta casta”, sentencia
o reconhecido jurista.

Prefeito desanimado
Quem teve oportunidade de manter contato com o prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), recentemente, ficou
nitidamente impressionado com seu desânimo. Ex-secretário
de Estado e ex-deputado Borges, segundo consta, está arrependido de ter deixado de ser deputado para voltar ao comando
da cidade. Coitado dele, sô.

Sucessão em MOC
Amigos do deputado Gil Pereira (PP) negam que ele tenha
pretensão de disputar a prefeitura de Montes Claros no próximo
ano. “A não ser que o cavalo venha arreado”, dizem.

Ontem e hoje
“Ao longo das últimas décadas, o MDB sempre foi um partido do poder, tanto no plano nacional como na maioria dos
Estados brasileiros. Mas agora, perdeu densidade. É uma Sigla
rachada, com possibilidade de ser esquecida pela população
de eleitores mais jovens”. Opinião do historiador Jaime Pinsky.
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Da redação

mercado de ações é uma verdadeira
montanha-russa. Em 2018, a Bolsa
subiu 15%, mas o crescimento se
deu mediante a muitas curvas e
incertezas: greve dos caminhoneiros, cenário
externo e, principalmente, o período eleitoral,
contribuíram para a volatilidade do setor.
Essa incerteza transpareceu no fato de
que apenas 43% dos fundos de ações renderam acima do Ibovespa - principal índice de
ações brasileiro. O especialista em finanças e
fundador da Financier Academy Gilvan Bueno
diz que alguns acontecimentos vão surgindo
e mudando o mercado, como a atividade
econômica, desemprego, comércio e indústria
se recuperando.
Ele acrescenta que o consumo vem subindo no Brasil, mas que ainda assim o índice
de desemprego está em alta. “O que está
alavancando os investimentos é a expectativa
da Reforma da Previdência. A alta é mais pela
perspectiva do que pelos fundamentos”.
E no meio disso tudo, a pergunta que não
quer calar é: será que vale a pena investir?
Bueno explica que, em longo prazo, os estudos mostram que o ganho do mercado de
ações em um cenário otimista foi muito maior
do que o de renda fixa, pois pode oferecer
um valor maior do que a taxa de mercado e
poupança.
Porém, isso é incerto e requer atenção.
“Algo repentino pode mudar o comportamento
da empresa. O que houve com a Vale é um
exemplo disso. A empresa caiu R$ 72 bilhões
em valor de mercado, 24% em um dia. Por isso,
é preciso um planejamento”.
O ideal é que a pessoa invista apenas uma
parcela de seu patrimônio, nunca o valor total,
justamente pela imprevisibilidade. “É algo que
não é controlável, dessa forma é preciso ter
uma pequena parcela e o que chamamos de
diversificação, ou seja, não colocar todos os
ovos numa mesma cesta”.

Quero investir?
Bueno esclarece que existe dois caminhos
para investir na Bolsa de Valores. “O primeiro é
tomando a decisão e realizando a escolha dos
ativos. Para isso, é preciso fazer uma conta em
uma corredora e ter acesso ao home broker –
plataforma online de compra e venda de ações.
A outra é fazer isso pelos fundos de investimentos, que são condomínios no qual as pessoas
se reúnem – isso é bastante comercializado nos
bancos e também em corretoras independentes.
Em resumo, ou você compra diretamente ou
contrata um fundo para selecionar os melhores
ativos”.
O valor para investimento varia. “Se for por
fundo, a pessoa pode investir com ações a partir
de R$ 100, se for comprando as ações diretamente, um lote mínimo pode estar entre R$ 1
mil e R$ 2 mil. Quando se compra diretamente,
é possível que haja corretagens e elas podem
aumentar os custos, enquanto que no fundo,
você só tem a caixa de administração”.

Virei sócio
Quando uma pessoa adquire uma ação,
ela se torna sócia da empresa. “A companhia
tem pequenas frações no mercado secundário
e quando se adquire, você passa a ter direito a
elas. Existem dois tipos: as ordinárias que dão

direito a voto; e as preferenciais, que é quem
tem preferência no caso da falência”.
Segundo Bueno, esse valor investido vai para
outro detentor. “É como uma troca e à medida
que o valor vai aumentando, seu patrimônio
cresce. Essa é a mágica do mercado, o valor
sobe e a empresa ganha mais confiança e,
consequentemente, aumenta seu lucro. Depois
ela devolve isso para seus acionistas”.
Contudo, o especialista faz um alerta: “É
preciso continuar de olho nos lucros, porque
algumas pessoas saem da empresa quando ela
passa a não oferecer rentabilidade ou quando
a concorrência aumenta. Existem casos de
companhias que dominavam o mercado e,
hoje, passam por prejuízos, como Saraiva, Cielo
e Kodak”.
No entanto, ele assegura que quando a
empresa é forte, tem bons fundamentos e baixo
endividamento, é uma oportunidade. “Se ela
tem valor de mercado, participação, estratégias
e diversificação mundial é vantajoso ser sócio
em longo prazo”.
O mercado de ações, conforme conclui o
especialista, dá a oportunidade de viver um
outro tipo de rentabilidade. “Ele tende a superar
a poupança, tesouro direto, mas é preciso entender os riscos. O setor vem com tudo porque as
taxas caíram e os investidores precisam buscar
uma nova rentabilidade”.

Brasil, segura essa onda
“Um viaduto caído em São Pulo, incêndios que tomaram
conta do Ceará durante um mês e rompimento de barragem
em Brumadinho resultaram em problemas sérios ao meio
ambiente e perdas enormes de vidas humanas. O Brasil nitidamente está em período de calamidade geral”. Opinião de
jornalistas de Brasília.

Bancada poderosa
Comentando sobre política na Globo News, o jornalista
Gerson Camarotti rememorou: “A bancada de parlamentares
ligados às mineradoras é multipartidária, vai do PT ao PSDB,
com forte esquema montado também junto ao Palácio do
Planalto”.

Fiscalização rigorosa
Comentando sobre o desastre da barragem Mina Córrego
do Feijão, em Brumadinho, o economista Roberto Giannetti
disse: “Há necessidade de uma manutenção e de fiscalização
permanente em todas as grandes estruturas e obras, não
somente nas barragens, como tem acontecido”.

João Carlos Marchesan
Presidente do Conselho de Administração da Abimaq – Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas – Contato: simone@comuniquese1.com.br

Abertura!
A necessidade de novidades, por parte de
nossa sociedade, não se restringe ao campo
da moda ou do consumo, mas alcança até
áreas insuspeitas, como a economia. Nos
últimos anos, por exemplo, a solução para
o crescimento econômico passou por várias
ideias que foram consumidas rapidamente
e substituídas sempre pela novidade mais
recente.  
A moda atual, neste campo, não é propriamente nova e elege a abertura comercial,
de preferência ampla e unilateral, como o
remédio infalível para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos
brasileiros tanto de bens quanto de serviços,
via maior concorrência com os produtores
externos, o que traria como consequência a
retomada do crescimento.
A ferramenta para tanto é uma forte
redução das atuais alíquotas do imposto de
importação, eventualmente até zerá-las. Ora,
se isto resolve nossos problemas, por que temos e mantemos o imposto de importação?
Antes que alguém pense que se trata de mais
uma jabuticaba, é bom esclarecer que todos
os países do mundo taxam, em maior ou
menor grau, os produtos e serviços que eles
importam.
É bom deixar claro que as tarifas alfandegárias não foram criadas para os governos ar-

recadarem mais, ainda que, eventualmente,
seu efeito não seja desprezível. A razão para
sua existência é a de cumprir outra função,
ou seja, equalizar a diferença de custos de
produção internos e externos ou em casos
mais específicos proteger a indústria local da
concorrência externa.
No caso brasileiro houve alguns períodos
nos quais as tarifas alfandegárias foram utilizadas para proteger setores nascentes como
no caso da indústria da informática ou, mais
antigamente, os governos usaram e abusaram deste recurso para restringir importações,
em função das históricas dificuldades do país
em conseguir dólares suficientes para pagar
nossas importações.
Nas últimas décadas, entretanto, o imposto de importação, em maior ou menor grau,
tem cumprido seu papel de compensar as
eventuais diferenças de custos internos face
aos externos, quando devidas a fatores sistêmicos e não especificamente às deficiências
da indústria brasileira. Assim, antes de afirmar
que nossas tarifas são altas, é necessário verificar se elas cumprem o papel para o qual
foram criadas, ou seja, se elas compensam
o custo Brasil.
Os custos adicionais, em relação aos
principais concorrentes externos, que o país
impõe a quem aqui produz, ou seja, o custo

Brasil é atualmente da ordem de 30 pontos
percentuais, o que significa que a tarifa
média brasileira deveria ser de 21% apenas
para compensar o fato de que produzir aqui
é mais caro do que lá fora. A consequência
é que a produção brasileira, com uma tarifa
nominal média ao redor de 14%, não está
sendo protegida.  
Nossas tarifas alfandegárias têm muitos
defeitos começando com o fato das alíquotas
de matérias primas serem, às vezes, assemelhadas às de produtos finais mas, as acusações de que são muito altas levam em conta
apenas o valor nominal do imposto, quando,
na realidade, face ao elevado custo Brasil,
são um verdadeiro subsídio às importações,
fato comprovado pelos enormes déficits na
balança comercial dos manufaturados, em
períodos de crescimento do país.
Assim, por uma questão de bom senso,
a prioridade a ser enfrentada pelo próximo
governo, dentro de uma agenda de competitividade, é a redução sistemática do custo
Brasil promovendo uma reforma tributária
que simplifique o sistema e redistribua impostos entre os diversos setores e uma redução
dos juros reais de mercado ao nível de nossos
concorrentes, apenas para ficar com os dois
principais fatores. Depois disso poderemos
voltar a falar de abertura, sempre negociada.
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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

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Em 2018, uma nova cervejaria foi
registrada a cada 2 dias no Brasil
Minas Gerais é o terceiro Estado com mais fábricas no país
Loraynne Araujo

A

Santa Catarina (34,6%), São Paulo
(33,01%) e Minas Gerais (32,2%)
também tiveram ampliações.
O presidente da Associação
Brasileira de Cerveja Artesanal
(Abracerva), Carlo Lapolli, diz que
o mercado de cervejas artesanais
já representa 2,7% do que é consumido e que, atualmente, o Brasil
está passando por uma “revolução
cervejeira”. “O consumidor está
conhecendo e aprendendo a gostar das cervejas artesanais. Nós já
somos o terceiro maior mercado
do mundo e a abertura de novas
fábricas é para justamente acompanhar essa demanda”.
Bruno Dupon

s cervejas artesanais já
entraram no gosto do
brasileiro e uma prova
disso é o aumento da
quantidade de fábricas desse produto. Segundo dados divulgados
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
o Brasil teve 210 novas cervejarias
registradas no ano passado, ou
seja, um novo empreendimento a
cada 2 dias. Dos 5.570 municípios
brasileiros, 479 já possuem pelo
menos uma registrada.

Os números mostram que
esse setor segue em crescimento
e manteve o aumento de 30%
assim como nos anos anteriores,
sendo que o ranking de Estados
com mais fábricas não se alterou
e o Rio Grande de Sul segue com
a maior concentração: 186 fábricas
de cerveja. São Paulo (165), Minas
Gerais (115), Santa Catarina (105)
e Paraná (93) completam a lista.
Já em relação ao aumento das
fábricas, o índice mais expressivo
foi do Espírito Santo, afinal o Estado
fechou 2017 com 11 cervejarias e
em dezembro de 2018 tinha 19,
72,7% a mais. Paraná (38,8%),

Ainda de acordo com a pesquisa, o volume de registros de cervejas e chopes também foi destaque
no período: 6,8 mil novos rótulos
em 2018. O valor que supera
outros mercados representativos,
como o de polpas de frutas, vinhos
e bebidas mistas; Minas Gerais,
São Paulo e Rio Grande do Sul
tiveram mais de mil registros cada.
Para o ano de 2019, Lapolli
acredita em novos números bons
para o setor. “Mesmo com a recessão estávamos crescendo, então,
agora, com a economia voltando
ao normal, esperamos um aumento nas vendas ainda maior, porém
ainda estamos esbarrando na
burocracia. As grandes cervejarias
não pagam nem a metade do imposto que os pequenos produtores
arcam. A redução das tarifas é
uma luta antiga que vai continuar
neste ano”.

Emprego
De acordo com dados da Abracerva, as cervejarias com menos
de 100 funcionários geraram 1.114
novas vagas de janeiro a dezembro
de 2018 - número 20% maior do
que as grandes indústrias, que
determinaram 828 postos de trabalho. Estima-se que as cervejarias
de 1 a 99 funcionários empreguem
3,6 mil pessoas no país.

CDL/BH faz doação
para Bombeiros
em Brumadinho

1 - Uaimií

Rua Grão Mogol, 1.176 - Sion

2 - Protótipo Bar Rua Prof. Galba Veloso, 206 - Sta. Tereza
3 - Hofbräuhaus

Avenida do Contorno, 7.613 - Lourdes

4 - Mercado
Central

Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro

5 - Ateliê Wäls Rua Gabriela de Melo, 566 - Olhos D’Água

Cervejarias no Estado
O sócio-fundador da cervejaria
Krug, uma das mais tradicionais
no Brasil e com 21 anos de atuação no mercado nacional, Herwig
Gangl também está otimista com
o mercado de cervejaria em Minas
Gerais. “No ano passado, conseguimos um lucro 20% superior em
relação a 2017. Para este ano, estamos esperando algo na casa dos
30%. Os produtos mineiros estão
ganhando cada vez mais mercado,

pois o consumidor aceitou bem e,
por isso, há uma onda de novas
microcervejarias. E a cada novo empreendimento, um novo divulgador
das cervejas artesanais surge”.
Gangl acrescenta que há um
mix de mais de 20 tipos de cervejas, no entanto, a mais apreciada
pelos mineiros continua sendo a
lager. “Nos últimos anos, houve
um aumento no consumo das cervejas especiais, porém a tipo lager
ainda representa mais de 50% das
vendas totais”, finaliza.

Quem quer ser promovido faz

MBA no Senac.

os bombeiros ficam sem ter como
alternar meias e peças íntimas.
“Sabemos da situação crítica e
dos desgastes físicos e emocionais
pela qual esses profissionais vêm
passando. A intenção da CDL/BH
é apoiar o trabalho da corporação
e proporcionar segurança e conforto para os bombeiros que estão
trabalhando direto com o resgate”,
explica o presidente da CDL/BH,
Marcelo de Souza e Silva.
A entrega das doações foi
feita na sede do 1º. Batalhão de
Bombeiros Militar que fica na
Rua Piauí, 1.815, bairro Cruzeiro.
Em seguida elas seguiram para o
Posto de Comando do Corpo de
Bombeiros, Polícias Militar e Civil
em Brumadinho.

William Rodrigues,
aluno Senac que
conquistou o
que importa.

Bráulio Filgueiras

Para colaborar com o trabalho
dos bombeiros militares no resgate
das vítimas da tragédia em Brumadinho, a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)
doou 900 pares de meias e 900
peças íntimas para os profissionais
que estão atuando diretamente
com a lama proveniente do rompimento da barragem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros,
existem cerca de 320 bombeiros
que estão desempenhando essa
atividade no município.
Como essas peças não são ressarcidas pelo Estado e o ideal é que
sejam descartadas em virtude da
lama contaminada e das possíveis
lesões na pele, proveniente do
contato intenso com os rejeitos,

Lugares para beber cerveja
artesanal em BH:

Em até 24x R$ 326,00 sem juros
Campanha válida para cursos iniciados em 2019.

INSCREVA-SE:
0800 724 4440 | posgraduacaosenac.com.br
Conheça também nossos cursos de Graduação e Técnicos.

Capitão Alcântara, Marcelo de Souza e Silva,
Coronel Matuzail Martins, Guilherme Belmani

Vantagens para você:
Networking;
Metodologia diferenciada;
TCC baseado na vivência
profissional do aluno;
Corpo docente altamente
qualificado.
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ZEMA NA FAEMG

Governo de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) participou de uma reunião com o
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg), Roberto Simões.
“Como bom conhecedor da realidade do interior do Estado, vi como
essas regiões se desenvolveram, principalmente, devido ao agronegócio.
Então tenho plena ciência da importância da atividade para Minas Gerais.
Como foi mostrado aqui, somos primeiro, segundo e terceiro colocados em
uma série de atividades do agronegócio. Agora vamos trabalhar para melhor
ainda mais essas posições”, afirmou Zema.

DA COCHEIRA

A NI V E RS A RI A NT E S

Adriana Branco continua sendo uma das mais importantes
assessoras do prefeito Alexandre Kalil (PHS). Nada esquenta em
sua mesa. Despacha tudo e dá retorno das demandas.

Domingo, dia 10 de fevereiro

Falando em prefeitura, a nossa primeira-dama, Ana Laender,
acaba de inaugurar, no saguão do prédio da prefeitura, uma
grande exposição de fantasias de Carnaval destacando as escolas e
blocos de Belo Horizonte e as que fizeram sucesso com os mineiros
na Marques de Sapucaí. Nota 10 pelo seu esforço de despertar nos
belo-horizontinos o gosto pela folia.

Segunda-feira, 11

Juarez Bahia Mascarenhas
Inês Alves Kifer
Maurício Cesar

Jadir Elon Braga
Fernando de Castro
Tatiana dos Santos

O governo federal está anunciando o corte de 21 mil cargos
comissionado. Ainda há a caça aos petistas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Pela primeira vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico de BH, Cláudio Beato, está planejando um projeto
para melhorar o índice de desenvolvimento da cidade, no qual abrange os
principais aspectos das regiões. Na cidade existe vários tipos de comércio
que nunca foram levados em consideração, que precisam ser identificados e
colocados em mapas para facilitar o consumidor a encontrá-los. Além disso,
o secretário vai levar em conta também a história dos locais, procurando não
ferir aspectos urbanos que facilitaram na criação da vocação econômica.
Tudo isso, segundo ele, vai ajudar o crescimento da cidade, com segurança,
iluminação e urbanização. O projeto vai ser entregue ao prefeito Alexandre
Kalil (PHS) nos próximos dias e, com certeza, ele vai autorizar sua execução.

Maria de Lourdes Brandão
Paulino Cícero de Vasconcelos
Hamilton Ferreira
Lelíse Costa - Edição do Brasil

O ministro Sérgio Moro não está brincando. Já apresentou
o primeiro projeto que prevê dar uma dura nos malandros e
bandidos. E ele tem razão. Há poucos dias, a polícia prendeu,
em Minas, mais precisamente na cidade de Betim, um bandido
que estava com armas, munições e drogas. Ele não ficou preso
nem 2 dias. Saiu da cadeia e matou a mulher a machadadas. Se
já existisse a lei do Moro, o bandido não teria tempo de praticar
mais esse crime.

Quarta-feira, 13
Sueli Curvelano
Deusdett Maciel
Ana Paula Camargo

As obras da 381 estão devagar quase parando. Quem passa
pela estrada, gasta 3 horas para percorrer 60 quilômetros.

Quinta-feira, 14
Marcelão Diniz
Dr. Clésio Basileu
Divulgação

Presidente da Faemg, Roberto Simões, e o governador Romeu Zema

Terça-feira, 12

Sexta-feira, dia 15
Simone Barbosa – Gab. do prefeito Alexandre Kalil
Ezequiel de Melo Campos
Lúcio Perez- Assembleia Legislativa
Ex-deputado Alcyr Nascimento
Jornalista Fagundes Murta

Sábado, dia 16
Eloiza do Prado – Contagem
Walace Soares Rocha
Carlos Pedrosa

A todos, os nossos Parabéns!
Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz; presidente da CDL/BH, Marcelo
de Souza; e o coronel Gedie Christian Rocha durante evento na ALMG

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Prêmio Sesc de Literatura
está com inscrições abertas
O Prêmio Sesc de Literatura
está com inscrições para a edição
2019. Os autores estreantes podem
concorrer nas categorias romance
ou conto, com obras inéditas. Serão aceitos livros destinados ao público adulto e escritos por maiores
de 18 anos. As inscrições gratuitas
e feitas online vão até o dia 14 de
fevereiro. O edital com o regulamento completo pode ser conferido
em www.sesc.com.br/portal/site/
premiosesc.
O objetivo da premiação é
identificar novos escritores, cujas
obras possuam qualidade literária
para edição e circulação nacional.
Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora
Record, com tiragem inicial de 2
mil exemplares. Reconhecido como
uma das mais importantes premiações do gênero no país, o Prêmio
Sesc foi criado em 2003 e ganhou
importância por ser destinado
exclusivamente a novos autores,
abrindo as portas do mercado editorial aos estreantes. Os livros são
inscritos pela internet, protegidos

Sesc

ZEMA NA BERLINDA - Os 31 novos deputados e os 46 reeleitos na última
eleição estão esperando um encontro com o governador Romeu Zema (Novo).
Todos entendem as dificuldades que ele enfrenta para administrar a máquina
pública, mas entregar um projeto de reforma administrativa na Assembleia
não é suficiente. Zema vai ter que receber deputados e conversar muito, porque as demandas de cada um são enormes. O vice-governador Paulo Brant
(Novo), que tem gosto pela política, é quem vem recebendo essas solicitações.

por pseudônimos. Ou seja, quem
avalia os livros não sabe quem os
escreveu.
Na última edição, os vencedores foram a carioca Juliana Leite, na
categoria romance com “Entre as
mãos”, e Tobias Carvalho, gaúcho,
ganhador da categoria conto, com
“As Coisas”. “Há 4 anos, quando
comecei a escrever esse romance,
a circunstância mais fabulosa que
me ocorria, em sonho mesmo, era
ganhar o Prêmio Sesc”, declara
Juliana, que após a premiação
do Sesc, ganhou o Prêmio da
Associação Paulista de Críticos de
Arte (APCA). Já Tobias reforça que

“vencer foi a melhor maneira de
começar a carreira literária, com
um aval importantíssimo”.
Nos últimos anos os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura
também se destacaram em outras
importantes premiações. Entre eles
estão Franklin Carvalho, ganhador
com o Romance “Céus e Terra”,
em 2016, e vencedor do Prêmio
São Paulo de Literatura 2017; a
paulista Sheyla Smanioto Macedo,
vencedora da edição 2015, com o
Romance “Desesterro”, conquistou o Prêmio Machado de Assis
2016. Marcos Peres, com “O Evangelho Segundo Hitler”, vencedor
do Prêmio SP de Literatura 2014
na categoria estreantes; e Debora
Ferraz, autora do livro “Enquanto
Deus não está olhando”, vencedora
do Prêmio São Paulo de Literatura
2015.
Em 2018, o Prêmio Sesc teve
um total de 1.540 inscritos, sendo
141 de Minas Gerais. O projeto existe há 15 anos e a mineira, Gabriela
Gazzinelli, em 2010, foi ganhadora
com o romance Prosa de papagaio.
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Daniel Amaro

A

mado por uns e odiado por
outros, o horário de verão
chega ao fim à 0h do dia
17 de fevereiro e todos os relógios
devem ser atrasados em uma hora.
Esses 60 minutos a menos podem
afetar o funcionamento do organismo de diferentes maneiras, como
sonolência e alterações no apetite.
Leva um tempo para readaptar o
corpo aos efeitos da mudança repentina na rotina. Mas como seria
possível minimizar os impactos?
Para o clínico geral Antônio
Monteiro, a explicação para essas
alterações é simples. “O relógio
biológico é o maior responsável.
Ele é o mecanismo que controla os
horários que temos fome, quando
vamos dormir, precisamos utilizar
o banheiro etc. Atrasar os ponteiros em uma hora pode fazer com
que algumas pessoas tenham
problemas”.

A melhor forma
de minimizar as
consequências
é se antecipar
à mudança

Ainda segundo Monteiro, o fim
do horário de verão traz mais transtornos do que quando ele começa.
“Para aqueles que precisam acordar
cedo para trabalhar ou estudar,
os efeitos são mais perceptíveis. A
tendência é dormir mais tarde, mas
nosso relógio biológico está programado para acordar mais cedo. Isso
pode causar efeitos na capacidade
de concentração. O resto consegue
se adaptar mais facilmente”.
Ele lembra que é uma desregulagem temporária. “O corpo pode
levar de 2 a 7 dias para voltar ao
seu ritmo normal. A melhor forma
de minimizar as consequências é se
antecipar à mudança. Durante a semana que antecede o fim do horário
de verão, tente dormir pelo menos 15
minutos mais cedo todos os dias”.

Divulgação

Saiba como adaptar o corpo aos
efeitos do fim do horário de verão
Especialista diz que
leva de 2 a 7 dias
para se acostumar
ao novo horário

Adaptação
O publicitário Tarcísio Gomes diz
que demora a se acostumar novamente com a rotina. “Nunca gostei
do horário de verão e não vejo sentido
algum para continuar com a prática.
Quando começa, acabo tendo horas
a menos de sono, pois durmo tarde
e tenho que acordar cedo. E quando
termina, o corpo custa a adaptar ao
horário normal e sempre fico com
uma sensação de cansaço”, reclama.

Orientações
O clínico geral recomenda
não fazer atividades físicas exageradas durante à noite. “Exercício
intenso ativa o sistema nervoso
central e dificulta dormir mais

cedo. Prefira atividades leves
como uma caminhada”. Ele
orienta também a relaxar na
hora de deitar, se possível em ambiente com pouca luz, silencioso
e confortável.
Entre outras dicas do especialista está o desligamento total do

Agnaldo Lopes Silva Filho
Ginecologista Oncológico da Rede
Mater Dei e professor da UFMG

Visita ao ginecologista
na terceira idade
U
m dos fenômenos
mundiais mais evidentes está no envelhecimento populacional que
requer cuidados para ocorrer
saudavelmente. Conforme
o IBGE, a expetativa de vida
da brasileira é 79,4 anos. E
esse processo precisa abordar a menopausa, a última
menstruação, pois, muitas
vezes, o termo é empregado
indevidamente para designar
o climatério, fase de transição
do período reprodutivo, ou
fértil, para o não reprodutivo.
Também se deve ressaltar
a importância do rastreamento de câncer. Os exames
preventivos como papanicolau (câncer de colo de útero), a mamografia (câncer
de mama) e a colonoscopia
(câncer colorretal) são recomendados. É fundamental
avaliar o calendário vacinal,
principalmente, as vacinas
antipneumocócicas e contra
o herpes zoster.
Outro cuidado observado
está na atrofia vaginal, causada por uma redução na produção de estrogênio comum
nessa faixa-etária. A reposição
hormonal ou mesmo a utilização de hormônios locais ou
outros medicamentos são sugeridos para melhorar os sintomas. A mucosa vaginal fica
atrófica, sendo predisposta a
infecção urinária e dificuldade
nas relações sexuais, entre
outras situações.
Ultimamente, observa-se
uma mudança na sociedade com uma valorização da

sexualidade feminina nessa
faixa-etária. Por outro lado, as
doenças como a Aids também
acometem esse público. A
disponibilização de medicamentos para disfunção erétil
aumentou o ato sexual na
terceira idade. O preservativo
é o método mais simples e
eficaz para prevenção contra as Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs) sendo
indispensável durante qualquer relação sexual (oral, anal
e vaginal).
As DSTs na terceira idade
ainda são um tema polêmico,
em decorrência da complexidade clínica e da forma como
são abordadas. Entretanto, as
mudanças comportamentais
e sexuais nessa faixa-etária
dependem de melhor entendimento sobre a mudança
considerável no perfil do idoso
brasileiro. A incidência de
DSTs nesse período preocupa
os profissionais do cuidado
clínico. Conforme dados do Ministério da Saúde, cerca de 4%
a 5% da população acima de
65 anos apresentam alguma
doença transmitida sexualmente. Os dados do Boletim
Epidemiológico apontam que,
em 2016, quando foram registrados 1.294 casos, houve um
crescimento de 15% no índice
de pessoas acima de 60 anos
com o vírus HIV.
As DSTs mais comuns
nessa idade são Aids, HPV,
hepatite B e C. O tratamento
das DSTs deve ser feito com a
análise dos dois parceiros para
tratá-los simultaneamente

e evitar recorrência ou disseminação.
O rastreamento é recomendado para mulheres entre
25 e 64 anos que já iniciaram
atividade sexual com a repetição do exame papanicolau
a cada 3 anos, após dois
exames normais consecutivos
realizados com um intervalo
de um ano.
A Sociedade Brasileira de
Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem
(CBR) e a Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)
recomendam a mamografia
anualmente, a partir dos 40
anos, visando o diagnóstico
precoce e a redução da mortalidade. A medida difere das
recomendações atuais do
Ministério da Saúde ao estabelecer o rastreamento bianual,
a partir dos 50 anos, excluindo
dos programas de rastreamento uma faixa importante da
população (mulheres entre
40-49 anos), responsável por
cerca de 15% a 20% dos casos
de câncer de mama.
Envelhecer com saúde é
avançar em um estado de
completo bem-estar físico,
mental e social e, não, simplesmente, a ausência de
doenças ou enfermidades. O
envelhecimento adequado é
uma consequência de um cotidiano saudável. A qualidade
de vida deve ser uma meta,
desde que com segurança e
com orientação de um ginecologista.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

celular, televisão ou computador.
“Esses equipamentos emitem a
chamada luz azul e atrasam a
produção da melatonina. Em último caso, se for usar algum desses
aparelhos, evite assistir conteúdos
agressivos, pois eles influenciam
na qualidade do sono”.

Para a nutricionista Elaine Toledo, nesse período de transição
é comum sentir dificuldade para
dormir. “Existem alimentos que
podem amenizar o problema. Invista
na ingestão de leite, banana ou chás
de hortelã e erva cidreira. Todos facilitam a produção do hormônio do

sono. O que deve ser evitado são as
bebidas com cafeína, principalmente
durante à noite. Prefira refeições leves para não deitar com o estomago
cheio demais. Procure manter os
mesmos horários. Se tem costume
de almoçar ao 12h, mantenha esse
hábito na mesma hora”, conclui.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Perdoar ou não?
Eis a questão
C

Da redação

onseguir perdoar alguém
que nos magoou é para
muitos uma tarefa difícil.
Mas, há quem diga que
o perdão faz bem para a alma e
o coração. Mas, será que, de fato,
esse ato é tão libertador quanto
falam? A psicóloga Luisa Conrado
explica que sim.
Ela acrescenta que perdoar é
liberar o outro da dívida que tem
com a gente. “Não se trata de
esquecer o que passou, mas deixar de querer uma compensação
por aquilo. O ato alivia ambas as
partes, é como parar de cobrar e
ser cobrado”.
Contudo, Luisa explica que é
difícil, pois ficamos apegados à dor.
“Não entendemos porque o outro
agiu daquela forma, ou seja, não
temos empatia com quem nos causou dor. Somos todos humanos e,
inevitavelmente, vamos machucar
outra pessoa”.
A psicóloga diz que, mesmo
perdoando, é possível seguir sem
a pessoa na sua vida. “Perdão
não significa voltar a ficar tranquilo com alguém, mas que você
compreendeu e sabe que ela não
pode fazer nada para que você se
recupere do que te machucou”.
Ela faz uma analogia para que
se possa compreender melhor

como cada indivíduo pode agir
nesses casos. “Perdoar e não
querer mais contato com quem
te magoou é super-humano e um
direito. Liberamos o outro da dívida, mas não precisamos continuar
fazendo negócios com ela”.
Luisa esclarece que é essencial
compreender o contexto da situação, as partes e refletir o espaço
que aquilo ocupa em nossas vidas.
“Tem uma frase do filósofo Sartre
que diz: ‘Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o
que eu faço com o que fizeram de
mim’. Guardar ressentimento não
é bom”.
O caminho até o ato de perdoar é delicado, mas, às vezes, o
sentimento vem sem percebermos.
“A gente segue em frente sem a necessidade de cobrar, tirar satisfação
ou querer uma compensação e isso
já é uma forma de perdão”.

Cada situação uma sentença
Foi o que aconteceu com A.R*
e seu pai. “Minha mãe queria se
separar e ele não aceitava, no Réveillon íamos para a casa da minha
irmã e ele se opôs. Queria manter
ela presa. Fui tentar conversar
e ele começou a quebrar tudo,
tentou me agredir e começou a
me enforcar. Depois desse dia, ele
morreu pra mim. Eu falava para as
pessoas que não tinha pai”.

O sentimento começou a mudar após a perda de um tio. “Ele
era uma das pessoas que eu mais
amava na vida e fiquei pensando
em como as coisas acontecem sem
avisar. Pensei muito no meu pai e
refleti que, apesar do erro dele, a
vida poderia tirar ele de mim na
mesma velocidade, mas relutava
porque a mágoa era grande”.
O tempo foi passando e, mesmo sem receber um pedido de
perdão, a dor no peito foi aliviando.
“Foi difícil, principalmente porque
ele não me procurou depois, mas
eu estava leve, a mágoa e o ódio
não faziam mais parte de mim.
Senti que perdoá-lo foi melhor até
pra mim do que pra ele, e realmente foi. Para ele, foi receber a
ligação de uma filha, pra mim, foi
tirar uma dor que não deveria mais
carregar no meu coração”.
B.P* está buscando formas
de encontrar o perdão. “A pessoa
que estou me relacionando me
traiu. No começo foram mentiras
que acabei descobrindo e depois a
traição. Foi um processo doloroso e
ainda está sendo. Queria conseguir
perdoar e seguir em frente, mas
não sei se consigo”.
Ela se sente, de alguma forma,
presa ao relacionamento. “Eu
tenho medo de não perdoar e ser
injusta, também temo perdoar,
passar por um longo processo de
cicatrização e acontecer tudo de

novo. Quando a pessoa te machuca tantas vezes seguidas, você nem
sabe se vale a pena”.
Para ela, o perdão a ajudaria
seguir com a vida. “É muito confuso, mas, às vezes, parece que é
impossível entender o porquê da
pessoa ter feito aquilo e tentar
continuar”, declara.
Já L.B* decidiu que, após ser
enganada por uma amiga no
trabalho, não há possibilidade de
perdão. “Eu indiquei ela para a
empresa na qual trabalhava. Passou um tempo e nós começamos,
indiretamente, a concorrer por
uma promoção. Só nós duas podíamos ser promovidas, dependia
da chefia escolher quem. E ela fez
o possível e o impossível para que
eu não fosse a escolhida. Não vou
ser hipócrita de dizer que torcia
por ela, afinal, do outro lado da
disputa estava eu. Mas se eles escolhessem ela, eu não ficaria com
inveja, ficaria feliz”.

A situação ficou ainda mais
delicada quando tudo isso custou
o emprego de L.B. “Ela fez fofoca,
intriga, me colocou contra algumas
pessoas importantes na empresa. E, por fim, manipulou uma
situação para parecer que eu não
havia feito meu trabalho direito.
Meu chefe percebeu isso e, em
uma conversa franca, acabamos
concordando que seria melhor me
desligar da companhia”.
Para ela, a amizade acabou ali.
“Eu a indiquei para a vaga e, antes
de qualquer trabalho, éramos amigas há anos. Nunca imaginei que
ela faria isso. Após um tempo, ela
começou a me procurar, se disse
arrependida, mas, pra mim, não
tem perdão. Isso só mostrou o tipo
de pessoa que ela é e não quero
gente assim na minha vida”.
De acordo com a psicóloga,
perdoar é um processo. “Muitas vezes não dá para desculpar quando
a dor está na carne viva. Mas quem

9 a 16 de fevereiro 2019
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sabe daqui há uns dias, meses ou
anos? A gente tem que respeitar o
próprio tempo até para perdoar”.
Ela garante que a consciência
do que houve é muito importante.
“O que aconteceu, o que esperava
que o outro fizesse, quais eram minhas expectativas, como me sinto
etc. O autoconhecimento nessa
hora é muito importante, assim
fica mais fácil entender porque
aquilo doeu”.
O autoperdão também é essencial. “A gente vive em um mundo
de culpa e em uma sociedade
pouco suscetível a erros. É fundamental reconhecer que a gente
fez o melhor que conseguimos
naquele momento da nossa vida,
estamos sempre aprendendo e
evoluindo. Se perdoar é um ato de
amor próprio”, finaliza Luisa.

*A pedido, os nomes das
personagens foram preservados
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Quase metade dos estudantes
querem aprender uma nova língua
A

no novo, metas novas. É
com essa disposição que
a maioria dos brasileiros
começam 2019. Uma
prova disso é que, de acordo com
pesquisa realizada, com mais de
20 mil pessoas, pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no
início do ano, 49,2% dos estudantes
querem aprender uma nova língua
neste ano.
Lilene Ruy, supervisora de Inclusão Social e Processos Personalizados do CIEE, acredita que
a vontade de dominar um outro
idioma está estritamente ligada ao
fato de aprender, principalmente,
o inglês, pois os estudantes estão
notando que há uma demanda
mercadológica por profissionais
que dominem essa língua.
“Na maioria das vezes, uma empresa, em especial as multinacionais
onde tem-se os melhores salários,
precisa de uma pessoa que seja fluente no inglês até para compreender e
executar as tarefas cotidianas. Sem o
inglês, quem está a procura de emprego fica restrito apenas às vagas que
não exigem o idioma e que podem
ter remuneração menor”.

Preço dos cursos
de idiomas
De acordo com uma pesquisa
realizada pelo Mercado Mineiro,
em Belo Horizonte, os cursos de
inglês para iniciantes podem ter
valores de R$ 90,00 a R$ 789,90
(variação de 777,67%); espanhol
de R$ 132,60 a R$ 1.020,00 (diferença de 669,23%); e francês de
R$ 156,83 a R$ 680,00 (disparidade de 333,59%).

Uma das pessoas que percebeu
a importância de se ter outro idioma é o estudante de jornalismo
Matheus Zanandrez. Ele relata
que está tendo dificuldade para
encontrar estágio devido a isso.
“Normalmente, as melhores vagas (que pagam bem e são mais
renomadas) exigem o inglês. Então
você manda o currículo completo,
cheio de experiência, mas com a
lacuna do idioma. É realmente um
diferencial”.

Hoje ele não está trabalhando formalmente, mas devido
a sua formação como músico,
dá aula e atua como sideman
(pessoa contratada para tocar
apenas em uma ocasião específica). “Neste ano vou começar a
fazer um cursinho, pois sinto que
não saber inglês me impossibilita de interagir com o mundo e,
até mesmo, de adquirir conhecimento, já que muita informação
não tem tradução. Por exemplo,

desde criança sempre gostei de
jogar videogame e vários jogos
são em inglês. Na época, eu
sabia muito pouco e isso me
impossibilitava de finalizar todas
as fases”.

Outros dados
O levantamento mostrou
também que ser voluntário e
fazer um intercâmbio cultural
são desejos de, respectivamente,
Pixabay

Loraynne Araujo

16,5% e 8,7% dos entrevistados. Lilene reitera que há uma
tendência desta nova geração,
que está começando a entrar no
mercado de trabalho, na qual o
emprego deve ser um local de
aprendizado e felicidade. “Diferentemente de outras gerações,
o jovem de hoje não quer apenas
ser feliz na sua vida pessoal, quer
também a satisfação no local de
trabalho. Para ele, o emprego
deve ser um local de constante
aprendizado e estimulante. Se
não tiver isso, rapidamente o
jovem vai procurar outro lugar”.
Ademais, uma segunda pesquisa realizada pelo CIEE, que
ouviu mais 21 mil pessoas, constatou que os jovens estão com
grandes metas de estudo para
2019. Enquanto 42,6% querem
entrar em uma faculdade, 23,7%
ainda vão entrar em um curso
superior e um total de 29,9%
desejam realizar um curso extracurricular. Menos de 4% dos
entrevistados responderam que
não possuem nenhuma meta
para este ano. “Em todo começo de ano, as pessoas colocam
metas para que aquele novo
período seja melhor do que o
anterior”, finaliza.

Conheça os principais
destinos de intercâmbio:

Conheça os principais
destinos de intercâmbio:

1- Vancouver, Canadá;
2- Toronto, Canadá;
3- San Diego, EUA;
4- Miami e Fort Lauderdale, EUA;
5- Nova York, EUA.

6- Londres, Inglaterra;
7- Dublin, Irlanda;
8- Sydney, Austrália;
9- Gold Coast, Austrália;
10- Auckland, Nova Zelândia.

A Música da Cidade terá sua
segunda edição em 2019. Será
um show especial com as bandas
Skank, Jota Quest, Tianastácia e
convidados em homenagem às
vítimas da tragédia de Brumadinho, no Grande Teatro Palácio das
Artes, no dia 14 de fevereiro. Para
este ano terá também a presença
da banda Lagum que começou seu
trabalho via redes sociais e, hoje,
já trilha uma carreira de sucesso.

Skank:

parou mais. Com dois álbuns ao vivo
e 10 de estúdio, a banda mais irreverente e criativa do Brasil completou
22 anos. No seu último trabalho o
álbum “Escorrega Um, cai 5” dão
uma satirizada na política brasileira.

Lagum

Jota Quest:
Uma das maiores bandas de pop
rock do Brasil com mais de 25 anos
de história. A soma de suas diferenças dá ao grupo uma estética única.
O prazer pelo palco e a afinidade
entre seus integrantes marcam esta
trajetória que, ao que tudo indica,
promete capítulos imperdíveis!

Tianastácia:
Consolidada no mercado musical brasileiro desde 2001 com uma
apresentação memorável na Tenda
Brasil no Rock in Rio a banda não

A banda surgiu com Pedro
Calais (vocalista e compositor)
e o guitarrista Jorge, em 2014,
quando Pedro decidiu, despretensiosamente, postar uma música
no Facebook. Eles começaram a
gravar canções e iam lançando
no YouTube. Em 2016 lançaram
o primeiro disco, com oito faixas,
intitulado “Seja O Que Eu Quiser”.
Com o tempo, o púbico mineiro
já estava conectado à Lagum, frequentando os shows, tocando nos
carros e fazendo parte de uma nova
fase. Hoje, a banda surpreendem
com o alcance no universo digital.

Todo este espetáculo será em
prol da Associação Querubins que
é uma entidade sem fins lucrativos, incumbida de desenvolver e
difundir a arte, a cultura e a educação. Suas atividades atendem
cerca de 200 crianças e jovens
da Vila Acaba Mundo e de outras
comunidades, buscando preservá-las do risco de marginalização e
profissionalizá-las por meio da
Arte-Educação. Ao pé da Serra do
Curral, em espaço de 10.000 m2
cedido pela Mineração Lagoa Seca
do Grupo Unitas, na Rua Correias
700, a Associação conta com sete
salas de aula, sala de dança, sala
multimeios, ginásio poliesportivo,
cozinha-escola, laboratório de
informática, biblioteca, horta orgânica e um estúdio de gravação,
em fase de conclusão.
Os ingressos custam a partir de
R$ 40 e você pode comprar online ou na bilheteria do teatro.
Divulgação

A banda foi formada em 1983
e lançaram o seu primeiro CD em
1992. De lá pra cá foram mais 12
discos cada um regado de sucessos
como Garota Nacional, Vou Deixar,
É Uma Partida de Futebol, Saideira,
dentre outras. A banda recebeu
premiação do Troféu Imprensa
como melhor conjunto musical
vários anos, Grammy latino como

melhor álbum brasileiro de rock.
Samuel Rosa como melhor cantor do prêmio Multishow dentre
outros. Em 2018 lançaram o projeto “Três primeiros” que reúne os
discos Skank em 1993, Calango de
1994 e Samba Poconé de 1996.

Podé Nastácia

Samuel Rosa

Rogério Flausino

Guilherme Dardanhan

Música da Cidade reúne Skank,
Jota Quest, Tianastácia e convidados

Novo Regimento Interno da
ALMG beneficia cidadãos

Hely Tarqüínio diz que medidas como essa evitam gastos
desnecessários e desperdício de energia e trabalho
Deste o dia 1º, entraram em vigor modificações no Regimento
Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que agilizam o trabalho legislativo, contribuem para a contenção de gastos
e ampliam a possibilidade de participação popular na produção
das leis. A reforma regimental foi feita por meio da Resolução
5.511, de 2015, resultado de oito anos de estudos e deliberações.
Embora a maioria das modificações interessem principalmente
às pessoas que acompanham e participam do processo legislativo,
algumas delas trazem benefícios para o público em geral. Um
exemplo é a regra que amplia a possibilidade de realização de
consultas públicas. Se antes elas só poderiam ser propostas pela
Comissão de Participação Popular, agora todas as 21 comissões
permanentes podem fazê-lo, a fim de colher sugestões para elaboração ou aperfeiçoamento de proposições.
A atualização do Regimento Interno determina também
que as conclusões do trabalho de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) não poderão mais ser revistas pelo Plenário,
fortalecendo esse instrumento de fiscalização social. Além disso,
a fim de economizar recursos públicos, a realização de visitas e
reuniões externas à sede do Poder Legislativo fica condicionada
à disponibilidade orçamentária.
É eliminada a necessidade de licença da ALMG para que
deputado seja processado. Essa alteração é uma adaptação a
mudanças já incorporadas pela Constituição da República. O
registro de presença dos parlamentares em Plenário também
se torna mais rígido, incluindo apenas aqueles que estão em
reuniões de comissão.
Uma das modificações que buscam agilizar o processo legislativo
se refere ao arquivamento de proposições ao final da legislatura. A
partir de agora, as proposições de deputados reeleitos não são mais
arquivadas e continuam sua tramitação do ponto em que estavam
na legislatura anterior, salvo se já estiverem na fase de votação. Com
essa continuidade dos trabalhos, serão preservados, também, os
pareceres já emitidos sobre esses projetos, evitando o retrabalho.
O 1º-vice-presidente da Assembleia, deputado Hely Tarqüínio
(PV), diz que medidas como essa evitam gastos desnecessários e
desperdício de energia e trabalho. Tarqüínio foi o relator do Projeto
de Resolução (PRE) 6/15, que tratou da reforma regimental.
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Mineirão recebe a 1ª
edição do VOE Mulher

PMCF

Coronel Fabriciano é
destaque em realização
de cirurgias eletivas

Durante 4 dias, elas vão se reunir para conversar sobre
empreendedorismo e demandas atuais relativas ao gênero
Loraynne Araujo

Desde de 2017, o hospital vem se
destacando pelo seu perfil cirúrgico

Além das palestras, haverá também outros
espaços, como o Arena Sebrae e Gourmet
Show. O primeiro será um local onde haverá
mentorias para quem deseja empreender,
orientações de como preparar um currículo
e se apresentar em entrevistas de emprego,
oficinas, palestras e rodada de negócios. Já o
segundo mostrará mais uma oportunidade de
recolocação no mercado de trabalho, afinal a
cozinha tornou-se uma boa oportunidade de
negócio para a mulher.

Futebol feminino em campo
Para fechar a primeira edição do VOE Mulher
será realizada uma partida de futebol feminino, cujos
ingressos serão obtidos em troca da doação de material de higiene pessoal para o projeto social do Tio
Flávio voltado para a população carcerária feminina.

Serviço - VOE Mulher
Data: 20 a 23 de março
Local: Estádio do Mineirão
(Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 - São José)
Mais informações: voemulher.com.br
Vendas: centraldoseventos.com.br/organizations/voemulher2019
Valor dos ingressos: R$ 10,00
Divulgação

Um espaço historicamente conhecido por ser
“lugar de homem” será tomado por mulheres.
Entre os dias 20 e 23 de março, das 10h às 19h, o
Mineirão sediará o VOE Mulher, evento que reunirá
mais de 60 atrações, entre palestras, workshops,
rodada de negócios e oficinas com atividades
voltadas para fortalecer as mulheres em todas as
esferas da vida.
Angela Paulo, uma das idealizadoras, conta
que a ideia surgiu a partir de sua vivência pessoal.
Nascida em Pedro Leopoldo, cidade localizada
na região metropolitana de Belo Horizonte, ela
diz que sempre viu a necessidade de mostrar
para o sexo feminino a importância do espírito
empreendedor. “O empreendedorismo pode
mudar vidas e, de alguma forma, sempre esteve
atrelado a várias mulheres que conheci durante a
minha trajetória. Percebi também que, às vezes, é
necessário apenas um empurrãozinho para elas
deslancharem”.
Outro ponto destacado pela idealizadora é que
será um evento no qual vai proporcionar encontro
entre mulheres reais, fortes, de grande representatividade, determinantes e bem-sucedidas em
sua área de atuação para inspirar outras. “Vamos
apresentar um conteúdo encorajador para que
quem for no VOE Mulher saia com outra cabeça”.

Entre as presenças confirmadas estão nomes
como Claudia Raia (atriz e bailarina), Fernanda
Gentil (jornalista), Patrícia Balbi (idealizadora do
projeto “Enquanto o filho não vem”), Adriana Buzelin
(criadora da tendência inclusiva e modelo cadeirante), Eliane Ramos Vasconcellos Paes (presidente
da ABRH-MG), Alessandra Alkmim (presidente do
Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora
da ACMinas), Luiza Travassos (jovem atleta da PSG
Academy), Mariana Bicalho (mineira selecionada
para programa mundial de treinamento oferecido
pelo Facebook, de Mark Zuckerberg), Viviane Ferreira
(consultora financeira e autora do livro “Vivificar – superando o imponderável”), Paula Bazzo (consultora
em bem-estar financeiro para mulheres, sócia da
Batom no Azul), Luciana Andrade (doutoranda em
Comunicação Social pela UFMG e especialista em
mídias sociais), Juliana Munaro (repórter e apresentadora do quadro PEGN.TEC, do programa Pequenas
Empresas e Grandes Negócios), entre outras.
Adriana Buzelin irá contar um pouco da sua
história de vida no primeiro dia de evento, 20. Cadeirante desde 1991, ela criou uma revista Tendência
Inclusiva que fala sobre diversidade e inclusão social.
“A minha palestra será justamente sobre isso. Quero
mostrar que a pessoa com deficiência tem algumas
particularidades, mas isso não é impedimento para
que tenha uma vida normal. Vou discutir sobre a
necessidade de superação e aceitação do corpo”.    

Mulheres empreendedoras

CEPS
O Centro de Especialidades Médicas (CEPS) é um setor
fundamental para as realizações das cirurgias. Além do
mais, é a porta de entrada para que os pacientes possam
ter indicações e avaliação a ser feita.
No período avaliado, foram realizadas 2.102 consultas
com os médicos cirurgiões gerais no setor. Sendo assim, a
tendência é que esses números aumentem ainda mais devido
às novas cirurgias previstas em Coronel Fabriciano para 2019.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
(Sebrae), mais da metade dos novos negócios abertos em 2016 foi fundado por
mulheres e, atualmente, temos cerca de
7,9 milhões de empreendedoras.

Deputado pede revogação
de decreto que reduz
subsídios da conta de luz

Carnaval diurno

Já o Circuito Rural acontece entres os dias 2 a
5 de março nos distritos de São Gonçalo do Bação
e Acuruí. Além das belezas naturais da região,
vários shows fazem parte da festa da programação
nos distritos.

Arlen Santiago: “Precisamos da ajuda dos nossos senadores”

Espaço Kids
Todos os anos, o Salão dos Ferroviários
reúne muita alegria, diversão e atividades
voltadas ao público infantil. Neste ano, uma
novidade promete agradar pais e filhos: personagens como a Galinha Pintadinha, Turma
da Disney, participação de super-heróis da
Liga da Justiça e a Patrulha Canina. Além
disso, oficinas e shows infantis fazem parte da
programação. O espaço também é equipado
com um fraldário para garantir a tranquilidade
dos pais.
PMI

A proposta do Itabirito é de um Carnaval mais
diurno, como a festa de BH e de outros municípios.
Por isso, neste ano, a folia começa ao meio dia e se
estende até meia-noite. Serão mais de 35 grupos
desfilando pela avenida, entre blocos rítmicos e
paredões. Ao todo, 40 atrações subirão aos palcos
montados na cidade e distritos de Acuruí e São
Gonçalo Bação.
No Palco Folia, dedicado ao público jovem,
vai ter muito axé, samba e arrocha, enquanto
o Palco Cores Vivas será marcado por ritmos mais
tradicionais, marchinhas, samba de raiz e MPB. Os
blocos belo-horizontinos Chama o Síndico e Baile
do Prazer, encabeçado por Marcelo Veronez, também agitarão a festa. E, por fim, os trios Simbora
Uai, Os Piratas, Pembas e Prisioneiros voltam a
fazer parte do Circuito Central com música ao vivo.

Guilherme Dardanhan

Itabirito promete um
Carnaval inesquecível
De 27 de fevereiro a 5 de março, Itabirito já tem
marcado na agenda um dos melhores eventos da
região: o Itabirito Folia, que em 2019 vai ganhar
um formato novo, horários e a volta dos trios dos
blocos para o Circuito Central.
Com o tema “Rumo ao Centenário – O Carnaval dos Carnavais”, o Itabirito Folia 2019 busca
promover um resgate das tradições carnavalescas.
Atrações como o “Gato na Tuba”, que contam a
história do Carnaval da cidade, passam a integrar
novamente a programação. O Cordão da Velha,
banda tradicional do município, por meio da
Educação Patrimonial, incentiva os foliões a produzirem a sua máscara e redescobrir um Carnaval
cheio de magia. E as histórias não param por aí: o
Cordão da Nova traz em seu enredo o ‘causo’ de
Gilda e Coronel, personagens políticos de Itabirito.
E falando em samba-enredo, prepare-se para
uma viagem ao Egito ou pelo mundo da imaginação por meio dos olhos de Alice no País das
Maravilhas. É o que promete a decoração deste
ano, inspirada nos hinos do Império da Saudade
e do Em Cima da Hora, destaca também os
ícones carnavalescos como as porta-bandeiras.
Pelas ladeiras do centro histórico não pode faltar
o Bloco Zé Pereira, que em meio as marchinhas e
serpentinas, faz a alegria do público nas ruas mais
antigas da cidade.
No domingo (3) e terça-feira (5) de Carnaval o
compromisso já está firmado: vista sua fantasia e
se perca na deliciosa mistura da Bandalheira. Este
ano, a atração contará com a sua alegoria, além
do bloco Ré Sem Dó e Bandinha do Santo Antônio,
que completam a folia.
Nos desfiles noturnos, as belas alegorias vão
homenagear os clubes da cidade no sábado (2)
com o Cordão da Nova e na segunda-feira (4)
com o Bandão da Alegria, mais uma vez atração
do Itabirito Folia. A Escola de Samba Império da
Saudade visita novamente a avenida no domingo
(3) e na terça-feira (5) de Carnaval trazendo um
enredo festivo e muito animado.

A prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria
de Governança da Saúde, divulgou nesta semana o trabalho
positivo do município na realização de cirurgias e consultas
especializadas, com médicos especialistas em cirurgias.
Desde sua reabertura em 2017, o Hospital Dr. José Maria
Morais vem se destacando pelo seu perfil cirúrgico e tem sido
um dos hospitais que mais opera no Leste de Minas Gerais. De
acordo com dados do Ministério da Saúde, já foram realizadas
981 cirurgias entre urgências e eletivas.
Segundo o gerente de Controle, Avaliação e Auditoria,
Mak Lenon, o empenho do município é crucial para o sucesso
desse trabalho. “Todos sabem que o prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB) e o secretário de governança da Saúde, Ricardo
Cacau, não medem esforços para garantir os avanços na
saúde. Estamos colhendo grandes frutos e, hoje, somos referência também em cirurgias gerais em todo Estado”, afirma.
Do ponto de vista de eletivas, entre os hospitais 100%
SUS, o HJMM é o 3º maior em todo o Estado em realizações
de cirurgias. No total foram realizadas 326 desde 2012,
tornando-se um dos centros cirúrgicos mais importantes
de Minas.
O gerente destacou ainda as próximas novidades no
município e a importância de valorizar os avanços nesta área.
“Em breve teremos mais cirurgias de cataratas, cirurgias de
otorrino e cirurgia da mulher. Penso que o povo de Fabriciano
deve ter muito orgulho do Hospital Dr. José Maria Morais,
que é um patrimônio de todos e qualquer avanço deve ser
comemorado”, concluiu.

O deputado estadual Arlen Santiago (PTB), por meio de ofícios, pediu intervenção dos senadores mineiros, Antonio Anastasia
(PSDB), Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM), junto ao
presidente Jair Bolsonaro (PSL), para que o Decreto 9.642/18, que
reduz os subsídios da conta de luz do consumidor, seja revogado.
O decreto, assinado por Michel Temer (MDB) em dezembro de
2018, dispõe sobre a redução gradativa dos descontos concedidos
em tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia
elétrica. De acordo com texto oficial, “a partir de 1º de janeiro de
2019, nos respectivos reajustes ou procedimentos ordinários de
revisão tarifária, os descontos serão reduzidos à razão de 20% ao
ano sobre o valor inicial, até que a alíquota seja zero”.
O deputado afirma que este decreto prejudica diretamente
as classes que são beneficiadas pela Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE). “A CDE concede benefícios e banca descontos
de diversos grupos, como os pequenos produtores rurais, os
agricultores, bem como as famílias de baixa renda beneficiada
por programas sociais. Todas essas pessoas serão prejudicadas”,
disse Arlen Santiago.
Além disso, o decreto de Temer cortou vantagens específicas
para áreas como irrigação e aquicultura, cooperativas de eletrificação rural e serviços de saneamento. “Precisamos da ajuda
dos nossos senadores para que o Presidente revogue o decreto
o quanto antes. Assim, os setores beneficiados terão novamente
seus descontos integrais, podendo utilizar o dinheiro de outra
forma”, encerra o deputado.

Saiba Mais

Escola de Samba Império da Saudade está entre as atrações

A Conta de Desenvolvimento Energético é uma espécie
de taxa embutida na conta de luz que concede benefícios a
diversos grupos, como a tarifa social da baixa renda e o programa Luz para Todos; descontos para diversos grupos, como
agricultores, irrigantes e empresas de saneamento; subsídios
para produtores e consumidores de energias renováveis e para
compra de carvão mineral; empréstimos subsidiados para
distribuidoras da Eletrobras e compra de combustível para
usinas termelétricas em regiões isoladas.
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Juiz de Fora sanciona lei que
promove reforma administrativa

QUEM SABE, SABE

Carlos Mendonça

Foi sancionada no dia 31, a
lei municipal nº 13830, que trata
da reestruturação administrativa
da Prefeitura de Juiz de Fora. A
legislação que dispõe sobre a
organização e estrutura do Poder Executivo do Município, fixa
princípios e diretrizes de gestão
foi assinada pelo prefeito Antônio
Almas (PSDB) durante entrevista
coletiva à imprensa, que contou
com a presença de vereadores, dos
secretários membros do Gabinete
de Enfrentamento da Crise Fiscal
(GECF) e da equipe técnica da PJF.
O prefeito destacou “a importância da lei estabelecendo órgãos
de controle e que a lei traz princípios já consagrados, mas reafirma
o compromisso com a governança,
com a defesa da coisa pública”. O
chefe do Executivo ainda reforçou
o papel da Câmara Legislativa durante o processo de tramitação do
então projeto de lei no Legislativo
reforçando “o interesse público
acima de tudo”. O presidente do
Legislativo, vereador Luiz Otávio
“Pardal” (PTC), citou a tramitação
da mensagem na Câmara e o objetivo comum de “melhorar sempre
os serviços para a população”.
O procurador geral do Município, Edgar Ferreira, reforçou
os principais pontos da reforma
administrativa, que contempla a
redução das atuais 18 secretarias
para 15, na Administração Direta.
Entre as secretarias, a pasta de
Agropecuária e Abastecimento (SAA) passa a fazer parte da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Sedettur), formando a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Agropecuária (Sedeta). As secretarias de Atividades
Urbanas e de Meio Ambiente se
fundem, formando a Secretaria
de Meio Ambiente e Ordenamento
Urbano (Semaur).
Por fim, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) passa a
fazer parte da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
(SARH), que passará a cuidar das
compras públicas. As mudanças
também preveem redução de
gastos de, no mínimo, R$ 10 milhões, podendo chegar a R$ 13
milhões nos próximos 2 anos, com
a reorganização de outras funções
gratificadas, a partir da reforma,
o que representa quase 20% de
corte nos gastos com servidores
comissionados.
A legislação também promoverá a ampla participação da sociedade nas definições, fiscalização

Antônio Almas: “O interesse público acima de tudo”
e controle das políticas e ações
públicas, além de institucionalizar
práticas de equilíbrio fiscal e unificar as ações de desenvolvimento
econômico e reforçar com autonomia órgãos de controle com
vistas a evitar práticas corruptivas
contra a Administração Pública. A
Reforma Administrativa contempla
ainda a criação da Controladoria
Geral do Município, reunindo na
mesma estrutura os órgãos de
controle da PJF – controladoria
geral, corregedoria e ouvidoria.
A legislação também estabelece

vedações ao nepotismo, além de
estabelecer diretrizes em relação
ao teto remuneratório.
“A administração propôs um
projeto de reforma no qual condensa secretarias para reduzir o tamanho da máquina pública, ao mesmo
tempo em que reforça os órgãos de
controle na medida em que estes órgãos atuarão para evitar quaisquer
ações indevidas na administração,
reforçando o controle da legalidade
dos atos, buscando eficiência das
ações administrativas”, explicou o
procurador geral.

Governo transversal
No processo da reforma administrativa, a prefeitura passa a
atuar com gabinetes intersetoriais, com políticas que promovam
a ampliação do relacionamento entre as secretarias e, sobretudo,
com o cidadão, por meio de planejamento e projetos conjuntos.
Os gabinetes ficarão assim constituídos:
- Gabinete de Equilíbrio Financeiro: tem o objetivo de garantir recursos. Envolve representantes das secretarias da Fazenda,
Planejamento e Gestão (Seplag), Procuradoria Geral do Município
(PGM) e SARH;
- Gabinete de Ações Planejadas: com a proposta de “pensar
a cidade”, envolve representantes da Seplag, Desenvolvimento,
Turismo e Agropecuária, Comunicação Social e Funalfa;
- Gabinete de Ações Sociais: envolve os representantes das
secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, Funalfa
e Esportes, com objetivo de reafirmar Juiz de Fora como cidade
para as pessoas;
- Gabinete de Participação Popular: envolve representantes das
secretarias de Governo, Comunicação Social, Controladoria (Ouvidoria) e Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), com
proposta de fomentar um município com a participação de todos;
- Gabinete de Infraestrutura Urbana: promover “choque de
ordem”, envolvendo representantes das secretarias de Obras, Trânsito, Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), Departamento Municipal de Limpeza
Urbana (Demlurb), Secretaria de Segurança e Cidadania (Sesuc)
e Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav).
Regulamentação
A lei modifica a atual estrutura na medida em que forem expedidos os atos administrativos implementadores, regulamentadores
ou integradores dos seus processos. Em até 90 dias a PJF publicará os
decretos regulamentadores e, em até 180, os regimentos internos.
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PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
Boa notícia - O segmento hoteleiro inicia
2019 com uma boa notícia, o ex-presidente
Michel Temer (MDB), em seus últimos atos
no governo, sancionou o Projeto de Lei de
Multipropriedades (PLC 10,287/2018, no Senado PLS 054/2017). Um grupo de trabalho
da vice-presidência de Assuntos de Turísticos
e Imobiliário do Secovi-SP, coordenado pelo
consultor Caio Calfat, foi o idealizador do
projeto. Empreendedores do setor, comercialistas, intercambiadores, operadores
hoteleiros e alguns dos principais escritórios
de Direito Imobiliário no Brasil engrossaram
o coletivo. Somaram-se a esse grupo, as mais
importantes entidades do ramo, como a As-

sociação para o Desenvolvimento Imobiliário
e Turístico do Brasil (ADIT Brasil), o Fórum de
Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e a
Associação Brasileira de Resorts (ABR).
Adeus Gaudenzi - Um dos nomes mais
importantes do turismo Paulo Gaudenzi, 74,
faleceu no último dia 4, vítima de acidente
vascular cerebral (AVC). Como secretário de
Turismo do Estado e presidente da Bahiatursa
provocou uma verdadeira revolução no turismo baiano. Nos últimos anos, criou a Salvador
Destination para fazer frente a Convention
&Visitors Bureau e alavancar o turismo da
capital. Nossos sentimentos à família.

Saber se relacionar
Relacionar-se é a chave para
todo e qualquer tipo de negócio.
Estabelecer a aproximação traz
confiança e, no caso da relação
empresa x cliente, a fidelização
é o caminho deste vínculo. Independente da civilização, todos

gostam e esperam por um bom
atendimento e, quanto mais
personalizado, melhor. Mesmo
na era da tecnologia, o contato
humano não pode ficar em
segundo plano. Para gerenciar
esse relacionamento e torná-lo

customizável, as empresas utilizam o CRM, sigla para Customer
Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o
Cliente), voltando as ações da
empresa totalmente para as
preferências de seu público.

Primeira turma
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 a Associação Mineira de
Bares e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes (Amibar), em parceria com a Alimentum Consultoria,
realizará mais um curso na área de manipulação
de alimentos, exigido pela Anvisa.

Serviço
Data: 18 a 22 de fevereiro de 2019
Horário: 15h às 19h
Local: Avenida Brasil, 510, 4º andar.
As inscrições poderão ser feitas pelo site do
sindicato e pelos e-mails: tesouraria1@sindhorb.
org.br / assessoria.presidencia@sindhorb.org.br /
cobranca1@sindhorb.org.br.
Fonte: Revista Hotéis

Encontro de amigos

Divulgação

O badalado
fotógrafo
Valdez Maranhão
com o deputado
mais votado
da história
de Minas,
Mauro Tramonte
(PRB)

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br
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NA ONDA DOS MINEIROS

Falta de mar não impediu Minas de ter seu próprio campeonato de surfe

S

Paixão de verão
Foi o que aconteceu com o
empreendedor Bruno Machado,
34. Nascido e criado em Juiz
de Fora, onde mora até hoje,
Machado que surfa há 19 anos,
só troca a cidade na busca pelas
ondas. A história com o mar começou aos 15 anos, em Cabo Frio.
“Me apaixonei. Comprei minha
primeira prancha e ia surfar nas
férias”, lembra.

Não foi uma fase, o juiz-forano
nunca mais parou. Criou com amigos o JF Club Surf, o grupo se reúne
semanalmente em viagens rumo
ao litoral. Ubatuba, Rio de Janeiro
e, principalmente, a Região dos
Lagos, que engloba Cabo Frio, Arraial do Cabo, Monte Alto, Figueira,
Saquarema e Búzios costumam ser
os principais destinos dos surfistas
mineiros, incluindo membros de
Belo Horizonte, Divinópolis e São
João del-Rei.
O desafio de ser mineiro e
surfar é geográfico. “Ter de lidar
com a distância e a fissura durante
a semana porque não dá para
ir sempre é o principal desafio”,
fala Machado. Mesmo assim,
não há substituto para o esporte.
“No surfe há um contato maior
com a natureza, o que envolve e
transmite um estilo de vida. Não é
nem um esporte, é uma filosofia de
vida, uma forma de ver o mundo
e encarar as coisas. Tem esse lado
lúdico forte”.
Arquivo Pessoal

urfista em Minas parece
história de pescador, mas
o Estado que não tem mar
tem clube de praticantes
e até seu próprio campeonato de
surfe. “Tive que montar um espaço
na minha loja com as fotos provando porque muita gente duvida”,
conta o empresário Kau Cavalcanti,
48, criador do Campeonato Mineiro de Surfe.
O evento, que já está 11ª edição, costuma acontecer no Rio
de Janeiro, no mês de setembro,
com duas categorias: mineiros
residentes em MG e Open Minas,
que inclui aqueles que estão morando em outros Estados e nativos
de outros locais que residem em
Minas há mais de 4 anos. Cavalcanti conta que o contato com o
surfe começou no Rio aos 7 anos,
onde surfa até hoje. “O surfe
estava nascendo no Brasil, meus

amigos começaram e meu irmão
chegou a ser surfista profissional.
É um esporte divertido porque
envolve estar com amigos ao mesmo tempo que é uma experiência
individual”, diz.
Segundo Cavalcanti, que recebe de 30 a 45 inscrições por evento,
as histórias dos surfistas mineiros,
geralmente, tem início nas férias
ou em intercâmbios. “Começam
a praticar e a água salgada entra
na veia”.

Pxhere

Leíse Costa

Esperança brasileira
A um ano e meio das Olimpíadas de 2020, em Tóquio, atletas
da categoria não disfarçam a
confiança na estreia do surfe
como esporte olímpico. Desde
que Gabriel Medina conquistou
o bicampeonato no Mundial de
Surfe, a geração apelidada de
“Brazilian Storm” (tempestade
brasileira) tem gerado expectativa alta.
Milton Waksman, 59, presidente da Associação de Surfe da
Barra da Tijuca, um dos berços do

Bruno de JF surfa desde os 15 anos

Equipe feminina do América
inicia atividades para 2019
“Com certeza, o Brasileiro é o
principal objetivo do ano. Temos a
estreia programada para o fim de
março. Perdemos algumas peças
do time de 2018, mas a reposição já
está vindo. A base foi mantida e isso é
o mais importante. Queremos fazer o
melhor trabalho possível”, comenta
a zagueira e capitã Pires, de 30 anos,
uma das mais experientes do grupo.
Nova fórmula
Em 2019, o Brasileirão A-2 terá
novidades em seu formato. Ao todo,
36 equipes irão disputara a competição, sendo divididas em seis grupos
com seis times na primeira fase. Os
dois primeiros de cada chave, além

Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Os novos caminhos do esporte

dos quatro melhores terceiros, avançam para o mata-mata. As quatro
equipes que chegarem às semifinais
garantem o acesso.
“O nível do campeonato aumentou, mas as chances de subir
também, pois quatro equipes vão
para a Série A-1. Então, isso nos motiva muito”, completa Pires.
O Campeonato Brasileiro A-2 está
previsto para iniciar na última semana
de março. Os grupos e o calendário
ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Em 2019, o América não disputará a
Copa BH, competição na qual é o atual
tricampeão. Já o Campeonato Mineiro
será disputado no segundo semestre.

Primeiros dias de trabalho foram de avaliações e testes físicos

o seu consórcio multibrasileiro

sério, uma vez que recebe verba do
Comitê Olímpico Internacional. O
que também atrai patrocinadores,
que gostam de se envolver com
esportes olímpicos”.
Para quem sonha em se equilibrar na prancha, Waksman desaconselha qualquer tipo de aventura
sem preparo. “É um esporte difícil.
A forma mais segura para quem
tem interesse em começar é entrar
em uma escolinha de surfe. Igual
para aprender a andar de carro.
Para saber o básico: os perigos, em
que mar entrar e qual prancha usar
de acordo com seu peso”.

Luiz Carlos Gomes

F
Daniel Hott

Ano novo, objetivos antigos.
A equipe Feminina do América se
reapresentou nesta semana, no
Estádio Baleião, e começou suas
atividades em 2019. Atuais tricampeãs mineiras, as coelhinhas iniciam
a temporada tendo o acesso no
Campeonato Brasileiro A-2 e um
novo título estadual como principais
alvos do ano.
O comando segue com o técnico Hoffmann Túlio, que terá como
primeiro desafio a reconstrução de
elenco forte como nos últimos anos.
Treze atletas permaneceram no clube
em relação ao ano passado e a média
de idade será próxima dos 20 anos.
“Estamos remontando o elenco.
Em 2019, teremos um grupo mais
jovem, mas a expectativa é boa. Queremos continuar como o melhor time
de Minas Gerais e brigar pelo acesso
no Brasileiro A-2”, comenta o treinador,
que deve ganhar novas opções no
elenco a partir da próxima semana.
Os primeiros dias de trabalho
no Baleião foram de avaliações e
testes físicos. Aos poucos, a comissão
técnica vai inserir treinamentos com
bola e preparando a equipe para o
primeiro desafio do ano, que será o
Brasileirão A-2.

surfe no Rio de Janeiro, acredita
em medalha de ouro. “Tem muita
chance do Brasil ganhar ouro
com Medina e Felipinho. Não são
muitos os esportes em que o Brasil
briga pelo pódio nas Olimpíadas,
no surfe, mesmo sendo a primeira
vez, a chance é grande”.
Na opinião do experiente surfista, Austrália e EUA são os países
que podem dar trabalho para o
Brasil na competição. Ele acrescenta que não é só reconhecimento
que o esporte ganha nos jogos
de Tóquio. “Vai ajudar a evoluir
muito e passar a ser levado mais a

az tempo e bota tempo
nisso, que o nosso governo federal e estadual
não cuidam do esporte
com o carinho e atenção que
ele merece. No fundo nunca
existiu uma política pública
eficiente para este segmento.
Nosso esporte, amador ou profissional, sempre foi tratado
de forma improvisada, sem
estrutura e verba suficiente. Em
Minas nunca foi diferente. Além
da constante e crônica escassez
de dinheiro, mesmo no tempo
das vacas gordas, quase sempre
faltou um gestor competente,
com experiência ou no mínimo
interessado. Normalmente o
cargo de ministro ou secretário
vem sendo ocupado por algum
político com o objetivo único de
preencher cota de partido ou
para abrigar algum amigo.
Nesta roda maluca, o esporte
vem sendo relegado a um segundo ou terceiro plano. Às vezes,
a plano nenhum. Os projetos e
programas existentes são realizados de qualquer maneira, graças
ao esforço de idealistas e a boa
vontade de atletas e treinadores.
Muitos pagam do próprio bolso
sua participação nos eventos.
E agora meus amigos, o que
já não é bom, corre o risco de
piorar. Deteriorar. Quem sabe
até acabar.
O novo governo, atolado
em dívidas, problemas e reformas, resolveu acabar com o
Ministério do Esporte. Melhor.

Resolveu integrar suas atividades
ao recém-criado Ministério da
Educação, Esportes e Cultura.
Em Minas, com os mesmos problemas e utilizando o mesmo
argumento, a Secretária de Esportes também foi extinta. Suas
atividades foram integradas a
outra secretaria.
Até aí tudo bem, vivemos
uma crise econômica seria, é preciso racionalizar gastos. Nomenclatura, formato e local de funcionamento pouco importa. O que
interessa mesmo são as ações,
a competência. O grande medo
é que o esporte, já tão judiado
e esquecido, se transforme em
apenas num penduricalho dentro
de uma estrutura gigantesca. Se
isto acontecer, um abraço.
Mas vamos ser otimistas.
Esperamos que o governo federal e estadual tenham um olhar
inteligente e especial para o
esporte brasileiro. Que assuma
o compromisso de construir uma
verdadeira política nacional de
desenvolvimento para o esporte,
tanto para o de alto rendimento,
como oferecendo a população de
todas as classes e idades o acesso
gratuito e fácil para que todos
possam praticar as mais variadas
modalidades esportivas, seja
na praça, ginásios, estádios,
galpões ou qualquer outro lugar,
garantindo qualidade de vida e
desenvolvimento humano para
todos.
Que o governo entenda que
ao promover a prática esportiva,

está diminuindo custos com o
tratamento de doenças, com o
combate a violência, além de
contribuir com a boa formação
e no aumento da autoestima
em geral. Esporte não representa
gasto. É investimento com alto
retorno.
Neste embalo, vamos torcer
e cobrar para que os poucos programas existentes sejam mantidos e melhorados. Que novos
projetos sejam implementados
e, principalmente, que gestores
profissionais e preparados sejam
escolhidos para comandar o
esporte mineiro e brasileiro nos
próximos 4 anos, incluindo um
projeto sério para o nosso futebol
amador e profissional.
A imprensa esportiva, tenho
certeza, sempre estará pronta e
preparada para colaborar, aconselhar, formular ideias e ajudar
a promover. Afinal de contas,
somos especialistas no assunto.
Troféu Guará
Pedimos licença para agradecer a Rádio Itatiaia e aos veículos de comunicação de Minas
Gerais que escolheram a nossa
AMCE para receber o Troféu
Guará Especial. A entidade está
comemorando os seus 80 anos
de existência e recebeu o prêmio
(o maior e melhor do jornalismo
esportivo de Minas) no último
dia 28 de janeiro.
Em nome dos nossos diretores, conselheiros e associados, o
nosso muito obrigado.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

