
34
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   4  a  1 1  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 5 5   R $  0 , 2 5  

w w w . j o r n a l e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Hyé ribeiro

Página

2

bruno FAlci

Página

4

WAnderley PAivA

Página

12

Pelo oitavo mês consecutivo, o índice de endividamento 
em Belo Horizonte recuou e a expectativa de consumo 
das famílias têm aumentado gradativamente. A partir 
desta ligeira melhora de cenário, a analista de pesquisas 

da Fecomércio MG, Elisa Castro, explica que essas mudanças 
são, especialmente, devido a redução de juros, que apesar de 
pequena, pode representar uma onda positiva na economia. 
Esses dados fazem parte da pesquisa de Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) – na qual foram apurados sete indicadores 
para sondagem com o público, incluindo renda, perspectivas 
profissionais, consumo, crédito e bens duráveis. No plano nacio-
nal, a intenção de consumo também voltou a crescer, pontuou 
1,3% a mais, em relação a dezembro. Contudo, a população 
ainda não sentiu as mudanças no bolso e, o cartão de crédito, 
ainda é o vilão dos endividados. economiA – PáginA 5

Caminham a passos 
largos os entendimentos 
políticos entre o grupo 
do ex-prefeito Marcio 
Lacerda e o governador 
Fernando Pimentel, vi-
sando um projeto político 
para 2018. A partir desta 
realidade, alguns conta-
tos foram feitos durante 
o Carnaval, quando se 
discutiu sobre a criação 
de uma Secretaria de 
Estado de Esportes que 
a princípio, seria desti-
nada ao deputado esta-
dual Antônio Lerin (PSB).
PolíticA – PáginA 3

Aumento do consumo
cenário econômico ganha fôlego

em baixa: Para 71% dos entrevistados, esse
não é o momento de adquirir bens duráveis
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mais de 3,8 mil tipos de 
doenças podem surgir
no entorno dos olhos

O olho pode acumular em torno de 3,8 mil doenças, uma delas 
é o  glaucoma, que atinge uma média de 900 brasileiros. O oftal-
mologista Elisabeto Ribeiro aponta: “Alguns problemas podem ser 
hereditários, no entanto, se a pessoa não sente nada, não precisa 
visitar o médico com frequência. Em caso de algum incômodo, 
deve procurar um profissional para ter o diagnóstico o mais rápido 
possível”. sAúde e vidA – PáginA 7

É cada vez maior a aproximação
entre Marcio Lacerda e Pimentel

o deputado Antônio lerin (Psb) pode ser secretário de estado em breve
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Muitos garotos almejam ser atletas 
do mais cobiçado esporte do país: o 
futebol. Vander Tavares é um deles. 
Atuando no time Sub-20 do Cruzeiro, 
ele já coleciona 22 gols no clube mi-
neiro, número considerado acima da 
média para a sua posição de volante. 
Recentemente, o jogador também foi 
eleito como “Joia de 2017”, promoção 
do globoesporte.com , cuja finalidade é 
escolher o melhor jogador de base dos 
clubes brasileiros. esPortes – PáginA 12

conheça os desafios 
de quem sonha ser 
jogador de futebol

destaque: o volante do sub-20 do
cruzeiro é escolhido o melhor do brasil
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Millena, uma cantora
com alma iluminada

culturA
– 

PáginA 8

millena sonha
em ser uma

cantora famosa

As áreas verdes estão divididas em diversas regiões da cidade. O mais conhecido é o Parque 
Municipal, que fica no hipercentro, uma ótima opção de lazer, pois proporciona belas paisagens 
para quem o frequenta. Contudo, os problemas de segurança e infraestrutura são constantes 
– ele abriga diversas pessoas em situação de rua, que passam o dia no local e tem que sair à 
noite quando o lugar é fechado. gerAl – PáginA 10

Em todos os segmentos da sociedade, o 
empoderamento feminino está conquistan-
do o seu espaço. Os desafios englobam 
desde a vida pessoal até a profissional. A 
presidente da Comissão Estadual da Mu-
lher Advogada, Cláudia Franco, ressalta 
que as mulheres precisam de mais 
reconhecimento do ponto de vista 
da democracia, criando a igualdade, 
eliminando assim, todas as forças de 
discriminação de gênero. “Homens 
e mulheres são seres que merecem 
ter direitos iguais”. oPinião – PáginA 2

bH tem 70 áreas verdes de portas
abertas para atender a população

em busca de direitos iguais, mulheres
aceitam cada vez mais desafios

Até o dia 28 de abril, cerca de 28,3 milhões de brasileiros já terão 
acertado as suas contas com o Imposto de Renda, segundo avalia 
Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto, da Receita Federal. Este 
ano existem novas regras para declarar o Imposto de Renda: quem 
tiver rendimento superior anual a R$ 28.559,70 é obrigado a fazer a 
sua declaração para evitar aborrecimentos futuros. economiA – PáginA 4

chegou a hora de acertar
as contas com o leão
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Hyé ribeiro

No dia 8 de março é 
celebrado o Dia Inter-
nacional da Mulher. A 
data marca uma série 

de fatos e reivindicações fe-
mininas (principalmente, nos 
Estados Unidos e Europa) por 
melhores condições de traba-
lho, além de direitos sociais e 
políticos. Voltando alguns anos 
na história, podemos lembrar, 
alguns fatos que mostram que 
neste dia, em 1857, operários 
de uma indústria têxtil de Nova 
Iorque fizerem greve em prol da 
igualdade de direitos trabalhistas 
para as mulheres. Nesta mesma 
data, em 1908, trabalhadoras do 
comércio de agulhas da cidade, 
fizeram uma manifestação para 
lembrar o movimento de 1857 
e exigir o voto feminino e o fim 
do trabalho infantil. As ações 
foram fortemente reprimidas 
pela polícia.

Mas, no dia 25 de março de 
1911, cerca de 145 trabalhadores 
(maioria mulheres) morreram 
queimados numa fábrica de teci-
dos em Nova Iorque. As mortes 
ocorreram em função das pre-
cárias condições de segurança 
no local. O fato provocou várias 
mudanças nas leis trabalhistas e 
de segurança no trabalho. 

Contudo, somente em 1910, 
durante uma conferência na Di-
namarca, foi decidido que o dia 
8 de março, passaria a ser o 
“Dia Internacional da Mulher”. 
Porém, apenas em 1975 é que a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), reconheceu a data.

De acordo com a ONU, toda 
mulher tem direito à vida, liberda-
de, saúde, informação, a autono-
mia do “não” e muitos outros que, 
na teoria, asseguram seu lugar 
na sociedade. Mas, na prática, 
essas ações ainda não sairam do 
papel. O Jornal Edição do Bra-
sil conversou com a presidente 
da Comissão Estadual da Mulher 
Advogada, Cláudia Franco, que 
aponta a discriminação, como 
principal barreira na luta em prol 
dos direitos iguais.

desprestígio dos mineiros

Enquanto se propalam as dificuldades para conseguir executar o seu 
orçamento com fidelidade, o Governo Federal anunciará, em breve, 
obras bilionárias no setor de infraestrutura, contudo, muitas não terão a 
menor importância do ponto de vista social. Quer um exemplo? Estão 

projetando a construção de linhas de trens de altíssima velocidade, em São 
Paulo e Brasília a custos bilionários. Enquanto isto, a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte sofre com a realidade de conviver há mais de 20 anos sem 
um “tostão” de investimento para o aumento das linhas de metrô. 

Vem de longe a falta de interesse do governo para investir em obras em 
Minas Gerais. Mas na gestão de Michel Temer essa situação se agrava ainda 
mais. Foi o tempo que nosso Estado era ouvido com mais destaque pelos 
mandatários de Brasília. O nosso povo deveria reagir e ir para as ruas em 
busca do nosso quinhão. Chega de deixar o desenvolvimento apenas para 
Estados poderosos.

Os mineiros devem se posicionar, com veemência, a respeito de uma 
informação veiculada pela imprensa nacional, onde indica que o Governo 
Federal está projetando a construção de duas linhas de trens de média velo-
cidade, cujo os investimentos são da ordem de R$ 40 bilhões. 

De acordo com os dados divulgados por jornais paulistanos, a primeira 
obra é a construção de um trecho, ligando São Paulo à cidade de Americana, 
passando por Jundiaí e Campinas – somando um trajeto de 135 km. A segunda 
ação é a interligação entre de Brasília e Goiânia, com uma extensão de 210 
km. A respeito dessa obra na capital do país, o assunto está bem adiantado, 
pois o projeto já se encontra em análise na Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). O custo orçado em US$ 8,5 bilhões é equivalente a R$ 
120 milhões por km de construção.

Se não houver recursos financeiros para levar os projetos a adiante, o 
Governo tem a intenção de encorajar que os Estados busquem apoio na 
iniciativa privada, permitindo, assim, a elaboração de contratos de parceria 
público-privadas (PPP).   

Quando está “acanhada”, a imprensa mineira cobra mais presença de 
políticos que estão em cargos influentes no Governo Federal. Alguns esper-
talhões de Brasília dizem que isso não é necessário, pois qualquer chefe do 
Executivo Federal se sente na obrigação de fazer investimento em Minas, à 
altura de nossa dimensão e importância. Entretanto, na prática, não é isso 
que acontece. Esses valores e planejamentos de empreendimentos deste 
patamar, são elaborados nas antessalas dos poderosos ministros de Brasí-
lia. Naturalmente, com o aval do presidente da República. Por essa e outras 
razões ficam registradas a necessidade de buscarmos, sem máscara, uma 
maior participação de mineiros em Brasília. A ausência de Minas nos grandes 
investimentos é um desrespeito aos nossos coestaduanos. Afinal, onde foi 
parar a verba para reconstrução da BR-381 em direção a Ipatinga? Cadê 
a decisão da construção o Rodoanel; o dinheiro para recuperação do Anel 
Rodoviário e a verba para ampliar o metrô?

No passado, muitos administradores mineiros se entrincheiravam em 
cima de nossa dignidade política para mostrar ao país a nossa importância 
no cenário nacional. Agora, lamentavelmente, somos obrigados a conviver 
com essa ausência de poder. Mas tudo tem limite. A nossa vez há de chegar 
para darmos a volta cima, pois isso é ululante.

João amava Tereza 
que amava Raimundo que 
amava Maria que amava 
Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém”, 

poetizou Carlos Drummond de Andrade 
nos idos de 1930. O poema nos remete às 
relações humanas, não coincidentemente, 
tomadas pela complexidade inerente aos 
relacionamentos. No universo político, 
não é diferente. Aliás, percebe-se que nos 
“relacionamentos” políticos, a complexidade 
extrapola até os limites das especulações. 

O que assistimos hoje, clara e noto-
riamente, é a relação íntima que o PMDB 
tem procurado estabelecer com o poder. 
E essa relação tão estreita e às vezes tão 
conturbada acaba nos remetendo a um 
outro escritor, menos poeta e mais filósofo 
– Nicolau Maquiavel – e a sua mais exposta 
citação: “os fins justificam os meios”. Não por 
acaso, a obra trata dos métodos adotados 
pelos protagonistas do poder central em 
relação aos coadjuvantes, aos figurantes e 
sua forma que às vezes paira acima da moral 
e da ética dominantes. Existem aqueles que 
contestam a autoria da célebre frase, outros 
refutam, mas incontestável e irrefutável é 
comportamento maquiavélico do atual grupo 
de poder e seu partido, o PMDB, e do grupo 
aspirante de poder, o PSDB. 

Não é de agora que alguns “casamentos 
políticos” se mostram incoerentes ao enten-
dimento do cidadão comum. Basta voltarmos 
ao exemplo de 2002, ocasião em que o 
ex-presidente Lula foi, finalmente, eleito ao 
mais alto cargo da nação, compondo chapa 
com José Alencar, para percebermos que 
alianças, ainda que improváveis, podem 
obter sucesso. O, na época, desacreditado 
ex-metalúrgico do ABC paulista, derrotado 
anteriormente em dois pleitos, alia-se a um 
dos empresários mais fortes do país e torna-
-se presidente. Sim, aliado, o “compadre” 
José Alencar carregava consigo o peso, para 
o bem e para o mal, de sua sigla PMDB. 

Mais próximo no tempo, já no final do ano 
passado, a mídia destacava uma “conversa 
rápida por telefone”, na véspera do Natal, 
entre o “peemedebista” recém alçado à pre-
sidência Michel Temer e o “peessedebista” 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 
momento em que combinavam um primeiro 
encontro a ser realizado já nas primeiras 
semanas de janeiro, que teria como tema 
os desafios da claudicante economia e, 
principalmente, como seria a relação do 
PMDB com o PSDB. Dito de outra forma, 
FHC assumia ali o papel de padrinho de 
casamento entre tucanos e peemedebistas. 

Mas, dias antes, também sob o argumen-
to de que a economia estava de mal a pior, 
o super tucano José Serra já flertava com 
Temer e abria caminho para seu exílio tem-
porário e estratégico no Ministério das Rela-
ções Exteriores, onde blefa ser coadjuvante 
em um roteiro que o tucano Aécio posta de 
protagonista. Esse casamento, em regime de 
comunhão de bens, já mostra seus frutos: o 
PMDB de Temer tem apenas um ministério a 
mais que o PSDB de Aécio, que já detém o 
importante  Ministério da Articulação Política 
do Governo, conduzido pelas mãos tucanas 
de Antonio Imbassahy. 

Mais, em recente eleição para o coman-
do do senado da República, a casa ficou nas 
mãos de Eunício Oliveira (PMDB) e Cássio 
Cunha Lima (PSDB), respectivamente, 
presidente e vice-presidente, demons-
trando que já na lua de mel os resultados 
dessa união tem sido os esperados pelos 
consortes. 

Mas, como na maioria dos casamen-
tos, o tempo e os projetos futuros podem 
comprometer esse maravilhoso período de 
enlaces recentes. O cenário de hoje, pode 
ser alterado, e muito, com o calendário 
eleitoral brasileiro e as expectativas de po-
der dos dois lados. Eles anseiam a mesma 
coisa. Se com o apoio do PSDB, o PMDB 
pode se equilibrar e conseguir reverter a 
opinião pública, fazendo com que o eleitor 

tenha uma avaliação melhor do desempenho 
do governo peemedebista, o que acontecerá 
com o PSDB? Abrirá mão do seu projeto 
de poder quase realizado em 2014 e se 
satisfará com alguns ministérios e talvez 
a vice-presidência? E o PMDB? Depois 
do conveniente divórcio litigioso com o PT 
nacional e de longos anos como avalista do 
poder, abrirá mão do cume do mando para o 
PSDB de tão recente romance? Quem abriria 
mão da “cabeça de chapa”, em especial, se 
o “mar estiver pra peixe”? 

O PSDB de Aécio e FHC, ainda con-
tando os cacos de derrotas subsequentes 
nas urnas, busca usar o apoio concedido 
ao atual governo do PMDB como forma de 
se fortalecer e recuperar o poder e força 
para a disputa de 2018. O PMDB de Temer, 
busca se valer das delícias deste período 
de encanto, de início do casamento com o 
PSDB, para minimizar o peso de ter dentro 
de casa os chamados “homens de ouro 
do PMDB”: Romero Jucá, Geddel Vieira 
Lima, Renan Calheiros, José Sarney. Eliseu 
Padilha, Jader Barbalho e muitos outros 
desse calibre e, com isso, se limpar e partir 
em busca do imprescindível apoio popu-
lar para tentar permanecer no poder, em 
2018. Ambos com o mesmo desejo. Ambos, 
também, debaixo da tenebrosa nuvem da 
operação Lava Jato, que se virar tempes-
tade, pode afogar todos.

Assim, cabe ao cidadão/eleitor acompa-
nhar, atentamente, esse casamento que está 
acontecendo no nosso país. Esta união 
tão volátil, esse relacionamento que, como 
acontece em larga escala, pode não ter um 
final feliz. Cabe torcer para que o fim deste 
roteiro em que Temer ama Aécio, que ama 
FHC, que ama Alckmin, que ama Serra, que 
ama Meirelles, que ama Lula, que ama Dil-
ma que não amava ninguém –, não seja um 
divórcio litigioso, que pode, mais que expor 
as mentiras de um casamento de fachada, re-
sultar numa catastrófica “bolsonarização” do 
nosso país.

discriminação é a maior barreira na luta por direitos iguais
8 de março é marcado pelas reivindicações das mulheres por seu espaço na sociedade

Sim, e isso é público e notório. Normalmente as 
mulheres são tão comprometidas quanto os homens 
em seu dia a dia, seja em casa, ou em seu ambiente 
de trabalho. Elas se desdobram para manter a pro-
fissão e, na maioria das vezes, suas casas em pro-
gresso. Mas, podemos observar a predominância de 
homens em grandes cargos como presidentes, sócios 
majoritários de empresas, instituições de classe, sin-
dicatos etc. E isso faz com que seja um desafio para 
a mulher reconhecer suas qualidades, se livrar das 
dificuldades e se impor como empreendedora – uma 
pessoa que pode fazer a diferença na sociedade. 
Por isso, em muitas outras questões, podemos ver o 
homem recebendo o maior status e direitos.

É preciso uma política de empoderamento da 
mulher. Porque é através disso que se reconhece 
a importância da igualdade de gênero – apesar da 
diferença de cada um deles –, e coloca em prática 
as ações diferenciadas e dirigidas para as mulheres. 
Essas políticas dão a elas poder pessoal e as capacita 
para fazer escolhas no que diz respeito a sua vida. 

Enquanto a mulher não se impor na sociedade, 
se assumir como capaz, os homens terão os maiores 
benefícios. Mas, hoje, existem mulheres que são 
mecânicas, pedreiras de construção civil. Quando 
ela quer aquela posição social ou profissão, é porque 
ela tem condição de executá-la. A questão é que, 
as vezes, ela fica tão preocupada em se desdobrar 
para fazer suas atividades da melhor maneira, que 
deixa de reconhecer suas qualidades, porque precisa 
constantemente provar sua capacidade a sociedade.

O Brasil, de forma geral, ainda está muito distante 
do propósito de ser plenamente democrático. E é 
encontrando uma maneira de por em prática essa 
democracia que se chega a fórmula para a igualdade. 
Essa luta requer a eliminação de todas as formas de 
discriminação. E para um avanço na democracia de 
gênero, que não é específico da mulher, nós temos 
que olhar sempre a dualidade masculina e feminina. 
Hoje, o gênero é definido na identidade, fator que é 
complexo. É preciso sair um pouco disso. Esse avan-
ço diz respeito sobre a complexidade constituída pela 
sexualidade, classe social e raça.

Vários, mas o principal deles é o preconceito, sim-
plesmente por ser mulher. A discriminação é a maior 
barreira da luta por direitos iguais. Isso faz com que a 
mulher tenha dificuldades em reconhecer sua importân-
cia e capacidade de somar no grupo social em que vive.

O primeiro deles é em termos de lei. Temos a Cons-
tituição Federal de 1988, que teve a preocupação de 
igualar os homens e as mulheres de forma expressa e 
em vários dispositivos, assegurando que elas tenham, 
maiores e melhores direitos. Posteriormente a isso, 
tivemos novas leis de incentivo a mulher, por exemplo a 
humanização do parto, contemplada em 2005, que 
garantiu a mulher, a presença de um acompa-
nhante na hora do nascimento de seu filho. 

Temos também a criação do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, que 
assegurou as mulheres, o acesso aos 
programas de políticas públicas volta-
das para a sua saúde. Houve ainda a 
evolução nas condições para aten-
dimentos de pré-natal. E por último, 
temos uma importante conquista, 
que foi reconhecida pela ONU, como 
uma das três melhores legislações do 
mundo, a Lei Maria da Penha.

Ainda existem situações onde o homem 
recebe privilégios?

o que deveria ser feito para atingir os 
objetivos?

Porque a luta em prol da igualdade 
ainda é tão difícil?

Quais dificuldades a mulher ainda 
encontra na sociedade?

Houve avanços na luta por direitos iguais?

casamento não é brinquedo

As mulheres se
desdobram

para manter a
profissão e,
na maioria
das vezes,
suas casas
em ordemPara a presidente da comissão estadual da mulher Advogada,

cláudia Franco o preconceito ainda é grande no país
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http://www.suapesquisa.com/paises/dinamarca/
http://www.suapesquisa.com/paises/dinamarca/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_pt-BRBR695BR695&biw=1024&bih=634&q=Antonio+Imbassahy&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_g5u9oanSAhXLjJAKHWUKBbUQBQgXKAA
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ninguém acredita...
Na política, não se deve interpretar as declarações dos 

parlamentares ao pé da letra. O recente embate anunciado pelo 
deputado e primeiro vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, 
contra o Governo Temer, por exemplo, pode ter sido uma jogada 
maquiavélica visando conseguir algum tipo de benefício para Minas. 
A ira do parlamentar mineiro pode ter forçado uma nova situação 
ao colocar o Palácio do Planalto contra a parede. A conferir.

ramalho ii
Em Brasília, nos dias que antecederam ao Carnaval, o 

deputado Fábio Ramalho foi chamado de vice-governador. 
Não se sabe por qual motivo, já que ele nunca insinuou nada 
a respeito, porém, de acordo com o provérbio popular, “onde 
há fumaça, há fogo”. 

o sargento e a política
Vejam como são as coisas: o serviço de inteligência do 

Palácio da Liberdade avisou ao governador Fernando pi-
mentel que a partir de agora serão intensificadas as ações 
do deputado Sargento Rodrigues em prol das reivindicações 
dos soldados e suboficiais da Polícia Militar, em relação ao 
incentivo às manifestações de toda ordem. O motivo, segundo 
essas fontes, é que à medida que se aproximam as eleições 
de 2018, o parlamentar planeja se tornar mais proativo perante 
os seus ex-colegas de farda. Ufa...

candidatura frustrada
O mundo político não levou a sério a decisão do ex-prefeito 

de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, de se lançar pré-candidato 
ao Governo de Minas. Já as lideranças do interior não se 
manifestaram. Lacerda terá que trilhar um caminho próprio, 
intensificando as bases políticas mineiras, se quiser tornar-se 
um nome mais conhecido nos quatro cantos do Estado.

Comentário: A desconfiança do segmento político pode 
ser outra realidade a ser enfrentada por Marcio Lacerda, 
especialmente em cidades menores. Tudo isso devido a sua 
atitude durante as eleições de BH no ano passado, quando 
decidiu apoiar o nome do empresário paulo Brant e depois, 
na véspera da convenção, retirou a candidatura sem maiores 
explicações. Na opinião de muitos líderes, Lacerda não é 
confiável politicamente. E não adianta o ex-prefeito tentar se 
esquecer deste assunto. No momento oportuno, os seus ad-
versários vão trazer o tema à tona, podem apostar.  

 

ilustre desconhecido...
Na porta do Café Nice, centro da fofoca cotidiana de Belo 

Horizonte, as pessoas se envolvem com a vida de todos e 
comentam a respeito dos mais diversos assuntos. Recente-
mente, um cidadão indagou: “Com tantos problemas por aí, 
porque a diretoria regional da Ordem dos Advogados não se 
manifesta?”. Com isso, outro aposentado da Justiça Estadual 
atalhou: “É por termos um presidente da OAB em Minas que é 
um ilustre desconhecido”. Depois desse comentário, o futebol 
rapidamente, passou a ser a pauta da rodada.

tv analógica e coisas mais
As agências do Governo Federal e as próprias emisso-

ras de TVs estão informando que, a partir de março, muitas 
cidades vão mudar o sistema de capitação de imagem para o 
digital, cancelando em definitivo o sistema analógico. Mas na 
realidade, quem ainda usa esse sistema, o faz por absoluta 
falta de condições de pagar caro por uma TV mais moderna.  
Traduzindo: para acompanhar a tecnologia, a classe média 
baixa vai ter que usar o dinheiro destinado à compra de itens 
de primeira necessidade para conseguir assistir aos programas 
com mais qualidade em seus televisores. Ave Maria, gente.

deputado falou
Na semana anterior ao Carnaval, o deputado federal Mauro 

Lopes, um dos caciques do PMDB, afiançava aos amigos: “O 
parlamentar Rodrigo pacheco será ministro da Justiça. Ele 
é jovem, bom causídico, deputado sem mácula e tem o apoio 
da bancada do partido em todos os estados brasileiros”. Mas, 
vejam bem, apesar de todo o otimismo, as previsões de Lopes 
não aconteceram, já que o escolhido do presidente Temer 
foi o deputado Osmar Serraglio. Coisas da política, gente...

culpa do Aécio
Mesmo com todo o prestígio junto ao presidente Michel 

Temer, o senador Aécio Neves não conseguiu emplacar um 
único ministro mineiro até agora. Em Brasília, comenta-se que 
isso foi planejado. “Na ausência de um ministro forte, a estrela 
do senador tucano continua brilhando em Minas”, arrematam 
jornalistas da crônica política da Corte. Será?

Peemedebistas chantagistas?
“Os peemedebistas fazem chantagem com os próprios 

membros do partido à luz do dia. Isso é um fato inédito na 
política brasileira”, opinião do jornalista de Brasília, Gerson 
Camarotti. Cruz credo.

Cinco comissões especiais da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (Almg) elegeram, no dia 
2, seus respectivos presidentes e vice-presidentes. 
Quatro delas foram criadas para emitir pareceres 
sobre vetos a proposições de lei e uma para ana-
lisar a indicação de Rodrigo Melo Teixeira para o 
cargo de presidente da Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam).

A Comissão de Veto Total à Proposição de 
Lei 23.330/16, que incide sobre requisitos para 
a cobrança de pedágio em rodovias, elegeu os 
deputados Tadeu Martins Leite (PMDB) e Durval 
Ângelo (PT) para os cargos de presidente e vice-
-presidente, respectivamente. A matéria teve ori-
gem no Projeto de Lei (PL) 1.588/15, do deputado 
Carlos Pimenta (PDT), e altera a Lei 14.868, de 
2003, que instituiu o Programa Estadual de Par-
cerias Público-Privadas (PPPs), para estabelecer 
condições para a cobrança de tarifa nos contratos 
de concessão de rodovias.

A proposição de lei estabelece que, para haver 
a cobrança, a rodovia deve apresentar condições 
adequadas de funcionamento, como a presença 
de acostamento, sinalização e pavimentação. 
Baseado em consulta à Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas (Setop), o gover-
nador justificou que a proposição é contrária ao 
interesse público, pois já existem instrumentos 
próprios (edital, anexos e contrato) que dispõem 
sobre as condições vinculadas ao desempenho 
da concessionária.

Ainda segundo a Setop, os parâmetros es-
senciais à qualidade do serviço foram dispostos 
em normas como a Lei Federal 11.079, de 2004, a 
qual prevê regras para licitação e contratação de 
PPPs na administração pública.

lacerda fica cada vez mais
distante de Aécio neves

Amigos do governador Fernando Pimentel 
(PT) confirmam que, durante o Carnaval, 
foram realizados encontros e contatos polí-

ticos organizados pelo chefe do Executivo mineiro 
e, em alguns casos, com resultados práticos. Após 
reuniões com o ex-prefeito, Marcio Lacerda (PSB), 
ficou acertado a criação de uma Secretaria de 
Estado de Esportes, que seria destinada ao PSB, 
sigla presidida em Minas por Lacerda.

De acordo com as fontes, caberia ao deputado 
estadual Antônio Lerin (PSB) a titularidade da se-
cretaria desta nova pasta a ser criada. Lerin é um 
dos parlamentares mais antigos entre os filiados 
dos socialistas mineiros e representa uma força 
política do Triângulo Mineiro, especialmente na 
cidade de Uberaba, onde sempre foi votado.

Eleições de 2018 estão em jogo 
Se essas reuniões forem confirmadas, se con-

figura, a partir de então, uma aproximação lenta e 
gradual entre o PSB e o PT de Minas Gerais. Os 
assessores avaliam que Lacerda ainda guarda 
ressentimentos em relação ao último pleito para 
prefeito da capital, quando o seu candidato, Paulo 
Brant, foi retirado da disputa às pressas, devido 
a um possível “DNA” tucano. O seu afastamento 
foi sob alegação que o PSDB iria detoná-lo, por 
conta de processos que estão tramitando há 13 
anos na justiça. 

Vale dizer que o assunto, na época, pareceu 
extinto, mas, as consequências geram discordân-
cia até hoje e tem possibilidade de serem levadas 
para 2018, ano de eleição nacional e estadual. Os 
detentores de assento em cadeiras privilegiadas 
na política mineira tem a nítida impressão de que o 

afastamento de Brant da corrida à prefeitura certa-
mente contribuiu para o afastamento do ex-prefeito 
em relação aos “aecistas”, e ao seu natural enca-
minhamento na direção do governador Pimentel.

Aliás, quando esteve recentemente em Belo 
Horizonte, o presidente do PSB nacional, Carlos 
Siqueira, aproveitou para lançar o nome do Marcio  
Lacerda como candidato a governador. Embora o 
assunto não tenha alcançado a repercussão espe-
rada,  a decisão serviu para demarcar o terreno, es-

pecialmente, no plano nacional, pois os socialistas 
irão caminhar com o governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) para presidente da República. 

O jogo seria, mais ou menos, o seguinte: 
Alckmin  encabeçaria a chapa na disputa presiden-
cial  para as eleições do próximo ano, e ele, com 
certeza, gostaria de ver o Lacerda como seu vice. 
Porém, se a coisa para Alckmin se complicar, do 
ponto de vista partidário e ele se ver obrigado a se 
transferir do PSDB para o PSB, o projeto do grupo 
voltará para Minas. Neste caso, o ex-prefeito de BH 
ficaria livre para tentar fazer vingar o seu nome na 
sigla, pela disputa pelo Governo do Estado.

Enquanto isto, o grupo da Executiva Nacional 
do PSB vê com bons olhos a aproximação dos 
seus representantes em Minas, nitidamente, cada 
vez próximo ao Palácio da Liberdade. Ou seja, com 
isso, os caminhos de uma possível aliança entre 
eles e o grupo do atual do senador Aécio Neves, 
presidente dos tucanos no Brasil é remotíssima. 
Mesmo porque, as pretensões políticas partidárias 
seriam as mesmas.

Dois nomes dos bastidores torcem para 
acontecer essa aproximação entre socialistas e 
petistas – o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), eleito em campanha que teve como 
adversário o tucano João Leite e, ainda, o prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli (PHS), sempre destacado 
como uma grande liderança de Minas, quando se 
discute a sucessão para 2018.  

As composições finais não estão sendo colo-
cadas na mesa neste momento, mas os cargos 
majoritários são destinados à formatação de 
uma aliança, pois existe o posto de governador, 
vice-governador e duas vagas para o senado. Na 
avaliação dos matemáticos da política mineira, 
esses espaços seriam suficientes para atender 
plenamente às forças políticas.

marcio lacerda é o nome mais badalado
da política mineira no momento

tércio Amaral

governador aponta soluções para
o estado e defende o funcionalismo

Em entrevista, o governador Fernando Pimen-
tel comentou a crise financeira e orçamentária pela 
qual atravessam os Estados e reitera com firmeza, 
a posição do Governo de Minas Gerais em seu 
compromisso com os direitos adquiridos dos servi-
dores – com a prestação dos serviços à população 
e com a defesa do patrimônio do Estado.

De acordo com Pimentel, todos os Estados 
vivenciam um momento delicado do ponto de vista 
da saúde das contas públicas. Em Minas Gerais, 
por exemplo, as despesas estaduais superam de 
R$ 8 bilhões a R$ 9 bilhões a arrecadação. 

“Minas Gerais está pagando o preço dos erros 
do passado. De 2002 até 2013, talvez, os Estados 
tiveram anos dourados do ponto de vista das recei-
tas e de acesso a financiamentos. Minas desperdi-
çou esses recursos. A receita quase quadruplicou, 
mas a folha de salários triplicou e isso colocou um 
peso grande e permanente sobre o Estado e não 
temos como nos livrar dele”, analisa o governador.

Como medida para socorrer os Estados, a 
União oferece um plano de recuperação fiscal, 
aceito pelo estado do Rio de Janeiro e questionado 
por Minas Gerais. Pimentel indaga vários pontos do 
plano, como o prazo estipulado e as contrapartidas 
exigidas, em especial a privatização de empresas, 
como Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), e a revisão de benefícios e salários do 
funcionalismo público.

“Todos (os servidores) são estáveis. Acho que 
o ajuste das contas é necessário e imprescindível. 
Mas ilude-se quem pensar que consegue fazer isso 
em três anos. Quer dizer, pode-se até fazer, mas 
cortando o serviço público. Com receita milagrosa, 
nós vamos provocar colapso nos serviços públicos, 
na segurança, na saúde, na educação. Se para 
fazer ajuste nós tivermos que cortar serviços pú-
blicos, estou fora”, frisa.

Defesa do patrimônio
Pimentel admite que as contrapartidas são 

necessárias. Contudo, não concorda da maneira 
como elas foram colocadas. “Por que não são 
seis anos ou 12 anos para fazer um ajuste mais 
suave no tempo e não sacrificar tanto servidores e 
serviços públicos?”, propõe. “Como é que você vai 

exigir do servidor que continue prestando serviços 
se não garante os direitos que estão assegurados 
na lei?”, interpela.

Segundo o chefe de Estado, o ponto da priva-
tização é ainda mais complicado de analisar. “Por 
que a gente privatizaria empresas que estão bem 
e dando resultados, como a Cemig, a Copasa e 
a Codemig?”, indaga.  “Se for outra discussão, 
se alguém me provar que, do ponto de vista da 
prestação de serviços, é melhor a gestão privada, 
aí nós vamos caminhar para isso. Se não, então 
não tem sentido”, conclui.

Fernando Pimentel também esclarece que, 
apesar dos esforços para a contenção de gastos, 
Minas Gerais vivencia uma realidade bem dife-
rente da que enfrenta o estado vizinho. “O Rio 
está numa situação de fim de linha, de colapso 
dos serviços públicos. Não é o caso de Minas. De 
2015 para 2016 a nossa receita fiscal aumentou 
10%, valor nominal, sem aumentar impostos e 
num contexto de queda de atividade econômica. 
Fizemos arranjos tornando mais eficiente o sistema 
de arrecadação”, pondera.

A melhor saída
Para Pimentel, o melhor caminho é iniciar 

um processo de negociação levando em conta 

a decisão recente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que determina que o Governo Federal com-
pense os Estados pelas perdas que tiveram com 
desonerações de ICMS das exportações previstas 
pela Lei Kandir. Segundo cálculos do Conselho de 
Secretários da Fazenda, Minas Gerais tem de R$ 
90 bilhões a R$ 135 bilhões a receber, ante uma 
dívida de R$ 88 bilhões.

“A decisão do STF de novembro do ano passa-
do diz que até novembro deste ano a União terá de 
aprovar legislação de ressarcimento aos estados. 
Enquanto isso não acontece, por que o Governo 
não senta com os Estados credores, principal-
mente os que são grandes exportadores, e já não 
começa esse processo?”, sugere o governador de 
Minas Gerais.

“Teremos economia anual em torno de R$ 6 
bilhões a R$ 6,5 bilhões que é o desembolso que 
para pagar as prestações da dívida com a União. 
Teremos também a possibilidade de recuperar a 
capacidade de endividamento. Temos um caminho 
alternativo e estamos oferecendo esse caminho à 
União. Um caminho viável que terá de ser trilhado 
mais cedo ou mais tarde porque uma decisão do 
STF é definitiva, e foi tomada por unanimidade, 11 
votos a 0”, acrescenta.

Novas fontes de receitas
Em outra frente para equacionar as contas 

públicas, Pimentel diz que vai enviar para Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (Almg) alguns 
projetos de lei para criar fundos com ativos do 
Estado. “Vamos pegar todos os ativos imobiliá-
rios do Estado e colocar em um fundo. Prédios, 
inclusive escolas, postos de saúde e etc. Vamos 
pagar aluguel para esse fundo e, portanto, terá um 
rendimento”, adianta.

O governador ainda cita a criação de outro 
fundo com a participação de empresas públicas, 
como a Cemig, Copasa e Codemig. “Esse fundo 
pode emitir e vender papéis de longo prazo e isso 
também ajuda”, afirma. “E tem também a dívida 
ativa calculada em R$ 50 bilhões e que também 
poderia ser colocada [num fundo]. Esse mecanismo 
que nós criaremos no final deste primeiro semestre 
nos dará folga de caixa”, complementa.

Fernando Pimentel: “minas gerais está
pagando o preço dos erros do passado”
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Comissões da Assembleia elegem presidentes e vices

segurança em eventos 
 Os deputados Tadeu Martins Leite 

e Antônio Carlos Arantes (PSDB) foram 
eleitos, respectivamente, presidente e vice-
-presidente da Comissão de Veto Total à 
Proposição de Lei 23.331/16, que se refere 
a orientações de segurança e procedimen-
tos de emergência em eventos. Também foi 
designado como relator do veto o deputado 
Durval Ângelo.

A matéria tem origem no PL 1.683/15, 
do deputado Gustavo Corrêa (DEM), e 
acrescenta parágrafo único ao artigo 6º 
da Lei 14.130, de 2001, que trata da pre-
venção contra incêndio e pânico, com o 
objetivo de tornar obrigatória a presença 
de responsável técnico em evento público 
realizado no Estado.

O parágrafo dispõe que, antes do início 
dos eventos, serão fornecidas orientações 
sobre procedimentos de emergência, 
normas de segurança e a localização dos 
extintores de incêndio e das saídas de 
emergência, além de outras informações 
sobre prevenção de acidentes e pânico.

O governador acatou a argumentação 
do Corpo de Bombeiros, que informou que 
já existe no Regulamento de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico de Minas Gerais 
previsão de orientações de segurança e 
procedimentos de emergência em eventos 
públicos. Além disso, nem todos os ambien-
tes fechados apresentam riscos, segundo 
Pimentel.

tadeu martins leite (Pmdb) e durval Ângelo (Pt) foram 
eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente
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O presidente do Sistema Fiemg, Olavo 
Machado Junior, considerou acertada a decisão 
de reduzir os juros em 0,75% ponto percen-
tual. Ele, porém, cobra a adoção de medidas 
que contribuam para a redução dos spreads 
bancários. “De nada adianta cortar a taxa Selic 
se esse movimento não se traduzir em queda 
substancial do juro cobrado aos consumidores 
e de empresários”, avalia.

nota da Fiemg

Considero acertada a decisão de redução 
dos juros, o que aumenta a confiança do empre-
sário e estimula o investimento tão necessário 
em 2017.

Tenho observado que a inflação vem conver-
gindo aceleradamente para a meta de 4,50% e, 
com isso, não faz nenhum sentido que o Banco 

Central abra mão da capacidade de estimular a 
atividade econômica.

Atualmente, os juros elevados constituem 
um dos maiores entraves ao avanço da com-
petitividade das empresas brasileiras. Nossa 
expectativa é que os juros brasileiros recuem 
rapidamente para patamares compatíveis com 
aqueles praticados no resto do mundo. Para 
que isso seja possível, é imprescindível avançar 
também em medidas que contribuam para a re-
dução dos spreads bancários. De nada adianta 
cortar a taxa Selic se esse movimento não se 
traduzir em queda substancial do juro cobrado 
de consumidores e de empresários.

A redução nos custos de financiamentos 
dará um fôlego às empresas e às famílias endi-
vidadas, estimulando o consumo, o aumento na 
produção industrial e a geração de empregos de 
qualidade no setor.

As ruas de lazer e seus benefícios para a cidade

Nas grandes cidades a cena é corriquei-
ra. Durante a semana, ruas e avenidas 
tomadas por longos congestionamen-
tos, barulho e poluição intensificam a 

rotina estressante do cidadão. Mas uma iniciativa 
simples vem ganhando espaço nesses grandes 
centros e transformando esse cenário, pelo me-
nos, aos finais de semana: são as ruas de lazer. 

Um estudo realizado pela Universidade de 
São Paulo apontou que nos dias em que a aveni-
da Paulista – uma das principais vias de acesso 
da capital paulistana, fica fechada, há significa-
tiva redução da poluição do ar e de ruído nos ar-
redores. Mais do que isso, acredito que qualquer 
intervenção que proporcione um convívio melhor 
para a comunidade, voltada para esporte, lazer, 
cultura e educação, é sempre bem-vinda. Ga-
rantir a existência de espaços como esse pode 
minimizar os impactos da escassez de tempo e 
da vida cotidiana entre muros, tão comuns hoje 
em dia. Sem falar que quando as pessoas são 

convidadas a usufruir dos espaços públicos, eles 
se tornam, inclusive, mais seguros.

Em Belo Horizonte, avenidas como a Ban-
deirantes, no Mangabeiras, Prudente de Morais, 
no Cidade Jardim, e Otacílio Negrão de Lima, na 
Pampulha, além da Praça Raul Soares, entre 
outras, já adotam esse sistema aos domingos. 
Recentemente, a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH) enviou ao poder 
público a proposta de transformar o entorno da 
Praça Diogo Vasconcelos, mais conhecida como 
Praça da Savassi, na Região Centro-Sul, em um 
espaço cultural e de lazer também aos domingos. 

Já em planejamento na Prefeitura de Belo 
Horizonte, a expectativa é de que a ação tenha 
início ainda no mês de março. O fechamento 
deve ocorrer das 9h às 14h, em trechos da ave-
nida Getúlio Vargas, entre Rio Grande do Norte e 
Alagoas, e na avenida Cristóvão Colombo, entre 
Alagoas e Contorno. Depois de implementada, 
a ideia é ampliar a proposta com a inclusão de 

atrações musicais de pequeno porte, além de 
espaço para colocação de brinquedos para as 
crianças, exatamente aos moldes do que ocorre 
na Avenida Paulista. 

A concretização de inciativas como essa 
pode trazer benefícios não apenas para os mo-
radores dessas regiões, como também impactam 
positivamente no comércio local. Na Savassi, 
por exemplo, temos o setor gastronômico muito 
forte. Mas outros segmentos também podem 
se fortalecer com esse movimento atípico no 
domingo, criando mais um atrativo para que as 
pessoas saiam de casa e desfrutem de tudo que 
o bairro tem a oferecer.  

Ao apoiar projetos como a rua de lazer da 
Savassi, a CDL/BH está reforçando, mais uma 
vez, seu compromisso de servir, representar 
e fortalecer o comércio da capital. Mas, so-
bretudo, seu comprometimento com a cidade, 
no auxílio de seu desenvolvimento social e 
econômico.

Fiemg quer juros menores para aumentar competitividade

Presidente
do sistema
Fiemg,
olavo
machado
junior
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mais de 28 milhões de brasileiros devem
declarar imposto de renda este ano

Confira as mudanças nas regras da Receita Federal

Este ano, a Receita Federal (RF) tem novas diretrizes para 
acertar as contas com o Leão e uma delas é a obrigatoriedade. 
Agora, quem obteve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 
tem que fazer a declaração. Houve aumento de 1,5% em com-

paração com o ano anterior, quando o valor mínimo para ser declarado 
era de R$ 28.123,91. Um estudo realizado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou que os 
brasileiros pagam equivalente a 33,4% sobre o Produto Interno Bruto 
(PIB) em taxas e impostos. Vale lembrar que especialistas da área 
econômica garantem que o país precisa de reforma tributária, contudo, 
a promessa dos governos é antiga, e os órgãos normativos, como a 
Receita Federal (RF), mudam as regras constantemente.

Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda (IR) Joa-
quim Adir, a expectativa é de que 28,3 milhões de pessoas façam a 
declaração. Os contribuintes devem ficar atentos para não perder o 
prazo que começou no dia 2 de março e termina às 23h59min59s 
do dia 28 de abril.

Quem PrecisA declArAr?

cronogrAmA de restituiÇÕes

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70, como salário, 
aluguel, aposentadoria, atividade rural

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00

Realizou alienação de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital ou 
operações em bolsas de valores

Teve a posse ou a propriedade bens ou direitos até 31 de dezembro de 2016, inclusive 
terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 300.000,00

Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural

Passou a ser oficialmente residente no Brasil e encontrava-se nessa condição em 31 
de dezembro de 2016

1º Lote: 16 de junho

2º Lote: 17 de julho

3º Lote: 15 de agosto

4º Lote: 15 de setembro

5º Lote: 16 de outubro

6º Lote: 16 de novembro

7º Lote: 15 de dezembro
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Entre outras mudanças está a 
exigência de CPF para maiores de 
12 anos – antes era pedido apenas 
para quem tinha 14 anos. Segundo a 
Receita, a medida foi tomada para me-
lhorar o controle sobre as declarações 
do imposto. “A obrigatoriedade reduz 
casos de retenção na malha, riscos 
de fraudes relacionadas à inclusão 
de dependentes fictícios ou de um 
mesmo dependente em mais de uma 
declaração”, diz. A regra vale para os 
dependentes que completaram 12 
anos até 31 dezembro de 2016.

O Programa Gerador da Decla-
ração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física 2017 (DIRPF 2017) está 
disponível para download no site da 
Receita Federal. E pela primeira vez, 
o programa de declaração e entrega 
(Receitanet) são unificados, não sendo 
mais preciso ser baixado a parte. Além 
disso o app é atualizado automatica-
mente ao conectar a internet. A tela de 
identificação do contribuinte agora pede 
telefone e e-mail. Mas de acordo com 
a Receita, os dados são apenas para 
ampliar o Cadastro de Pessoas Físicas.

Há duas formas de fazer a decla-
ração do Imposto de Renda. O contri-
buinte pode escolher entre o modelo 
completo ou simplificado. Caso faça a 
opção pelo simplificado, será aplicado 
o valor padrão de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis, limitado a R$ 
16.754,34. Caso tenha imposto a pa-
gar, segundo dados da Receita Federal 
o valor poderá ser dividido em até 8 
parcelas mensais, sendo a primeira 
vencendo no dia 28 de abril. O valor 
mínimo é de R$ 50, caso o imposto 
devido seja superior a R$ 100.

Os contribuintes que enviarem 
a declaração no início do prazo, 
além de evitar erros de preenchi-
mento de última hora, recebem 
mais cedo a restituição do Imposto 
de Renda, caso tenham direito. 
Idosos, portadores de doença 
grave e deficientes físicos ou men-
tais têm prioridade no primeiro 
lote. Quem não fizer ou entregar 
a declaração fora do prazo, terá 
de pagar multa de 1%, sobre o 
valor do imposto devido ao Fisco. 
O valor mínimo é de R$ 165,74.

Quem não fizer
ou entregar a declaração

fora do prazo, terá
de pagar multa de

1%, sobre o valor do
imposto devido ao Fisco.

o valor mínimo é
de r$ 165,74
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o prazo para acertar as contas com
o leão termina no dia 28 de abril
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deputado otimista 
Ao avaliar o projeto de reforma trabalhista que tramita no 

Congresso Nacional, o parlamentar mineiro Júlio Delgado 
disse que a proposta do Governo não retira os direitos adqui-
ridos dos trabalhadores. Segundo ele, o texto prevê apenas 
flexibilizações para facilitar a promoção de mais empregos no 
Brasil. “E olha, não estou defendendo o Governo, pois eu não 
sou da ala governista dentro do meu partido, o PSB”, sentencia 
o deputado.

 

justiça com saúde
Os meios jurídicos de Minas já respiram aliviados com o 

retorno do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador 
Herbert Carneiro. Ele andou fora de combate por algum tempo, 
devido a problemas de saúde.

baderna nacional
Com a experiência de vários mandatos como parlamen-

tar federal, Margarida Salomão solta o verbo. Para ela, o 
Governo Federal está sem rumo, com uma série de ministros 
denunciados e outros podendo ser encaminhados para a pri-
são. Isso está gerando uma impopularidade para o presidente 
Temer como nunca se viu. “É um Governo sem autenticidade, 
o que gera uma reconhecida bagunça nacional”, arremata a 
deputada petista. 

retrato do diabo
O jornalista e escritor Jorge da Cunha Lima, ao ser entre-

vistado recentemente por uma emissora de TV nacional, soltou 
o verbo. “O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
não encarna a figura do Diabo, ele é o próprio Diabo. Ele faz 
tudo de caso pensado, um marqueteiro sem igual”, resume o 
comunicador.  

serra pede votos
Agora que já está fora do Ministério de Relações Exterio-

res, o senador José Serra vai exigir que todas as conversas a 
respeito da sucessão presidencial no âmbito do PSDB passem 
por ele. “Talvez essa posição do ex-ministro tenha sido um 
recado direto para o presidente de seu partido, Aécio Neves, 
que circula pelo Brasil com a maior desenvoltura, como se não 
tivesse que dar satisfação a ninguém em relação ao pleito de 
2018”, resume um tucano paulistano de alta plumagem.  

coitada das professoras
O especialista em Direito Previdenciário e diretor da Or-

dem dos Advogados em Minas, Anderson Avelino, depois 
de analisar em detalhes o projeto de reforma da Previdência 
em tramitação na Câmara dos Deputados, não teve dúvida 
em dizer: “Se a matéria for aprovada como está, será come-
tida uma grande injustiça, pois, simplesmente, acaba com a 
aposentadoria das nossas professoras”, lamentou o advogado. 

sucessão na vale
Começou o “tititi” nacional a respeito da sucessão na pre-

sidência da Vale. Até agora, foi mantida a preferência por um 
nome mineiro, mesmo porque, grande parte das atividades da 
empresa continuam em Minas. Espera-se que sua excelência, 
o presidente Michel Temer, na hora de tomar a decisão sobre o 
assunto, tenha a dignidade de ao menos consultar o segmento 
produtivo de nosso Estado. Isto para dizer o mínimo.

 

Pimentel x temer
Recentemente, o governador mineiro Fernando pimentel 

decidiu enviar uma solicitação ao presidente Michel Temer, 
para a avaliação de contas – para saber se o Estado deve a 
nação ou ao contrário – isso pode render a Minas, um troco de 
mais de R$ 30 bilhões. Contudo, no âmbito Federal é grande 
o “disse me disse” sobre o assunto, pois vários governadores 
podem caminhar por essa mesma vereda. Ai, o Governo Fe-
deral ficará em maus lençóis, podem apostar. 

Festa junina
Depois do sucesso do Carnaval, que levou grandes multi-

dões às ruas de Belo Horizonte, o grupo de assessoramento 
do prefeito Alexandre Kalil, bem que poderia pensar em fazer 
também um grande evento para a Festa Junina. Quando era 
prefeito, Maurício Campos realizou esse tipo de certame, 
resultando em um imenso sucesso. A rede hoteleira e os em-
presários do setor da gastronomia, agradeceriam, com certeza. 

PF x boni
Seu nome é José Bonifácio de Andrada, codinome – 

(Boni). Atual vice-procurador-geral da República, ele é cogitado 
como um dos possíveis nomes para substituir o chefe da pro-
curadoria Rodrigo Janot, para a eleição do novo presidente 
no segundo semestre deste ano.  

Cena única: a respeito de José Bonifácio, mineiro de boa 
cepa das lides jurídicas, um tema ainda causa intriga. Ao ser 
lembrado para o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o seu nome, de acordo com a imprensa nacional, teria 
sido vetado pela Polícia Federal. Que absurdo, não é mesmo 
gente?  Afinal, a PF está tão forte assim em nosso país, ou isso 
foi mais uma armação do Palácio do Planalto, para “fritar” o 
seu nome –, facilitando a indicação de Alexandre de Moraes 
para o cargo? Perguntar não ofende, claro.

http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/
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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.

intenção de consumo aumenta no país
índice ainda está abaixo do satisfatório, contudo, é um avanço nos últimos anos

Ariane braga

A saúde financeira dos belo-
-horizontinos está melhorando 
gradativamente, segundo a pes-
quisa de Intenção de Consumo 

das Famílias (ICF) da Fecomércio MG. O 
índice de ICF, apurado pelo departamento 
de economia da entidade, registrou 76 
pontos – número expressivamente maior 
desde maio de 2015. Esse fator corrobora 
com o otimismo dos empresários – que 
também está mudando para melhor. No 
Brasil, o cenário apresentou uma leve 
perspectiva positiva – dados da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), apontou o 
avanço de 1,3%, em relação a dezembro, 
atingindo 77,5 pontos, no grau de consu-
mo das famílias brasileiras.

O estudo da entidade é baseado em 
7 indicadores que englobam, principal-
mente, renda, perspectivas profissionais, 
consumo, crédito e bens duráveis.  Ana-
lisando os dados isoladamente, alguns 
pontos não são tão otimistas, por exem-
plo, a intenção de consumo, subiu 6,8% 
em relação a última avaliação, no entanto, 
nos próximos meses, os entrevistados 
estimam consumir menos, se comparado 
ao mesmo período no ano passado. 

Outro ponto importante é a compra 
de bens duráveis – para 71% dos en-
trevistados esse não é o momento de 
adquirir esse tipo de item. Entretanto, o 
respiro maior é em relação a renda atual 
–, 66,1% apontam que a sua renda está 
melhor ou igual que 2016 enquanto que 
33,5% afirmam que está menor.

Por fim, as perspectivas profissio-
nais para os próximos 6 meses estão 
pareadas, 46,3% acreditam que terão 
ascensão em seu trabalho e 50,9%, 
não estão confiantes, contudo, o cenário 
ainda é otimista se confrontado com a 
pesquisa anterior, onde o índice saltou 
de 90,8 para 95,4 pontos. 

Segundo a analista de pesquisa da 
Fecomércio MG, Elisa Castro, os núme-
ros são o reflexo da desaceleração da in-
flação – que tem projeção de ficar dentro 
da meta neste ano – em conjunto com a 
redução dos juros, que devem estimular 
o consumo. No entanto, ela explica ainda 
que os resultados são tímidos, porque o 
grau de satisfação é medido da seguinte 
forma: abaixo de 100 pontos indica uma 
percepção de insatisfação, enquanto que 
acima de 100 (com limite de 200) indica 
que o grau de satisfação em termos 
de emprego, renda e capacidade de 
consumo é positivo. “É uma pequena 
elevação do índice de confiança, que 
ainda não chegou a influenciar no nível 
endividamento das famílias”.  

Ela diz ainda que os empresários 
do comércio têm feito estratégias para 
atrair esse consumidor por meio de 
ações promocionais e facilidade no pa-
gamento. Em relação ao estoque, Elisa 
diz que alguns empresários não estão 
conseguindo repor os estoques, mas 
que a entidade sugere que a ideia é não 
deixar faltar ou sobrar. Evitando a baixa 
rotatividade de mercadorias.

 

em crise 
Para o cineasta e engenheiro Leo-

nardo Diniz, a economia continua ruim, 
e um exemplo disso é na sua área de 
atuação. Ele aponta que é possível 
perceber a retração nas ruas, apesar do 
governo se manifestar afirmando que o 
país está entrando nos eixos. “Construo 
equipamentos especiais, para os mais 

variados fins e as encomendas caíram 
pela metade. Além disso, não encontro 
mais os insumos e equipamentos e, 
para justificar, os meus fornecedores 
apontam que a demanda caiu 60% para 
eles no setor de equipamentos usados 
em mecatrônica. Com isso, muita coisa 
fica sem fornecimento local – o que me 
força a adquirir esses produtos fora 
aumentando os custos e ainda causa 
transtorno, pois tenho que lidar com 
correios, transportadoras e prazos 
prolongados”, explica. 

Assim, como muitos brasileiros, 
Diniz não pretende ficar no Brasil por 
muito tempo. “Na área de cinema, pós-
-produção e geração de conteúdo em 
áudio e vídeo para o ensino à distância, 
está estagnado nos últimos 15 meses. 
E eu tenho muitos clientes. Tenho 
pensado que o Brasil, tudo que não é 
absolutamente comercial e trivial, está 
em declínio. Os profissionais de criação 
e desenvolvimento estão às moscas. 
Hoje, trabalho apenas para sair do 
país”, afirma.

inadimplência
O índice de endividamento recuou 

pelo oitavo mês em Belo Horizonte. 
Mesmo com o aumento da intenção de 
consumo, o índice de endividamento na 
capital recuou pelo oitavo mês segui-
do. O indicador, que retrata o passou de 
21,8% para 19,9%. 

As dívidas continuam concentradas 
no cartão de crédito. Em fevereiro, 
86,3% dos entrevistados utilizaram essa 
modalidade, seguida por financiamento 
de casa (9,7%), cheque especial (8,6%), 
crédito pessoal (6,7%) e financiamento 
de carro (5,8%). Dos endividados, 35,7% 
não conseguiram honrar seus compro-
missos e estão com os pagamentos em 
atraso, em média, há 55 dias.

Em 2016,
os números não
ultrapassaram os
72 pontos no ICF

Fonte: Fecomércio MG

Belo Horizonte e Nova Lima fecham
2016 com queda no estoque de imóveis

Ao longo de 2016, o desem-
penho do mercado imobiliário 
de Belo Horizonte e Nova Lima 
foi marcado pelo maior volume 
de vendas de unidades frente 
ao número de lançamentos. No 
acumulado dos 12 meses, foram 
comercializados 3.198 aparta-
mentos novos que resultaram 
em um Valor Geral de Vendas 
(VGV) superior a R$ 1,5 bilhão. 
Já os lançamentos no mesmo 
período, foram de 2.035 unida-
des, significando um VGV de R$ 
789 milhões. Os dados são da 
Pesquisa do Mercado Imobiliá-
rio do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado de 
Minas Gerais (Sinduscon-MG), 
realizada pela Brain Bureau de 
Inteligência Corporativa.

“O ano passado foi de alinha-
mento do setor de acordo com o 
novo patamar e perfil da deman-
da. Assim, o foco das empresas 
foi na comercialização de unida-
des em estoque e lançamentos de 
empreendimentos mais alinhados 
com as preferências e possibilida-
des das famílias. Isso teve como 
consequência um bom volume 
de vendas e a queda da oferta”, 
analisa o vice-presidente da Área 
Imobiliária do Sinduscon-MG, 
José Francisco Couto de Araújo 
Cançado.

O índice médio de Velocidade 
de Vendas fechou o ano passado 
em 5,2%. Em Belo Horizonte e 
Nova Lima, o preço médio do 
metro quadrado residencial em 
dezembro de 2015 era de R$ 
7.076 e em dezembro de 2016 
ficou em R$ 7.635, uma variação 
de 7,9%. 

Já no segmento comercial, 
as vendas foram de 406 unida-
des contra 252 lançamentos, 
fazendo com que o estoque neste 
segmento terminasse 2016 em 
524 imóveis disponíveis. O VGV 
vendido chegou a R$ 189 milhões 
e o lançado foi de R$ 136 milhões. 
No ano, o índice médio de Velo-
cidade de Vendas ficou 4,8% e o 
preço médio do metro quadrado 
comercial em BH e Nova Lima em 
dezembro fechou pouco mais de 
R$ 10 mil.

Fechamento da rmbH
Em meados de 2016, a Pes-

quisa do Sinduscon-MG também 
passou a contemplar, trimestral-
mente, os mercados imobiliários 
de Betim, Contagem e Santa 

Luzia. Assim, os novos levanta-
mentos possuem informações de 
lançamentos, estoques e padrões 
de imóveis em oferta do acumula-
do do ano e os dados de vendas 
computados a partir de setembro 
de 2016. 

“A nova abrangência da pes-
quisa está sendo importante 
para conhecermos a dinâmica 
do mercado imobiliário da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Cada cidade tem suas caracte-
rísticas e perfis de público com 
demandas diferentes”, afirma 
José Francisco. 

No município de Betim, do 
total de 781 unidades residenciais 
lançadas de janeiro a dezembro 
de 2016, cerca de 89% corres-
ponderam aos padrões super 
econômico e econômico, com 
valores até R$ 250 mil. O VGV 
lançado de no acumulado do ano 
totalizou R$137,1 milhões. De 
setembro (início do levantamento 
na cidade) a dezembro de 2016, 
foram vendidas 452 unidades re-
sidenciais, com VGV de R$ 103,8 
milhões no período. Em dezem-
bro, o estoque de apartamentos 
novos na cidade era de 1.086 e o 
preço médio por metro quadrado 
privativo apurado foi de R$ 3.936. 

Em Contagem, 96% dos 
1.498 imóveis lançados no ano 
passado foram com valores até 

R$ 250 mil. O VGV lançado foi 
de 271,3 milhões. De setembro 
a dezembro de 2016, foram co-
mercializados 286 apartamentos 
novos, resultando em um VGV 
de R$ 60,9 milhões. O estoque 
fechou o ano passado em 1.341 
unidades e o preço médio do 
metro quadrado residencial em 
dezembro foi R$ 4.200.

No acumulado de janeiro 
a dezembro, foram lançados 
2.143 imóveis em Santa Lu-
zia, sendo que 97,9% desses 
foram de imóveis no padrão 
super econômico, com valores 
inferiores a R$ 180 mil. O VGV 
lançado alcançou os R$ 316,7 
milhões em 2016. De setembro 
a dezembro de 2016, foram co-
mercializados 465 apartamentos 
novos, resultando em um VGV 
de R$ 69,1 milhões. O estoque 
fechou o ano passado em 1.486 
unidades e o preço médio do 
metro quadrado residencial em 
dezembro foi R$ 3.359

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário do Sinduscon-MG, 
realizada pela Brain Bureau de 
Inteligência Corporativa, coletou 
dados junto a 250 empresas 
com atuação em Belo Horizonte 
e Nova Lima, 50 empresas com 
atividades em Betim, 62 empre-
sas do mercado de Contagem e 
outras 17 em Santa Luzia.

vice-presidente da área imobiliária do sinduscon-mg, josé
Francisco cançado aponta que 2016 foi de alinhamento do
setor de acordo com o novo patamar e perfil da demanda
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

visibilidade nacional: belo Horizonte 
turística se consolida no carnaval

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

Ozires Silva fala sobre o aeroporto da pampulha – O 
ex-ministro e fundador da Embraer, coronel da aeronáu-
tica Ozires Silva, numa longa entrevista concedida ao 
repórter Eustáquio Ramos da rádio Itatiaia, defendeu a 
volta dos voos de aviões de grande porte no aeroporto da 
Pampulha e disse que é um desperdício ver aquela pista 
quase desativada. E ressalta que a pista do aeroporto 
é igual uma estrada, que foi feita para o carro passar. 
“Aeroporto sem avião e movimento de passageiro é, 
antes de tudo, uma maldade”, disse. Para Ozires Silva 
o aeroporto da Pampulha é seguro. A desculpa de que é 
perigoso para os moradores que estão em seu entorno é 
uma grande ignorância, pois nunca aconteceu nenhum 
acidente naquele local que pudesse colocar em perigo os 
moradores. Vejam, por exemplo, os aeroportos de São 
Paulo, como Congonhas e Guarulhos que estão cercados 
de moradores e, nem por isso, deixam de funcionar. Ozires 
disse ainda que o aeroporto poderia ter aeronaves de 
pelo menos, 150 passageiros, sem nenhum problema. É 
um crime você deixar um aeroporto como da Pampulha, 
praticamente, desativado.

para o prefeito Alexandre Kalil – Tivemos um bom 
Carnaval em BH e ninguém pode lhe cobrar nada sobre a 
folia da cidade, pois você, praticamente, não teve tempo 
para pensar no assunto. Mas, por favor, não faça como 
os outros prefeitos que só cuidam da folia de momo pra-
ticamente em cima da festa. Você que foi um dirigente 
esportivo, pode muito bem colocar em prática o que se 
faz no esporte. Para se disputar um campeonato, os 
clubes preparam suas equipes com antecedência. Com 
o Carnaval é a mesma coisa. Você tem duas entidades 
públicas que podem lhe dar esse apoio na preparação da 
festa com antecedência: a Fundação Municipal de Cultura 
e a Belotur. Além da folia ter se expandido para toda a ci-
dade, é muito importante manter na Afonso Pena, o nosso 
principal palco, por ser tradicional. Portanto, ela precisa de 
uma melhor iluminação e, talvez,  a volta daquele serviço 
de som. Outra coisa interessante é fazer com que blocos 
e entidades carnavalescas voltem a cantar, pois Carnaval 
sem música não é Carnaval. Os antigos blocos caricatos 
têm que ser reformulados e poderiam se converter na 
grande novidade da nossa festa.  As escolas de samba 
estão acabando porque sempre foram desorganizadas 
e deixaram de ter legalidade para receber subvenções 
oficiais. Deixa que o povo faz o Carnaval. A prefeitura só 
ajuda a organizar e fornece infraestrutura para que ela 
seja realizada com sucesso.

Lamentável o que aconteceu com o bloco mais antigo 
da cidade, o Leão da Lagoinha. Havia, pouca gente, apesar do 
esforço de seus dirigentes. E quando o bloco se preparava para 
fazer sua concentração, no que sobrou da Praça da Lagoinha, 
foi mal interpretado pelos policiais que faziam a proteção do 
bloco e distribuiu cassetadas a valer.

Faltou policiamento de trânsito na cidade no Carna-
val, mas, isso é normal nos dias da semana e nos finais de 
semana. Somos uma cidade sem policiamento de trânsito. É 
a grande oportunidade do prefeito Kalil fazer funcionar o que 
não funciona na cidade. 

Haja catuaba para tanta bebida que foi usada no Carna-
val como a Catuaba Selvagem. Enquanto algumas padarias 
ou supermercados a vendiam a R$17 a garrafa, a mesma 
bebida era vendida a R$10 pelos ambulantes. 

Interessante que os laboratórios fiscalizados pelo Mi-
nistério da Agricultura foram impedidos de fazer qualquer tipo 
de composto usando a catuaba, que segundo a Anvisa, agora 
é alopático, portanto, só poderá ser produzido por laboratórios 
fiscalizados por ela.

domingo, dia 05 de março
Ex-secretário Danilo de Castro
Sra. Elizabethe Rodrigues Atheniense
(mulher de Aristóteles Atheniense)
Ex-deputado Geraldo da Costa Pereira 
Vicente Faria, Contagem.
Ex-deputado Djalma Diniz

segunda-feira, 06
Rui Guimarães, técnico de futebol e cronista esportivo
Jornalista Leo Oliveira
Miriam Ramalho 

terça-feira,  07
Patrícia Valério 
Fernanda Camila
Simone Alvarenga Rabelo

Quarta-feira, 08
Dia Internacional da Mulher 
Padre João Dantas
Eugênio Klein Dutra
Sra. Maria de Lourdes Barreto
(mulher de Geraldo Barreto)

Quinta-feira, 09
Leonardo Silvério 
Maura Ferreira Borges
Romeu Vaz

sexta-feira, 10
Senador Aécio Neves
Jornalista Tereza Goulart
Marco Aurélio Jajour Carneiro 
Antenor Messias - Contagem

sábado, 11 
Miriam Lott
Romeu Queiroz Gomes, ex-presidente Sindicato dos Radialistas
Dr. Elmar Lacerda
Jornalista Lélio Fabiano dos Santos

o carnaval
de bH, mais

uma vez
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E aconteceu o Carnaval batendo 
todos os recordes. Crescente 
nos últimos 4 anos, a festa é 
realizada por meio de mani-

festações espontâneas populares de 
blocos de rua e mantendo a tradição 
dos Blocos Caricatos e das Escola de 
Samba locais. Foram cerca de 3 mi-
lhões de foliões pelas ruas da cidade. 

Nada melhor que o Carnaval: 
a alegria, a diversidade cultural, o 
sincretismo religioso, a criatividade 
sem limites, a convivência plural, e 
a multiplicidade de ritmos e estilos 
inigualável. E expos a potencialidade 
enorme que temos em mãos, através 
de um povo criativo e alegre, que 
solta a voz, celebra a vida com suas 
tradições e memória.

Com visibilidade em todos os 
grandes jornais brasileiros e nas princi-
pais redes de TV nacionais, abordando 
a sua extensa programação diversa e 
inclusiva, afirmaram que já somos o 
terceiro maior evento de Carnaval de 
rua do país. Há todo momento, cenas 
da cidade repleta de foliões apareciam 
em todas as reportagens e cobertura 
das TVs.

Foram milhões de reais aplica-
dos no já maior evento da cidade, 
seja pelo poder público – através da 
Belotur – seja pela iniciativa privada 
– através de patrocínios. Ficamos 
no período momesco desde o último 
dia 11 de fevereiro, e tivemos quase 
400 blocos de rua espalhados pela 
cidade. E qual o impacto do evento 
na cidade?

Na sexta e sábado no Terminal 
Rodoviário, 120 mil embarcaram para 
outros destinos, mas 150 mil chega-
ram a Belo Horizonte. No Aeroporto 
Internacional, voos normais mas com 
acréscimo de 18% no número de 
passageiros em comparação a 2016. 
A Polícia Rodoviária afirmou que 
um milhão de veículos circularam 
nas estradas mineiras. As locadoras 
tiveram um movimento maior de 9% 
no período.

Hotelaria na cidade satisfeita pelo 
crescimento de 18% na sua taxa média 
de ocupação no período. Hotéis com 
100% de ocupação - Belo Horizonte 
Othon Palace, Intercity Expominas – e 
vários hostels. Todas as Agências Re-
ceptivas oferecendo pacotes especiais, 
inclusive de passeios ao redor da cida-
de nos intervalos dos blocos e atrações, 
três delas atenderam a mais de uma 
centena de turistas foliões - Sete Turis-
mo, Primotur e Trilhas de Minas. Outros 
segmentos que faturaram também:  
fornecedores de equipamentos para 
eventos com suas estruturas de banhei-
ros químicos, de gradil, de palcos, e a 
alimentação fora do lar, com seus bares 
e restaurantes, principalmente aqueles 
em que se encontravam no trajeto dos 
maiores blocos

Três grandes eventos, promovidos 
pela iniciativa privada, e com lotação 
completa – o Carnaval Exclusive no 
Mineirão, o Carnávalia na Serraria 
Souza Pinto e o Carnaval da Box no 
Mirante de Olhos D’Água, e com fortes 
atrações nacionais -, tiveram em média 
26 mil pessoas por dia nos diversos 
shows com atrações nacionais. O 
Skolrrega, um escorregador de 200 
metros na avenida Brasil, recebeu 
3500 foliões por dia. 

Infraestrutura ampliada, com 
maior número de banheiros, maior 
segurança, melhor limpeza urbana. 
Foram 20 ônibus plotados circulando 
pela avenida do Contorno, coordena-
dos com o transporte urbano por Metrô, 
que teve um horário de funcionamento 
estendido até as duas da madrugada 
na Estação Central. Três grandes 
palcos, com públicos variando entre 
25 a 30 mil foliões. Belotur reconhece 
o número de 500 mil turistas foliões 
no período, e que deve gerar mais 
de R$ 70 milhões em receitas para 
a cidade. Através do “Carnaval de 
BH 2017 Oficial” os foliões puderam 
acompanhar a programação completa, 
com localização, agenda de desfiles 
e blocos de rua, escolas de samba, 

blocos caricatos, palcos, linhas de 
ônibus, e que recebeu muitos elogios. 

Mas a nossa maior atração foram 
os blocos de rua, que cresceram em 
número e também em número de 
participantes e se espalharam pela 
cidade. Alguns gigantescos, como 
Baianas Ozadas; Então, Brilha; Mag-
nólia; Juventude Bronzeada; Corte 
Devassa; Quando come se lambuza; 
Pena de Pavão; Chama o Síndico; 
Bloco da Calixto – o primeiro deles com 
cerca de 500 mil foliões se inscreveu 
entre os melhores e maiores do país. 
A profissionalização sentida na afina-
ção, e muitos cursos preparatórios e 
ensaios. O Monobloco veio e sacudiu 
uma multidão – 100 mil – em torno do 
Mineirão no último dia. 

Santa Teresa foi, mais uma vez, 
o local tradicional de todos os sons, 
além do bloco Os Inocentes que 
completou 4 décadas. O Zé Pereira, 
tradição ouro-pretana, também desfi-
lou em BH. Um público de mais de 10 
mil pessoas assistiu na segunda e na 
terça os tradicionais desfiles de Blocos 
Caricatos e Escolas de Samba, aberto 
pelo tradicional Leão da Lagoinha, com 
seus 57 anos de fundação.

Portanto toda a cidade se envol-
veu com este grande evento, o maior 
da cidade, e fez com que o destino 
turístico Belo Horizonte tivesse grande 
visibilidade positiva! Foi um carnaval 
tranquilo, seguro, alegre, familiar, 
consciente, onde todos e todas pu-
deram brincar à vontade, conforme 
seus desejos. Parabéns a todos os 
envolvidos na organização, na divul-
gação, no trabalho do bem receber 
turistas foliões.

A excelente visibilidade da cidade 
perante toda a mídia local, regional 
e nacional faz com que devemos 
iniciar já o planejamento do carnaval 
2018. Mas antes, teremos o Arraiá de 
Belo, a Virada Cultural, os Festivais 
Internacionais. Vamos trabalhar para 
o crescimento de todos estes eventos! 
BH aos Olhos do Mundo!
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natália macedo

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.

o que você faz para
enxergar bem a vida?
Olho pode acumular diversas doenças, por isso, é preciso cuidado no dia a dia

• Mantenha os olhos 
sempre higienizados

• Retire sempre a ma-
quiagem ou resíduos no 
final do dia

• Utilize óculos de sol 
para proteger a visão dos 
raios UVA e UVB

• Mantenha os ambientes 
de sua casa arejados para 
evitar formação de bolor

• Se possível, evitem 
objetos que possam acumu-
lar poeira, como cortinas, 
carpetes etc

• Evite sempre coçar os 
olhos

• Nunca use um colírio ou 
semelhante sem prescrição 
médica

D izem que a vida passa 
num piscar de olhos. Mas 
o que você tem feito para 
enxergá-la de fato? Nos-

sa visão é essencial e, por isso, 
exige cuidados que muitas vezes 
deixamos de lado. Hoje, no país, 
inúmeras pessoas têm doenças 
que podem acometer os olhos de 
alguma forma, como o glaucoma 
que atinge 900 mil brasileiros, a 
diabetes que afeta 9 milhões de 
indivíduos e a catara que é respon-
sável por 350 mil casos de cegueira 
por ano.

O médico oftalmologista Eli-
sabeto Ribeiro explica que esses 
e outros problemas podem ter 
componentes hereditários e se não 
forem diagnosticadas, podem gerar 
sérias consequências. “Para algu-
mas patologias existe tratamento 
e até mesmo cirurgia. Mas, alguns 
problemas que acometem nossa 
visão podem levar à cegueira 
irreversível”.

O especialista acrescenta que, 
caso a pessoa não esteja sentindo 
nada diferente na visão, não pre-
cisa ir regularmente ao médico. 
Contudo, as que já tem algum 
problema, devem colocar a visita 

ao oftalmologista em sua rotina. 
“Se houver alguma dificuldade que 
atrapalhe a pessoa ou a incomode, 
ela não deve hesitar em procurar 
um especialista. Isso é muito 
importante, porque o nosso olho, 
apesar de pequeno, pode sediar 
em torno de 3.800 doenças”.

Foi em uma ida ao oftalmo-
logista que a secretária Bárbara 
Teixeira descobriu um cisco em seu 
olho. “Minha vista estava bastante 
embaçada e vermelha. Desconfiei 
de conjuntivite, mas, quando fui ao 
médico, ele descobriu um cisco em 
um lugar do meu olho que, sozinha, 
eu jamais conseguiria ver. Foi 
bastante incomodo o procedimento 
para retirá-lo, mas, depois de al-
guns dias meu olho estava normal 
e vi que valeu a pena”.

Bárbara conta que gosta de ir 
ao oftalmologista uma vez ao ano. 
“É que nem aquele ditado: ‘melhor 
prevenir do que remediar’. Vou 
uma vez ao ano para fazer um 
check up e ver se está tudo certo 
com a minha visão. Valorizo muito 
a minha saúde em geral, por isso 
acho importante essa rotina. De-
vido a isso, nunca tive nada sério 
nos olhos”.

O especialista aponta que além 
dos cuidados necessários existem 
mitos em torno da saúde ocular. “O 

olho é para ser usado. Mas, é preci-
so discernimento. Por exemplo, se 
a pessoa for ler um livro, que opte 
por um lugar claro e não na penum-
bra. O mesmo vale para o com-
putador e celular. Ela não precisa 
parar de usar os aparelhos, muito 
pelo contrário, eles não prejudicam 
a visão, pois ela foi feita justamente 
para ser usada 24 horas por dia”. 
Ele orienta, principalmente, as pes-
soas que usam óculos. “Algumas 
pessoas tem o hábito de não usar 
constantemente. Mas o óculos de 
grau não é um acessório. Ele deve 
ser usado conforme necessidade 
do paciente e indicação médica. 
Forçar as vistas pode piorar o pro-
blema, além de dar dor de cabeça 
e sonolência”, conclui.

cuidados que
devemos ter com

nossa visão

lembre-se:
caso sinta algo diferente

em sua visão, procure
um oftalmologista

especialista explica cuidados que devemos ter com a nossa visão
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.  
PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARKMANIA E SAIBA MAIS.

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 CINEMARK MANIA NAS BILHETERIAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.
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BRINDE 
DA SEMANA

GANHE UM SQUEEZE EXCLUSIVO 
DO FILME A GRANDE MURALHA 
NA COMPRA DE UM INGRESSO
PARA QUALQUER FILME.
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centro de Arte Popular da cemig revela
talentos espalhados por minas gerais

Obras que se inspiram no pitoresco do cotidia-
no sem nunca perder a aura artística, com forte 
influência do regionalismo de Minas Gerais, têm 
espaço especialmente elaborado no Centro de 
Arte Popular – Cemig, localizado no coração de 
Belo Horizonte.

Com cinco anos de funcionamento, o museu, 
vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e inte-
grante do Circuito Liberdade, já se consagrou como 
lugar de apreciar a cultura de toda gente do estado, 
sempre com programação diversa e gratuita.

Virgínio Rios é um artista que na adversidade 
descobriu seu talento e encontrou o incentivo do 
CAP. Há 40 anos, o ex-funcionário público de Ca-
taguases, na Zona da Mata, foi diagnosticado com 
uma patologia rara que provoca distrofia muscular. 
Suas pernas foram gradativamente afetadas, mas 
foram as mãos que desvelaram sua mais nova 
aptidão: a escultura em madeira de raiz.

Rios usa o formato dos troncos para talhar 
uma figura ou objeto de forma bem rústica. Além 
de peças para adorno, faz coisas utilitárias como 
móveis. “Estou muito satisfeito e gratificado por 
poder expor obras que fiz ao longo de tantos anos 
em um lugar destinado justamente para esse tipo 
de trabalho do povo de Minas”, conta o artesão 
de 78 anos.

A mostra de Virgínio Rios, que ocupa até 10 
de março a sala de exposição temporária do CAP, 
tem curadoria de Pedro Marcos. Também já esteve 
à disposição dos visitantes a exposição “O Toque 
Mágico”, de Ricardo Costa, natural de Dores do 
Indaiá, Território Oeste, que trouxe ao CAP 22 
esculturas, feitas em madeira, pedra-sabão e cas-

calho, de pequeno, 
médio e grande porte.

As obras tran-
sitam entre temas 
religiosos, por meio 
da representação de 
madonas, cristos e 
profetas, ou refletem 
sobre o mundo ani-
mal, usando a inven-
tividade do artista. Na 
ocasião, Costa doou 
uma imagem de São 
Francisco de 1 metro 
e 92 centímetros, es-
culpido em madeira, 
que agora faz parte 

do acervo vitalício do espaço.
O diretor do CAP, Tadeu Bandeira, esclarece 

como se dá o processo que oportuniza as exposi-
ções: “Curadores especializados em arte popular 
são convidados a apresentarem propostas, que 
são analisadas pela diretoria do CAP, de modo a 
constarem posteriormente em projeto elaborado e 
enviado para a Lei Federal de Incentivo à Cultura 
(Rouanet)”.

“Um espaço cultural que pretende reunir e 
divulgar as diversas manifestações dos artistas 
que se inspiram nas tradições de nossa terra. Num 

Estado de dimensões territoriais tão amplas, as ex-
pressões artísticas acompanham essa abrangên-
cia espacial. São muitas, de diversas naturezas, e 
feitas por todo tipo de gente da gente. Procuramos 
catalogar esses mestres do saber popular para 
dar-lhes o reconhecimento, difundindo suas obras 
para todos os cidadãos”.

Francisco van der Poel é holandês, mas foi 
no Brasil, e pincipalmente em Minas Gerais, onde 
escolheu morar, que aguçou a curiosidade que as 
terras tupiniquins lhe despertavam.

Conhecido popularmente como Frei Chico, o 
pesquisador fala com propriedade do assunto. “A 
arte popular mineira é uma interpretação represen-
tativa da vida cotidiana e social dos marginaliza-
dos. É uma forma de mostrar a dignidade de um 
povo que sofreu, mas que se expressa através de 
trabalhos imbricados em suas raízes. Soa como 
um grito de resistência”, afirma o estudioso dessa 
manifestação artística.

Frei Chico dedicou anos de sua vida percor-
rendo rincões brasileiros, principalmente em Minas 
Gerais, para escrever artigos com o tema. Dessa 
experiência ele pinça particularmente uma: “O 
Vale do Jequitinhonha é banhado pelo Rio São 
Francisco, que abriga o povo ribeirinho, ali está 
um universo que fala, como percebido por meio 
das bonecas tão características da região, das 
cantigas, das comidas típicas, dos contos; as pai-
sagens inspiram a produção artística em diversas 
linguagens”, diz.

“Estou muito
satisfeito e
gratificado por
poder expor obras
que fiz ao longo
de tantos anos em
um lugar destinado
justamente para
esse tipo de trabalho
do povo de Minas”

costa e o são Francisco de 1,92m
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Cantora mineira projeta segundo CD
e pretende conquistar o mundo

Site Oficial: www.millena.com.br 
(com 2 LL´s).

Contatos: (31) 98405-6355
WhatsApp ou (31) 98892-2355 

Email: carmojantunes@gmail.com

Nascida em Belo Horizon-
te, Millena é uma crian-
ça com alma musical e 
iluminada por Deus. O 
seu  dom de cantar foi 

percebido  quanto ela tinha um ano 
de idade, dançava e cantarolava o 
tempo todo, assistindo TV, brincando 
de boneca, na hora das refeições, 
brincando de casinha, quando saia 
para passear, nas praças e parques e 
em qualquer que fosse a brincadeira. 

Millena estuda música desde seu 
primeiro ano de vida, em uma escola 
especializada que ensina música 
para bebês. Hoje, atualmente,  con-
tinua estudando música, faz técnica 
vocal,  teatro, dança e integra o Coral 
Infanto Juvenil Palácio das Artes da 
FCS - Fundação Clóvis Salgado.

O Primeiro CD gravado por 
Millena com o título de: Arco-íris, foi 
lançado quando ela tinha apenas 
nove anos, trata-se de um CD infantil, 
composto com 15 músicas inéditas, 
onde destaca-se uma música inédita 
de Alceu Valença com o título de: 
Anjo de Luz. A Produção Musical do 
CD Arco-íris é de Eduardo Toledo 
(Banda Nepal). Tem a participação 
Especial de Úrsula Corona (atriz 
e cantora da Rede Globo Brasil/

Portugal). A Produção Geral é de: 
Carmo Antunes, Os Arranjos Vocais 
e Performance de Interpretação é 
de: Anthônio e a Produção Artística 
e Coreografia é de: Maurício Tobias. 

O projeto do segundo CD da can-
tora tem o título de: Paradise e tem 
o objetivo de conquistar e buscar fãs 
no mundo teen/adolescente, dentro 
e fora do Brasil. O estilo do CD Pa-
radise é a MPB e POP Internacional, 
com músicas gravadas em inglês e 
português. 

O CD está sendo feito com muito 
carinho, inspiração, dedicação e 
amor. Com objetivo de suavizar a 
carência de qualidades e mensagens 
de otimismo e positividade que a 
música teen/adolescente tem hoje, 
dentro de Minas Gerais, nos demais 
estados e fora do Brasil. Todas as 
12 músicas do CD, terão em sua 
essência a defesa em favor de um 
mundo melhor, do sentimento sincero 
e verdadeiro e da importância da 
preservação da natureza, da família, 
da amizade e da qualidade de vida.

Este CD terá um conteúdo para 
as crianças, jovens e as demais 
pessoas em todas as idades e vem 
de encontro com a defesa das nos-
sas razões de vivermos felizes e 

buscarmos um sentido para enten-
dermos sobre nossas existências. 
Tem temática positiva e faz parte 
da verdadeira e boa música que 
engrandece a alma de quem escuta 
e absorve à mensagem positiva da 
nossa proposta.

Todas as músicas, tem um tema 
diversificado que motiva e incentiva 
as crianças e adolescentes a terem 
bons modos, saber se decidir em 
todas as situações, ter sua liberdade 
de expressão, sonhar e ser feliz. 

As 12 músicas estão sendo com-
postas pela interprete Millena, Afonso 
Records, Carmo Antunes, Márcio 
Mello, Eduardo Toledo e diversos ou-
tros compositores de Minas Gerais e 
de todo Brasil, com muito dinamismo 
e paixão; estão sendo compostas 
minuciosamente com muito amor e 
emoção. Com certeza, as músicas 
que farão parte deste segundo CD, 
terão como objetivo de se tornarem 
verdadeiros hinos de motivação, in-
centivo, encanto, magia e realidade, 
em torno de tudo que vivenciamos 
no nosso dia a dia.

Frases de millena

visão:

inspiração:

A cada instante a música faz 
parte de mim, vivo cantaro-

lando e quando estou em silêncio, 
na minha mente as canções estão 
sempre presentes”.

Não me inspiro em nin-
guém, tenho meu próprio 

estilo. Quero sempre ser eu mesma”.

A música:
Música é tudo de bom!
É  vida,  alegria, sentimen-

to  de  felicidade, amor e emoção”, 
conclui a artista.

millena: “minha vida é cantar”
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http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.millena.com.br
mailto:carmojantunes@gmail.com
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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

loraynne Araujo

carnaval em belo Horizonte
arrastou 3 milhões de pessoas

Festa momesca bateu recorde de público

O maior Carnaval das últimas 
décadas: é assim que a folia de 
2017 irá ficar marcada para os 
que passaram em BH. Segundo 
estimativas iniciais da Empresa 
Municipal de Turismo de Belo Ho-
rizonte (Belotur), a cidade contou 
com aproximadamente 3 milhões 
de foliões, meio milhão a mais do 
que se esperava antes da festa. 

Foram 243 blocos cadastra-
dos entre o dia 25 e 28. Logo na 
sexta-feira, o Tchanzinho da Zona 
Norte agitou centenas de foliões no 
bairro Dona Clara, na Região da 
Pampulha, com músicas clássicas 
de axé. 

No sábado, a rua Guaicurus 
ganhou as cores rosa e amarelo, 
além de muita purpurina, para ver o 
Então, Brilha – segundo maior bloco 
– passar pelo hipercentro. Apesar 
da concentração começar as 7h da 
manhã, os foliões não se deixaram 
abater pelo cansaço do dia anterior 
e reuniram, aproximadamente, 150 
mil pessoas para “brilharem”. 

Domingo foi marcado pelo Beiço 
do Wando. Nem mesmo a chuva 
torrencial foi capaz de levar os 
foliões para a casa, as pessoas 
continuaram na rua Ceará para curtir 
as músicas bregas ao som de axé. 

A segunda-feira começou com 
o maior bloco da capital mineira: 
Baianas Ozadas. Com homena-
gem ao músico Morais Moreira, o 
grupo levou 500 mil pessoas atrás 
do trio por, aproximadamente, cin-
co horas de festa. 

E a festa momesca encerrou-se 
nesta terça, 28 de fevereiro, ao som 
do Juventude Bronzeada e Mo-
nobloco. O primeiro bloco levou, 
segundo os organizadores, 50 mil 
pessoas para curtir canções de axé 
da década de 90, além de composi-
ções próprias do integrantes. 

Já o Monobloco fez o foliões se 
deslocaram para a Pampulha para 
curtir a primeira vez do grupo na 
capital mineira. Além do tradicional 
axé, a banda também trouxe forró, 
samba, pop-rock e reggae no seu 
repertório. A apresentação levou 
100 mil pessoas para o entorno 
do estádio do Mineirão.

A lógica do Carnaval para os 
belo-horizontinos se inverteu. Era 
comum, há três anos, que eles pro-
curassem alguma folia nas cidades 
do interior mineiro. Porém, com o 
crescimento da festa em BH e a 
recente crise financeira, que impos-
sibilitou diversas pessoas de viajar 
para outros locais, já quem mora na 
capital está recebendo os amigos. 

Esse foi o caso da estudante 
de direito Eloá Lysardo. Ela mora 
na capital há três anos e 2017 foi o 
primeiro que ficou para curtir a fes-
ta momesca, quando recebeu em 
seu apartamento mais três amigas. 
“O Carnaval prometia muito”, disse.

Aline Martins, Thaliana Piove-
zana e Edir Paula Cordeiro – am-
bas estudantes de odontologia, 
psicologia e medicina, respectiva-
mente – saíram de Ponte Nova, 
Zona da Mata e aproveitaram dois 
dias de festa na capital. As meninas 

gostaram muito da festa. “Achei 
organizado, tinha policiamento em 
todos os blocos que frequentei, 
além de ter sido bem distribuído e 
com muitas opções para ir”, disse 
Thaliana. 

Esta foi a segunda vez que 
Aline veio curtir o Carnaval em BH. 
Segundo ela, a folia deste ano foi 
melhor do que a de 2016. “Estava 
muito mais organizado e com mais 
segurança”. 

Mesmo morando em um apar-
tamento pequeno, Eloá destaca 
que foi ótimo ter a companhia das 
amigas de infância. “A experiên-
cia foi única e proveitosa. Estou 
muito feliz por termos aproveitado 
juntas”.

Thaliana gostou tanto da folia 
que promete voltar em 2018. “A 
cidade ofereceu várias atrações e 
teve uma ótima estrutura carnava-
lesca”, completa.

BH recebeu foliões de outra cidades

Deputado anuncia recursos em dobro
para Ipatinga com nova administração

O prefeito Sebastião Quintão 
recebeu na sala de reuniões de seu 
gabinete, o deputado federal do 
PROS-MG e líder da Renovação 
Carismática Católica, Eros Bion-
dini. Acompanhado do vereador 
Ademir Cláudio Dias (PROS), o 
parlamentar veio externar seu 
apoio à nova administração de Ipa-
tinga para incremento de políticas 
públicas, especialmente aquelas 
voltadas para as Comunidades 
Terapêuticas de recuperação de 
dependentes químicos, uma área 
à qual se dedica há anos.

Atendendo pedido do prefeito, 
Eros Biondini também comunicou 

sua decisão de dobrar os recursos 
ao município, este ano, destinados 
a obras de infraestrutura, o que 
significa melhorias para equipa-
mentos essenciais como postos 
de saúde e a UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento. 

Por falta de cumprimento de 
procedimentos simples, ausência 
de contrapartidas e não atendimen-
to a formalidades legais básicas, 
pela administração passada, o 
deputado informou que verbas 
importantes que destinou à cidade, 
em 2016, acabaram retornando 
à União sem beneficiar a comu-
nidade.

Abertura de portas
Conforme o prefeito Sebastião 

Quintão, Biondini, também músico 
e médico veterinário, é o segundo 
deputado federal a visitá-lo para 
firmar compromissos de parceria 
com a nova gestão. O primeiro foi 
Leonardo Quintão (PMDB). Os dois 
parlamentares foram responsáveis 
pela liberação, na semana passa-
da, de três ônibus escolares que 
vão atender alunos da zona rural, 
em Ipatinga. 

Mas outros seis deputados já 
o procuraram para manifestar inte-
resse de contribuir para execução 
de novos projetos no município. 
“Sem dúvida, a atuação dos parla-
mentares nos auxilia bastante na 
abertura de portas nos ministérios. 
Há muitos recursos disponíveis e, 
de nossa parte, o papel é zelar pela 
boa aplicação deles, fazer uma 
prestação de contas séria utilizar 
o dinheiro dentro de padrões rigo-
rosos de controle”, disse o prefeito.

A visita de Biondini a Quintão 
foi acompanhada pelo vice-prefeito 
e secretário de Educação Jésus 
Nascimento, mais outros seis 
titulares do primeiro escalão: Ré-
gis Carlos Oliveira (Secretaria de 
Administração), Carlos Alberto 
Cordeiro (Cultura, Esporte e La-
zer), Nilsin Teixeira de Morais 
(Governo), Gilmar Luciano Alves 
(Serviços Urbanos e Meio Ambien-
te), Paulo Sérgio Julião (Secretário 
Executivo) e Rogério Aguiar (Co-
municação).

A visita do deputado ao prefeito foi acompanhada pelo vice-prefeito e outros secretários

SE
CO

M
/P

M
I

Museu Mariano Procópio de
Juiz de Fora completa 81 anos

S ímbolo da memória de 
Juiz de Fora e do Brasil, o 
Museu Mariano Procópio é 
o legado do colecionador 

Alfredo Ferreira Lage, que dedi-
cou sua vida à formação de um 
dos mais significativos acervos 
artísticos, históricos e de ciências 
naturais. Em 2017 comemora-se o 
aniversário de 81 anos de doação 
do Museu, seu acervo e o parque 
ao Município.

O Museu Mariano Procópio é 
um dos principais pontos turísticos 
da cidade. Em 2016 foram regis-
tradas 222.983 visitas. O número 
contabiliza o público do parque 
e da exposição “Esplendor das 
Formas”, inclusive os participantes 
de eventos culturais e atividades 
educativas. Para o diretor-supe-
rintendente da Fundação Mariano 
Procópio, Antônio Carlos Duarte, 
a doação foi um gesto de amor de 
Alfredo Ferreira à cidade, marcan-
do sua contribuição à cultura no 
Brasil. Alfredo Ferreira Lage era 
advogado, mas atuou em diversos 
segmentos, participando de ativida-
des nos campos das artes, do jor-
nalismo e da política, dentre outras 
iniciativas, que contribuíram para 
o desenvolvimento do município. 
“Esse gesto de Lage nos deixa um 
grande questionamento, enquanto 
cidadãos: qual é a nossa contribui-
ção à cidade de Juiz de Fora? Falo 
isso não como gestor, mas como 
cidadão”, avaliou Duarte.

Alfredo Ferreira Lage forma-
lizou a doação sem nada exigir 
para si, nem para seus herdeiros, 
em 29 de fevereiro de 1936. Para 
o fiel cumprimento da doação, criou 
o Conselho de Amigos do Museu 
Mariano Procópio, que vem atu-
ando como guardião da instituição.

Aberto à visitação em 1915, 
como museu particular, o Mariano 
Procópio só foi oficialmente inau-
gurado em 23 de junho de 1921. A 
data foi especialmente escolhida 
por seu fundador, para celebrar o 
centenário de nascimento de seu 
pai, o comendador Mariano Pro-
cópio Ferreira Lage (1821-1872), 
idealizador e empreendedor da 
primeira estrada de rodagem ma-
cadamizada do Brasil, a “União 
e Indústria”, ligando Petrópolis a 
Juiz de Fora, inaugurada em 1861, 
também em 23 de junho, com a 
presença do imperador Pedro 
II e sua família, de importantes 
políticos e convidados da corte. 
 
“O Esplendor das Formas”

Em agosto de 2016, foi inau-
gurada a exposição “O Esplendor 
das Formas – Esculturas no Acervo 
do Museu Mariano Procópio”, pos-
sibilitando o acesso do público à 
Galeria “Maria Amália” e duas salas 
anexas no Prédio “Mariano Procó-

pio”, que formam o núcleo original 
do setor histórico, inaugurado em 
13 de maio de 1922. A mostra apre-
senta 232 esculturas produzidas 
ao longo dos séculos, em variados 
estilos, técnicas e usos.

O parque do Museu 
Mariano Procópio funciona 
de terça-feira a domingo, 
de 8 às 18 horas. Para os 
integrantes do “Clube da 
Caminhada” (portando a 
carteirinha de identificação) 
abre às 6 horas. A exposição 
“O Esplendor das Formas” 
está aberta de terça a sexta-
-feira, de 10 às 18 horas, 
com entrada até às 17 horas. 
O Museu Mariano Procópio 
fica na Rua Mariano Procó-
pio, 1.100.

museu é um dos principais pontos turísticos da cidade
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então, brilha arrastou 150 mil
foliões no sábado (26) de manhã
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Show Especial
Ailton Câmara

“Cantem comigo”

Automóvel Clube
de Montes Claros

Praça Dr. João Alves, 70 - Centro

Reserva de Mesas no Automóvel Clube: (38) 3221-6084

Participações:

Tino Gomes - Antônio e Renato
Pedro Boi - Luciano Pacco

Mesa para
04 pessoas
R$ 300,00

Apoio e Patrocínio: Banda Conexsom Brasil

11 de Março

2h30

Apoio e Patrocínio: Banda Conexsom Brasil

Participações:
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O governador Fernan-
do Pimentel determi-
nou, em Divinópolis, 
a liberação de R$ 3,3 

milhões para a implantação 
do Sistema de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) 
na região, que vai atender os 
casos de urgência e emergên-
cia e garantir o atendimento 
de cerca de 1,26 milhão de 
habitantes, distribuídos em 
54 municípios. O anúncio foi 
feito durante a entrega de 35 
viaturas à 7ª Região da Po-
lícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) para policiamento 
urbano, rural, rodoviário e de 
meio ambiente.

O despacho governa-
mental, assinado por Fer-
nando Pimentel, define como 
prioridade o investimento na 
instalação do SAMU, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG), em parce-
ria com o Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Região 
Ampliada Oeste, beneficiando 
as regiões de saúde de Bom 
Despacho, Divinópolis, Santo 
Antônio do Monte, Formiga, 
Itaúna, Pará de Minas, Santo 
Antônio do Amparo e Campo 
Belo.

“Nosso objetivo é tentar 
chegar ao final do mandato 
com o SAMU implantado em 
todas as regiões de Minas 
Gerais. Com esse decreto, 
nós podemos ativar o SAMU 

Oeste, que vai atender a 54 
municípios na região. É muito 
importante garantir tranqui-
lidade, garantir assistência 
médica para toda a região. 
Dentro de uns 30 dias, talvez, 
ele já vai estar funcionando. 
As ambulâncias estão aqui, 
temos que mobilizar as equi-
pes que já estão treinadas 
e trazer mais ambulâncias 
novas, que estão para ser en-
tregues, dependendo apenas 
da ordem que vai ser dada a 
partir de agora, com o recur-
so que o Estado colocou”, 
afirmou o governador em seu 
discurso.

Pimentel explicou a ação 
do Estado em colocar em fun-
cionamento o sistema mesmo 
sem a contrapartida da União. 
“O Ministério da Saúde ain-
da não credenciou o SAMU 
Oeste, mas nós não podemos 
esperar mais. As pessoas pre-
cisam do atendimento. Então, 
o que o Estado está fazendo? 
O Estado está antecipando a 
cota dele, junto com os mu-
nicípios, que também terão 
que comparecer com a parte 
do custeio, e vamos colocar 
o SAMU em funcionamento, 
esperando que neste ano 
ainda o Ministério da Saúde 
credencie e aí alivie um pouco 
o Estado e os municípios, so-
brando recursos para a gente 
colocar o SAMU em outras 
regiões”, disse.

Fernando Pimentel libera recursos
para sAmu na região oeste
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O governador destacou o traba-

lho que vem sendo realizado pela 
nova gestão para superar a crise 
financeira e conseguir avançar nas 
políticas públicas para a população. 
“Não é prometer mágica, porque 
ninguém faz mágica. Nós estamos 
enfrentando no Brasil a pior crise da 
história da República: política, eco-
nômica, institucional, tudo junto. Mas 
nós estamos num estado que está 
funcionando. As pessoas precisam 
perceber isso.

O colapso dos serviços públicos 
em estados vizinhos a Minas Gerais 
é visível, está nas páginas dos jor-
nais e nos noticiários da televisão, 
da segurança pública, da saúde, 
da educação. Aqui as coisas estão 
funcionando e custa muito sacrifício 
para os servidores públicos do nosso 
Estado e para o governo do nosso 
estado manter as coisas funcionan-
do, tamanha a crise que o Estado e 
o Brasil estão enfrentando”.

Pimentel ressaltou que o maior 
desafio é encontrar soluções para 
sair da crise. “Criticar é fácil. Eu 
quero saber é como achar solução 
para os problemas. Aqui nós esta-
mos solucionando pelo menos dois 
graves problemas da Região Oeste: 
segurança pública e o SAMU, que 
foi colocado em funcionamento. Tem 
outros? Claro, tem muitos, mas nós 
vamos aos poucos, com paciência, 
com serenidade, levantando a cada 
dia e fazendo aquilo que o mineiro 
sabe fazer de melhor, que é traba-
lhar”, finalizou.

governador: “nosso objetivo é tentar chegar ao final do mandato com o sAmu implantado em todas as regiões de minas gerais”

A tentativa de transformar em 
lei a comercialização de ingressos 
a preços populares em eventos 
esportivos em Belo Horizonte 
terminou em frustração. O prefeito 
da capital mineira, Alexandre Kalil 
(PHS), vetou o projeto de lei de 
autoria do vereador Leonardo Mat-
tos (PV), na qual estabelecia que 
30% da carga total de ingressos 
tivessem preços populares. 

Além de destinar ingressos a 
todas modalidades, o projeto de lei 
(divulgado em fevereiro em 2013) 
dizia que os preços dos ingressos 
populares não poderiam ultrapas-
sar 50% do valor do ticket comer-
cializado com preço mais baixo por 
clubes e arenas. Estava previsto 

ainda que a Prefeitura definisse 
os valores da comercialização dos 
bilhetes de competições envolvi-
das, visando tornar o esporte mais 
democrático em Belo Horizonte. 

Embora tenha sido aprovado em 
todas as comissões e no plenário da 
Câmara Municipal de Belo Horizon-
te, o projeto recebeu um “não” do 
prefeito Alexandre Kalil (PHS). Kalil 
amparou-se no artigo 170 da Cons-
tituição Brasileira, referente à livre 
iniciativa privada, e afirmou que cabe 
aos clubes determinar os preços de 
forma competitiva, sem interferência 
do Poder Público. 

Em seu veto, o prefeito de Belo 
Horizonte afirma que as rendas 
vindas dos bilhetes e da comer-

cialização de produtos licenciados 
e alimentos nos estádios e arenas, 
são de extrema importância para 
que os clubes e agremiações 
invistam no desenvolvimento do 
esporte, tendo em vista que as 
demandas maiores e com preços 
mais altos, são para esportes de 
alto rendimento, com ênfase no 
futebol. 

Os estádios de Belo Horizonte 
mantêm uma gratuidade nos bilhe-
tes para menores de 12 anos que 
estejam acompanhados de seus 
pais ou responsáveis. A Lei Nº 
10.942 foi proposta pelo vereador 
Pelé do Vôlei e sancionada pelo 
ex-prefeito Marcio Lacerda em 
junho de 2016.

Parques municipais são
refúgios na capital mineira

Belo Horizonte possui 70 áreas verdes

Um local para as pessoas 
relaxarem e ter contato 
com a natureza: essa é 
a proposta dos parques 

municipais de Belo Horizonte. A 
cidade possui atualmente 70 áreas 
verdes, segundo informações da 
Fundação de Parques Municipais 
(FPM), porém, esses lugares não 
são divididos de maneira igualitária 
pela regiões: a Centro-Sul possui 
18 parques; Nordeste e Pampulha 
contam com 15 áreas; na Oeste 
tem 11; Norte e Venda Nova possui 
cinco; Barreiro dispõe de quatro e a 
Noroeste com apenas dois.  

Algumas áreas verdes podem 
ser considerados uma “pedaço de 
mata” dentro da capital, pela beleza 
e apresso que a população tem com 
o local. Porém, nem todos os espaços 
recebem os cuidados necessários.

Visitas
A reportagem visitou os par-

ques e selecionou alguns para 
comentar. O Parque Municipal 
Américo Renné Giannetti, conhe-
cido popularmente, como Parque 
Municipal, está localizado no hiper-
centro de BH, ao lado da principal 
avenida da cidade, a Afonso Pena. 
Ele foi inaugurado em setembro de 
1897, antes mesmo da capital, e 
conta com uma área de 182 metros 
quadrados. O local é ótimo para 
descansar após um desgastante 
dia de trabalho, pois ele encontra-
-se bem conservado. Outra atração 
à parte é os brinquedos infantis que 
estão lá a pelo menos 80 anos. 

Por estar em uma região cen-
tral, o parque abriga diversas 
pessoas em situação de rua, que 
passam o dia no local e tem que 
sair à noite quando o lugar é fecha-
do. O Municipal também está com 
uma população grande de gatos 
e a cada dia mais cresce, pois 
encontram no local o seu alimento 
“preferido”: ratos.  

Outro belo parque é o da Man-
gabeiras. Localizado ao pé da 
Serra do Curral, ele foi projetado 
pelo paisagista Burle Marx e con-
serva 59 nascentes do Córrego 
da Serra, que integra a Bacia do 
Rio São Francisco, e uma fauna 
diversificada, além de uma pista 
de skate e um parque esportivo. 

O Mangabeiras, por ser um dos 
mais belos da cidade e ter um loca-
lização privilegiada, sempre recebe 
eventos em seu estacionamento. As 

festas que acontecem lá são ótimas, 
porém inacessível para a maioria da 
população, pois os ingressos e as 
bebidas têm valores altos. 

O Parque Jacques Cousteau 
é o mais encantador de Belo 
Horizonte. Ele, além de ter um 
paisagismo diferenciado, possui 
uma ótima história: foi construído 
sobre um lixão, onde jogaram-se 
resíduos por 20 anos e que foi 
desativado em 1971. Localizado no 
Betânia, atualmente o local produz 
mudas de diversas plantas que são 
enviadas para todos os parques 
da capital. 

Atualmente, tanto o Jacques 
Cousteu quanto o Mangabeiras 
estão fechados, por tempo inde-
terminado, devido à suspeita de 
contaminação por febre amarela 
após a morte de macacos.   

Outro lado 
Se os parques acima são bem 

cuidados e prazeroso para se 
passar um tempo, há na capital 
outros que nem deveriam ser cha-
mados como tal. Durante visita da 
reportagem, flagramos áreas mal 
cuidadas no Parque Ecológico Ro-
berto Burle Marx, conhecido como 
Parque das Águas, localizado no 
Barreiro. Também observamos no 
Guilherme Lage, Maria do Socorro 
Moreira, Vila Pinho e no Ecológico 
do Bairro Universitário pessoas 
usando drogas. 

A reportagem tentou entrar 
em contato com a assessoria da 
Fundação de Parques Municipais, 
mas não obteve resposta até o 
fechamento desta edição.

Parque jacques cousteau está localizado no bairro betânia, na região oeste

uma das entradas do Parque das águas está totalmente abandonada

Parque Municipal: Av. Afonso Pena, 1377 – Centro.
Parque das Mangabeiras: Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Bairro Mangabeiras. 
Parque Jacques Cousteau: Rua Augusto José dos Santos, 366 - Bairro Betânia.
*Ambos os locais funcionam de terça-feira a domingo, das 8h às 18 horas.
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Kalil veta projeto de lei que solicitava
ingressos a preços populares em bH

o projeto recebeu um “não” do prefeito Alexandre Kalil

PB
H

Oferece empréstimos sem consulta ao SpC e SERASA
para trabalhadores em geral, inclusive, autônomo,

empreendedor e agricultor.

TELEFONE: 31 98502-4655

Cooperativa Evangélica Popular

Exemplo:

5.000 40 x R$ 169,00

10.000 60 x R$ 219,00

15.000 60 x R$ 309,00

20.000 60 x R$ 399,00

DE 8:00 ÀS 17:00 HORAS
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st
a

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
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C I D A D E S

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

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

A seleção dos alunos benefi-
ciados no programa Passe Estu-
dantil é realizada a partir de um 
estudo socioeconômico realizado 
pelo Setor de Benefícios Eventu-
ais e Municipais, que utiliza como 
critérios: ser residente e domici-
liado no município de Nova Lima, 
possuir RPC (renda per capita) 
menor ou igual meio salário míni-
mo; ter residência mínima ininter-
rupta de um ano para moradores 

da Regional Noroeste e dois anos 
para as demais regiões e residir a 
mais de 2 km do estabelecimento 
de ensino.

O programa Passe Estudantil 
é destinado a estudantes que 
estejam matriculados e frequentes 
em cursos profissionalizantes, cuja 
duração seja no mínimo 03 (três) 
meses, com frequência mínima 
de 02 (duas) vezes por semana, 
abrangendo os níveis técnico/su-

perior, qualificação/requalificação e 
pré-vestibular gratuito, que residem 
em Nova Lima e estudam em outra 
cidade ou que moram a mais de 2 
km de distância da instituição de 
ensino e não podem arcar com as 
despesas do transporte.

A lista completa dos contem-
plados será divulgada no final de 
março. O resultado parcial está 
disponível no site da prefeitura: 
http://www.novalima.mg.gov.br.

taxistas usam novo aplicativo para
concorrer com uber em juiz de Fora

Juiz de Fora foi a segunda 
cidade do interior de Minas Gerais 
a receber a Uber – mesmo com a 
Lei 13.271, que proíbe o uso de 
veículos particulares cadastrados 
em aplicativos para o transporte 
remunerado individual de pessoas. 
O serviço começou a funcionar em 
novembro de 2016 e dividiu opi-
nião dos usuários, além de causar 
polêmica entre taxistas 
e órgãos públicos, que 
acreditam ser uma con-
corrência desleal. 

Apesar dos esforços 
para melhoria e aumento 
da frota de táxis na cidade, 
motoristas estão preocu-
pados e buscam alterna-
tivas de driblar a situação 
para tentar concorrer com 
as tarifas mais baixas e os atrativos 
oferecidos pela Uber.

Desde o início de fevereiro, 
uma das saídas encontradas foi a 
utilização do aplicativo “Táxi 10”, 
que oferece 30% de desconto nas 
corridas solicitadas através do 
celular. O serviço ainda permite 
realizar o pagamento com cartões 
de crédito e débito de todas as 
bandeiras e segue uma série de 
regras para garantir mais conforto 
para o cliente como o uso de ar 
condicionado e manter a higiene 
do veículo.  

O Táxi 10, está disponível gratui-
tamente para os smartphones com 
sistema operacional Android e iOS.

O presidente do Sindicato dos 
Taxistas, Aparecido Fagundes, 
explica que Juiz de Fora tem 650 
táxis e apenas 10% da frota ade-
riram ao novo aplicativo. Ele diz 
que o número de adeptos deve 
aumentar, caso haja muita procura. 
“Os taxistas pretendem incentivar 
o usuário a fazer o uso do serviço 
de táxi convencional”.

Fagundes salienta que o des-
conto só é válido apenas para 
quem chamar o táxi pelo aplicativo. 
Ele acredita que a utilização do 
Uber tende a cair. “O serviço deles 
não é regulamentado, os carros 
não passam por uma vistoria e os 
motoristas não são preparados. Ao 
contrário dos táxis que passam por 
fiscalização e vistoria. 

O sindicato apoia a iniciativa 
do uso do app, mas não enxerga 
com bons olhos. “Os taxistas po-
dem perder o lucro. Esses 30% é 
um valor alto de desconto. Muitos 
acham que vão ganhar de acordo 
com a demanda, mas esquecem 
dos gastos com a manutenção do 
veículo. Por exemplo, uma corrida 
que custa R$ 20, o taxista recebe-
ria R$ 14. Para esse serviço é gas-
to no mínimo R$ 8 de combustível 
e mais a manutenção. E a maioria 

dos carros são divididos 
com dois motoristas. O 
lucro é muito pequeno. A 
gente também teme que 
depois que a população 
acostumar com o des-
conto, fica difícil voltar a 
cobrar a tarifa normal”, 
finaliza.

A Uber disse que 
está aberta para con-

versar com o Executivo sobre o 
assunto e defende que a atividade 
é legalizada. “É uma opção a mais 
para o cidadão se movimentar pela 
cidade de maneira confortável 
e confiável. Todos os motoristas 
parceiros passam por capacita-
ção, análise do documento do 
carro e antecedentes criminais, 
além de serem avaliados com 
notas de 1 a 5 pelos próprios 
usuários”. A empresa acrescenta 
que possui mais de 40 decisões 
judiciais a favor e que a política 
de mobilidade urbana pode criar 
regulamentação, mas não pode 
proibir. “Temos uma liminar em 
Minas Gerais que permite os 
motoristas parceiros do aplicativo 
atuarem sem problemas”.

usuários dividem opinião

O gerente financeiro Marcelo 
Ferreira, resolveu testar o “Táxi 
10” e gostou do resultado. “Eu 
chamava o táxi por outros aplica-
tivos. Uso muito para me deslocar 
de casa para o trabalho. A corrida 
dá em média R$ 17 e agora vou 
economizar bastante. E o melhor 
é que o desconto serve para todas 
as viagens e não somente na pri-
meira”. Ele garante que pretende 
utilizar mais vezes. O estudante 
Ramon Pereira, destaca a facili-
dade do pagamento. “Ao chamar 
o táxi você já sabe mais ou menos 
quanto vai pagar. Uma das fun-
ções que mais me agradou é que 
nem sempre dá tempo de passar 
no banco para sacar dinheiro e, 
mesmo pagando no cartão, o 
desconto permanece”, diz.

Para a aposentada Tânia 
Aparecida, o aplicativo “Taxi 10” é 
uma boa, mas ainda sim prefere 
usar o serviço da Uber. “Já fiz a 
uma comparação e os preços 
são bem melhores. Uma corrida 
com a mesma distância paguei 
cerca de R$ 9, enquanto que de 
Táxi ficou em R$ 16. Acho que o 
Uber ainda é mais vantajoso”. Já 
para o estudante Rafael Gomes, 
o serviço apresenta algumas des-
vantagens. “Dependendo do ho-
rário que você chamar um carro, 
demora muito para ser atendido, 
além de que não aceita dinheiro 
no pagamento, apenas cartão. 
Mas tem qualidade no atendimen-
to, o que é muito bom”, diz.

Aplicativos
oferecem
descontos

nas corridas
e dividem a
opinião do
consumidor
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estudantes contemplados em nova lima

inFormAÇÕes:
Programa Passe estudantil

telefone: 3542-5906 ou 3547-4790
Atendimentos de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Na segunda reunião com 
todo seu secretariado e 
demais integrantes do 
primeiro escalão do Go-

verno, o prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas (PSDB), analisou 
o planejamento estratégico para o 
município e normas para avaliação 
e monitoramento das metas esti-
puladas pelo Executivo Municipal. 
Também foi apresentado o decreto 
que cria o Comitê Executivo de 
Acompanhamento dos Processos 
de Licenciamento (Coemp).

O Comitê vai englobar todos 
os órgãos da prefeitura ligados 
diretamente às questões de 
licenciamento (ambiental e de 
obras). Alex de Freitas destacou 
a importância do planejamento 

para o futuro de Contagem. “Va-
mos continuar o nosso trabalho 
com muito afinco para atender 
as prioridades da população 
dentro desses quatro anos de 
Governo, além de deixar um 
planejamento para essa cidade, 
que vem sofrendo ao longo de 
sucessivos governos com a falta 
ou total ausência de um planeja-
mento. Trabalharemos com muita 
transparência, cumprindo nossos 
objetivos”, disse o prefeito.

 A secretária Municipal de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, 
Marilena Chaves, falou sobre o 
Plano Integrado de Contagem, que 
visa ampliar o desenvolvimento 
da cidade com responsabilidade 
orçamentária, nos próximos dez 

anos. Além disso, ela apontou 
medidas de médio prazo para o 
Plano Plurianual de Ação Gover-
namental, buscando a integração 
entre planejamento e orçamento 
e capacitando o município a fazer 
obras.

Beatriz Góes, secretária-ad-
junta de Governo, falou sobre os 
Projetos Especias para todas as 
áreas, baseados no programa de 
governo de Alex de Freitas, e as 
formas de monitoramento dos mes-
mos. Ela apresentou planilhas e 
destacou que, por meio de decreto, 
será criado o Escritório de Projetos 
Estratégicos, ligado ao gabinete do 
prefeito, para o acompanhamento, 
monitoramento e coordenação das 
ações do Governo.

Prefeito de Contagem avalia planejamento 
estratégico com primeiro escalão do Governo

Medicina em Contagem
A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas), uma das instituições de ensino superior 
mais conceituadas do país, abrirá no campus Con-
tagem o curso de medicina, previsto para ser criado 
no segundo semestre. O reitor da PUC Minas, dom 
Joaquim Giovani Mol Guimarães, deu a notícia ao 
prefeito Alex de Freitas.

A previsão é  que sejam abertas 50 vagas por ano, 
passando para cem a partir de 2020. Alex de Freitas 
destacou a importância de um curso de medicina na 
cidade e se colocou à disposição da universidade. 
“Esse é um marco histórico para Contagem, que terá 
mais potencial para melhorar os serviços de saúde 
oferecidos à população”, disse. 

Também estavam presentes no momento do anún-
cio o pró-reitor-adjunto da PUC Minas em Contagem, 
Robson dos Santos Marques, o secretário-adjunto 
Municipal de Saúde, Luiz Fernando Avelar dos San-
tos, e outras autoridades. “Um curso de medicina no 
município vai aumentar a qualidade dos serviços na 
saúde e inibir as más condutas entre os profissionais 
da área”, ressaltou dom Joaquim Mol. O secretário-
-adjunto de Saúde também comemorou. “Já estamos 
aguardando pela aula inaugural, em agosto”, disse.

Fundado em 1990, o campus da PUC Minas de 
Contagem fica no Centro Industrial (Cinco). Foi a pri-
meira unidade de expansão da universidade. O curso 
de medicina será o sétimo de graduação.

Alex de Freitas: “vamos continuar o nosso trabalho com muito afinco para atender as prioridades da população”
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A uber
começou a

funcionar em
juiz de Fora

em novembro
de 2016 

http://www.novalima.mg.gov.br/noticias/programa-passe-estudantil-2/
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desembArgAdor do tjmg e bAcHArel em
comunicAÇão sociAl – jornAlismo - ws-paiva@hotmail.com

WAnderley PAivA

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

contrastes do futebol
Maioria dos garotos tem o sonho de se tornar jogador, porém poucos conseguem alcançar a almejada “camisa 10”

Futura estrela do futebol brasileiro: 
é assim que Vander Tavares Silva 
pode ser chamado. Com apenas 
18 anos, ele é um dos destaques 
do time sub-20 do Cruzeiro e já 

alcançou feitos significantes para a pouca 
idade, como ter vestido a camisa da sele-
ção no Torneio Quadrangular de Seleções, 
disputado no Chile. 

Natural de São Luís, no Maranhão, o 
jovem atleta também já morou em Santa 
Catarina, onde jogava pelo Tubarão e, 
em 2014, veio para o clube celeste.  “Ser 
jogador de futebol é um sonho de infância”, 
disse Vander. 

Apesar de ser volante, o cruzeirense 
é um goleador nato: já marcou 22 gols no 
clube mineiro, número alto para a posição 
de campo que ocupa. Outro fato que pode 
chamar a atenção do torcedor é que ele 
nunca perdeu para o rival Atlético Mineiro. 
Além disso, Vander foi escolhido pelo site 
GloboEsporte.com como a Joia 2017, 
concurso que elege o melhor jogador da 
base dos clubes brasileiros.  

Porém, nem só de vitórias é a carreira 
de um jogador. Para ir atrás do seu sonho, 
Vander teve que sair de casa muito cedo 
e a desconfiança de sua mãe em relação 
à profissão escolhida foi um dos desafios 
enfrentados pelo atleta. “Meu ‘não’ mais 
doloroso não veio de nenhum clube, mas 
da minha mãe. No início, quando comecei 
a jogar, ela não queria me deixar viajar para 
correr atrás do meu sonho. Mas, depois, 
entendeu e, hoje, sempre me apoia e torce 
por mim”.   

Vander já treinou com o time principal 
do Cruzeiro e almeja o dia em que se torna-
rá profissional. “Hoje, me sinto mais perto 
de realizar meu grande sonho, mas tenho 
consciência que não posso me acomodar 
e tenho que seguir batalhando”. 

mudança de jogo
Entretanto, Vander é uma exceção. 

Por ser um esporte de massa, que arrasta 
multidões e o mais assistido no país, 
além da possibilidade de ganhar salários 
milionários, ser jogador de futebol é o 
maior sonho da maioria dos meninos 
brasileiros. 

Murilo Silva Souza, 19 anos, como 
vários garotos nascidos em cidades do 

interior, passou a infância jogando futebol 
na rua e, desde pequeno, tinha o sonho 
de tornar aquela diversão a sua profissão. 
Para conseguir isso, ele fez cinco testes, 
sendo que dois foram no América-MG e 
três no Ipatinga, porém não foi aprovado 
em nenhum. 

Nascido em Medeiros Neto, situado no 
extremo sul da Bahia, Murilo contou que co-
nhece garotos que tinham o mesmo sonho e 
foram enganados por falsas promessas. “Um 
cara levou dois amigos meus para Minas e, 
quando chegaram lá, tiveram que pagar hos-
pedagem e alimentação. Era uma furada!”. 

Por nunca ter conseguido realmente 
treinar em um campo de futebol com 
grama, Murilo não conseguiu definir qual 
posição era a melhor para jogar, fato 
que sempre o atrapalhou nos processos 
seletivos. “Infelizmente, não deu certo”, 
lamenta. 

Atualmente, o jovem desistiu da carrei-
ra de jogador de futebol e está cursando 
o primeiro período da faculdade de enge-
nharia mecânica.   

categorias de base 
O Cruzeiro e Atlético-MG possuem 

atualmente quatro times de categorias de 
base –   sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20 
–  com aproximadamente 120 e 150 atletas, 
respectivamente. Para selecionar os meni-
nos, ambos os clubes realizam processos 
seletivos nos centros de treinamentos e 
possuem “olheiros” que viajam por todo o 
país em busca de novos craques. 

De acordo com Ricardo Luiz Gomes 
Mendes, coordenador das categorias de base 
do Cruzeiro, o principal quesito analisado 
para selecionar os garotos é a técnica. “Cada 
posição tem a sua especificidade”, explicou.

André Figueiredo, diretor das categorias 
de base do Atlético, disse que os meninos, 
em sua maioria, são de origem humilde, mas, 
tem toda a infraestrutura necessária para se 
tornar um bom jogador de futebol e cidadão. 
“Contamos com uma ótima equipe técnica, 
que tem preparadores físicos, psicólogos, 
entre outros. Além disso, temos convênio 
com a prefeitura de Vespasiano para que os 
meninos continuem estudando”.   

Para os selecionados do Cruzeiro, o 
clube oferece alojamento, escola dentro 
da Toca da Raposa, alimentação, além do 
acompanhamento constante de psicólo-
gos. “O mais complicado é a adaptação”, 
falou Ricardo. Atualmente, 30% a 40% do 
elenco profissional da raposa é composto 
de jogadores que vieram da base. 

Apesar de toda a infraestrutura ofe-
recida por estes times, poucos garotos 
conseguem se tornar profissional. Segundo 
estimativas do diretor do Atlético, apenas 
20% de quem começa a carreira no sub-14 
realizam o sonho de vestir a camisa de um 
clube no time adulto.

os meninos que quiserem fazer
teste no cruzeiro podem

encontrar mais informações no site:
cruzeiro.com.br e os que pretendem
vestir a camisa do Atlético, podem

entrar em contato por meio
do número (31) 3629-2807

destaque no time sub-20, vander (direita) já treinou com o time profissional do cruzeiro
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os efeitos positivos da Primeira liga
Ampliada em seu segundo 

ano de disputa, a Primeira 
Liga, embora ainda não tenha 
empolgado tanto o torcedor, 
ganhou mais espaço na grade 
de programação da TV. Os as-
sinantes dos canais poderão 
assistir aos jogos em dispo-
sitivos móveis pelo SporTV, 
SporTV Play e Premiere Play.

A partir deste ano, o tor-
neio será dividido em quatro 
fases, sendo que na primeira, 
as 16 equipes estão divididas 
em quatro grupos com quatro 
clubes. Os dois primeiros 
de cada chave passam às 
quartas de final, disputadas 
em sistema de mata-mata e 
com jogo único. A semifinal e 
a decisão seguem o mesmo 
modelo.

A competição teve início 
no dia 24 de janeiro e irá até 
8 de outubro. América-MG, 
Atlético-MG, Avaí, Brasil de 
Pelotas, Flamengo, Flumi-
nense, Ceará, Chapecoense, 
Criciúma, Cruzeiro, Figuei-
rense, Grêmio, Internacional, 
Joinville, Londrina e Paraná 
brigam pelo título. Na primeira 
edição, o Fluminense bateu o 
Atlético-PR na final.

Se por um lado a Primeira 
Liga representa um incha-
ço no calendário do Futebol 
Brasileiro, sendo uma queixa 
recorrente dos treinadores e 
jogadores, por outro lado, 
ela representa mais 
receita aos clubes 
em tempos de crise 
financeira nacio-
nal. No último dia 
26 de janeiro, foi 
anunciada a re-
novação com a 
Topper de for-
ma oficial, mas 
a empresa não 
será a única que 
estará novamen-
te com o torneio; a 
Heineken também 
acertou acordo para 
mais um ano.

Com os acordos as-
sinados e com a expec-
tativa de novos parceiros, a 

direção da Primeira Liga está 
confiante: neste ano, o torneio 
irá faturar quatro vezes mais 
em relação à edição de 2016. 
A conta inclui a valorização 
dos patrocinadores já confir-
mados e mais as empresas 
com negociações avançadas, 
que devem entrar durante a 
disputa da competição.

Ao consideramos a Confe-
deração Brasileira de Futebol, 

com seu modelo de gestão 
pautado no antigo Coronelis-
mo, impondo regras e coman-
dando todos os segmentos do 
futebol brasileiro de acordo 
com seus interesses políticos 
e econômicos, é notório que 
os clubes precisam de novas 
dinâmicas e mudanças que 
despertem o gosto do torce-
dor. E que também tragam 
mais retorno aos próprios clu-
bes, com divisões mais justas 
de cotas de TV e patrocínios, 
além de uma participação 
efetiva nas definições de for-
matos de disputa.

Em verdade, a criação 
da Primeira Liga tem como 
objetivo estimular a indepen-
dência que os clubes querem 
implantar em relação à CBF. 
O futebol brasileiro precisa, 
com a máxima urgência, ser 
repensado e isso passa pelo 
afastamento de dirigentes 
que mancham sua reputação, 
como ocorreu, recentemente, 
na Conmebol e na FIFA. 

A meu sentir, entendo que 
os clubes é que detêm o poder 
da torcida e, consequente-
mente, têm a credencial para 
organizar suas próprias ligas, 
gerando investimentos e cres-
cimento do futebol brasileiro. 
Isso já é feito com sucesso 
em vários países da Europa, 

nos quais os campeonatos 
são realizados pelas ligas 

formadas pelas equi-
pes, ficando a cargo 

da confederação 
daqueles países 

apenas a seleção 
nacional.

D e i x a r  a s 
competições na-
cionais de futebol, 
a organização de 
tabelas, sistemas 
de controle e os 
contratos financei-
ros com emissoras 

de televisão a cargo 
dos clubes, que são 

os verdadeiros deten-
tores do futebol, é a saída 

mais inteligente para termos 
mais força no cenário mundial.

em 2017,
o torneio
irá faturar

quatro vezes
mais em
relação à

edição
do ano

passado


