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Convivendo com 
um surto 
de febre 
amarela, já 
estimado como o mais violento 

dos últimos 10 anos em Minas Gerais, 
a população não tem outra saída a não 
ser a vacina contra o vírus. Segundo o 
pesquisador e virologista Pedro Augusto 
Alves, da Fiocruz MG, a epidemia de febre amarela 
acontece de janeiro a abril. “Sabemos que o clima quente 
aumenta as chances de proliferação do mosquito. É preciso 
um controle para evitar que isso aconteça, e a principal arma 
é a vacina”. Ele garante que as doses permitem que o pacien-
te tenha 91% de chances de evitar a contaminação. E explica 
que o desenvolvimento da patologia vai depender de vários 
fatores relacionados ao próprio paciente, como a imunidade. 
No Estado, as notificações da doença não param de subir e, 
consequentemente, o índice de óbito. sAúde e vidA – PáginA 7

feBre AmArelA: doenÇA 
é PerigosA e Pode mAtAr

vacina garante 91% de chances de evitar a contaminação
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Mesmo distante, os entendi-
mentos sobre o pleito para 
governador de 2018, já acon-

tecem com desenvoltura nos bastido-
res. Por outro lado, existe uma lista 
de nomes de políticos tradicionais 
que, dificilmente, estarão na linha de 
frente para a disputa. As motivações 
de Josué Alencar, Clésio Andrade, 
Newton Cardoso, Patrus Ananias, 
Antônio Andrade, Alberto Pinto Coe-
lho e Eduardo Azeredo são díspares. 
PolíticA – PáginA 3

Nomes tradicionais irão
ficar fora da disputa pelo
Governo de Minas em 2018

Josué 
Alencar 
saiu de 

cena

Você, apaixonado pelo futebol 
e que tem curiosidade de saber 
mais sobre a história que embala 
a canção que cantamos de peito 
aberto nos estádios, terá a opor-
tunidade de conhecer um pouqui-
nho dos bastidores da criação do 
hino do América Mineiro. Essa é 
a primeira matéria de uma série 
de três reportagens inéditas so-
bre os três principais times do 
Estado e que vai te transportar 
para o universo do esporte mi-
neiro. esPorte – PáginA 12

descubra a história por trás
do hino do América mineiro
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novidade:
correios investe em

telefonia móvel no país

Conquistar 1 milhão de clientes em apenas 
um ano e oferecer um serviço de telefonia móvel 
de boa qualidade. Essas são as principais pro-
postas do Correios Celular, novo produto a ser 
lançado pelos Correios. A ideia é concorrer com 
as grandes operadoras do mercado. Segundo o 
vice-presidente da Rede de Agências e Varejo 
dos Correios, Cristiano Morbach, a cidade de 
São Paulo irá começar a operar o sistema em 
breve, seguida de Belo Horizonte e Brasília. 
economiA – PáginA 5

A recomendação do gerente financeiro da 
Fecomércio MG, Alan Carlo Lopes, é clara: ja-
neiro é tempo de empresários e comerciantes 
se organizarem, pagando em dia as taxas e 
não deixando de cumprir outros compromis-
sos, especialmente, relacionados às contri-
buições sindicais, imposto de renda, dentre 
outros. Ele sugere um completo planejamento 
dos empreendedores para evitar problemas, 
sobretudo, com a Receita Federal e Ministé-
rio do Trabalho, dois órgãos de governo que 
fiscalizam o setor produtivo sistematicamente. 
economiA – PáginA 4

feriados podem movimentar a
economia por meio do turismo

Para curtir os 10 feriados e pontos 
facultativos deste ano, o turista pode co-
locar em sua lista Minas Gerais. Em Belo 
Horizonte é possível conhecer a Lagoa 
da Pampulha, hoje, Patrimônio Mundial 
da Humanidade, o Mercado Central 
e os museus da Praça da Liberdade. 
Porém, se quiser saber mais do Esta-
do, existem diversas opções, como as 
cidades históricas, o Circuito das Águas, 
a gastronomia, as praias artificiais do 
Lago de Furnas, etc. Esses são alguns 
dos destinos que representam bem 
Minas. O secretário adjunto de Turismo 
de Minas, Gustavo Arrais (foto), afirma 
que Minas Gerais, não é um Estado, é 
um país! “Temos Semiárido de um lado 
e uma exuberante Mata Atlântica do 
outro”. oPinião – PáginA 2
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Início de ano é tempo do
empresariado planejar
os compromissos fiscais
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José mAriA trindAde

minas tem se consolidado como um 
dos principais destinos turísticos do 
país.  Qual a importância disso para 
o estado? 

Minas Gerais tem a sua economia ba-
seada em minério, mas isso é esgotável, 
pois tem a poluição e outros fatores que 
são negativos. Diferente disso, o turismo 
gera emprego para todas as classes e ainda 
tem a questão da preservação ambiental, já 
que o turismo e a natureza são praticamente 
sinônimos. Esse setor preserva, incentiva e 
fomenta a cultura local. Em Tiradentes, por 
exemplo, as pessoas estão construindo, 
utilizando como base a arquitetura original, 
preservando a que existe e ampliando o 
modelo do século passado.  

Para se ter ideia da sua importância, o 
mapa turístico do Brasil tem 2.175 municí-
pios se declarando como estâncias turís-
ticas, ou seja, há uma procura no mundo 
inteiro por essa forma de emprego, renda 
e bons salários. É preciso compreender 
que o turismo é um produto. Em relação à 
economia, nós estamos por volta da casa 
de R$ 82 bilhões por ano e a arrecadação 
é de aproximadamente de US$ 55 dólares 
turista/dia, contando com hospedagem, 
passeio, alimentação e transporte. 

o que é a cadeia produtiva do tu-
rismo?

A cadeia produtiva do turismo é muito 
grande, segundo estudos, existem mais 
50 atores nessa cadeia - desde os que 
atuam indiretamente como o fornecedor 
de luz, água, telefone, até os diretos, 
como o guia, os guarda-vidas numa área 
de piscina, a camareira, garçom e recep-
cionistas etc. É uma área muito vasta e 
é bom reforçar que as oportunidades são 
amplas para todas as escolaridades. Por 
exemplo, há chances para as pessoas 
com baixa ou nenhuma escolaridade 
que, hoje, não encontraria emprego em 
nenhum outro setor, até para aquele que 
é especialista para gerenciar grandes 
hotéis, empresas e operadoras. 

tem algum projeto em andamento 
para o fomento dessa cadeia no 
estado? 

Existem vários projetos que estão em 
análise e outros que já estão em anda-
mento. Por exemplo, o Inventário Turístico 
Mineiro, que consiste em cadastrar todos 
os locais e serviços turísticos de Minas, 
como pedalinhos, hotéis, bares, charre-
tes, restaurantes, salas de convenção, 
valores, eventos etc. Tudo o que tiver de 
turismo no Estado será contemplado e 
isso irá gerar números para fazer políticas 
públicas, para investidores particulares, 
bem como, informações para o turista 
final – aquele que quer conhecer uma 
determinada região, vai conseguir facil-
mente, com 2 ou 3 cliques. Outro projeto 
que estamos fazendo é o RP (Registro 
de Preço), para o fomento de eventos 
geradores de fluxo turístico, pois Minas 
Gerais tem vários eventos, como Carna-
val, Folia de Reis etc, que serão apoiados 
para que se tornem mais atrativos para 
atingir esse propósito. A política pública 
de Regionalização do Turismo de Minas 
Gerais também está em andamento, 
onde temos 46 circuitos turísticos, com 
473 cidades no circuito com uma geração 
de 1.704 ações concretas – como feiras, 
eventos e qualificações. Além de outros 
atos de fundamentação de base, como a 
lei geral do Turismo Mineiro que está na 
Assembleia para ser votada e também 
tem os decretos de organização do recep-
tivo mineiro do programa Minas Recebe. 

com os feriados prolongados previs-
tos para este ano, como o turismo 
pode se beneficiar?

Os feriados, sem dúvida, contribuem 
com diversos setores, pois injeta recurso 
financeiro, turístico e promocional para 
várias áreas. Em 2017, teremos muitos 
feriados prolongados nacionais, fora os 
feriados em Belo Horizonte. Acredito 
que este será um ano muito bom para 
o turismo e empresários. É um ano bom 

para lançar novas campanhas e, sem 
dúvida, Minas receberá muitos turistas 
nesse período. 

Quais são os principais segmentos 
turísticos de minas gerais? Qual 
representa mais o estado?

Essa pergunta é muito complexa, 
pois Minas Gerais, não é um Estado, é 
um país! Temos Semiárido de um lado 
e uma exuberante Mata Atlântica do 
outro. Nós temos 853 municípios, dos 
quais 473 estão no mapa do turismo. 
Quais são os principais segmentos de 
Minas? Posso dizer que praticamente 
todos representam muito bem o Estado. 
Temos sol e, até mesmo, praia em rio, 
como a praia de Furnas. Várias regiões 
têm praias no Estado, assim como 
Ibitipoca, que tem uma cachoeira que 
tem uma praia com areia branca e fofa, 
onde várias pessoas aproveitam bem 
o local. Temos o turismo de bem-estar, 
de luxo, de negócios, de aventura e, 
principalmente, o cultural e histórico, 
pois 60% do patrimônio histórico e ar-
quitetônico barroco do Brasil está aqui. 
Sem contar os quatro monumentos 
eleitos pela Unesco como Patrimônio 
da Humanidade. Quem quer conhecer 
o Brasil tem que vir à Minas Gerais 
para conseguir compreender a história 
cultural, política, literária e arquitetôni-
ca do país, pois temos grandes figuras 
históricas aqui.  

e o turismo de negócios para Belo 
Horizonte, como estão os projetos?

Estão em andamento, temos o BH 
aos Olhos do Mundo, um projeto feito em 
parceria com o Sebrae e uma empresa 
de consultoria da Espanha. O diagnósti-
co está pronto, os planos de ação estão 
sendo finalizados e são voltados especi-
ficamente para o turismo de negócios de 
Belo Horizonte. Esse plano de ação, em 
breve, será apresentado para a imprensa.

comerciantes protestados
 

Dados disponibilizados pelo Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Brasil - Seção Minas Gerais - (IEPTB-MG) conta-
bilizam um crescimento em quase três vezes do montante de 
títulos protestados pelo poder público, no prazo de apenas um 
ano, tanto no âmbito estadual quanto em relação aos represen-

tantes do governo federal, contra pessoas físicas e jurídicas ao longo do 
ano passado. Se em 2015, a apresentação de títulos para negativar os 
contribuintes foi da ordem de R$ 766,6 milhões, em 2016, e de maneira 
exponencial, o montante evoluiu para a casa dos R$ 2,1 bilhões. 

Não há uma explicação plausível para essa realidade, mas pode estar 
por trás desse fato, a recessão econômica levou os empresários e cidadãos 
comuns a deixarem de cumprir os seus compromissos com o cofre público. 
Isso, traduzindo em miúdos, é uma lástima, pois significa pronunciar que 
estamos deixando de crescer, patinando na falta de condições de cumprir os 
compromissos básicos.

Em todos os continentes existem pessoas e empresários que não se 
aporrinham em manter em dia as suas agendas de pagamentos devidos, 
são os conhecidos caloteiros. Ressalta-se, no entanto, de que toda a regra 
tem sua exceção. Podemos garantir que os mineiros são altaneiros em suas 
decisões e em seus feitos cotidianos. Se por acaso está acontecendo uma falta 
de compromisso com o tesouro público, certamente tem a ver, dentre outras 
coisas, com a realidade do país de completa debilidade do nosso sistema 
produtivo, diante de uma política de crescimento econômico errônea, trazendo 
consequências para todos aqueles que desejam empreender no Brasil.

Enquanto os protestados lamentam, o poder público comemora. A recu-
peração, neste período de um ano, de cerca de 17% dos ativos apontados em 
cartórios para protesto, é um número bem superior em relação às ações de 
cobranças encaminhadas à Justiça, tanto pela Fazenda Nacional como pelo 
Advocacia Geral do Estado. A eficiência desse novo achado para receber dos 
devedores é louvável, embora em seu bojo, a modalidade tende a inviabilizar 
muitos empreendedores, especialmente, os comerciantes de médio porte, 
pois esses, uma vez com seus nomes expostos neste tipo de serviço de pro-
teção ao crédito, ficam atados, sem possibilidade de conseguir buscar novos 
horizontes, bailando no terreno pantanosos dos inadimplentes. 

É factível conceber, agora e sempre, punições para os maus pagadores, 
mas essa desenfreada exigência para cima dos comerciantes pode esmagar, 
concomitantemente, os verdadeiros “ovos de ouro”. Lembremos que, além 
de empresário, por menor que seja, atrás de um balcão tem também um 
empregador, um pai de família proativo, contribuinte de impostos, origem de 
arrecadação salutar para a sustentação de nosso Estado e nação. 

O cenário carece de muita serenidade, até porque estamos falando de 
um Brasil tido como dono da maior carga tributária do mundo. Perante isso, o 
ideal seria buscar o diálogo antes de se determinar medidas mais draconianas 
como o protesto. A conciliação e a negociação podem atenuar essa realidade 
momentânea de efetiva e extrema dificuldade para toda a sociedade organiza-
da. Se existe decadência entre os comuns, nota-se, outrossim, uma série de 
mazelas também no ente oficial, comprometendo o tecido norteador da vida 
coletiva. Não há defesa para quem age fora da lei, contudo, apenas execrar 
publicamente alguns desafortunados circunstanciais, é algo abominável!

feriados prometem fomentar
ainda mais o setor de turismo

Segmento é o ouro de Minas

Quando pensamos em feriados, a primeira coisa que nos vem à 
cabeça são passeios, viagens, etc e 2017 será propício para 
isso. Ao todo serão 10 feriados ou pontos facultativos nacionais 
prolongados. As entidades ligadas ao comércio estimam que o 

prejuízo será de R$ 976 milhões, no entanto, as oportunidades para 
outros setores estão na mesa, principalmente para o turismo. Pensando 
nisso, conversamos com o secretário adjunto de Estado de Turismo 
de Minas Gerais, Gustavo Arrais, para saber mais sobre como esse 
segmento pode contribuir com a economia e valorizar o Estado.

Ariane Braga

o secretário adjunto de estado de turismo de minas gerais, gus-
tavo Arrais, faz um apanhado das oportunidades para este ano
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A teoria da conspiração
Dúvidas perseguem a humanidade 

e não é de hoje. Acidente ou atentado, 
coincidência ou não, morte natural ou 
assassinato, fato político ou mentira pú-
blica. A desconfiança aumenta quando 
entram figuras conhecidas ou políticos 
em qualquer enredo.

A conspiração atravessou a história e 
não há quem não tenha ligado um fato a 
outro para explicar determinado aconte-
cimento estranho. Reis depostos, mortos 
misteriosamente, reinos inteiros desconfia-
dos de trocas rápidas. Foi sempre assim.

Afinal, o homem foi ou não foi à lua? 
Grupos formados por cientistas, técnicos 
e pesquisadores provam que a tradicional 
imagem do astronauta Neil Armstrong 
pulando, levemente, no solo lunar e 
fixando a bandeira americana na poeira 
fofa não passa de uma grande fraude. 
Uma conspiração para os americanos 
deixarem para trás os russos na disputa 
da tecnologia aeroespacial.

No Brasil, a morte estranha de Jusce-
lino Kubitschek provoca debates até hoje. 
A Câmara dos Deputados formou uma 
comissão e provou que seria impossível 
um caminhão atravessar a pista e “pular” 
um canteiro para atropelar o carro do pre-
sidente JK. A família aceitou, mas muitos 
ainda duvidam.  São vários acontecimen-
tos que provocam essa dúvida eterna e os 
que duvidam são logo lembrados da tal 
teoria da conspiração, termo que acabou 
significando os “barbas de molho”.

Duas teses eu, pessoalmente, inves-
tiguei e posso afirmar: Suzana Marcolino, 
matou mesmo PC Farias. Uma ex-amante 
inconformada, uma noite de bebedeira 
e a tragédia. Ninguém acredita que o 
poderoso PC que sabia da vida de todos, 
num momento em que não existia delação 
premiada, fosse morrer assim. Foi. Está 

provado. Por outro lado, sempre ronda 
rumores de irregularidades na votação 
eletrônica e na urna brasileira, a máquina 
de votar. Difícil e quase impossível uma 
fraude assim. Para início de conversa, 
técnicos especializados de todos os par-
tidos analisam as urnas. Uma verificação 
aleatória é feita em unidades escolhidas 
na última hora por amostragem e nunca 
houve identificação de irregularidade. 
Nada é ligado às urnas, elas não têm 
acesso a internet e ao menor sinal de 
tentativa de acesso à memória o sistema 
trava. Mesmo assim, muita gente crê 
que pode acontecer um grande acordo 
entre ministros e técnicos para fraudar 
as urnas de abrangência nacional ou 

mesmo municipal.  Muita gente relata 
votos sumidos, mas seriam eleitores que 
mudaram de ideia.

Não é de se estranhar agora a des-
confiança geral da queda do avião do 
ministro Teori Zavascki. O relator da 
Operação Lava Jato, o maior processo 
de corrupção do mundo não poderia 
morrer de acidente aéreo. Realmente 
não é normal. O afogamento no Lago 
Paranoá do auditor do Tribunal de Contas 
da União que investigou a ex-presidente 
Dilma é uma coincidência estranha e os 
argumentos brotam para falar em conspi-
ração. Tudo se volta para a célebre frase: 
“Yo no creo en brujas, pero que las hay, 
las hay”.  Eu não acredito em bruxas, mas 
que elas existem, existem.

A teoria da conspiração existe, mas 
tudo não pode ser colocado como arma-
ção. A história do senhor que não dormia 
porque tinha um jacaré debaixo da cama 
dele é o exemplo. A filha procurou o 
médico, que o mandou para o psicólogo 
que o encaminhou para o psiquiatra. Na 
conversa o profissional perguntou:

- Por que o senhor não dorme?

A resposta foi rápida:
- Doutor! Eu não posso dormir. Tem um 

jacaré debaixo da minha cama.
O médico compreendeu o drama e 

passou a receita. Remédios para dormir 
e tranquilizantes fortes para acabar com 
o delírio. Pronto. Semanas depois o mé-
dico se encontrou com a filha por acaso e 
pergunta pelo pai.

- melhorou? está dormindo bem?

A filha ficou assustada.
- O senhor não soube?! Ele foi comido 

pelo jacaré.
Por isso que não é bom se acomodar. 

O jacaré pode te engolir. O certo mesmo 
é desconfiar de sinais que aparecem na 
nossa vida.
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Começou no dia 23 e vai 
até o dia 13 de fevereiro a 
eleição dos representantes 
dos executivos e legislativos 
municipais que vão recom-

por os Colegiados Executivos dos 17 
Territórios de Desenvolvimento. Será 
escolhido um prefeito e um vereador 
de cada um dos 80 microterritórios. 
Participam da votação apenas prefeitos 
e vereadores. Os eleitos vão ocupar a 
vaga nos Colegiados Executivos até o 
final de 2018.

A recomposição do colegiado é 
uma das primeiras ações dos Fóruns 
Regionais de Governo neste ano de 
2017. “Ocupar este espaço é uma tarefa 
muito importante, pois nos colegiados 
dos fóruns são apresentadas diversas 
solicitações dos prefeitos e vereadores 
para os microterritórios”, destaca o 

subsecretário dos Fóruns Regionais da 
Secretaria de Extraordinária de Desen-
volvimento Integrado e Fóruns Regio-
nais (Seedif), Fernando Tadeu David.

Nos últimos dias, a equipe técnica 
da Seedif trabalhou intensamente na 
mobilização dos prefeitos e vereadores 
dos 853 municípios mineiros para o 
processo eleitoral.

Os primeiros microterritórios a es-
colherem seus representantes são os 
de Santos Dumont, Juiz de Fora e Lima 
Duarte (Território Mata); Sete Lagoas, 
Betim e Itabira (Território Metropolita-
no); Governador Valadares, Resplen-
dor, Mantena e Santa Maria do Suaçuí 
(Território Vale do Rio Doce); Curvelo 
e Abaeté (Território Central), Bocaiúva, 
Pirapora, São Francisco e Januária 
(Território Norte); São Lourenço e Poços 
de Caldas (Território Sul).
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Registro 10.006187-5-SUSEP
CNPJ 18.723.809/0001-07
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Fones(31) 3261-2920. Cep.: 30130-170. www.siqueiravasconcelos.com.br

svaasc@terra.com.br.

lista de nomes que estarão fora da disputa 
pelo governo de 2018 não para de crescer

Quando chegar o ano de 2018, muitos 
nomes da política mineira vão ficar no 
esquecimento em relação à disputa 
pelo Governo do Estado. Essa é ava-
liação de pessoas e jornalistas que 

atuam no segmento. Tudo tem a ver com o grau 
de exigência mais aguçada dos eleitores, espe-
cialmente diante da facilidade de informações 
por meio da internet, onde as ações erradas 
de cada um desses políticos sempre aparecem 
em tempo real. Ainda por cima, existem aque-
les que dão sinais de desgaste, às vezes, por 
conta do longo tempo de exposição perante a 
opinião pública.

Quem é quem?
Neste cenário dos dias atuais, o estilo “tra-

tor” de Newton Cardoso, certamente, não teria 
respaldo da juventude. Ele já foi governador 
de Minas em épocas passadas e depois tentou 
voltar ao Palácio da Liberdade, sem sucesso. 

Agora ele está, paulatinamente, passando o 
bastão para seu filho, Newton Cardoso Júnior, 
mas, ele ainda é muito “verde”, como dizem 
no jargão político. Por tanto, o Cardoso pai, 
possivelmente, não terá coragem de listar o 
seu nome para essa disputa no próximo ano, 
embora no âmbito do seu partido, o PMDB, 
ele continue sendo um filiado, efetivamente, 
influente.

Só o poderio econômico e financeiro não 
resolve ou influencia um pleito eleitoral. Essa 
que é verdade, inclusive aplicada no caso 
do Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente 
José Alencar. Sua candidatura ao Senado, no 
último pleito, foi um verdadeiro fiasco. Ele per-
manece filiado ao PMDB, mas para a disputa 
ao Governo de Minas em 2018, as suas chan-
ces seriam mínimas, mesmo porque, ele, ao 
participar do processo de 2014, demonstrou 
ser um péssimo orador, além de não conhecer 
bem o nosso Estado e, ainda por cima, não 
tem tempo de fazer política, requisitos básicos 
para quem deseja se embrenhar em busca de 
resultados nos pleitos majoritários. 

clésio Andrade
Outro dublê de empresário e político é 

Clésio Andrade. Mesmo permanecendo na 
presidência da influente Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), Andrade, envolvido 
em processos na Justiça, se viu obrigado a 
renunciar ao cargo de senador, título pelo qual 
havia lutado por anos a fio. Agora, segundo 
informações de pessoas próximas, ele não 
pretende se articular politicamente tão cedo. Ou 
seja, quando for elaborada a lista dos prováveis 
pré-candidatos a governador de 2018, podem 
deletá-lo, garantem fontes.

Petista de primeira hora, o deputado federal 
Patrus Ananias continua sendo referência no 
que tange a ética de bons costumes da política 
estadual. Mas, de acordo com informantes 
categorizados, suas chances de disputar o 
governo mineiro já ficaram para trás. A não ser 

que aconteça algo, realmente, de extraordinário 
que transforme o painel atual. No entanto, ele 
deverá seguir o mesmo caminho de Newton 
Cardoso: transferir seu cabedal político para o 
filho, no caso o vereador de BH, Pedro Patrus.

Consta nos bastidores que o ex-governador 
Alberto Pinto Coelho não pretende voltar ao 
posto. Mesmo permanecendo, ativamente, na 
política e, de acordo com fontes, ele faz parte 
de um grupo liderado pelo senador Aécio Neves. 
Porém, se depender de seu anseio, Alberto 
apoiaria o ex-presidente da Assembleia, Dinis 
Pinheiro, para pleitear a vaga de titular do Pa-
lácio da Liberdade.     

Se não acontecer alterações nesse quadro 
e diante da divisão interna do PMDB, o seu 
presidente e vice-governador Antônio Andrade 
estaria fadado a ficar fora da peleja no pró-
ximo ano. Também por motivos relacionados 
à Justiça, o ex-governador Eduardo Azeredo 
está descartado para esse mesmo cenário de 
busca de votos.

Patrus Ananias deve transferir
prestígio para o filho Pedro

clésio Andrade evitar falar de política

tércio Amaral
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Fernando Pimentel e Alexandre Kalil 
discutem ações de segurança pública

O governador Fernando Pimentel anun-
ciou a criação de bases comunitárias 
da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) em todos os 86 setores de 
policiamento de Belo Horizonte. A 

informação foi repassada após reunião de tra-
balho com o prefeito da capital, Alexandre Kalil, 
para discutir ações de segurança pública, como 
a implementação da integração de todas ações 
do Estado e do município no setor.

Pimentel ressaltou a importância da realiza-
ção do trabalho em conjunto com a prefeitura da 
capital, tendo como objetivo reduzir os índices 
de criminalidade na cidade. O detalhamento 
do programa será apresentado nas próximas 
semanas. “A Polícia Militar vai intensificar o seu 
trabalho em Belo Horizonte com um modelo de 
setorização da cidade. A cidade está dividida 
em 86 setores e cada um deles vai receber, nos 
próximos meses, uma base comunitária móvel 
de forma definitiva. Cada uma dessas bases 
móveis vai ter quatro policiais vinculados a ela, 
sendo dois com motocicletas. E elas também 
serão equipadas com comunicação com o Cen-
tro de Operações da Polícia Militar (Copom), de 
maneira que o atendimento de ocorrências será 
muito mais ágil e muito mais preciso do que é 
feito hoje”, disse o governador.

Ainda de acordo com o governador, o projeto 
– ainda em fase de planejamento – irá garantir 
que esse sistema também seja compartilhado 
com a Guarda Municipal e os órgãos de segu-
rança pública de Belo Horizonte. “Todo esse 
esforço que estamos fazendo é para colocar mais 
policiamento na rua, oferecer para a população 
da capital do estado um modelo que, de fato, 
garanta efetivamente a segurança para o cidadão 
e a cidadã”.

integração
Outra medida discutida durante o encontro 

foi a integração total das ações de segurança 
pública do Estado com as do município. “Nós 

começamos a desenhar as ações que vamos 
fazer em conjunto na área da segurança públi-
ca. Foi esse o principal recado dessa primeira 
reunião de trabalho com o prefeito Kalil. Já 
agora vamos começar a integração e colocar 
equipes da prefeitura no centro de atendimento 
do Estado. Nós vamos fazer essa integração 
de mão dupla e fazer tudo o que for possível 
para garantir à população de Belo Horizonte 
índices de segurança melhores que os atuais”, 
reafirmou Pimentel.

A integração das ações, segundo o gover-
nador, também deverá ser realizada com os 
municípios da região metropolitana. “Vamos 
demonstrar a nossa disposição de trabalhar de 
forma integrada. O município é um personagem 
fundamental na prestação de serviços públicos 
ao cidadão e o Estado tem que apoiar, tem que 
ajudar naquilo que for possível”, finalizou.

reforço
Dos pouco mais de mil novos soldados 

da Polícia Militar, que concluíram o curso de 
formação na semana passada, cerca de 500 
vão atuar na capital. A efetivação desses 
novos policiais já faz parte da estratégia da 
setorização do trabalho em Belo Horizonte.

“Não existe segurança pública sem o 
Governo do Estado. Nós sabemos que a 
situação é ruim. Nós sabemos que a popu-
lação está insegura. Mas iniciamos, hoje, 
uma etapa importante e definitiva para esses 
próximos quatro anos que é a integração 
do município com o Estado. O governador 
entende que a Região Metropolitana, princi-
palmente Belo Horizonte, precisa ser olhada 
com carinho, com bons olhos”, afirmou o 
prefeito da capital, Alexandre Kalil.

Pimentel: “A Polícia militar vai intensificar o seu trabalho em
Belo Horizonte com um modelo de setorização da cidade”
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eleição de prefeitos e vereadores para os 
fóruns regionais vai até 13 de fevereiro

colegiado
O Colegiado Executivo é o conjunto de pessoas 

responsáveis por organizar e acompanhar as ações dos 
seus respectivos Fóruns Regionais. Estes Colegiados 
são formados, majoritariamente, por representantes da 
sociedade civil eleitos em plenárias territoriais.

O colegiado também possui representação de 
diferentes órgãos estaduais e federais com atuação 
regional, dos poderes executivos e legislativos muni-
cipais e de outros órgãos como Ministério Público e 
Tribunal de Justiça.

O vereador e o prefeito que tiver dúvida sobre a 
eleição para os Colegiados Executivos podem ligar 
nos telefones: (31) 3915-4766, (31) 3916-7013 ou 
(31) 3915-0074, no horário de 9h às 17h. Informa-
ções sobre os Fóruns Regionais estão disponíveis 
em: www.forunsregionais.mg.gov.br

A bruxa está solta
O encerramento das atividades no final de dezembro do 

jornal Correio de Uberlândia, o maior da região; a decisão 
da direção do Hoje em Dia, de Belo Horizonte, que restringiu 
a distribuição do matutino para ser vendido em bancas de 
jornal e a aposentadoria do experiente diretor regional da TV 
Globo Minas, Marcelo Matte, ao mesmo tempo em que foram 
feitos cortes na parte de programação regional da emissora, 
certamente, não foram boas notícias para os mineiros come-
çarem o ano. Afinal, essa realidade só contribui para agravar 
o quadro de desemprego no segmento de comunicação social 
do Estado. 

 

Pimentel e Kalil
O governador Fernando pimentel foi avisado pelo prefeito 

de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, sobre a escolha do verea-
dor do PCdoB, Gilson Reis e, segundo fontes palacianas, ele 
teria dito: “O Kalil está se revelando um habilidoso político”. 
Mas, no âmbito da própria Câmara, ainda existe vereadores de 
ti-ti-ti pelos corredores, por conta de Reis ter sido oposição du-
rante a campanha do prefeito. Coisas da política, minha gente.

mera coincidência 
Com experiência de longos anos atuando como jornalista 

e escritor, Merval pereira, ao fazer uma reflexão sobre o 
acidente que vitimou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, 
rememorou: “Na véspera da posse como presidente da Repú-
blica, Tancredo Neves adoeceu e veio a falecer em seguida, 
sem assumir o cargo. Agora, o ministro do STF, na semana de 
homologar a delação premiada, morreu em Paraty, mesma re-
gião onde também morreu o ex-presidente da Câmara Federal, 
ulysses Guimarães, cujo corpo, até hoje, não foi localizado. 
Coisas do destino”, informa o comunicador.

tucano conservador?
Em recente entrevista à TV da Câmara Federal, o presi-

dente do PSDB mineiro, deputado federal Domingos Sávio, 
disse ser a favor dos debates relacionados a flexibilizações 
das leis relativas ao aglomerado de Leis Trabalhistas. Mas, 
ele atalhou: “A oposição faz discurso contra, embora o projeto 
sequer tenha sido enviado pelo Executivo. Essa é demais”, 
ironiza o parlamentar. 

carnaval na savassi
Moradores da Savassi estão revoltados com a decisão da 

Prefeitura de Belo Horizonte em permitir atividades durante 
os 4 dias de Carnaval na praça. O barulho é ensurdecedor, 
as ruas ficam infectadas por conta da falta de educação das 
pessoas, além de aumentar o consumo de drogas na região, 
já que os marginais agem com desenvoltura. Essa é a opinião 
de alguns dos residentes que pediram para que fosse feito o 
registro neste espaço. 

mudanças na Assembleia 
Comenta-se nos bastidores que, ao assumir o comando 

da Assembleia por mais 2 anos de mandato, o presidente 
Adalclever Lopes, promoverá mudanças em seu gabinete, 
inclusive em sua assessoria técnica. Como já se aproxima do 
período de eleições estaduais é bem provável que ele também 
esteja mais susceptível a dar o ar da graça em eventos fora 
do esquema do mundo oficial, ou seja, prestigiando mais os 
acontecimentos diversos, especialmente, em Belo Horizonte.

Prestígio com o governador
Presidente da poderosa Companhia de Tecnologia da Infor-

mação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), Paulo Moura 
Ramos,  segue firme como um dos auxiliares mais prestigiados 
e próximos ao governador Fernando pimentel. É o que se 
exala nos bastidores da Cidade Administrativa, desfazendo-se 
boatos maledicentes, já que seu nome foi mencionado ano 
passado nas investigações da Operação Acrônimo. Inclusive, 
chegaram a dizer que o presidente estaria na corda bamba. 
Nada a ver, é o que garante uma fonte.

Kalil no mercado central?
Depois de eleito e, agora, empossado, o prefeito Alexandre 

Kalil ainda não se lembrou de marcar uma visita ao Mercado 
Central, onde ele esteve no período de campanha pedindo 
votos. Os atleticanos mais arvorados e que nele dizem haver 
votado esperam pela oportunidade de abraçar o ex-presidente 
do clube e, agora, chefe do Executivo de BH. É isso aí, prefeito. 

uber e corretores
Não se sabe da situação nas demais cidades brasileiras, 

mas, em Belo Horizonte, a profissão de corretor de imóveis 
anda cambaleando a ponto de grande parte dos profissionais 
estarem migrando para trabalhar no aplicativo Uber. 

Cena única – Então é isso. O Uber, além de estar deixando 
os taxistas em pé de guerra, também está destruindo a cente-
nária profissão de corretor imobiliário. Coisas da vida, gente...

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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Prof. Antônio BAlBino

O ano de 2017 será de grandes mudan-
ças no âmbito da legislação tributária 
brasileira. As primeiras já começaram a 
ocorrer, quando entraram em vigor algu-
mas das novas regras para o Simples 

Nacional. Além disso, o governo garante que dará 
prioridade às discussões sobre a tão aguardada 
reforma na área, a fim de que ela seja votada 
ainda no primeiro semestre. Diante desse cenário, 
a Fecomércio MG realiza no dia 9 de fevereiro, o 
Seminário de Direito Tributário.

Um dos destaques é a palestra do professor 
Sacha Calmon, presidente de honra do Conse-
lho de Assuntos Tributários da Fecomércio MG 
e um dos cinco tributaristas mais influentes do 
país, conforme a revista Exame. Ele abordará o 
tema “O lançamento por homologação e as suas 
correções ex-officio com aplicações de penas pe-
cuniárias (sanção), multas administrativas e juros”.

Já o objetivo geral do evento é debater os 
principais aspectos da tributação do país, seus 
impactos na atividade empresarial e os desafios 
para os ajustes necessários ao sistema, a fim de 
aliviar o setor produtivo, de comércio e de serviços, 
criando um ambiente propício para o crescimento 
econômico. “A tributação deve ser neutra, ou seja, 
as decisões empresariais devem ser tomadas 
somente com base em fatores econômicos, e 
não tributários”, analisa o presidente do Sistema 
Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos, Lázaro 
Luiz Gonzaga. “Nosso Conselho de Assuntos 
Tributários busca analisar profundamente todas 
as questões atinentes à tributação que impactam 
o setor terciário”, completa.

O coordenador Jurídico da Federação, Marcelo 
Morais, observa que o seminário tem o intuito de 
contribuir para que os empresários se aprofundem 
no tema, com foco em questões práticas e nas 

recentes modificações na legislação. “Em relação 
à cobrança de impostos, muitas vezes o problema 
vai além dos valores a serem recolhidos: envolve as 
várias legislações (municipal, estadual e federal) e a 
complexidade para o entendimento de todas elas, 
gerando até mesmo divergências de recolhimento”, 
explica Morais. Por isso, o evento tratará também 
dos desafios da reforma tributária, tanto pelo viés 
econômico quanto jurídico.

Os mais renomados profissionais da esfera 
jurídica participarão de painéis sobre temas e con-
ceitos relevantes para o cotidiano das empresas 
do comércio de bens, serviços e turismo. A ideia é 
promover a troca de conhecimentos e a interação 
entre advogados, contadores, dirigentes sindicais, 
representantes políticos e demais interessados no 
assunto que atuam no setor terciário. A abertura 
do seminário acontecerá às 9h15, realizada pelo 
presidente Lázaro Luiz Gonzaga.

Janeiro é o mês da dívida extra
Para estar em dia com o governo e outras entidades, empresários devem se organizar

Janeiro é um mês marcado por inúmeros 
compromissos financeiros. E não apenas 
para pessoas físicas, mas também para 
os empresários. No primeiro trimestre do 

ano, além das obrigações normais, os gestores 
devem se organizar para quitar sua Contribui-
ção Sindical, além da entrega de declarações 
importantes, como a Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf) e a Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais).

A Contribuição Sindical deve ser paga pe-
las empresas até dia 31 de janeiro. O gerente 
financeiro da Fecomércio MG, Alan Carlo Lo-
pes, explica que esses recursos servem para 
fortalecer o papel das companhias diante da 
sociedade. “São os sindicatos que vão defender 
os interesses de cada categoria empresarial, 
além de elaborar as convenções coletivas e 
oferecer serviços para o desenvolvimento dos 
negócios”, afirma.

A Dirf também é um dos compromissos das 
empresas para este início de ano. Por isso, Lo-
pes alerta quanto aos prazos. “Esse ano houve 
uma alteração, agora as organizações tem até 
o dia 15 de fevereiro para entregar a declaração 
ao governo. É através da Dirf que as empresas 
fazem o informe de rendimento para ser entre-
gue aos funcionários”.

E, por fim, os gestores devem entregar a 
Rais de seus negócios. “O prazo começou no 
dia 17 de janeiro e vai até 17 de maio, de acordo 
com a portaria 1.464 do Ministério do Trabalho. 
É importante frisar que todos devem entregar 
a Rais, até mesmo as empresas que não têm 
colaboradores e que estão inativas. Isso serve 
para o governo saber quem tem direito a bene-
fícios sociais, como o PIS etc”.

De acordo com o especialista da Fecomér-
cio MG, o não pagamento dessas obrigações 
gera sérias consequências. “A Contribuição 
Sindical é prevista pela CLT. Se a empresa não 
quitar esse débito pode ficar sob fiscalização 
do Ministério do Trabalho, porque a instituição 
recebe 20% do pagamento desse tributo. As 
organizações inadimplentes com a contribuição 
e também com a Dirf e Rais podem receber 

multas”. Lopes ressalta ainda que as multas 
geradas pelo não pagamento, podem ser ruins 
para os estabelecimentos. “Elas irão aumentar 
ainda mais o valor desses débitos. É melhor não 
deixar para depois”.

organizar é a solução
Para Lopes, as empresas devem optar por 

um planejamento financeiro. “Os gestores preci-
sam organizar suas obrigações anuais a fim de 
garantir que poderão quitar todas elas. Estamos, 
hoje, em um momento de crise econômica e, 
mesmo que isso não seja para sempre, uma vez 
que o cenário vem dando sinais de melhoras, 
é melhor não se dar ao luxo de acumular mais 
dívidas”.

O empresário Antônio Figueiras possui uma 
mercearia e conta que busca auxílio de um con-
tador para se organizar. “Eu não entendo muito 
dessas coisas. Então, tenho o meu contador 
que me auxilia e me lembra de todos os prazos. 

Eu acho importante porque tudo é uma via de 
mão dupla: pago meus tributos e impostos para 
receber auxílio do governo depois”.

Para Lopes, atitudes como a de Antônio de-
vem ser exemplos para os empreendedores. “A 
pessoa que paga um imposto tem que buscar o 
retorno de cada tributo pago. O empresário tem 
que se questionar sobre qual será o proveito 
advindo disso. É importante entender os bene-
fícios que esses custos trarão para a empresa 
posteriormente”.

simples nacional
As empresas optantes do Simples Nacional 

também devem ficar atentas, pois os prazos 
vão até dia 31 de janeiro. “As companhias que 
preferirem optar pelo regime simplificado de 
tributação, também tem que respeitar esse pra-
zo. Esse regime oferece uma possibilidade de 
reduzir os custos”, conclui o gerente financeiro 
da Fecomércio MG.

Para especialista, um planejamento financeiro é essencial
para que a empresa não deixe passar nenhum compromisso
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Fecomércio MG vai promover
Seminário de Direito Tributário

saudosa van damme e o clássico dos clássicos “tuareg”

rodrigo maia em BH
Semana passada, o influente presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, esteve em Belo Horizonte para 
manter contatos com vários parlamentares. Claro que ele veio 
pedir votos, pois é candidato a reeleição. Mas, veja só: ele, a 
exemplo dos presidentes anteriores, só lembra-se da capital 
mineira no momento de buscar apoio político. Depois esquece 
a nossa pobre Minas, mas, continuam frequentando a todo o  
instante São Paulo. Coisa feia, pessoal. 

Ainda sobre maia
Na avaliação da crônica política da capital federal, o Parti-

do dos Trabalhadores (PT) estava jogando pesado para fazer 
oposição à candidatura de Rodrigo Maia. Mas, nesta reta final, 
percebeu a chance dele ser, de fato, vitorioso. Aí, o PT mudou 
de estratégia e, na verdade, quer fazer uma composição mais 
proativa, com a finalidade de conquistar a segunda secretaria 
da Casa. Para tanto, garantiriam muitos votos da bancada. 
Vale dizer que o pragmatismo reina também entre os petistas. 
Cruz credo!

vereador polêmico
Fazendo questão de ser diferente dos demais pares, o 

vereador Gabriel Azevedo, logo depois de ser empossado 
em Belo Horizonte, continua afirmando a amigos e eleitores 
que não tem a menor vocação para ficar atuando no sentido 
de fortalecer partidos políticos. “Ele usa as siglas apenas como 
uma espécie de barriga de aluguel e, depois de resolver o seu 
problema, a dispensa. Ou seja, ele se filia a um partido só para 
se candidatar, para logo em seguida desdenhar, inclusive de 
nosso sistema partidário e político”, diz um adversário.

Kalil sem oposição
O novo presidente da Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte, Henrique Braga, confessa que já esteve algumas 
vezes com o prefeito Alexandre Kalil e que nessas conversas 
deixou claro que não será oposição ao prefeito, desde que seja 
para votar projetos de interesse da comunidade. “A campanha 
terminou no ano passado. Agora, temos de trabalhar em har-
monia, pois a população precisa disso”, assegura o vereador.

Política em moc
O prefeito Humberto Souto, de Montes Claros, ao ser 

indagado pela imprensa a respeito da prefeitura de sua cidade 
disse: “Estou ainda por conta de fazer uma faxina, saber os 
rombos deixados, para depois fazer um diagnóstico e, só en-
tão, começar a administrar”. Certamente o prefeito encontrará 
muito lixo, pois a administração de Ruy Muniz foi mal falada 
em toda Minas Gerais.

sobre a lava Jato
Professor de Direito do Ibmec, em Belo Horizonte, Vladimir 

Feijó, considera que a Operação Lava Jato não vai parar, mas, 
em sua opinião, ela não terá o mesmo desfecho rígido, como, 
provavelmente, aconteceria com o relator e ministro Teori 
Zavascki vivo e no comando do espetáculo. Porém, veja: o 
professor fez apenas uma conjectura. Ele próprio não sabe os 
reais destinos da operação daqui pra frente.

Comentário único. A opinião do causídico deve ser a mes-
ma de muitos brasileiros que estão perplexos e na expectativa 
para saber o que virá de agora em diante. 

    

Política em sabará
Prefeito por algumas vezes, presidente da Associação 

dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel), secretário de Estado e deputado estadual por vá-
rias legislaturas, Wander Borges está de volta ao comando 
de seu município, mas, por enquanto, só tem a lamentar. Ele 
encontrou a tesouraria do município completamente exaurida 
e uma máquina emperrada. Ou seja, ele só voltou para reto-
mar o comando da política local, mas, vontade para isso, com 
certeza ele não tinha. 

Política em uberlândia
Consta nos bastidores da política de Uberlândia que o pre-

feito Odelmo Leão, já orientou seu grupo político no sentido de 
trabalhar pela eleição do deputado Felipe Attiê para disputar 
a Câmara Federal e buscar, ao mesmo tempo, a reeleição de 
seu amigo, deputado estadual Arnaldo Silva. 

Política em Juiz de fora
Políticos dos mais diferentes segmentos comentam que 

o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, foi reeleito entre 
outros motivos pelo fato de, em sua primeira administração, não 
ter se registrado qualquer escândalo comprometedor, inclusive 
em relação aos seus secretários.

Praça mal cuidada
O novo prefeito de BH, Alexandre Kalil, precisa saber 

por meio de seus auxiliares o que anda acontecendo com a 
parceria entre a PBH e as empresas encarregadas de cuidar 
dos jardins da Praça da Liberdade. O local, aos poucos, vai se 
transformando em dormitórios de pessoas de rua e, com isso, 
matando as plantas e deixando o ambiente muito feio. E mais, 
na Praça Pio XII, esquina da Amazonas com a Contorno, os 
moradores de rua estão colocando o terror, com tentativas de 
assalto durante o dia e a noite. Um horror!

sucessão na fiemg
Por enquanto, o tema sucessão na Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) estará hibernando, 
pelo menos até o final do mês de março. Mas, os ditos repre-
sentantes da oposição, já organizam eventos de toda ordem 
para poder badalar o assunto.

1 – Sinopse – O dia 31 de dezembro de 2016 
foi uma data triste no setor de cultura, livros e leitura. 
A Livraria Van Damme encerrou suas atividades 
em nossa capital, após 45 anos de funcionamento 
ininterruptos. Além de se tornar um “ponto cultural”, 
onde se encontravam pessoas, amigos, intelectuais 
etc, atendeu também a várias gerações familiares. 

2 – Vazio cultural – Historicamente, uma “li-
vraria de rua” que fecha as suas portas, constitui-se 
num significativo vazio para a cidade. A ausência de 
programas públicos de cultura identificados com as 
tradições do meio literário local, fazem com que as 
discussões sobre o tema, se tornem não atraentes.

3 – Gentileza – A livraria foi fundada em 06 de 
maio de 1971 pelo Sr. Johan Van Damme, que veio 
da Bélgica em 1948. Com um educado atendimento, 
Van Damme cativou uma legião de clientes e admi-
radores. Leva-se em conta o seu “notório saber” no 
campo da literatura, bem como as suas consistentes 
orientações filosóficas e psicológicas. “Tendo lido 
aproximadamente 5 mil obras, fica mais fácil orientar 
com eficiência as demandas dos clientes”, explica 
Van Damme, com a sua sempre amigável gentileza 
e simpático sorriso. “Com isso, naturalmente, nasce 
um cordial relacionamento na maioria das vezes”, 
concluiu! No jornal O Tempo de 27/12/2016, a editora 
Maria Antonieta Cunha expressa com carinho os 
anos de amizade e frequência na livraria: “Frequentei 

e conheci muita gente por lá, por anos a fio”! José 
Eduardo, editor da série “BH-Cidade de cada um”, 
afirmou: “Quando uma livraria de rua se fecha em 
Belo Horizonte, sai um pedaço da gente”! Ele relembra 
que num questionamento de orçamento e preço sobre 
os “pôsteres da revolução chinesa”, Van Damme lhe 
respondeu: “O senhor tem a simpatia e o meu sorriso, 
isto deve valer alguma coisa”! O ex-presidente Itamar 
Franco foi um frequentador assíduo da livraria. A atriz 
Cássia Kis Magro era bem frequente, juntamente com 
tantos outros, que também batiam ponto lá. 

4 – Tuareg / um clássico – Num de nossos 
“bate papos” com Van Damme, explicávamos-lhe 
o nosso “stress” com algumas linhas convencio-
nais das áreas de “gestão e planejamento”. Com 
isso, necessitávamos de conteúdos novos, que 
surpreendessem positivamente nossos clientes. A 
demanda de treinamentos era intensa, com uma 
clientela exigente e diversificada, formada por en-
genheiros de petróleo (Petrobras-Regap), gerentes 
(Caixa Federal), procuradores da Fazenda, fiscais 
e auditores da Receita Federal (MF), médicos da 
Associação de Hospitais de MG e cursos abertos da 
Fundação Dom Cabral. Ouvindo tudo atentamente, 
ele nos rebateu: “Temos aqui, um grande presente 
para você. Trata-se de um magnífico clássico, que 
irá surpreendê-lo! Um dos melhores romances que 
já li. Possui nuances extraordinárias sobre o poder, 

comportamento humano, manobras, falsidades, 
vinganças, ataques, defesas etc. Um prato cheio de 
reflexões sobre a utilização de ‘ações e atitudes’ na 
vida profissional! Concluindo: Esse livro será muito 
útil para os seus estudos sobre comportamento hu-
mano, gestão etc”! Dado o exposto, nos apresentou 
o Tuareg, de autoria do espanhol Alberto Vasquez 
Figueiroa. Devoramos a obra em 5 dias! Uma his-
tória emocionante e real, que retrata a tenacidade e 
a perseverança de um homem e suas dificuldades 
de sobrevivência no deserto. Debatemos com Van 
Damme detalhes, tais como: características dos 
personagens, lealdade aos “códigos milenares”, o 
respeito ao traiçoeiro deserto etc. Com isso, forma-
tamos um treinamento diferenciado de “Desenvolvi-
mento de Pessoas” para dirigentes, gerentes etc. O 
contexto do mesmo, além dos conceitos de “gestão 
e planejamento”, utilizava também, a aplicabilidade 
da “inteligência, informação e contra informação”, 
eliminação  do inimigo etc. Finalizando, esse curso 
que teve forte influência do inesquecível romance 
Tuareg, ministrado em Belo Horizonte, Salvador, 
Brasília, Porto Alegre, Montes Claros, São Paulo e 
outros, com grande êxito.

5 – Consideração final –  Para o Sr. Johan Van 
Damme e seu filho Van Damme Jr, passamos-lhes 
um simbólico “aperto de mãos”, pela ajuda, por ter 
feito existir a Livraria Van Damme e pela amizade.
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A atuação conjunta da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Agrário 
(Seda) e da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater-MG) com o 
Governo Federal vai garantir melhores 
condições de vida a 12 mil famílias 
de agricultores, em 476 municípios 
mineiros.

Os produtores rurais serão benefi-
ciados pelo programa Brasil Sem Misé-
ria (BSM), realizado em Minas Gerais 
por meio de um acordo de cooperação 
técnica entre o Governo do Estado e o 
Governo Federal. O BSM foi lançado 
em 2011, durante o Governo de Dilma 
Rousseff.

Destinado a agricultores familiares 
em situação de extrema pobreza, ou 
seja, com renda per capta de até R$ 
85 por mês, e que estejam incluídos 
no Cadastro Único do Governo Fede-
ral, o Brasil Sem Miséria fornece aos 
beneficiários o valor de R$ 2,4 mil a 
fundo perdido para investimento em um 
projeto produtivo.

Os extensionistas da Emater aju-
dam as famílias a elaborar os projetos 
para receber os recursos, dão assistên-
cia técnica na implantação da atividade 
e orientações sobre a comercializa-
ção. Já os técnicos da Seda executam 
o termo de cooperação e fiscalizam o 
programa. Na pequena comunidade de 
Itambacuri, no Território Mucuri, Maria 
da Penha Nascimento, 43 anos, pôde 
reformar sua antiga fábrica de farinha 
com a verba recebida pelo programa. 
“O espaço estava muito ruim, quase 
não conseguia produzir farinha de 
mandioca, que é minha principal fonte 
de renda”, conta.

Para participar do BSM, Maria da 
Penha recebeu a visita de um técnico 
da Emater-MG, que montou o projeto 
de reforma da fábrica. Com a liberação 
do dinheiro, a estrutura foi totalmente 
reformada. “Agora eu gasto menos e 
produzo mais. Consigo vender uma 
média de seis sacos de farinha por mês, 
antes não chegava a isso. Foi muito bom 
pra mim”, diz.

Segundo o coordenador estadual e 
gestor do programa Brasil Sem Miséria 
da Emater-MG, Thiago Carvalho, entre 
2012 e 2015 já foram atendidas cerca 
de 8 mil famílias. “O objetivo agora é 
atender 12 mil famílias até 2018. Já 
temos 2.500 famílias selecionadas, com 
os diagnósticos feitos pelos técnicos da 
Emater e com projeto produtivo estrutu-
rado, esperando apenas a liberação da 
primeira parcela”, ressalta.

Primeiro, a família recebe uma par-
cela de R$ 1,4 mil e depois o restante 
do valor (R$ 1 mil). Os territórios Norte, 
Caparaó, Mata e Alto Jequitinhonha 
são os que terão mais pessoas con-
templadas nesta etapa. As atividades 
mais procuradas pelos beneficiários 
são avicultura, horticultura e fruticultura.

“O mais importante é que a atual 
gestão tem buscado a integração 
dessas famílias nas diversas políticas 
públicas, nas esferas municipal, esta-
dual, federal. A família beneficiada pelo 
programa é também encaminhada, 
por exemplo, para ter acesso a linhas 
de crédito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), para fornecer para o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), para vender em feiras 
livres, entre outras ações”, diz Carvalho.

telefonia móvel é o novo
serviço dos correios

Expectativa é de uma receita de R$ 300 milhões em 5 anos

As operadoras de tele-
fonia móvel vão contar 
com um novo concor-
rente neste ano: o Cor-

reios Celular. Os Correios irão 
inaugurar em fevereiro as ativi-
dades no setor, São Paulo será o 
primeiro local a receber o serviço, 
seguida por Belo Horizonte e Bra-
sília. De acordo com informações 
da instituição, a meta é que todos 
os Estados recebam a novidade 
até o final de 2017. Eles estimam 
conquistar 1 milhão de clientes 
neste primeiro ano.

Segundo o vice-presidente da 
Rede de Agências e Varejo dos 
Correios, Cristiano Morbach, hou-
ve uma pesquisa para identificar 
a demanda por esse serviço. “Os 
Correios vêm estudando o tema 
há alguns anos, tendo realizado 
várias pesquisas. O interesse 
surgiu porque outros correios 
já atuam nesse segmento com 
sucesso, como é o caso da Itália 
e da França”, explica. 

A promessa é que o serviço 
chegue para oferecer praticidade, 
além de valores mais acessíveis. 
“O Correios Celular terá uma 
estrutura competitiva, pois terá 
preços entre os menores do 
mercado e será simples de usar”, 
conta o vice-presidente. Se de 
fato, os custos e qualidade de 
serviço forem melhores, isso vai 
na contramão das atividades ofe-
recidas pelos atuais prestadores 
de serviços desse ramo no país. 
Hoje, uma pessoa que fala 50 
minutos por mês, sendo 50% em 
horário normal, com envio de 20 
SMS e internet de pelo menos 
1GB, paga em torno de R$ 35,00 
a R$ 75,00, sem contar o grau 

de qualidade, de acordo com o 
simulador de custos de telefonia 
da Proteste. 

Outro fator relevante é o grau 
de satisfação da telefonia móvel 
no Brasil, segundo dados da 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), em 2016, a 
sua pesquisa da Satisfação Geral 
– Celular pré-pago em Minas Ge-
rais, por exemplo, as empresas 
do ramo (Claro, Oi, Tim, Vivo 
e Algar) não ultrapassam 6,92 
pontos, numa escala de 0 a 10. O 
site Reclame Aqui e no ranking de 
reclamações do Procons, o setor 
de telefonia móvel lidera a lista de 
reclamações. 

Em uma pesquisa rápida 
numa rede social, perguntamos: 
“Alguém aí está insatisfeito com o 
seu plano de celular”? A resposta, 
foi unânime, todos têm alguma 
reclamação sobre o serviço.

E não é diferente para a jorna-
lista Gezielle Pires. Ela conta que 
já utilizou todos os serviços de 

telefonia disponíveis no Estado 
e, em todas, ficou insatisfeita. “Já 
passei por todas, posso afirmar 
que estamos sem opção. Antes 
eu usava a Vivo, a qualidade era 
melhor mais é muito cara, hoje, 
estou com a Tim, é mais acessí-
vel, mas em termos de qualidade 
de sinal é péssima”, afirma. 

Planejamento
Os chips e recargas serão 

vendidos, inicialmente, no plano 
pré-pago. A partir do segundo 
ano de operação (2018), serão 
iniciados estudos para definir a 
viabilidade da oferta de planos 
pós-pagos.

Morbach disse ainda que 
essa nova atividade complemen-
tará o conjunto de serviços da 
empresa e potencializará o uso 
da rede de agências, presente 
em todo o país. “A expectativa de 
receita é de R$ 300 milhões em 
5 anos, sendo que se estima a 

conquista de 1 milhão de clientes 
no primeiro ano”, expõe.

Mesmo com a ampliação no 
leque de serviços, o vice-presi-
dente explica que não haverá 
aumento no número de funcio-
nários. “Toda a infraestrutura será 
da parceira (EUTV), abrangendo 
plataforma de sistemas, tele-
comunicações, call center etc. 
Os Correios apenas proverão o 
atendimento nas agências, como 
já é feito para diversos outros 
serviços”, diz.

entenda
A EUTV, que atua no merca-

do com a marca Surf Telecom, 
venceu a licitação dos Correios 
em maio de 2016 para escolher 
a rede de telefonia móvel sobre 
a qual vai prestar seu serviço. 
Ela é autorizada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), que será responsável 
pela infraestrutura de suporte às 
telecomunicações.

Ainda em 2014, o ministro das 
Comunicações, na época, Paulo 
Bernardo, assinou a portaria 
n.º 416, autorizando a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos (ECT) a explorar a prestação 
de serviços de telefonia móvel 
virtual, chamado tecnicamente 
de MVNO. O documento foi pu-
blicado no Diário Oficial da União. 
Segundo a portaria, a prestação 
do serviço deverá se basear em 
participação acionária dos Cor-
reios em uma empresa brasileira 
de telecomunicações, com base 
na nova estratégia empresarial 
viabilizada pela lei nº 12.490/11, 
que proporcionou à ECT maior 
flexibilidade em sua atuação no 
ambiente de mercado de teleco-
municações.

A estimativa é da conquista de 1 milhão de clientes no primeiro ano

Ariane Braga
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12 mil agricultores familiares
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Os dois primeiros anos de vida 
da criança representam uma fase im-
portante para o desenvolvimento da 
estrutura musculoesquelética de seus 
pés. O ideal é que os bebês cami-
nhem descalços em solos naturais 
irregulares. Os bebês urbanos quase 
não têm essa oportunidade. Pensan-
do nisso, a Startup Anamê Baby De-
sign desenvolveu, em parceria com o 
Senai-MG, o Projeto Noeh. 

Eles criaram um calçado com 
solado irregular e uma palmilha 
dinâmica. “A palmilha abraça o pe-
zinho como se fosse areia”, diz a 
designer e pesquisadora Ana Paula 
Lage. O Noeh é resultado da pes-
quisa de mestrado desenvolvida na 
Uemg. O produto final gerou patente 
e está sendo fabricado, na grade 
de numeração de 16 a 23, em Belo 
Horizonte, e deverá estar no mercado 
em fevereiro. 

O estudo científico de análi-
se de movimento foi realizado com 
22 crianças de 11 a 18 meses. Os 
testes foram feitos com o calçado da 
criança, com os pés descalços e com 

o Noeh. “Verificamos que o calçado 
fisiológico não muda o padrão de 
marcha da criança, como os demais 
calçados”, diz. 

O primeiro protótipo artesanal 
feito pela designer foi trabalhado no 
Senai dentro do Edital Sesi Senai 
de Inovação em 2015. “O Senai foi 
fundamental para adaptar o projeto 
em um produto industrial. Temos uma 
tecnologia inovadora de montagem e 
confecção e por isso fez-se necessário 
a criação de um maquinário especial 
para disponibilizarmos ao mercado 
um produto a um preço justo”, explica. 

O programa contou com O Sesi 
Senai Betim Cetem, com o Cede-
tem, em Contagem e com a unidade 
de Nova Serrana. O dispositivo de 
montagem produzido com o apoio 
do Senai foi fundamental para que a 
empresa se preparasse para a escala 
industrial. “Foi uma ótima experiência 
dentro da nossa missão de fortaleci-
mento da indústria. Uma ponte entre a 
academia e a indústria, via inovação”, 
diz o diretor do Sesi Senai Cetem, 
em Betim, Anderson Paschoal.

1º café empresarial do
ano fala sobre inovação

A inovação como processo aberto, sis-
temático e contínuo em todos os setores da 
organização, desde o produto até os proces-
sos internos foi o destaque da palestra que 
recebeu empresários convidados para Café 
Empresarial do Ciemg, realizado no dia 19 
de janeiro. 

De acordo com o palestrante Júlio Melo, 
engenheiro de produção e Mestre em Adminis-
tração, especializado em Gestão da Inovação, 
para sua sobrevivência no mercado, cada dia 
mais dinâmico, a inovação é considerada vital 
em qualquer organização e precisa ser regular 
e sistematizada em todos os setores. 

Ele acrescenta ainda que: “Quando se 
fala em inovação, o grande desafio é cons-
truir o futuro no presente e, para isso, a 
empresa deve se manter atualizada, atenta 
ao mercado, implementar melhorias, mas 
também se preparar para o futuro”. Para ele, 
é importante destacar que inovação não é 
invenção e nem precisa necessariamente 
ser tecnológica. Cada organização passa 
por diferentes estágios de desenvolvimento 
e inova de formas diferentes. “Por volta de 
1920, esse ciclo era, em média, de 90 anos, 
reduzido agora para 17”, explica. 

Nos dias de hoje, o grande desafio é não 
esperar que o concorrente lance um novo pro-
duto ou serviço, mas antecipar a busca pelo 
novo e sobreviver no mercado. Por isso, Júlio 
reforça que inovar é menos complicado do que 
parece e deve se dar nas mais diversas áreas 
da empresa. O destaque nesse processo é 
para o papel do gestor que precisa “saber 

conduzir a inovação não apenas como fruto 
do acaso”, comenta. 

Segundo o palestrante, “incentivar e 
implantar inovações sucessivas e contínuas, 
seja para atender demandas surgidas no 
mercado, seja por novas ideias, resultantes 
de um grupo interno constituído/estruturado 
para esse fim, é o melhor caminho”. Outro 
conceito apresentado foi o de que inovação 
não quer dizer lucros, mas que podem ser, por 
exemplo, ganhos apenas em competitividade. 
“A China inova na capacidade de produzir 
soluções internas”.

Descobrir algo novo, aceito ou demanda-
do pela sociedade, ou introduzir uma novidade 
no ambiente social que resulte em novos 
produtos, serviços ou processos internos/
gerenciais é inovar. A inovação pode se dar 
no produto, bem ou serviço; no processo, no 
método de produção; no marketing, ou seja, 
no aspecto externo, no design ou embalagem; 
ou, ainda, nas práticas do negócio ou organi-
zação interna dos processos.

A questão não é ser ou não inovador, mas 
em qual estágio, seja em competitividade, em 
produtividade, em redução de custos, desde 
uma inovação básica, nova para a empresa 
introduzindo melhorias, redução de custos, 
adição de novidades nas linhas existentes, re-
posicionamento ou o lançamento de algo novo 
para o mundo. “Mas, para conseguir sucesso 
nesse campo, a empresa precisa constituir 
e implantar mecanismos para incentivar a 
pesquisa, a concentração de esforços para 
transformar novas ideias em negócio”, conclui.

café e palestras foram realizados no dia 19 de janeiro

Fi
em

g

Quando
se fala em
inovação,
o grande
desafio

é construir
o futuro

no presente

startup desenvolve
calçado para  bebê que

reproduz o andar descalço

o produto está sendo fabricado, na
grade de numeração de 16 a 23 e deverá

estar no mercado em fevereiro

o produto está sendo fabricado, na
grade de numeração de 16 a 23 e deverá

estar no mercado em fevereiro

http://www.agrario.mg.gov.br/
http://www.agrario.mg.gov.br/
http://www.agrario.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.telesintese.com.br/correios-vao-abrir-proposta-de-mvno-dia-17/
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O jornal edição do Brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. Utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.

BH Convention & Visitors Bureau

campeonato mineiro 2017 
é um produto turístico

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPAtingA
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro
Telefone (32) 0000-0000

Juiz de forA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

montes clAros

uBerlândiA

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

ouro Preto

Ambrósios Grill
Av. Getúlio Vargas, 8 - Funcionários
Telefone (31) 3262-4113
marketing@ambrosios.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Funcionários
Telefone (31) 3261-5853
macielnovosul@bol.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Morais,158 – Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastranças.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

Belo Horizonte

domingo, dia 29 de janeiro 
Jornalista Júlio Baranda - Rádio Inconfidência
Jornalista Márcio Maia 
João Paulo Dias – Rei da Feijoada

segunda-feira, 30 
Dr. Renato de Paiva Teixeira 
Ana Amélia Pedreira - mulher de Murai Caetano 
Irmã Zilda Diniz rocha

terça-feira, 31 
Radialista Eli Diniz 
Pedro Nolasco de Faria 
Jornalista Lena Brandão 

Quarta-feira, dia 1º de fevereiro
Publicitário Marcos Soares 
Claudia Vieira Duarte 
Renato Jacob - gabinete da deputada Celise Laviola
Luciana Maria Dias Reis

Quinta-feira, 02
Dr. Camilo Lelis do Prado 
Publicitário Elzio Costa 
Jornalista Jalmelice da Luz Ferreira 
Jornalista Nagib José Neto 
Jornalista Márcio Lima 

sexta-feira, 03
Afonso de Araújo Paulino 
Dr. Breno de Castro Ferreira Junior 
Dr. Fábio Rodrigues Nascimento
Cristiane Nobre 
Dayse Lúcia – Tesouraria do Mercado Central 

sábado, dia 04  
Radialista Oswaldo Ribas- Câmara Municipal 
Radialista Vitória França
Radialista Robson Lauriano – Rádio Itatiaia 
Jornalista Antônio Faria Junior – Assembleia Legislativa

AEROpORTO DA pAMpuLHA - Fiquei sabendo que a Infraero não vai abrir 
mão de autorizar voos de aviões de porte médio na Pampulha. Há um forte movimen-
to, de alguns setores, que pretendem impedir essa autorização, tendo como pano 
de fundo que a BH Airport, que tem hoje a concessão do Aeroporto de Confins, já 
está fazendo investimentos pesados, inclusive inaugurando o terminal internacional. 
É bom lembrar que o Aeroporto de Confins, fica justamente na cidade de Confins, 
ao lado de Lagoa Santa e longe da capital, e que os táxis de BH, por causa disso, 
são impedidos de trazer qualquer passageiro do aeroporto.  Dou como exemplo 
dois aeroportos no Brasil e que estão muito próximos de nós mineiros, que são 
Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro. O funcionamento 
desses dois aeroportos famosos continua a todo vapor, mesmo tendo outros dois 
grandes aeroportos como Guarulhos e Galeão. Outro dia li um artigo de Roberto 
Luciano Fagundes, justificando o impedimento no Aeroporto da Pampulha com a 
desculpa de que aquele logradouro já estaria rodeado de casas e que o barulho 
iria prejudicar os moradores. Ora, parece que Luciano nunca desceu no Aeroporto 
de Congonhas, onde os pilotos têm que fazer malabarismo para pousar. No Santos 
Dumont, a pista é muito curta e, mesmo assim, recebe aviões de grande porte. 
Fagundes talvez desconheça que o Aeroporto da Pampulha é do ano de 1933 
e que quando passou a funcionar, já existia Congonhas e Santos Dumont e que 
ninguém morava em seu redor.  No Aeroporto da Pampulha nunca teve acidente 
em toda a sua história, o que não podemos dizer o mesmo de Congonhas, que nos 
últimos anos foi palco de terríveis acidentes e continua funcionando. Não há nada 
demais ter Confins e Pampulha servindo a população mineira, especialmente, a 
de Belo Horizonte. 

TRuMp - O mundo está bestializado com o novo presidente norte-americano, 
que assinou decreto autorizando a construção de um muro dividindo a fronteira 
dos Estados Unidos com o México. Além de assinar o decreto, Donald Trump já 
deu ordens para o início imediato das obras. Além disso, ele afirmou que o México 
deverá pagar parte das despesas, como todo bom vizinho que divide a construção 
de muros entre partes, embora o presidente mexicano tenha declarado que não 
pagará nada. O beligerante Trump já anunciou também a deportação de estran-
geiros em situação ilegal nos EUA. Para mim, não existe nenhuma novidade. Ele 
apenas está cumprindo as promessas de campanha. Na verdade, o povo não está 
acostumado com o cumprimento desses compromissos de campanhas Trump quer 
cumprir todas em tempo hábil. 

BOA MEDiDA - O prefeito Alexandre Kalil mandou a BHTrans liberar o es-
tacionamento de veículos em torno do Mineirão em dia de jogos, na intenção de 
dar maior conforto ao torcedor que ficou prejudicado desde quando o Estádio foi 
reinaugurado para os jogos da Copa do Mundo. Normalmente, em grandes jogos, o 
estacionamento em volta do Estádio e em outras ruas dos bairros vizinhos ganham 
proibição. Aplausos para o prefeito.

Kalil não é bobo. Ele acabou de vez com a oposição de esquerda 
na Câmara, ao escolher como líder o vereador Gilson Reis do PCdoB. A 
chamada base que se preparava para gozar das benesses do prefeito 
está apavorada.

A philips fechou sua fábrica de Lagoa Santa e transferiu toda a 
fabricação de sua linha de produção para Varginha, no Sul de Minas. 
Minas continua ganhando, embora Lagoa Santa perca. A prefeitura 
da cidade agora tem que lutar para assegurar novos investimentos 
no município. 

E o novo presidente da Belotur, Aluizer Malab, que é promoter, 
disse que vai contribuir para o crescimento da cidade com grandes 
eventos, melhorando também o nível turístico de BH. Ele reconhece a 
importância do Carnaval para a economia da cidade.
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O futebol movimenta milhões de 
dólares e euros pelo mundo 
afora. Um esporte extrema-
mente popular. A Copa do 

Mundo de Futebol da Fifa é o maior 
evento, envolvendo um único esporte, 
sendo assistida por bilhões de torce-
dores pelos diversos veículos de infor-
mação. Um sucesso de participação 
e de receita!

Dizem que somos o país do futebol 
e que o esporte é a paixão nacional. 
Pentacampeões mundiais e campeões 
da modalidade nas Olimpíadas 2016, 
o futebol mexe com o brasileiro e 
continua ser uma parte importante do 
entretenimento no país.

Neste final de semana, último de 
janeiro de 2017, inicia a 103ª edição 
do Campeonato Mineiro, o que mos-
tra a tradição do produto futebol em 
nosso Estado. E demonstra também 
a importância do Campeonato no 
cenário brasileiro. Vem sem maiores 
mudanças, pois a fórmula tem sido 
vitoriosa em anos passados e a CBF 
tem estimulado que outros Estados 
adotem algo similar. E, pela primeira 
vez, a Federação Mineira de Futebol 
contratou uma consultoria para cuidar 
dos gramados dos campos a serem 
utilizados. Ao todo, serão 12 clubes, 
sendo 4 da região metropolitana de 
Belo Horizonte – América, Atlético, 
Cruzeiro e Nova Lima -  e os demais 
de outras 8 cidades do interior do Es-
tado – Uberlândia, Juiz de Fora (Tupi), 
Governador Valadares (Democrata), 
Teófilo Otoni (América), Patos de Minas 
(URT), Três Corações (Tricordiano), 
Poços de Caldas (Caldense) e Tombos 
(Tombense).

Portanto, no período de 29 de 
janeiro a 7 de maio, teremos cerca de 
70 jogos de futebol aqui e nas cidades 
mencionadas. Uma grande oportuni-
dade para recebermos os torcedores, 
preparando pacotes com hospedagem 
e atividades, além do jogo propriamen-
te dito. Qual torcedor, morador em 

Minas Gerais, não quer estar presente 
em um jogo no Mineirão, torcendo pelo 
seu time?

Mas, além do Campeonato Minei-
ro, teremos jogos da Libertadores da 
América (01/02 a 02/08), da Copa Sul 
Americana (16/08 a 6/12), do Campeo-
nato Brasileiro (série A 7/5 a 3/12; série 
B 6/5 a 25/11) e da Copa Brasil (12/4 a 
29/11). Serão centenas de jogos envol-
vendo clubes nacionais e internacionais 
e a Cadeia Produtiva do Turismo deve 
e pode aproveitar todas essas oportu-
nidades de novos fluxos turísticos de 
qualidade na capital mineira.

Nos últimos anos, Atlético e Cru-
zeiro estão sempre presentes entre 
os melhores times do país. Foram 
campeões em uma Libertadores, em 
dois Campeonatos brasileiros e em 
uma Copa do Brasil, além de outros 
campeonatos menores. O Atlético é 
ainda o último time brasileiro a ter um 
título internacional – Libertadores de 
2013. Segundo o Ibope são mais de 
13 milhões de torcedores do Atlético 
e do Cruzeiro, espalhados pelo país. 
Como transformar esse público em 
oportunidades de negócios?

Em dia de jogos, BH respira futebol 
em seus bares e clubes, e além do jogo 
de futebol, temos como atrativos: o 
Museu do Futebol, dentro do Mineirão, 
bem como as áreas corporativas VIP, 
ideais para empresas e grupos; visita 
ao Centro de Treinamento de seu Clube 
(em BH estão os dois dos três melhores 
CTs do país); visita ao Independência 
(que participou de duas Copas do Mun-
do); fazer compras em lojas temáticas 
de cada clube etc.

Belo Horizonte, durante os megae-
ventos esportivos – Copa das Confede-
rações, Copa do Mundo 2014, e jogos 
de futebol nas Olimpíadas 2016 -, foi 
considerada a cidade mais hospitaleira 
pelos turistas esportivos internacionais 
e nacionais que aqui estiveram, res-
saltando a espontaneidade, alegria e 
segurança de curtir o futebol e suas 

festas em bares e shows temáticos. 
O futebol tem este poder de gerar um 
excelente fluxo turístico de qualidade, 
ou seja, aquele visitante que hospeda, 
alimenta, compra e passeia na cidade.

Mais exemplos de pacotes, para 
um final de semana em BH, são o 
que não faltam: venha num voo de 
sua cidade até BH no final da tarde 
de uma sexta-feira. Aproveite a noite 
em um bar participante da Comida 
di Buteco ou do Botecar. No sábado, 
faça o roteiro cervejeiro na região 
metropolitana e conheça excelentes 
cervejas artesanais. Leve algumas para 
sua cidade. Aproveite para ir a um dos 
inúmeros shows que aqui acontecem 
ou uma peça de teatro. No domingo 
cedo, uma passagem pela Feira de 
Artesanato da Afonso Pena ou uma 
visita ao Mercado Central. E não deixe 
de incluir também o Circuito Liberdade 
ou a visita ao Conjunto Moderno da 
Pampulha, Patrimônio Cultural da 
Humanidade, ou mesmo conhecer a 
Tirolesa ou o Aquário. Muitas coisas a 
serem vivenciadas e que não cabem 
em apenas uma visita e todos terão de 
voltar outras vezes. Venha com amigos 
ou com a família, a hospitalidade será 
inesquecível!

Evidentemente, procure sua agên-
cia de viagens local e faça com que ela 
entre em contato com um operador tu-
rístico receptivo em BH, que providen-
ciará o pacote, conforme o desejo do 
torcedor e seu grupo, incluindo trans-
porte, traslado, hospedagem, ingresso 
ao jogo e aos atrativos escolhidos. Uma 
tarefa importante é conhecer o perfil 
deste torcedor. Seus anseios, suas 
fantasias, do que gosta de fazer em seu 
lazer e entretenimento. Conte isso para 
o seu agente de viagens! Essa é uma 
maneira importante de mostrar a nova 
e surpreendente capital dos mineiros 
para os mineiros, que aqui podem estar 
a preços bem competitivos vivenciando 
momentos mágicos em sua vida. BH 
aos Olhos dos Mineiros!
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Motocicleta, automóvel
ou imóvel?

Não importa como você sonha.
O que importa é que realizamos
todos os seus sonhos.

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e 

garantia de quase quatro décadas de operação.

Estes são alguns dos fatores que fazem da

Multimarcas um dos melhores consórcios

do Brasil. Matriz em Belo Horizonte

e representações em várias cidades do país.

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Moto,
carro?ou casa

o seu consórcio multibrasileiro

Cada vez mais perto de você.

Matriz em Belo Horizonte e

representações em várias

cidades do país.

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
PATRONAL

VENCIMENTO: 31 DE JANEIRO

Deixe sua empresa em dia com as obrigações.

Planos de 
saúde

Representatividade 
legal

Assessoria 
jurídica 

e econômica 

Certifi cado 
digital

Linhas de 
fi nanciamento

Assessoria 
em negócios 

internacionais

Veja alguns benefícios que a Fecomércio oferece para a sua empresa:

Acesse o site abaixo para emitir as guias:
www.fecomerciomg.org.br/contribuicaosindical

Fale com a gente
0800 031 2266

Adaptação e readaptação na volta às aulas

Muitas crianças, sejam 
elas marinheiras de 
primeira viagem ou 
veteranas, apresen-

tam resistência em retornar à 
rotina escolar. Diante desse com-
portamento, os pais devem ter 
uma postura precisa para evitar 
possíveis traumas e transtornos 
futuros. O segredo é dialogar, 
pois quando há uma conversa 
franca entre pais e filhos, esta 
atitude evita problemas com os 
pequenos, principalmente com 
aqueles que estão ingressando, 
pela primeira vez, na escola e 
requerem uma atenção especial 
por parte dos seus genitores.

Para os estreantes, a aten-
ção deve ser redobrada, afinal, 
o primeiro dia de aula, muitas 
vezes, pode trazer resistência se 
não tiverem sido preparados para 
encarar um novo ambiente com 
pessoas totalmente desconheci-
das. A insegurança toma conta 
dos pequeninos, e, se os pais 
não souberem como os preparar, 
as consequências podem ser 
imprevisíveis. Os responsáveis 
precisam ser sensíveis e devem 
começar a estimular os filhos bem 
antes do início das aulas, falando 
para eles dos novos colegas, 
das “tias” (professoras), das 
brincadeiras, do que aprenderão 
no novo ambiente escolar. Se 
possível, é muito válido levá-los à 
escola antes do início das aulas, 
para que eles possam conhecê-la 
e se familiarizar com o espaço.

No primeiro dia de aula, as 
crianças devem ser acompanha-
das pelos pais até o portão da es-
cola, pois a presença destes faz 
toda diferença para elas. Na falta 
deles, é preciso a companhia de 
alguém com quem a criança se 
sinta bem e segura. Sabemos 
que, nos primeiros dias, principal-
mente para os iniciantes, há um 
o choro incontrolável de alguns 
que deixam os pais de coração 
partido. O período de adaptação 

é assim, cheio de dúvidas e re-
ceios. A impressão é que os pais 
sofrem tanto quanto os filhos ou 
até mais que eles.

Para os pais se acalmarem, 
é preciso ter plena confiança na 
escola que escolheram para o fi-
lho. Vale trocar experiências com 
outros pais e ter muita paciência, 
pois o choro, nos primeiros dias, 
é normal, principalmente para 
os pequeninos. Eles enfrenta-
rão mudanças de ambiente, de 
pessoas e de comportamentos, 
o que pode gerar neles insegu-
rança e ansiedade.

Por isso, pais, aguentem 
firmes, porque vai valer a pena. 
Não cedam ao choro nem cho-
rem na frente da criança. Na 
maioria das vezes, o que gera a 
ansiedade no filho é a inseguran-
ça dos pais ao deixá-lo naquele 
novo ambiente. Sejam confian-
tes, acreditem na escola e no 
corpo docente que é preparado 
para lidar com essas situações.

Muitas vezes necessária, a 
troca de escola é outra mudança 
difícil. Os pais precisam preparar 
a criança para a mudança que 
está por vir, ouvindo-a e buscan-
do conhecer seus medos, suas 
expectativas e seus receios. De-
pois do diálogo e até das possí-
veis resistências do filho perante 
a mudança, é importante que os 
pais exaltem os pontos positivos 
da nova escola, como os novos 
amigos, a nova professora, as 
atividades que serão realizadas, 
mostrando-lhe que a troca trará 
também coisas boas para ele, e 
não somente perdas.

É de suma importância que 
a criança tenha conhecimento 
do real motivo pelo qual está 
trocando de escola. Desta 
forma, os pais já começam 
a trabalhar com o filho que 
“durante toda vida terá que se 
submeter a mudanças”.

Se a dinâmica da volta às 
aulas, for bem direcionada, po-
derá gerar bons frutos, ajudan-
do no processo de formação 
infantil. De um modo geral, a 
volta às aulas é sempre um mo-
mento de ansiedade para todas 
as crianças, pois implica em 
ter horários pré-estabelecidos 
e voltar ao ritmo normal das 
atividades.

Muitas crianças passam as 
férias sem horário certo para 
acordar ou dormir, o que gera 
nos pais um grande questio-
namento sobre o que fazer 
para que elas levantem cedo 
e bem dispostas no início do 
ano letivo. Recomenda-se que 
a rotina de horários volte a ser 
aplicada uma semana antes. 
Na semana anterior à volta 
às aulas, os pais devem se 
preocupar em readaptar seus 
filhos aos horários de acordar 
e dormir que serão seguidos 
durante o ano inteiro, sendo 
que este processo deve ser 
feito aos poucos, para não 
estressar nem deixar a criança 
ansiosa. Acordar seu filho um 
pouco mais cedo e colocá-lo 
para dormir um pouco antes, 
todos os dias, vai ajudá-lo. E 
não esqueça: ao iniciarem a 
rotina escolar, pergunte ao seu 
filho como foi o dia dele quan-
do estiverem voltando para 
casa. Procure saber detalhes, 
pois isso estimula a crian-
ça a voltar no dia seguinte. 
Adaptação e a readaptação 
não são instantâneas, mas 
requerem bastante paciência 
e empenho, tanto dos pais 
quanto das crianças.

Surto de febre amarela é
o pior dos últimos 10 anos

Contudo, 70% da população já está imune ao problema

O aumento nos casos de febre 
amarela tem alarmado os brasi-
leiros. Um balanço da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-MG) 
indicou que 32 pessoas morreram 
da doença em Minas. E a situação 
pode piorar, já que 51 óbitos estão 
sendo investigados e o total de 
casos notificados passou de 272 
para 391. Além disso, três pessoas 
morreram no Estado de São Paulo. 
No Espírito Santo, são 22 casos 
suspeitos e três mortes estão sob 
investigação, sendo que um caso 
já foi confirmado.

Mas, no que se refere à pato-
logia, muitas são as informações 
e dúvidas. Por isso, o Edição 
do Brasil conversou com o pes-
quisador e virologista da Fiocruz 
MG, Pedro Augusto Alves, sobre 
o assunto.

sobre a doença: o que é a febre amarela e 
quais são os seus sintomas?

A febre amarela é o que chamamos de arbo-
virose, pertencente a um conjunto de viroses que 
passam dos artrópodes para os humanos. A pessoa 
é infectada a partir da picada do mosquito transmis-
sor e, no caso da febre amarela, são dois, o Aedes 
aegypti, e o Haemagogus.

A doença apresenta vários sinais. Em alguns 
casos, há o comprometimento do fígado, apre-
sentando formas amareladas no corpo. Isso se dá 
por consequência de uma lesão hepática causada 
pela falha do órgão. É daí que veio o nome febre 
amarela. Além disso, é comum a pessoa ter febre, 
mal estar, dores no corpo e, em ocorrências mais 
graves, até sangramentos.

que receberam as duas vacinas, já estão imunes. 
Mas, hoje, existe uma grande parte dos adultos que 
não foram vacinados dessa forma. Por isso, eles 
precisam conferir se tem apenas uma dose, se sim, 
é necessário tomar a outra. O intervalo entre uma 
dose e outra para os adultos é de 10 anos.

Há exceções? 

Sim. Os idosos acima dos 60 anos precisam de 
avaliação médica para saber o risco/benefício da 
vacinação. Mulheres grávidas também não devem 
tomar, mas, dependendo da região em que ela 
mora, um médico deverá avaliar o risco/benefício 
dessa vacinação. Além disso, crianças com até 6 
meses também não podem ser vacinadas. 

A segunda dose pode causar reações em 
algumas pessoas?

Pode. A pessoa pode reagir contra a vacina, 
mas, a maioria dos casos reage de forma benigna. 
Isso também acontece com outras vacinas, como, 
por exemplo, a H1N1, no entanto, não é nada que 
irá prejudicar a saúde.

sobre o surto: Por que ele começou?

O surto de febre amarela acontece de janeiro 
a abril, como ocorreu em Minas, na região de Dia-
mantina, em 2003 e, em Goiás, em 2008. Todos 
esses surtos foram nesse mesmo período do ano. 
Mas é importante salientar que, até o momento e 
desde 1942, não tivemos nenhum caso nas zonas 
urbanas, muito, provavelmente, pela vacina, já que 
as ocorrências urbanas necessitam de um vetor 
capaz de transmitir o vírus.

o que pode ser feito para controlar essa 
situação?

A prevenção. Sabemos que o clima quente 
aumenta as chances de proliferação do mos-
quito. É preciso um controle para evitar que 
isso aconteça, e a principal arma é a vacina.  
O vírus ainda não chegou na área urbana e as 
chances disso acontecer são bem remotas, porque 
seria preciso que as pessoas o trouxesse para cá, 
mas para ele se reproduzir seria necessário uma 
população de vetores competentes para despertar 
a infecção. Acontece que, hoje, cerca de 70 a 80% 
das pessoas estão vacinadas, por isso o risco de 
um surto é pequeno. O vírus não conseguiria se es-
tabelecer na população, uma vez que a capacidade 
vetorial do Aedes aegypti, para a febre amarela, não 
é tão grande quanto a capacidade dele de transmitir 
outros vírus, como o da dengue, por exemplo. 

É importante salientar que mesmo em épo-
cas de surtos, como o de agora, a vacina gera 
imunidade em 91% da população que a toma. 
E essa imunidade vem 
em torno de 15 dias 
após o procedimen-
to. Então, os meios 
que temos de con-
trolar o problema 
se mostram efica-
zes acima de tudo.

Quais são as formas de transmissão?

Existem duas formas de transmissão: silvestre 
e urbana. No meio silvestre, o mosquito Haema-
gogus pode transmitir a doença para o macaco e 
se o ser humano, eventualmente, adentrar essa 
área também pode ser contaminado. Inclusive 
esse indivíduo pode trazer o vírus para a área 
urbana, infectando o Aedes aegypti, iniciando o 
ciclo de surto.

A febre amarela tem tratamento?

Não. A doença em si não possui tratamento. 
A partir do momento que o paciente apresenta os 
sintomas da doença, o cuidado realizado é apenas 
para aliviar os sinais.

 
Por que algumas pessoas se curam e outras 
morrem?

Na verdade, a evolução da doença vai depender 
de vários fatores que podem ser relacionados ao 
próprio paciente, como sua imunidade. E pode variar 
também da amostra viral, porque o vírus pode se 
apresentar de forma mais branda em alguns casos 
e violenta em outros. Mas, em média 15% dos casos 
são graves, contudo, devido a todos esses fatores, 
não é possível saber o motivo do agravamento de 
cada paciente.

sobre a vacina: Quem tomou a primeira dose, 
precisa tomar a segunda?

Sim. A orientação do Ministério da Saúde é de 
que se vacinem as crianças com a primeira dose a 
partir dos 9 meses e depois aos 4 anos. As crianças 

vacina é a principal forma de prevenção a doença

natália macedo
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ciclo da transmissão
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Quatro estudantes minei-
ros embarcaram para uma 
experiência única. João Victor 
Silva de Carvalho, da Escola 
Estadual Professor Souza 
Nilo, de Itanhandu; Hadassa 
Franca Dutra, da Escola Es-
tadual Raul Soares, de Ubá; 
Pedro Henrique Dahdah Mari-
no, da Escola Estadual Aurélio 
Luiz da Costa, de Uberaba; e 
Laura Leal de Souza, do Co-
légio Militar de Belo Horizonte, 
estão nos Estados Unidos 
para um intercâmbio de três 
semanas.

Ao todo, 50 estudantes da 
rede pública de todo o país 
participam da edição deste 
ano do Programa Jovens 
Embaixadores. Eles foram 
selecionados entre mais de 
18 mil estudantes da rede 
pública, têm perfil de liderança 
e dominam o inglês.

Essa será a primeira via-
gem internacional de Pedro 
Marino. Segundo ele, a expec-
tativa em relação à viagem é 
grande. “Eu espero mostrar 
para a nação americana que a 
juventude brasileira é rica, que 
nós temos potencial. Também 

pretendo absorver uma baga-
gem para trazer para minha 
vivência. Sei que isso vai me 
ajudar nessa nova fase da 
minha vida”, conclui.

O intercâmbio nos EUA 
acontece até 5 de fevereiro 
com uma programação vol-
tada para liderança jovem 
no Lake Tahoe, um dos mais 
majestosos lagos dos EUA, 
situado na fronteira da Califór-
nia com o Estado de Nevada.

Depois, seguirão em gru-
pos menores para diferentes 
cidades americanas (Seattle, 
WA; Portland, OR; Tulsa, OK; 
Reno, NV; e Pensacola, FL), 
onde ficarão hospedados em 
casas de famílias voluntárias. 
O programa concluirá com a 
parada obrigatória na capital 
dos EUA, Washington, DC.

Durante essas três sema-
nas, os jovens participarão 
de reuniões com autoridades 
do governo dos EUA, líderes 
comunitários, visitarão escolas 
e projetos sociais, participarão 
de atividades de voluntariado 
e, como representantes da 
juventude brasileira nos EUA, 
farão também apresentações 

sobre o Brasil, sua cultura e 
seu povo. No final da viagem, 
eles apresentarão planos de 
ação na área de voluntariado 
que serão implementados em 
suas comunidades após o 
retorno ao Brasil.

O programa
Desde o lançamento em 

2002, 467 jovens brasileiros 
da rede pública de ensino já 
participaram do programa. 
Para a edição de 2017, mais 
de 18.700 jovens se inscreve-
ram. Desde 2012, o programa 
passou a ser reproduzido em 
todos os países do continente 
americano e conta também 
com um intercâmbio inverso 
para que estudantes america-
nos possam conhecer outros 
países.

No Brasil, os parceiros 
dessa iniciativa são o Conse-
lho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) e as 
Secretarias Estaduais de Edu-
cação, a rede de Centros Bina-
cionais Brasil-Estados Unidos, 
além das empresas FedEx, 
MSD, Microsoft, Bradesco, 
IBM e Boeing Brasil.

O  Serviço Voluntário de Assistên-
cia Social (Servas) realiza, pelo 
segundo ano, a campanha “Faça 
Uma Criança Voar”, que busca 

estimular a criatividade de crianças de 
creches e abrigos institucionais por meio da 
doação de material escolar complementar.

“A nossa intenção é incentivar a 
imaginação e desenvolver o potencial 
das crianças que estão em situação 
de vulnerabilidade social. Para isso, 
precisamos unir todas as forças e par-
ceiros possíveis”, explica a presidente 
do Servas, Carolina Oliveira Pimentel.

“Estamos pedindo para que sejam 
doados lápis de cor, cadernos diverti-
dos e de colorir, livros infantis, cane-
tinhas e giz de cera coloridos, entre 
outros”, completa Carolina.

As arrecadações acontecem até 
o dia 28 de fevereiro de 2017. Todo o 
material será doado a crianças de 2 a 12 
anos, atendidas por creches e abrigos 
institucionais de várias regiões de Minas 
Gerais. São entidades que contam com 
o apoio do Servas e que se cadastraram 
junto à Gerência de Assistência Social 
(GAS) para receber suporte.

Na última edição da campanha 
foram arrecadados mais de 4 mil itens, 
doados para as seguintes instituições: 
Ação Social Santo Antônio (Araçuaí), 
Associação Arrebeldia Cultural e 
Fucam (BH), e Pastoral da Criança 
(Almenara).

Até o momento, os parceiros do 
Servas na iniciativa são as livrarias 
Leitura e Bikas, o site SouBH, a Rede 
Minas e a Rádio Inconfidência. A entre-
ga das doações pode ser feita em 15 
endereços em Belo Horizonte. Confira 
a seguir.

estudantes mineiros participam
de Programa Jovens embaixadores

Alunos da rede pública estadual vão passar três semanas nos
estados unidos com uma programação voltada para liderança jovem
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servas arrecada material escolar 
para crianças de creches e abrigos

Livraria Leitura - Av. Paraná, 393 – Centro, BH 
Livraria Leitura BH Shopping - 3° andar, loja 3049 - Rodovia BR-356 -3049, Belvedere – BH 
Livraria Leitura Boulevard Shopping - 3° andar, loja 3011 - Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia – BH 
Livraria Leitura Minas Shopping - 1° andar, loja 239 - Avenida Cristiano Machado, 4000, União – BH 
Livraria Leitura Shopping Cidade, Piso GG, loja 01. Rua dos Tupis, 337, Centro – BH 
Livraria Leitura pátio Savassi, 2° andar, Loja 235/236 - Avenida do Contorno, 6061, Funcionários, BH 
Livraria Leitura Shopping Del Rey, 3° andar, Loja 3073 - Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha – BH 
Livraria Leitura Shopping Estação, 3° andar, Loja 3026 - Av. Cristiano Machado, 11833, Venda Nova – BH 
Livraria Leitura Shopping paragem, 1° andar, Lojas 108 a 112 - Av. Professor Mário Werneck, 1360, Estoril – BH
Livraria Leitura Via Shopping Barreiro, 2° andar, Lojas 201 / 203 / 204 - Av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro – BH 
Livraria Leitura partage Shopping, 3° andar, Loja 3060 - Rodovia Fernão Dias Km 492, s/n – Betim 
Livraria Leitura Monte Carmo Shopping, 1° andar, Loja 3160 / 8707 - Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1119, Ingá Alto – Betim 
Livraria Leitura Big Shopping, 2° andar, Loja 250/ 251 - Av. João César de Oliveira, 1275, Eldorado – Contagem
Livraria Leitura itaú power Shopping, 2° andar, Loja 226 - Av. General David Sarnoff, 5160, Cidade Industrial – Contagem 

Bikas Livraria, papelaria & uniformes, Loja 02 R. Lavras, 188 - São Pedro, BH

todo material será doado a crianças de 2 a 12 anos, atendidas por creches e abrigos institucionais
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http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Há 25 anos a baiana Daniela Mer-
cury lançava o sucesso “O Canto 
da Cidade”, que entoava a força 
do gueto, da periferia, da rua, da 

fé. Na juventude precoce, nas ruas de lazer 
do Cosmo’s na Maria Matos, a gente ouvia 
aquele axé com alegria e esperança. 

Passado esse tempo, as pautas continu-
am muito vivas, nas lutas por uma sociedade 
melhor, menos injusta e mais inclusiva. Pela 
ocupação dos espaços urbanos, das vilas, 
das praças e das ruas. Pela inserção social 
dos menos favorecidos e pelo empoderamen-
to dos cidadãos. 

A data em que se comemoram os 68 anos 
de emancipação do município de Coronel 
Fabriciano é um momento oportuno para 
essa reflexão. O novo governo municipal 
vem, naturalmente, carregado destas e de 
outras expectativas. 

A crise econômica que o Brasil e o mundo 
atravessam, traz, para as cidades, perspecti-
vas muito desafiadoras. Neste contexto, onde 
o município sofre o maior impacto, é preciso 
fazer mais com menos, ou com os mesmos 
recursos, aliando transparência e participa-
ção popular para atender os compromissos 
assumidos na eleição.  

Mas a máquina precisa ser forte, para 
executar boas e eficazes políticas públicas. 
Seu esvaziamento, numa lógica de Estado 
mínimo, significa a redução dos serviços na 

ponta (saúde, educação e assistência so-
cial), onde o cidadão mais carece da presença 
forte do poder público. 

É o mesmo que dizer: que o cidadão vá 
buscar bem-estar social na iniciativa priva-
da; o mercado é a solução de tudo. E quem 
não tem acesso aos bens de consumo? 
Não tem poder aquisitivo? Não tem um 
plano de saúde ou condições de estudar 
o filho na rede particular? É o Estado que 
precisa guarnecer esses cidadãos. 

O paradigma gerencialista, sob a inspi-
ração da modernidade na gestão pública, 
ao estilo “governança corporativa”, de nada 
adiantará se o cidadão não for o cerne da 
questão. Não resolverá o problema das 
angústias sociais e econômicas da cidade.  

Na Câmara Municipal, continuaremos 
cumprindo com firmeza o nosso dever-
-poder, preceituado na Carta Magna. Uma 
atuação séria, responsável e propositiva. 
Antes, fiscalizadora, função inerente ao par-
lamento, cobrando de forma contundente 
tudo aquilo que foi prometido aos eleitores 
durante a campanha. 

Torcemos para que a nova gestão traga 
bons tempos, conduzindo com sucesso seus 
planos e programas, implementando uma po-
lítica de crescimento e desenvolvimento. Que 
a alternância de poder seja benéfica, para a 
democracia e para o conjunto dos cidadãos!  

Parabéns, Fabriciano pelos 68 anos!

sorveteria de Juiz de fora cria receita
de “Picolé Pet” para cães e gatos

Nesse verão com altas 
temperaturas, não há 
nada melhor do que 
tomar um sorvete ou 
picolé para se refres-

car. E se esse calor nos incomoda, 
imagina aos cães e gatos de esti-
mação. Quem nunca teve vontade 
de dar um pouco de sorvete aos 
nossos amigos de quatro patas? 
Isso não é recomendado, mas uma 
sorveteria de Juiz de Fora, localiza-
da no bairro São Mateus, tem feito 
sucesso com uma receita especial 
de “Picolé Pet”, com ingredientes 
próprios para atender as necessi-
dades de cada animal.

O gerente do estabelecimen-
to Rodolfo Nonato, explica que 
a sorveteria tem uma clientela 
grande que leva seus animais de 
estimação. “Nós percebemos que 
os donos estavam oferecendo sor-
vete comum aos cachorros. A gente 
sabe que não faz bem, mas apesar 
de passarmos a informação, sem-
pre acabavam dando. Assim, nós 

vimos a necessidade de atender 
também a esse público”.

A fabricação do produto é feita 
de forma artesanal e foi desenvolvi-
da com o auxílio de um veterinário. 
A sorveteria é a única na cidade 
a oferecer a iguaria para cães e 
gatos. Rodolfo conta que a receita 
teve uma boa aceitação. “O sorvete 
foi criado para não fazer nenhum 
mal ao animal. O açúcar foi subs-
tituído pelo mel e não usamos 
gordura nem conservantes, apenas 
iogurte natural e frutas”. O gerente 
salienta que o palito de madeira foi 
substituído por um osso próprio 
para cachorro.

Tanto o sorvete, quanto o picolé 
é vendido em dois sabores diferen-
tes. “Por enquanto nós temos de 
iogurte com banana e de iogurte 
com morango. Mas já estamos 
estudando a ideia de criar novos 
sabores”. Nonato afirma que o 
preço é semelhante ao do sorvete 
e o picolé comum. “Os clientes que 
trazem seus animais pela primeira 
vez, sempre voltam. Temos até um 
comedouro personalizado. O retor-
no tem sido bem legal”, finaliza.

Alimentação dos pets
Segundo o veterinário 

Alexandre Bastos, os cães e 
gatos também sentem muito 
calor em dias mais quentes. 
Ele faz algumas recomenda-
ções aos donos de animais 
de estimação quanto a ali-
mentação. “O sorvete comum 
nunca deve ser dado, pois 
ele contém lactose e gran-
des quantidades de açúcar. 
Muitos cães são intolerantes 
à lactose que pode causar 
problemas gastrointestinais 
ou alergias. Além disso, o 
açúcar pode ocasionar cáries 
ou obesidade, se for consumi-
do em excesso”.

Uma forma caseira para 
amenizar o calor dos pets 
são os cubos de gelo com 
fruta. “As uvas devem ser 
evitadas. Prefira usar maçã, 
banana, melancia ou pêra. 

A cenoura também pode ser 
usada e agrada bastante”. 
Bastos recomenda ainda, 
trocar pelo menos duas vezes 
ao dia a água do bebedouro. 
“A água precisa estar sempre 
limpa e fresca. Se for sair de 
casa, coloque alguns cubos 
de gelo para manter o líquido 
em uma temperatura agradá-
vel”, explica.

O clima quente também 
diminui o apetite dos pets. 
Bastos diz que a comida deve 
ser servida em local fresco e a 
ração dividida. “Como os cães 
e gatos comem menos em 
época de calor, o ideal é fra-
cionar a ração. Sirva porções 
menores durante o dia”. No 
entanto, o veterinário alerta 
aos donos que os animais 
não devem reduzir demais a 
ingestão calórica.A iguaria é vendida em 2 sabores e a

preços semelhantes a um sorvete comum

daniel Amaro

D
iv

ul
ga

çã
o

coronel fabriciano comemora 68 anos
com música, artes e prestação de serviço

Uma grande festa com música, artes, 
brincadeiras e prestação de serviços 
movimentou a Praça da Bíblia, no Melo 
Viana, em comemoração aos 68 anos 
de emancipação política de Coronel 
Fabriciano. Os eventos programados 
pelas Gerências de Turismo, Cultura e 
Comunicação da prefeitura começaram 
com a apresentação do cantor Dico do 
Cocais. Em seguida foi a vez do hip hop 
com Wil e Luke Valadares. 

A programação deu prosseguimento 
com o hasteamento das bandeiras de 
Minas, do Brasil e da cidade feito pelo 
Ten. Cel. Stener, comandante do 58º 
Batalhão da Polícia Militar, o prefeito 
Dr. Marcos Vinícius e o presidente da 
Câmara de Vereadores, Leandro Tenó-
rio (Xingozinho), com a participação do 
Grupo de Escoteiros Tapajós.

 Dr. Marcos fez questão de agradecer 
o público que lotou a praça e enalteceu 
a iniciativa de levar o evento para o local 
onde o município começou a ser formado. 
“O Melo Viana é o coração do nosso muni-
cípio, por isso, apoiamos a ideia de trazer 
para cá essas comemorações”, disse.

O prefeito partiu o bolo e deu o pri-
meiro pedaço a dona Eny Arruda, que faz 
aniversário no mesmo dia. O pequeno 
Vítor Hugo, de 5 anos, recebeu o se-
gundo pedaço. Gregório, o vice-prefeito, 
também saboreou um pedaço. O público 
pôde se divertir em vários equipamentos, 
experimentar os alimentos da feirinha e 
curtir toda a programação que se esten-
deu até o meio-dia.

Custo zero
Pela primeira vez a cidade comemo-

rou o aniversário sem gastar recursos 
próprios. Dos banheiros químicos ao 
palco, do som ao apresentador tudo foi 
fruto de doação. “Isso é resultado da boa 
vontade da nossa população que enten-
deu a necessidade da gente não deixar 
a data passar em branco. Todos colabo-
raram e o que a gente está vendo é uma 
festa muito bonita”, disse Dr. Marcos. 

Gregório lembrou que Fabriciano é 
a “cidade mãe do Vale do Aço” e que a 
realização das comemorações no Melo 
Viana resgata a história e a tradição de 
um povo que lutou para construir a cida-
de. A professora e artesã Maristela Neiva, 
expositora da feira Arte Minas, elogiou 
a iniciativa e espera que os próximos 
eventos também ocorram na praça. José 
Miranda, que é morador do Melo Viana 
diz que a região esperava ser valorizada 
e também reivindicou mais eventos para 
o bairro.

Caos Administrativo
Durante as festividades, Dr. Marcos 

anunciou que vai publicar na próxima 
segunda-feira decreto de Caos Adminis-
trativo no município. Segundo o prefeito, 
a medida foi tomada em razão das difi-
culdades encontradas pela gestão para 
desenvolver projetos, manter contratos 
e até programar o início das aulas. O 
primeiro levantamento constatou falta 
de servidores em vários setores da ad-
ministração e departamentos em que os 
funcionários estão em desvio de função. 

De acordo com o documento, a medida 
se justifica em razão da ausência de 
transparência no processo de transi-
ção em que foram entregues apenas 
documentos constantes no Portal da 
Transparência e ao “apagar das luzes”. 

O decreto relata ainda que não foi ex-
plicitada a real situação administrativa do 
município além de terem sido descober-
tas irregularidades, como a convocação 
de concursados acima da quantidade 
de vagas existente ou para cargos sem 
a previsão de vagas. 

Segundo Dr. Marcos, o decreto edi-
tado em Coronel Fabriciano é diferente 
dos outros decretos publicados pelo 
Governo do Estado e por outras cidades. 
“Eles decretaram caos financeiro. O 
nosso decreto é de caos administrativo. 
Falta gente para trabalhar na saúde, 
na limpeza urbana e até no preparo da 
merenda nas escolas e da comida na 
cozinha comunitária”, disse. O decreto 
vai permitir que em 90 dias a prefeitura 
possa realizar contratos de emergência 
para suprir as vagas e reorganizar a 
administração municipal.

o prefeito partiu o bolo e deu o primeiro pedaço a
dona eny Arruda, que faz aniversário no mesmo dia
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“eu vou andando a pé pela cidade...”
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O ano de 2017 já co-
meça movimentando 
para os empresários, 
lojistas, representan-
tes e fabricantes do 

setor de móveis e eletrodomés-
ticos do país: entre os dias 14 e 
16 de fevereiro eles se reúnem 
no Super Showroom MG, evento 
que abre o calendário do seg-
mento. O showroom será rea-
lizado no Expominas, em Belo 
Horizonte, e é considerado um 
dos maiores do setor no Brasil.

Em sua quinta edição, o 
evento vai reunir mais de 50 
indústrias de móveis e ele-
trodomésticos dos principais 
polos moveleiros do país, que 
anteciparão os lançamentos 
e tendências para os lojistas. 

De acordo com Erisson Matos, 
diretor da Yes Feiras, empresa 
que organiza o showroom, nes-
ta edição o alcance foi ampliado 
para além de Minas Gerais, 
atingindo também os mercados 
de Goiás e do Distrito Federal.

Entre as empresas exposi-
toras, estão marcas reconheci-
das do Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e de algumas cidades de Minas 
Gerais. São esperados 1 mil 
CNPJs visitantes durante os 
três dias de evento, que deve 
gerar cerca de R$ 12 milhões 
em negócios futuros.

“Estamos nos preparando 
para mais uma edição do Super 
Showroom e estruturando um 
evento que ofereça o melhor 

para os visitantes, buscando 
sempre atender as neces-
sidades mais variadas dos 
lojistas. O objetivo é alcançar 
um showroom melhor a cada 
ano”, explica Matos. Para isso, 
a Yes Feiras alterou o horário 
de visitas do evento, que este 
ano funcionará de 14 às 21 
horas na terça e quarta-feira 
(14 e 15) e de 13 às 20 horas 
na quinta-feira (16).

O 5º Super Showroom MG 
é uma realização da Yes Feiras 
em parceria com a MG Marke-
ting, com patrocínio da Tabone. 
Mais informações através do 
site www.yesfeiras.com.br. O 
acesso ao showroom é gratuito 
para lojistas mediante apresen-
tação de CNPJ.

Não, não se trata da versão gay daquele 
pornô para mamães, mas de um livro 
sobre Pelotas nos tempos da ditadura, 
organizado pelo Lourenço Cazarré e 
publicado pela Artes & Ofícios. Tam-

bém não é mais uma brincadeira com a fama da 
cidade. Um bando de jornalistas – no sentido de 
serem muitos, não no sentido de equipe-jagunço 
da grande imprensa – resolveu comemorar os 
quarenta anos de nascimento e morte, aconteci-
mentos praticamente simultâneos, do jornal Triz, 
“O nanico de Pelotas”, que tinha na capa um selo: 
“Este jornal contém autocensura”. A manchete, sim, 
aludia ao mal da cidade: “Frescura?”. Nota-se de 
cara a influência do velho e bom Pasquim. Também 
pudera: os responsáveis eram muito jovens – Ayrton 
Centeno, o mais velho, tinha 27 anos; Luiz Lanzetta, 
26 – e debochados.

O Triz foi para as bancas em outubro de 1976, 
com tiragem de dois mil exemplares. Sucesso – a 
edição esgotou em pouco tempo e o editor, Ayrton 
Centeno, levou pela cabeça um processo por inde-
cência. Naquele tempo era assim: ou é comunismo 
ou é putaria. Muita gente não distinguia um da outra. 
Bom, hoje ainda não, mas deixa pra lá.

O livro vai além da história do Triz. Sem botar 
banca de historiadores, de modo descontraído e 
divertido, os autores traçam o perfil de Pelotas, seu 
passado remoto e as loucuras dos anos 60 e 70, 
relembram os tipos mais ou menos folclóricos, os 
bares da moda e quem foi quem na vida cultural, 
professores, artistas, atores, jornalistas. Mais, con-
seguem apreender o clima da época – vocês sabem 
que isso é complicado pra chuchu.

O que poderia dar uma espécie de samba-exal-
tação do tipo mais provinciano, deu em memórias 
bem-humoradas, às vezes ferinas, e, lá no fundo, 
melancólicas – é difícil não bater de frente com a 
melancolia nesses casos, quando, como diz Ayrton 
Centeno num dos textos, se mexe com aquele “pe-
ríodo impreciso e nevoento entre o apocalipse dos 
dinossauros e o surgimento da Mirinda morango”. 
Em tempo: o apreciador de Mirinda morango usava 
calça boca-de-sino?

Não vou destacar nenhum texto – seria injusto. 
O conjunto deles, em sua grande variação, é que 
marca o charme do livro. Posso repetir o que disse 
o jornalista e escritor José Antônio Severo: é o único 
livro que trata da ditadura que dá pra gente rir.

Como andamos em tempos de deduragem 
desbragada, gostaria de contar aqui, pra encer-
rarmos, o que Lúcio Vaz revela em “Como o SNI 
via os nossos subversivos”. Como os subversivos 
pelotenses não subvertiam muito ativamente, di-

gamos, e os espiões inventavam quase tudo nos 
relatórios, pois tinham de justificar o emprego. Fica 
a dica pra nossos escritores retomarem o mote de 
Graham Greene em Nosso homem em Havana. É 
isso, quanto mais sabemos do Brasil, mais evidente 
se torna a esculhambação e o perigo que corremos.

PS: Ao autores, em ordem alfabética: Ayrton 
Centeno, Carlos Moraes, Enio Squeff, Geraldo 
Hasse, José Cruz, José de Abreu, Kledir Ramil, 
Lourenço Cazarré, Lúcio Vaz, Luiz Lanzetta, Mar-
cius Cortez, Marcos Macedo, Rubens Amador Filho 
e Vitor Minas.

50 tons de rosa

O livro vai
além da
história
do triz

showroom em BH deve movimentar 
r$ 12 milhões em negócios futuros

showroom acontece no expominas
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“Devagar, devagarinho”. Mar-
tinho da Vila desistiu de concorrer à 
vaga de Ferreira Gullar na Academia 
Brasileira de Letras (ABL), para apoiar 
Antônio Cícero que, além de poeta, é, 
como o da Vila, compositor. O sucesso 
“Fullgás” (“Meu mundo você é quem 
faz/Música, letra e dança”) é de sua 
autoria com a irmã, Marina Lima.

Multa em ipanema. O Procon do 
Rio de Janeiro autuou, na semana 
passada, três dos quatro restauran-
tes da Rua Vinicius de Moraes, em 
Ipanema. Entre eles, o Garota de 
Ipanema e a Capricciosa.

Saindo do poço. O valor de mer-
cado da Petrobras fechou o ano de 
2016 em US$ 67 bilhões, de acordo 
com a cotação da bolsa americana 
Nasdaq. Longe do ideal (ou dos US$ 
316 bilhões em 19 de maio de 2008), 
mas um alívio se comparado aos ri-
dículos US$ 19,1 bilhões registrados 
em 25 de janeiro de 2016.

Lobby da chibata. As constru-
toras têm feito pesado lobby junto 
ao Ministério do Trabalho para que 
não seja divulgada a lista suja do 
trabalho escravo.

Receita aumenta controle so-
bre empresas e correntistas no 
exterior. O governo adotou novas 
ações para apertar o cerco à evasão 
de tributos praticada por pessoas 
físicas e empresas brasileiras com 
subsidiárias no exterior. Por meio 
da publicação de uma instrução 
normativa, o Brasil incorporou na 
semana passada, formalmente, 
um acordo internacional que prevê 
maior controle sobre o planejamento 
tributário abusivo de empresas que 
possam deslocar artificialmente 
lucros. Segundo Francisco Assis 
de Oliveira Júnior, subsecretário de 
fiscalização substituto da Receita 
Federal, os países onde as multina-
cionais têm sedes oferecerão infor-
mações consolidadas das empresas 
a outros 34 países, como forma de 
identificar esses desvios. No Brasil, 
enquadram-se nessa categoria 
empresas como Petrobras e Vale, 
em um conjunto de 49 companhias 
com faturamento acima de R$ 2,26 
bilhões ao ano e ações negociadas 
no exterior. Se forem identificadas 
distorções, haverá autuações e 
potencial aumento da arrecadação 
tributária no Brasil.

c A n A l   A B e r t o feliz 2017, AdriAnA

Anos

BAgAgem será coBrAdA
A PArtir de mArÇo

A lista completa de clientes do escritó-
rio de Adriana Ancelmo promete dar ainda 
mais emoção à Lava Jato, em 2017. Fazem 
parte do rol dos clientes os bancos que têm 
negócios com o governo do Estado, planos 
de saúde beneficiados com decisões do 
governo Cabral, construtoras responsáveis 
por grandes lançamentos imobiliários no Rio, 
mais grifes que receberam isenções fiscais e 
um punhado de clientes do setor de saúde, 
quase todos com vínculos com o governo do 
Rio. (Lauro Jardim – O Globo)

Geddel Vieira Lima esteve envolvido no 
primeiro grande escândalo de corrupção no 
Congresso após a ditadura: os Anões do 
Orçamento, em 1993. Portanto, o rolo atual 
é mais uma consagração do que dizia nosso 
Barão de Itararé: “De onde menos se espera, 
daí é que não sai nada”.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
liberou as companhias aéreas para cobrarem 
livremente dos passageiros pelo transporte de 
bagagens. Hoje, elas são obrigadas a despa-
char sem custo mala com até 23kg nos voos 
domésticos e duas com até 32kg cada nos 
internacionais. A medida vale para passagens 
compradas a partir de 14 de março de 2017. 
Para bilhetes comprados antes, mesmo que o 
embarque seja posterior a ela, valem as nor-
mas atuais. A bagagem de mão não terá custo 
extra. O peso da mala, neste caso, subirá dos 
atuais 5kg, no máximo, para 10kg, podendo 
chegar a 15kg. Os parâmetros serão definidos 
pelas empresas. Segundo dados oficiais, dos 
118 milhões de passageiros transportados em 
2015, 41 milhões levaram só bagagem de mão.

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

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

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

Prefeito de mariana e de ouro Preto vão a 
Brasília cobrar recursos para os municípios

O prefeito de Mariana, Du-
arte Junior, e o prefeito 
de Ouro Preto, Júlio 
Pimenta, se reuniram 
no dia 17, com o minis-

tro da Cultura, Roberto Freire, em 
Brasília. Entre outros assuntos, 
discutiram a retomada do PAC das 
Cidades Históricas. O programa 
do governo federal foi lançado em 
2013 com a promessa de liberação 
de R$ 104 milhões para os dois 
municípios. Destes, R$ 67 milhões 
seriam para Mariana e R$ 36 
milhões destinados a Ouro Preto. 

Durante a reunião, o prefeito 
Duarte Júnior solicitou a liberação 
de recursos para conclusão das 
obras da Catedral da Sé e da 
igreja de Nossa Senhora do Ro-
sário, cujas restaurações tiveram 
início com recursos do PAC das 
Cidades Históricas. “Debatemos, 
principalmente, sobre os prazos 
de conclusão das restaurações. 
Esperamos e almejamos muito 
que os trabalhos sejam finali-
zados o mais rápido possível”, 
afirmou o prefeito.

Em sua ida à Brasília, o pre-
feito de Mariana também esteve 
com a secretária do Tesouro, 
Ana Paula Vescovi, numa ou-
tra audiência, onde destacou a 
necessidade do município em 
receber o recurso proveniente 
da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM). “Precisamos de ações 
mais concretas e efetivas para 
Mariana”, ressaltou.

saúde em mariana
Apesar da crise que assola o 

município, o prefeito Duarte Junior 
conseguiu fechar o ano de 2016 
com as contas em dia, e ainda fazer 
os investimentos necessários. Na 
área da Saúde, por exemplo, foram 
mais de R$ 74 milhões. Esse valor 
é 37% maior que o aplicado em 
2013, no auge das exportações e 
com a arrecadação de imposto em 
alta, o município aplicou cerca de 
R$ 53 milhões.

De acordo com o secretário 
Danilo Brito, os recursos da 
Saúde em 2016 superam os in-
vestimentos dos últimos 4 anos. 
Em 2013, foram destinados R$ 53 
milhões para o setor, esse valor 
saltou para R$ 74 milhões no ano 
passado.

Esses recursos foram destina-
dos, por exemplo, na manutenção 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da sede e distritos, além 
da folha de pessoal que, de acor-
do com o secretário, é de R$ 49 
milhões, sendo que 50% é com 
pagamento dos médicos.

Além disso, a Prefeitura de Maria-
na repassou R$ 8 milhões ao Hospital 
Monsenhor Horta em convênio para 
atendimento dos plantões noturnos, 
e investiu também cerca de R$ 2 
milhões na farmácia complementar – 
um programa municipal que oferece 
aos usuários medicamentos fora da 
lista padrão do SUS. “Para a saúde 
nunca está bom, sempre temos que 
fazer mais. Estamos ansiosos porque 
sabemos que temos que avançar na 
Saúde e enfrentamos o desafio da 
crise”, disse.

ministro roberto freire, duarte Junior e Júlio Pimenta

Alex Salvador quer mais investimentos
para a cultura e o turismo em Itabirito

O prefeito de Itabirito, Alex 
Salvador, se reuniu no dia 18, com 
o Secretário de Estado e Turismo 
de Minas Gerais, Ricardo Faria, 
na Cidade Administrativa, em Belo 
Horizonte.

O encontro foi pautado na 
tentativa de buscar mais recursos 
para que a cidade continue inves-
tindo na Cultura e Turismo local. O 
prefeito afirmou que “Itabirito vem 
se destacando na região por conta 

de suas festividades e atrativos 
naturais e por isso é necessária 
uma parceria com o Estado para 
alavancar ainda mais os índices 
de turismo do município”.

Nos últimos anos, Itabirito foi 
se evidenciando no Cenário Turís-
tico Mineiro. Tal fato se comprova 
com o recebimento do ICMS Tu-
rístico e a continuidade do nome 
da cidade no Mapa do Turismo 
Brasileiro. 

O secretário de Estado e Turis-
mo, Ricardo Faria, afirmou que “é 
evidente a força que o Turismo vem 
tomando na cidade em suas princi-
pais festividades e atrações turísticas. 
Vejo muito esforço da esfera munici-
pal de propagar o nome do município 
e isso nos dá bastante fundamento 
de reforçar a parceria para investir 
mais no Turismo e na localidade, que 
também conta com muitas opções de 
atrações naturais”, finalizou.

ubiraney figueiredo, ricardo faria, Walison vidigal e Alex salvador,
em reunião, na cidade Administrativa, em Belo Horizonte
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Benedito Pacífico da rocha, presidente do sindicato de Hotéis,
Bares, restaurantes e similares do vale do Aço, e Paulo Pedrosa
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Atividades físicas orientadas para você e sua família

Escolha já a sua e venha se mexer

Natação
Hidroginástica

Judô
Voleibol

Musculação
Futebol

Condicionamento Físico
O trabalho será realizado com supervisão de educadores físicos

Associação Cristã de Moços em Minas Gerais
Rua Tietê, nº 292 - Caiçara - BH/MG

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

o seu consórcio multibrasileiro

JORnAlISTA E PUBlICITáRIO
luizcarlosalves13@hotmail.com

luiz cArlos Alves

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

você sabe qual é a história do hino do 
América mineiro? A gente te conta...

Unir e embalar a torcida, 
enaltecer a emoção e 
motivar os jogadores: es-
sas são algumas funções 

de um hino de futebol. Quem nunca 
cantou a música do seu timão no 
início de um jogo ou, até mesmo, nas 
comemorações? O hino retrata e traz 
a identidade do clube. No entanto, 
são poucos os dados a respeito 
dessas importantes composições do 
futebol brasileiro. Alinhado ao início 
do Campeonato Mineiro de 2017, 
iremos contar um pouco da história 
do hino dos três maiores clubes de 
Minas: América, Atlético e Cruzeiro.

O tradicional América Futebol 
Clube, com sede no bairro Horto, 
no esplendoroso Estádio Indepen-
dência, tem um hino oficial adotado 
pela torcida. O autor da Enciclopé-
dia do América, que carrega no seu 
sobrenome o mascote do clube, 
Carlos Paiva Coelho, diz que o hino 
foi escrito por Vicente Mota (nome 
artístico: Vicente Motta) – que era 
atleticano e compositor também 
de outras canções famosas para 
times brasileiros, mas essa é uma 
história para a próxima matéria. 

Coelho destaca que em seus 
versos, o hino fala bem do contexto 
social e histórico da época em que 
ele foi criado.

Vicente Mota faleceu em 2001, mas a 
sua família reside em Belo Horizonte. Locali-
zamos alguns de seus familiares por meio de 
uma rede social e após algumas tentativas, 
conseguimos falar com Vânia Mota, filha do 
compositor. Ela relata que não se lembra ao 
certo, mas sabe que o hino do América foi 
escrito entre 1969 e 1970. “Foi um pedido 
de um dos diretores do time e a inspiração 
para a letra foi a história e conquistas do 
clube”, diz. 

Em sua casa, Vânia guarda um dos últi-
mos exemplares do disco de vinil com o hino 
do clube produzido pela Bemol e também um 
caderno de Mota, com as canções escritas à 
mão, inclusive, a do América.

O ex-atleta Afonso Celso Raso é 
dirigente, conselheiro e presidente de 
honra do América. Ele afirma que torce 
pelo time desde 1940. “Eu tinha 9 anos 
quando fui nadar pelo América. Foi pai-
xão à primeira vista”, admite. Segundo 
ele, além do hino oficial, algumas mú-
sicas foram criadas para homenagear 
o time: “Sou do América” de Pacífico 
Mascarenhas, “Meu América” de Marcelo 
Viana Dias, “América minha Paixão” de 
Gervásio Horta, e “América” de Fernando 
Brant e Tavinho Moura que é muito canta-
da. “A nossa música é uma manifestação 
de arte e cultura que representa muito a 
gente”, acredita.

Raso diz que o América vive uma fase curio-
sa, pois têm torcedores, mas eles não vão para 
o campo assistir ao jogo e prestigiar o clube. 
“Conheço muita gente assim, são os torcedores 
de pijama, eu respeito, mas gostaria que eles 
fossem mais presentes, pois o time sofre muita 
discriminação financeira, principalmente dos pa-
trocinadores e organizadores de campeonato, 
por ter uma torcida reduzida em comparação a 
do Atlético e a do Cruzeiro”, afirma. 

Ele acrescenta que um apoio jovem 
está começando a surgir. “Essa torcida vem 
quando o clube ganha títulos, monta um time 
com grandes ídolos do futebol e têm aqueles 
que vêm do clube social – quando a pessoa 
já nasce dentro do time”, explica.

Mantendo nosso espírito esportivo,
social e cultural.
Vamos cantando o hino do América
tão famoso e tradicional. (bis)

E cantamos nossa música querida
vibrando com amor no coração.
Enaltecemos assim a nossa equipe
o nosso América deca campeão.

As suas cores são alviverdes,
tua torcida feminina é demais.
A tua classe aristocrata
é quem fulmina os teus rivais.

América és o maior,
teu futebol é sensacional.
Cantamos para o mundo inteiro,
tu és a gloria do esporte nacional.H
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O vigilante Fernando Vieira 
dos Santos, 33 anos, é torcedor 
do time desde os 15 anos. Ele 
diz que o carinho foi ampliado na 
final do Campeonato Mineiro de 
2001. “O América havia vencido 
o primeiro jogo por 4x1, contra o 
Atlético Mineiro. Enquanto a torcida 
já comemorava o título, no segundo 
jogo, o Atlético fez 3x0. Resultado 
que levava o jogo para os pênaltis. 
Aí, foi então que o jovem atacante 
do Coelho, Alessandro, fez o gol. O 

jogo ficou no placar agrega-
do de 5x4 para o América, 
que se sagrou campeão”, 
relembra o torcedor orgulhoso.  

Para ele, ser americano é ter 
uma visão de águia e descobrir 
que a cada ida ao estádio você 
vai festejar junto com os amigos 
que são feitos naquele momento e 
não para cobrar do clube apenas 
vitórias. “O resultado, para nós 
torcedores, é um mero detalhe. 
Avante, América!”, afirma. 

Santos ressalta ainda 
que o hino do seu clube 

reflete um time de elite que 
tem seus valores peculiares e 

que nunca perdeu seu brilho. “Tor-
ço pelo Coelho por mil motivos, 
em resumo, pela linda história do 
clube e por tudo que o América 
sofreu em sua existência e não 
foi extinto. É o time mais humilde 
do Brasil. É guerreiro e não tem 
medo de seus oponentes, eu me 
identifico muito com ele”, conclui.

Orgulho
disco de vinil com o hino do clube

Você conhece alguma curiosidade
sobre o América Mineiro?

Envie para gente!
redacao@jornaledicaodbrasil.com.br
Vamos postar na nossa fanpage.

América é o único
time do estado
Decacampeão

Mineiro
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Arquivo pessoal

Série Hinos Mineiros
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robinho do cruzeiro

uma despedida e um agradecimento

E sta semana foi  de 
muitas emoções pra 
mim. Perdi um grande 
amigo, o técnico Car-
los Alberto Silva, com 

quem convivi desde 1966, quan-
do me tornei cronista esportivo. 
Eu tinha apenas 19 anos, estava 
recém saído do Colégio Anchie-
ta, que por uma obra do destino 
me levou ao rádio, após vencer 
um concurso instituído por uma 
livraria de renome nacional. 

O locutor Luciano Silva, ami-
go da minha mãe, entusiasmado 
com o meu texto, me levou ao 
Milton Colen, chefe da excelente 
equipe de esportes da Rádio 
Minas (já extinta) e me fez um de 
seus redatores. Três meses de-
pois fui contratado pela Itatiaia, 
por intermédio da qual conheci 
o Carlos Alberto, então prepa-
rador físico e auxiliar de Fleitas 

Solich, o paraguaio treinador do 
Atlético. De 1967 pra frente, eu 
me multipliquei na profissão e 
nos veículos de comunicação, e 
ele se tornou técnico de futebol 
e dono de um currículo vitorioso. 
Foram muitos os nossos encon-
tros, entrevistas, programas de 
rádio e TV, matérias nos jornais 
e viagens, culminando com a 
medalha de prata na Olimpíada 
de Seul, em 1988, que cobri pela 
Itatiaia. Ficam os exemplos que 
ele deixou, de homem íntegro e 
profissional competente. Adeus, 
amigo!

Outra emoção, uma data 
marcante para Eduardo Gon-
çalves de Andrade. Sobre ele, 
escrevi na minha página no 
Facebook, o seguinte: “Não 
somos amigos íntimos, tal-
vez por eu entender que ele 
gostava de privacidade quase 
que absoluta, o que sempre 
respeitei. Ou, talvez, porque 
sempre nos admiramos, tanto 
de perto quanto à distância, o 
que nos bastava para sermos 
amigos simplesmente, mesmo 
que não nos frequentássemos 
com assiduidade. Faz tempo 
que não me encontro com ele. 
Mas ouço, leio e vejo tudo o que 
se publica sobre ele. 

É um dos meus ídolos no 
futebol e na vida. Estive com ele 
por 23 dias em Houston, no Te-

xas, na sua primeira operação 
de retina. Ali sim, vivi o tempo 
todo sua intimidade e sua tensa 
expectativa quanto ao futuro, 
mas que ele não transformou 
em um drama pessoal. Apesar 
de sua personalidade forte, Tos-
tão, que, hoje, faz 70 anos, se 
abre doce e gentilmente quando 
está diante de alguém confiável, 
de quem gosta ou quando se 
refere àqueles que o ajudaram 
na ascensão profissional. As 
imagens que tenho no meu 
Facebook foram retiradas do 
programa “Jogada de Classe”, 
do Orlando Augusto, em sua 
noite de estreia. É um pouco do 
que consegui salvar daqueles 
bons momentos da TV Horizonte 
em 2002/2003/2004, e minha 
modesta homenagem ao grande 
craque. Esse programa tenho na 
íntegra. Gracias, señor!”.

carlos Alberto silva tostão
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