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Apesar da recessão econômica dos últimos 
anos, o mercado de franquias cresceu 8,3% 
e faturou cerca de R$ 151 bi. Segundo a 
diretora regional da Associação Brasileira 
de Franchising, Danyelle Van Straten, o 

segmento tem a facilidade de se organizar rapidamente, 
garantindo a sobrevivência dos negócios em períodos 
de instabilidade econômica. De acordo com a pesquisa 
da entidade, em Minas, o setor cresceu mais do que 
a média nacional. A empresária afiliada ao negócio de 
franquias, Belisa Teixeira, garante que o mercado é pro-
missor. “A estética saiu do superficial para um item de 
necessidade básica. A pessoa quer aparentar estar bem, 
limpa e arrumada. E o mercado de trabalho cobra isso. 
Hoje, o brasileiro é o segundo na lista de quem mais se 
preocupa com beleza no mundo. E as pessoas gastam 
com cosméticos e afins”. economiA – PáginA 5

frAnQuiAs gArAntem
fAturAmento de
r$ 151 bilhÕes no PAÍs

Sem alianças, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
dificilmente terminará seu mandato, segundo a análise do professor de 
relações internacionais e geopolítica da PUC Minas, Ricardo Ghizi. “Tenho 
a impressão que ele está brincando de ser presidente e os americanos 
estão com vergonha disso”, comenta. Caso o prognóstico de Ghizi se 
concretize, o magnata seria o primeiro presidente americano a sofrer o 
impeachment. PolÍticA – PáginA 3

Professor mineiro 
prevê futuro incerto 
para Donald Trump

empresas do ramo de beleza apresentaram o melhor desempenho do setor

Ação do Ministério 
da Saúde e da Secre-
taria de Estado faz par-
te de uma campanha 
visando conscientizar 
as pessoas sobre a im-
portância do sexo segu-
ro, principalmente, no 
Carnaval, pois devido 
ao excesso de álcool, 
os foliões não se pro-
tegem como deveriam.
sAúde e VidA – PáginA 7Índice de reincidência nas

APAcs é de apenas 28%

No sistema prisional comum 
o preso tem um custo médio de 
R$ 2,4 mil, enquanto na Associa-
ção de Proteção e Assistência aos 
Condenados (APAC) este valor é 
de aproximadamente R$ 1 mil por 
recuperando. No sistema peniten-
ciário há necessidade de uso de 
armas e os presos são identificados 
por números. Na APAC tudo é di-
ferente. O fundador da associação, 
Mário Ottoboni, explica que os 
resultados são positivos, mas falta 
apoio para a expansão do método. 
“Se todos abraçarem a causa, 
em pouco tempo, teremos muitas 
unidades funcionando no país”. 
oPinião – PáginA 2

fique de olho!
está chegando a
hora de retirar o

dinheiro das contas
inativas do seu fgts

A partir do dia 10 de março, 
quem tiver dinheiro em contas 
inativas do Fundo de Garantia vai 
poder sacar os seus valores. A 
estimativa do Governo Federal é 
que este programa injete uma mé-
dia de R$ 34 bilhões no mercado, 
maneira encontrada pelo governo 
para alavancar a economia brasi-
leira. O calendário de pagamen-
tos para os beneficiados oscila 
entre 10 de março e 14 de julho 
deste ano, dependendo da data 
de nascimento dos favorecidos. 
economiA – PáginA 4

folia de Juiz de fora 
tem agradado ao público

A festa da cidade tem dado o que falar. Agora, os desfiles são realizados no Parque de 
Exposições. Segundo o público, o evento superou as expectativas em termos de organi-
zação e segurança. “Maravilhoso esse Carnaval. Tem que continuar aqui, porque não dá 
briga nem confusão”, disse moradora. cidAdes – PáginA 9

77 milhões de preservativos
irão garantir sexo mais

seguro durante o carnaval

Vitor Penido é eleito presidente da granbel
e de mais duas entidades mineiras

nova gestão
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mário ribeiro

APAc pode ser a solução para sistema prisional brasileiro
Fundador da entidade afirma que falta divulgação e apoio para expandir o método

No início deste ano, 
nos deparamos 
com várias rebe-
liões em grandes 
presídios do país. 

Os noticiários mostraram o alto 
grau de violência estabelecido 
durante os motins. Analisando 
a situação, para alguns estudio-
sos e protagonistas políticos, o 
sistema prisional está falido e 
enfrenta grandes problemas. 
Diante disso, chegamos a um 
panorama diferente dessa re-
alidade, que é pouco discutida 
e divulgada, a Associação de 
Proteção e Assistência aos 
Condenados (APAC). 

Para se ter ideia, no siste-
ma prisional comum, um preso 
custa em média R$ 2,4 mil, 
já na APAC são gastos cerca 
de R$ 1 mil por recuperando. 
No sistema comum há armas, 
os presos são identificados 
como números, as visitas são 
revistadas de forma severa etc 
e o índice de reincidência é 
altíssimo. Na associação, não 
têm armas, o recuperando é 
chamado pelo nome. Traba-
lham, estudam, são poucos 
por cela, existe a questão da 
recuperação do relacionamento 
familiar e o número de reinci-
dentes é de apenas 28%. Cada 
APAC é filiada à Fraternidade 
Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC), que tem 
como função: orientar, assistir 
e manter seus propósitos. No 
entanto, ainda são poucas em 
relação à demanda. Por que 
tanta disparidade? 

O Edição do Brasil con-
versou com o fundador e ide-
alizador da associação, Mário 
Ottoboni, que também é advo-
gado, cientista social e político, 
sobre o atual cenário prisional 
brasileiro e sobre a metodologia 
da APAC.

como surgiu a ideia de 
criar a APAc e como é a 
metodologia?

Pensei na seguinte situação: os 
jovens, crianças, idosos, usuários de 
drogas etc têm grupos de apoio na 
sociedade e os presos não. O índice 
de reincidência estava aumentando, 
naquela época, pois colocavam a pes-
soa na cadeia e ela saia pior. Não havia 
assistência e lá dentro eles ficavam 
trocando informações sobre o crime. 
Contudo, comecei a imaginar maneiras 
de acabar com isso. Por que na APAC 
a reincidência é baixa? Porque traba-
lhamos juntos. A nossa metodologia é 
baseada em 12 elementos, que criamos 
estudando a matéria. Demorei 12 anos 
para estabelecer essa metodologia. O 
primeiro item que estabeleci foi à valori-
zação humana – pois eles são pessoas 
que tem pouca ou nenhuma condição, 
não tem estudo e ainda passam fome. 
Você pode olhar em qualquer cadeia 
no Brasil, onde cabem 200 tem 500. 
É preciso apontar isso! Eles dormem 
de pé. Isso não tem sentido. Esse fato 
incentiva a rebelião, porque o indivíduo 
é tratado como um lixo da sociedade. 
Recentemente, em Bauru, atearam 
fogo na cadeia. Fugiram 150 e quantos 
mais tinham lá? Na APAC, não é assim, 
se tem vaga para 50 é 50. E todos são 
tratados como seres humanos. 

Quais são as estatísticas 
dessa associação em ter-
mos de recuperação dos 
detentos? 

O índice de reincidência mundial é 
de 70%, no Brasil é 85% e na APAC é 
de 28%. No quesito de ser preocupar 
com o ser humano, o governo não vale 
nada e a imprensa é omissa, pois se 
divulgassem mais a APAC, poderíamos 
ampliar o trabalho e construir um novo 
sistema prisional no mundo. Tenho 45 
anos de experiência e afirmo: o preso se 
comunica com a “bandidagem” por meio 
de celulares que entram nas prisões. Na 
APAC é diferente, tem o dia de telefonar 
e nós fazemos a ligação, além disso, um 
diretor fica ao lado e grava a conversa. 

Os governos no Brasil nomeiam os 
seus auxiliares de acordo com os inte-
resses políticos e não com os interesses 
da comunidade. Veja só, o PCC foi criado 
em São Paulo e está atuando em todo o 
país. Lá eles administram as penitenciá-
rias. Sabe o que o Alckmin fez? Proibiu a 
entrada de celulares em 15 presídios. Ah, 
ele não descobriu ainda que o preso se 
comunica por meio desses celulares. Ele 
não descobriu isso, por ter assessores 
que não sabem de nada.

Quantas APAcs funcio-
nam no país?

Hoje, no Brasil, são 141 APACs 
organizadas juridicamente, com 3.500 
recuperandos e tem mais unidades 
se preparando para iniciar o funciona-
mento. E temos 27 países utilizando 
esse método. O que temos aqui, nós 
estamos exportando. Infelizmente, o 
que vai acontecer é que iremos acabar 
procurando lá fora a solução para o 
problema prisional no país. 

Quais detentos podem 
participar desse projeto? 
Quais são as principais 
diferenças de custo e tra-
tamento? 

Não trabalhamos com detentos, 
trabalhamos com seres humanos. Já 
dizia Jesus Cristo: “Eu não vim para os 
puros, eu vim para os pecadores”. Os 
juízes enviam e nós recebemos, não 
escolhemos, simplesmente, acolhemos, 
não interessa o tipo de delito. 

O que gastamos é cerca 1/3 do que 
se gasta com um preso no sistema co-
mum. Você sabe quanto o preso ganha 
hoje? E quanto à família dele também 
recebe? Isso é que o senhor Lula deixou 
registrado. É mais fácil estar na cadeia 
para viver do que estar aqui fora. E 
ninguém fala nada. Pode olhar na lei, 
veja aí que o “homem mais correto do 
Brasil” deixou. 

Vocês recebem algum 
apoio para ampliar o 
projeto?

Nós temos ajuda dos governos es-
taduais e eles estão aderindo devagar 
à medida que conhecem o nosso tra-
balho. Minas Gerais, por exemplo, nos 
ajuda muito. Para que o trabalho seja 
ampliado, isso depende da imprensa, 
dos meios de comunicação, pois não 
conseguimos apresentar o projeto 
batendo de porta em porta. Se todos 
abraçarem a causa, em pouco tempo, 
teremos muitas APACs funcionando 
no país.

A seu ver, qual é a situa-
ção do atual sistema car-
cerário do brasil? existe 
solução?

Solução existe para tudo. O que o 
homem faz, ele é capaz de desfazer; e o 
que ele desfaz, ele é também capaz de 
reconstruir. Esse problema tem solução, 

o que acontece é que a nossa legislação 
é superada, os que estão na adminis-
tração, no topo, não se preocupam 
em fazer uma mudança mais severa. 
O modelo APAC é a solução. Outros 
países estão levando essa metodologia 
e estão crescendo, como Itália, Rússia, 
Alemanha etc. É preciso mais respeito 
ao ser humano e um trabalho sério 
em busca da recuperação dos nossos 
irmãos que cometeram erros. 

os índices de violência 
têm aumentado constan-
temente. em sua opinião, 
como o governo e a socie-
dade pode enfrentar esse 
problema?

Diante dessas barbaridades que 
aconteceram, você vê cristãos dizendo 
tem que matar mesmo, tem que morrer... 
Quando esse tipo de situação ocorrer na 
família, eu quero ver como é que fica. É 
na hora da desgraça que a pessoa re-
conhece o bom. Posso contar inúmeros 
casos de sucesso, não haveria espaço 
aqui. Nós trabalhamos com seres hu-
manos e todos são sensíveis e querem 
o bem, mas a maioria é levada pela 
ignorância, vítima do Estado que não 
cuida. Você tem notícia que uma criança 
nasceu com revólver na cintura ou uma 
faca? Pois é, todos nascemos puros, 
depois da vida, Deus nos deu o segundo 
grande presente, a liberdade. O que nós 
fazemos de errado é a aplicação dela.

o fundador e idealizador da APAc, mário ottoboni, destaca que trabalha com seres humanos

“os governos
no brasil

nomeiam os
seus auxiliares
de acordo com
os interesses

políticos e
não com os

interesses da
comunidade”

Ariane braga
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Vereadores X Kalil

São aproximadamente 35 vereadores que estão provocando uma espécie de 
“marola”, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com resultados práticos. 
Neste primeiro momento, convenceram o prefeito Alexandre Kalil a abrir o 
diálogo, sem intermediação da assessoria – um fato inédito em BH.  

Na verdade, a convivência entre Legislativo e Executivo sempre foi tensa, basta 
lembrar o que está acontecendo em Brasília, onde a ex-presidente Dilma Rousseff 
pagou para ver – bateu de frente com os congressistas e, terminou cassada pela 
Câmara dos Deputados. 

Aqui em Minas, inúmeros prefeitos, também, foram afastados do poder, devido 
à má condução na política de boa vizinhança. Em uma tradução meio dantesca: 
o Legislativo, em determinados casos, funciona como uma espécie de guilhotina, 
podendo ser acionada a qualquer momento, fazendo estragos irreparáveis. 

Com raríssimas exceções, os parlamentares municipais, mencionados, são 
os mais experientes fisiologistas. E foram, ao longo dos anos, acostumando com 
a velha e tradicional política, bem ao estilo: “é dando que se recebe”. Mas, em 
tempos de novos ares da gestão pública, seria bom repensar sobre suas ações 
nesse sentido. Por exemplo, quando o prefeito Alexandre Kalil, afirma que não tem a 
intenção de realizar nomeações políticas – ele o faz respaldado em uma promessa 
de campanha na qual disse que iria acabar com a “boquinha” do empreguismo 
na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Agora, até por estar respaldado pelos os 
votos oriundos das urnas, ele tem este compromisso: evitar que a máquina públi-
ca permaneça inchada de barnabés. No entanto, os mesmos, nem sempre são 
imprescindíveis ao bom desempenho do serviço que é destinado à coletividade. 

Ao invés de proceder às ditas nomeações, o prefeito prefere acenar com 
oras para as comunidades, inclusive, algumas delas são indicadas pelos próprios 
edis. Ele tem a intenção de romper com a tradição do fisiologismo, mas o uso do 
cachimbo fez a boca torta. Eis a realidade: os nobres parlamentares querem as 
obras, contudo, também, não abrem mão de alguns apadrinhados em determinados 
cargos em comissão – aqueles, onde a pessoa é nomeada, sem concurso público. 

O recente afastamento do vereador Gilson Reis (PCdoB), do posto de líder do 
governo, foi uma espécie de exigência dessa bancada de vereadores que querem 
falar direto com o prefeito. Mas, todas as decisões realizadas nos primeiros 45 dias, 
da atual administração municipal – executadas pelo secretário de governo, Paulo 
Lamac, certamente mereceu a chancelas do chefe do Executivo. 

Resta, então, esperar o resultado deste abissal embate de hoje. Os velhos 
especialistas em política consideram importante esse canal direto de comunicação, 
entre Kalil e os vereadores. Mas, eles apontam: tudo isto vai funcionar, efusivamente, 
no primeiro momento. Com o passar do tempo, a tendência natural é o desgaste, 
principalmente, quando eles aumentarem as exigências e os pedidos.  

Agora, é possível registrar uma espécie de fissura da harmonia entre os dois 
poderes. Isso tem a ver, com o fato do novo prefeito, ter sido eleito por meio de 
um partido relativamente pequeno, o PHS – que tem uma minúscula bancada de 
vereadores – essa circunstância, o forçou a estabelecer alianças com blocos for-
mados no plenário da Casa Legislativa, sobretudo, com 20 deles –, considerados 
vereadores independentes, que na prática, não é tão independente com se propala. 
Eles querem negociar, até a exaustão, tudo aquilo julgam de direito, notadamente 
quanto às benesses destinadas ao atendimento de suas bases eleitores, incluindo 
os ditos cargos para nomeações de preferidos – objeto de controvérsia entre a 
Câmara e a Prefeitura.

 O belo-horizontino deve aguardar os próximos capítulos desta verdadeira 
“nova” que está apenas começando.

À frente da vanguarda do atraso
Em sua mais recente en-

trevista à imprensa, o pro-
curador Regional da Repú-
blica, Carlos Fernando dos 
Santos (foto), declarou que 
revelações de executivos e 
ex-executivos da Odebrecht 
provocarão um “tsunami” na 
política brasileira. “A corrupção 
está em todo sistema político 
brasileiro – continuou – seja 
partido A, partido B, seja parti-
do C, sejam de esquerda e de 
direita, em todos os governos”.

São afirmações sérias de-
mais do decano da força-tarefa 
da Lava Jato, em Curitiba, que 
escancarou vergonhosas ar-
ticulações de membros do 
antigo e do atual governo.

Nem parece que brasilei-
ras e brasileiros foram para 
as ruas em históricas mani-
festações, que culminaram no 
impeachment da presidenta 
(como ela se autodenominou) 
Dilma Rousseff e do seu gover-
no, que literalmente quebrou 
o país.

Será que nunca conse-
guiremos dar um basta nesse 
mantra que nos persegue pa-
rece que desde Cabral?

O tempo segue em fren-
te mas não consegue nos 
convencer de que devemos 
fazer escolhas certas na hora 
de votar. Dá para pensar que 
sofremos constantes ataques 
de uma incurável epidemia e 
nunca encontramos como es-
tancá-la. Pode até ser conse-
qüência do famoso “jeitinho”, 

capaz de provocar, continu-
amente, nossas escapulidas 
morais típicas que acabam 
por desaguar na seara política.

É como se um karma per-
manente impregnasse nossos 
corações e mentes, impedindo-
-nos de medir o tamanho de 
nossa tragédia ao longo do 
tempo. Nem é o caso de creditar 
esse karma somente ao desca-
labro praticado pela administra-
ção comuno-petista que deixou 
o país em “petição de miséria”, 
como diziam os mais antigos.

Parece claro que a culpa 
vem de cada um de nós pois, 
como eleitores conscientes, 
deveríamos fazer escolhas 

certas, se elas existirem, de 
quem irá nos representar. A 
partir desse raciocínio, fica fácil 
entender o desencanto em re-
lação ao presidente Temer por 
emplacar no governo políticos 
como Edson Lobão e Moreira 
Franco pelo fato de eles serem 
filiados a seu partido.

Coisas desse naipe pro-
vocam desânimo e desespe-
rança quanto ao nosso futuro, 
embora tenham sido tomadas 
medidas importantes na área 
econômica. Mas, de repente, 
procurando “honrar” compro-
missos com seu partido, Temer 
perde o rumo no seu precário 
mandato para atender quem 

não tem compromisso com 
o país, mas apenas com os 
próprios interesses.

O mundo avança na ciên-
cia, na tecnologia, nos novos 
processos administrativos, 
mas parece que o Brasil não 
consegue se desgarrar de 
fantasmas eternos, como o 
coronelismo e o trágico jogo de 
interesses pessoais inerentes 
à imensa parte de nossos 
políticos.

Não é à toa que a cada dia 
o país confirma sua sina de 
se manter no que, com razão, 
é chamado de “vanguarda do 
atraso”.

E põe atraso nisso aí.

“A corrupção está em
todo sistema político

brasileiro, seja partido
A, partido B, seja
partido C, sejam

de esquerda e
de direita, em

todos os governos”
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trump desagrada aliados e
pode sofrer impeachment

O futuro dos Estados Unidos é incerto desde 
que Donald Trump assumiu a presidência do 
país – ele completou um mês no comando 
de uma das maiores potências mundiais. 
O professor de Relações Internacionais e 

Geopolítica da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG), Ricardo Ghizi, analisa que 
o republicano está cumprindo as principais promessas 
eleitorais, como dificultar a imigração de refugiados, 
desfazendo tratados comercias e climáticos, além de 
mudar algumas normas de importação de produtos. 

Ghizi avalia que quando mais Trump executa o 
que foi dito em sua campanha eleitoral, menos apoio 
político tem. “Tenho a impressão que ele está brin-
cando de ser presidente e os americanos estão com 
vergonha disso”. O professor acredita que, com essa 
postura radical, ele está desagradando vários setores 
da sociedade, como os empresários e até mesmo os 
próprios políticos do partido republicano. “Para aprovar 
a ministra da Educação, Trump perdeu votos até dentro 
do próprio núcleo político”, relembra. 

Outro fator que demonstra desgaste na figura do 
presidente foi a suspensão, ordenada por um juiz de 
Seattle, do decreto que proibia a cidadãos do Iraque, 
Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália e Sudão – ambos os 
países são de maioria mulçumana – de entrarem nos 
Estados Unidos. “Alguns analistas acreditavam que 
ele seria mais ponderado, porém não é isso que está 
acontecendo”, disse Ghizi.

Trump também não está agradando os empresá-
rios americanos. O republicano pretende aumentar as 
taxas de importação de produtos oriundos de outros 
países, para tentar proteger a indústria nacional. 
Segundo o professor, essa política protecionista foi 
feita na Alemanha, durante o nazismo, e Itália, no 
período do fascismo. “Várias empresas americanas 
dependem de produtos importados, como é o caso 
das companhias de tecnologia”. 

 
Trump assumiu a vaga o lugar de Barack Obama 

com a menor popularidade dos últimos 40 anos: ape-
nas 40% da população americana o aprovava.

Para Ghizi, ele não vai conseguir completar o 
mandato como presidente dos Estado Unidos, pois 
ele está desagradando várias pessoas poderosas. 

O professor também fez uma alusão entre o com-
portamento do republicano e da ex-presidente Dilma 
Rousseff. “Para comandar qualquer país, é necessário 
fazer alianças”, disse. 

Caso o prognóstico de Ghizi se concretize, o 
magnata seria o primeiro presidente americano a sofrer 
o impeachment. 

impactos no Brasil 
O Brasil exporta, segundo dados do Observatory 

of Economic Complexity (OEC), US$ 27,3 bilhões para 
os Estados Unidos, sendo que o país é a segundo 
maior importador de produtos nacionais, ficando atrás 
apenas da China. 

De acordo com o professor, as medidas protecio-
nistas americanas podem ser uma alavanca para o 
Brasil comercializar com países que eram deixados de 
lado, como o México. “O exportador vai ‘abrir os olhos’ 
para mercados que podem ser bem mais lucrativos do 
que o americano”.  

O cidadão brasileiro já está sofrendo com as mudan-
ças na legislação migratória. Para tentar entrar nos Esta-
dos Unidos, seja para morar ou passar férias, está mais 
difícil, pois o visto americano está mais criterioso. Além 
disso, os brasileiros que estão morando lá, seja legalmente 
ou não, já enfrentam dificuldades para conseguir emprego.

Entenda
No dia 20 de janeiro deste ano, Donald Trump 

assumiu como o 45º presidente dos Estados Unidos. O 
republicano tornou-se conhecido pelo seu jeito polêmi-
co, extravagante e pouco diplomático. Dono da rede de 
hotéis e cassinos, ele virou uma celebridade nacional 
quando apresentou o reality show The Apprentice – 
traduzindo para o português: O Aprendiz. Com o lema 
Make America Great Again! (Faça a América Grande 
De Novo), Trump liderou e venceu as primárias do seu 
partido, contando com o apoio da classe ultraconser-
vadora. Na disputa nacional, ele derrotou a candidata 
democrata Hillary Clinton.
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Alex Salvador esclarece dúvidas
na Câmara de Vereadores de Itabirito

No segundo mandato do prefeito Alex Sal-
vador –, junto ao vice-prefeito, Wolney de 
Oliveira, características como transparên-
cia e clareza estão em primeiro lugar. Por 
este motivo, o chefe do Executivo e o vice, 

compareceram no último dia 21, à reunião da Câmara 
de Vereadores de Itabirito para esclarecer dúvidas e 
promover o debate acerca da atual gestão.

Na ocasião, vereadores da situação e oposição 
levantaram questionamentos sobre os processos de 
funcionamento do órgão público e demandas da po-
pulação. Elogiado pelos vereadores por sua clareza, 
Alex Salvador assegurou que é uma satisfação estar 
à disposição do cidadão. “Fui vereador por 16 anos e 
me sinto muito à vontade na Câmara. Sabemos que o 
verdadeiro papel do vereador é fiscalizar e é importante 
para a cidade contar com esta abertura entre Executivo 
e Legislativo”.

polêmicas
O Projeto de Lei que visa à criação de uma nova 

secretaria para a Prefeitura de Itabirito levantou o 
debate entre Executivo e Legislativo. Alex Salvador 
explanou sobre a necessidade da ação. “Criar uma 
secretaria, exclusivamente, para o transporte iria 
resultar em uma otimização do serviço, já que esta é, 
seguramente, uma das maiores demandas da cidade. 
A Secretaria de Administração, onde atualmente está 
alojada o Setor de Transporte, tem outras prioridades 
e não comporta mais o volume constante de soli-
citações. A Secretaria de Educação, por exemplo, 
fica encarregada de todo o processo do Transporte 
Escolar e é, sem dúvida, um trabalho que não cabe 
à esta pasta”.

 Outro ponto ressaltado pelo prefeito foi o remane-
jamento de cargos e chamada de concursados. “Para 
integrar o quadro de servidores da Secretaria, haveria 
um realocamento de cargos entre as pastas e seriam 
chamados também os aprovados no concurso para as 
respectivas áreas de atuação”.

Outro assunto colocado em pauta durante a 
sessão foi referente ao processo de licitação do 
Carnaval 2017. “Estão falando que o ganhador foi 

privilegiado por ser meu amigo. Sinceramente, acho 
que só ganha licitação quem é bom de serviço e tem 
o melhor preço, sem abrir mão de qualidade. E sendo 
o vencedor um itabiritense, só vejo vantagens para 
a economia local”.

Cargos e salários
O preenchimento das vagas restantes do concurso 

público e a readequação de piso salarial também foram 
questionados. O prefeito lembrou que é importante 
ressaltar que a sua gestão foi a única a realizar o 
concurso na cidade. “Compreendemos que a prefeitura 
é, atualmente, a maior geradora de empregos no muni-
cípio, cerca de 3 mil. Seguiremos cumprindo as ordens 
do Ministério Público e realizando as chamadas para 
o preenchimento das vagas na medida do possível. 
Temos que ter em mente que não é apenas colocar 
o servidor em seu cargo de aprovação. Precisamos 
treiná-lo, fazê-lo entender nosso ritmo de atuação 
e, principalmente, se apropriar da nossa missão de 
atender da melhor forma possível o cidadão”. Sobre 
a readequação do piso salarial, Alex garantiu que será 
realizado por etapas. “O que podemos adiantar é que 
começaremos a partir de março para os professores 
da rede municipal”.

Saúde
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Wolney de 

Oliveira, esclareceu algumas dúvidas em relação à 
falta de determinados medicamentos e a demora da 
realização de certos tipos de cirurgias. 

“Todos sabem que sou o maior defensor do SUS 
(Sistema Único de Saúde). Meu compromisso é ga-
rantir um serviço de qualidade para 50 mil pessoas, 
ou seja, para toda a população de Itabirito. Mas, para 
isso, é necessário entender o funcionamento de alguns 
processos antes de, por exemplo, publicar em redes 
sociais ou fazer denúncias ao Ministério Público. É 
claro que o cidadão tem direito de reclamar, desde 
que faça isso com fundamento. Estamos aqui para es-
clarecer e atender da melhor forma possível a todos”. 

Durante a sessão, Wolney fez questão de ressaltar 
que o processo de licitação é algo demorado e rigoro-
so, realizado sob uma demanda estimada, que pode 
vir a corresponder à realidade local ou não. Sobre as 
cirurgias, explicou o tipo de atendimento oferecido 
pela cidade. “Itabirito atende somente procedimentos 
de pequena e média complexidade. Intervenções 
cirúrgicas com maior grau de complexidade são de 
responsabilidade de outras cidades que constituem a 
chamada região de saúde”.

Alex salvador e Wolney de oliveira durante reunião na câmara
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Penido é eleito presidente da granbel
Prefeito também irá gerir a Amig e o CIAS

O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), foi 
eleito presidente da Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel). A 
eleição foi realizada no dia 15 de fevereiro e não houve 
chapa concorrente. Penido irá administrar a associa-
ção no biênio de 2017/2018. Segundo o presidente 
que deixa o cargo, Carlos Murta (PMDB), ex-prefeito 
de Vespasiano, o processo eleitoral transcorreu em 
perfeita harmonia. 

Além de ser eleito como presidente da Granbel, 
Penido também irá dirigir a Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais (Amig) - que tem o 
objetivo de representar as cidades que desenvolvem 
atividade mineral junto aos poderes públicos. Outra 

entidade que o prefeito irá gerir é o Consórcio Intermu-
nicipal Aliança para a Saúde (CIAS) – a eleição ocorreu 
no dia 31 de janeiro e seu mandato será de 2017/2018.

É a 4° vez que Penido é eleito presidente da Gran-
bel. Após a eleição ele agradeceu o apoio e confiança 
demonstrado pelos colegas prefeitos RMBH. 

Um dos pontos mais importantes da sua proposta 
de trabalho é estreitar os laços com todas as autori-
dades estaduais e federais, a fim de promover uma 
participação efetiva dos prefeitos em mobilizações 
nacionais e regionais em defesa dos municípios.

união em prol dos municípios
Penido ressalta que gerir essas três importantes 

instituições, é praticamente uma continuidade do seu 
trabalho como prefeito de Nova Lima. “A minha primei-
ra preocupação é formar uma boa equipe, contudo, já 
temos ótimas pessoas nas entidades, como na Granbel 
que tem uma equipe muito atuante e qualificada. E na 
Amig, por eu ter sido fundador, ocorre a mesma coisa. 
Agora, o nosso foco é conseguir junto a aprovação da 
alíquota de 2% para 4%”, conta.

Para ele não haverá problemas em conciliar a 
gestão das associações. “Como tenho que vir até Belo 
Horizonte para resolver questões da prefeitura, estarei 
nas associações olhando as questões de Nova Lima 
e todos os municípios da mesma forma que tenho a 
obrigação de defender”.

Em relação ao CIAS, Penido destaca que depende 
do apoio do estado para fazer o consorcio funcionar. 
“Sem a participação do governo do Estado fica inviável, 
e eu não sou de participar de instituições para ter título, 
quero mostrar resultados e trabalhar”.

Ele conta que o consórcio atua em mais de 100 
municípios e a maioria não está participando devido 
à falta de gestão nos últimos anos. “Faltou apoio do 

governo e projetos. Teremos que começar do zero. Mas 
espero contar com a participação de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim, Pedro Leopoldo etc. Com a partici-
pação desses municípios acredito que dá para fazer 
um bom trabalho, principalmente, para as pessoas 
mais carentes”, salienta.

Gestão eficiente
O primeiro passo de Penido na Granbel é reforçar 

ainda mais a união dos municípios. “Vamos ouvir cada 
município e trazer a discussão para dentro da associa-
ção. Outro ponto é a aproximação dos parlamentares, 
pois sentimos um distanciamento durante o período da 
gestão, pois alguns só nos procuram seis meses antes 
das eleições. Por isso, quero que tanto os prefeitos, 
quanto a população, sejam conscientes ao votar. Que 
votem naqueles que realmente trabalhem pela região 
e o bem-estar do cidadão”.

Outro assunto abordado pelo presidente é a 
gestão dos municípios, pois a intenção é capacitar 
e ajudar as cidades, principalmente, as mais novas, 
para que a administração da cidade seja produtiva 
com seus próprios recursos. “Tenho criticado muito e 
falado que um percentual de prefeitos, ficam correndo 
em Brasília, para pedir apoio e emendas. Na verdade 
eles esquecem ou não tem o conhecimento que se 
ele não fizer o dever de casa, ou seja, o enxugamento 
da máquina pública e um trabalho que seja voltado 
para as prioridades, não adianta. Como sempre, falo 
da minha cidade, Nova Lima, que tem uma das maior 
receitas e, hoje, é uma cidade que não tem condição 
de fazer nenhum investimento, devido a irrespon-
sabilidade, má administração e despreparo. Nova 
Lima é um péssimo exemplo de gestão pública nos 
últimos 12 anos. Não quero que os colegas passem 
por isso”, conclui.

nesta gestão, Penido quer reforçar
ainda mais a união dos municípios
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Pai michel resolve
Não é de agora que o deputado federal mineiro Fábio Rama-

lho tem ligações diretas com o presidente Michel Temer. E esta 
sua aproximação ficou ainda mais acentuada depois que o Fábio 
Liderança, como é popularmente conhecido, foi eleito primeiro 
vice-presidente da Câmara Federal. Recentemente, o parla-
mentar estava tratando de um assunto em seu gabinete quando 
interrompeu a conversa para dizer: “Deixa que a respeito deste 
assunto vou falar direto com o ‘Pai Michel’”. Quem pode, pode...  

Vereador sem prestígio 
Quem quiser deixar o vereador Gabriel Azevedo, de BH, 

irritado, é insinuar que ele está com dificuldades para manter 
contato direto com o prefeito Alexandre Kalil. Quando escuta 
insinuações a este respeito, o homem muda de cor e solta até 
palavrão, dizem pessoas próximas. 

coitado do PP
Segundo levantamento feito informalmente pela imprensa 

de Brasília, o Partido Progressista é, proporcionalmente, a 
sigla com maior número de políticos citados na operação Lava 
Jato. A conferir, claro. Aqui em Minas, inclusive, existem parla-
mentares do partido que volta e meia têm seus nomes nessa 
denominada lista suja capitaneada pelo juiz Sérgio Moro.

Comentário: Vale dizer que em nosso estado, naquela 
agremiação partidária, existem nomes sérios, como do ex-
-governador Alberto pinto Coelho e o ex-presidente da 
Assembleia, Dinis pinheiro. 

bobagem federal
Comentários vindos diretamente de Brasília: o Governo Fe-

deral tem cometido em média uma grande bobagem por semana, 
e esta realidade termina pautando a grande imprensa nacional, 
que fica durante dias seguidos repercutindo os temas, dando 
versões sobre os fatos, desgastando o próprio governo, a ponto 
de deixar o presidente Michel Temer como um dos mais impo-
pulares presidentes da história republicana. Cruz Credo, gente. 

Política nacional
Segundo os bastidores da política de São Paulo, o go-

vernador Geraldo Alckmin tem pressa em saber o que e 
como fazer para conquistar apoio dos mineiros, visando sua 
pré-candidatura à presidência da República. Diante disso, o 
deputado Antônio Carlos Arantes atalhou: “A pedra no sapato 
do governador paulistano é o prefeito de São Paulo, João 
Dória, que deve ser motivo para uma preocupação maior do 
governador”, sentencia o parlamentar mineiro.

decisão sem nexo
Ao ser entrevistado por uma emissora de TV mineira, o eco-

nomista Fabrício José Missio atacou: “Esta pressão do Governo 
Federal para que os estados fiquem com os salários de seus 
funcionários congelados por 20 anos é estapafúrdia. Ela não se 
sustenta nem aqui nem na China. Isto é um verdadeiro absurdo”. 

brasil parado
Economistas de plantão em todo país sugerem que apesar 

dos sinais de ligeira melhora no cenário econômico, o verda-
deiro crescimento do Brasil só deverá acontecer mesmo pelos 
meados de 2019. Até lá, temos apenas expectativas. O difícil é 
fazer a população acreditar nestas projeções muito futuristas.

Aécio X Pacheco 
Pode ser que a raiva tenha passado, mas nos primeiros 

dias em que o nome do deputado federal do PMDB mineiro 
Rodrigo pacheco foi preterido para o Ministério da Justiça, 
ele se negou a atender várias ligações do presidente do PSDB, 
Aécio Neves. Ou seja, as ações políticas do tucano mineiro 
deixaram o peemedebista Rodrigo irritadíssimo. Mas como em 
política as coisas dificilmente são definitivas, a qualquer mo-
mento ambos devem voltar a se falar com desenvoltura, claro.    

Agricultura salvadora 
Tido e havido como um dos mais conceituados econo-

mistas de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda disse, em 
palestra recente, que o crescimento no segmento da agricultura 
deu uma equilibrada em nosso PIB, porém, mesmo assim, se 
não forem feitas as reformas estruturantes, a inflação pode vol-
tar a crescer, comprometendo o futuro de todos os brasileiros. 
“O governo sabe disto, mas por enquanto está só ensaiando 
esta importantíssima reforma”, lembra o economista. 

batendo no Pimentel
Liderando 21 deputados de oposição, o parlamentar estadual 

Gustavo Corrêa promete continuar fustigando as entranhas do 
governo mineiro. Segundo ele, o governador pimentel comete 
muitos erros em sua administração, e por isso os oposicionistas 
estarão lá para colocar o dedo nesta ferida. “Vamos ficar na es-
preita aguardando os equívocos que virão. Então partiremos para 
o ataque”, promete o deputado filiado ao Democratas.

http://atlas.media.mit.edu/
http://atlas.media.mit.edu/
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice
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Com a liberação de saques das contas inativas do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), o governo espera reaquecer a economia brasi-
leira, que vem de dois anos seguidos de recessão. A estimativa é de que 
30,2 milhões de trabalhadores têm contas paradas e R$ 34 bilhões sejam 

sacados. Os valores serão liberados a partir de 10 de março e serão pagos de 
acordo com o mês em que o titular da conta nasceu. O prazo para os saques termina 
em 31 de julho. Tem direito ao saque todo trabalhador que pediu demissão ou teve 
seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

As contas inativas de FGTS são aquelas que deixam de receber os repasses 
de uma empresa porque o trabalhador deixou o 
emprego. Antes da medida provisória, apenas 
tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa 
ao ser demitido sem justa causa, ao se aposen-
tar, para financiamento imobiliário ou quando 
completava três anos ininterruptos sem carteira 
assinada. É importante salientar que as contas 
que ficaram inativas após 31 de dezembro de 
2015 ou que estão ativas, não poderão ter os 
recursos sacados.

fgts pode reaquecer a economia brasileira

1 – Sinopse – O objetivo deste artigo é 
fotografar, entre outros, partes da história  da 
“gestão pública” do município em nosso pais. 
Numa época não muito distante, o responsável  
pelo Programa Nacional de Desburocratização, 
Ministro Hélio Beltrão, proferiu uma marcante 
frase na Escola Superior de Guerra: “Quere-
mos Municípios brasileiros fortes e prósperos! 
O Município é o primeiro degrau da organiza-
ção econômica, política e administrativa de 
nosso pais”! Esta frase nos remete ao seguinte 
raciocínio: para o município ser  “economica-
mente forte e próspero”,   deverá  possuir  um 
eficiente planejamento com “objetivos e metas” 
bem definidas.

2 – Marcos históricos – Pode-se dizer que 
“gestão pública” nos municípios,  funcionam de 
forma vagarosa, centralizada e com significativa 
insensibilidade nas obrigações e deveres com 
o cidadão. Voltando no “túnel do tempo”,  em 
séculos passados, à partir de março de 1824, a 
Constituição do Império continha apenas alguns 
“poucos artigos” sobre as cidades e vilas (não se 
utilizava ainda a terminologia “município”). His-
toricamente, tudo aqui já nasceu rigorosamente 
centralizado, de cima pra baixo! Nomeado Gover-
nador Geral pelo regime absolutista vigente em 
Portugal, Tomé de Souza desembarcou na Bahia 
em 1549, trazendo consigo um “Regimento” 
pronto e acabado elaborado em Lisboa, que na 

verdade, representou a primeira “Constituição” 
do Brasil. A própria natureza de nossa coloniza-
ção, fez com que o modelo de “gestão pública” 
preconizado neste mesmo Regimento, materia-
lizasse  a conquista do novo território,  com o 
objetivo de propiciar benefícios e riqueza para a 
Coroa, através da extração mineral. Soma-se a 
tudo isto,  a formação da respectiva sociedade, 
neste caso, mais de 5 milhões de negros trazidos 
da África, para servirem de escravos. Junta-se 
a isto, os indígenas que não eram considerados 
como gente e ainda, os imigrantes que eram 
de pobreza absoluta, homens sem família, sem 
crenças, malfeitores, etc com uma desordenada 
orientação de valores. Assim, foi desenvolvido o 
nosso processo social  com  denominações de 
vilas, cidades até que, foi dada a “autonomia de 
município” através da Constituição de 1934. Já 
a Constituição de 1937 incluiu o Município como 
componente da Federação. Na sequência, a 
Constituição de 1967  relativizou  a  autonomia 
municipal referendando a escolha do prefeito, 
através de eleição. Finalmente, a Constituição 
de 1988 ensejou uma maior visibilidade para a 
sua dimensão política- administrativa.

3 – Tudo é muito recente -  Pensando 
bem,  tudo é muito recente! Agora, é que os 
dirigentes e servidores públicos, começam a 
entender a necessidade da utilização do “Pla-
nejamento Estratégico” para o desenvolvimento 

de seu município. O IBAM-Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal e as Associações de 
Municípios dos Estados  também desenvolvem 
campanhas neste sentido.

4 – planejamento Estratégico do Muni-
cípio – Esse modelo de Planejamento poderá 
ser denominado como  o  “guarda chuva”  do 
prefeito e considerado como  um método de 
excelência que deverá ficar permanentemente 
em sua “mesa” de trabalho. Constitui-se numa 
ferramenta, para que ajustes e soluções sejam 
desenvolvidos com resultados positivos em 
“ações imediatas”,  de curto, médio e longo 
prazo. É frequente que em sua implantação, 
aflore um impacto. Porque, após o “diagnósti-
co”, proceder-se-á intervenções, ocorrendo um 
natural “ambiente de mudanças”, de ansiedades 
e expectativas, quanto ao crescimento planejado 
e a obtenção de resultados.   

5–Considerações finais – Na pratica, a 
execução do Planejamento Estratégico é muito 
simples. Basta o prefeito estabelecer “reuniões 
quinzenais” com os  secretários, diretores, as-
sessores etc. para a verificação de andamento 
dos  projetos, quanto a cumprimento de prazos, 
dificuldades, ameaças e  resultados obtidos. 
Tudo isto, também possibilitará ao mesmo, o 
desenvolvimento de avaliação de desempenho 
de sua equipe de trabalho.

Porque Prefeitos não utilizam o “Planejamento estratégico”?

Pequenos negócios esperam resultados positivos

superintendente
do sebrae minas, 

Afonso maria rocha
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sNo ano passado, os empresários das mi-
cro e pequenas empresas mineiras sentiram 
no bolso os reflexos da crise. Mais da metade 
dos pequenos negócios registraram queda no 
faturamento e, consequentemente, na margem 
de lucro. Apesar da desconfiança, em 2017, 
grande parte dos empresários estão otimistas 
e preveem estabilidade no quadro de funcioná-
rios e na manutenção dos preços dos produtos 
e serviços. Isso é o que aponta a pesquisa, 
“Avaliação de 2016 e perspectivas de 2017 das 
MPE mineiras”, realizada pelo Sebrae Minas 
com 1.814 empresários de todo o Estado nos 
setores de comércio, serviços e indústria. 

De acordo com o estudo, a expectativa 
de 68,7% dos entrevistados é que permaneça 
o número de empregos nas empresas. Essa 
estabilidade também está prevista nos preços 
médios dos produtos e serviços oferecidos pe-
los negócios (59,5% dos entrevistados). Já em 
relação aos custos, 68,6% acredita que haverá 
um aumento em relação a 2016. 

“O otimismo dos empresários das micro 
e pequenas empresas esboça uma possível 
retomada do crescimento. Temos que olhar 
com atenção essas expectativas, pois os 
pequenos negócios têm papel fundamental 
na economia do país. Em Minas Gerais, 
eles são responsáveis por 59% da força de 
trabalho e representam 48% dos salários 
pagos no estado, o que equivale a cerca 
de R$ 2,6 bilhões na economia”, justifica o 
Superintendente do Sebrae Minas, Afonso 
Maria Rocha. 

O otimismo dos entrevistados foi verifica-
do, principalmente, em relação ao crescimento 
do faturamento (66,6%). Os empresários do 
setor de serviços são os que mais confiam em 
um melhor resultado para este ano. 

 Assim, mais da metade dos pequenos 
negócios ainda esperam resultados positivos 
em relação à margem de lucro (53,5%), à 
ampliação da carteira de clientes (69,1%) e 
ao aumento das vendas (66,7%).

VeJA o cAlendário de PAgAmentos

Fonte: Caixa Econômica Federal

MêS DE ANivERSáRiO: DATA DO SAquE:

Janeiro

Fevereiro
a partir de 10/03/2017

Março

Abril

Maio

a partir de 10/04/2017

Junho

Julho

Agosto

a partir de 12/05/2017

Setembro

Outubro

Novembro

a partir de 16/06/2017

Dezembro a partir de 14/07/2017

mais da
metade dos

trabalhadores têm
entre r$ 500 e

r$ 1.500 para sacar

Amil X unimed
Há cerca de 10 anos, chegava a Minas a Amil, plano de 

saúde com sede em São Paulo, com o projeto de abocanhar 
grande parte dos clientes interessados no sistema de saúde 
complementar de Belo Horizonte e de Minas Gerais em geral. 
Porém, o que se vê atualmente é uma espécie de encolhimento 
da Amil e um espetacular crescimento da Unimed, que a cada 
dia inaugura na capital um prédio novo, centro de especialida-
des médicas e tudo mais. Ufa.

Aquisição de jornal
Voltou a ser comentado nos bastidores que o poderoso 

empresário vittorio Medioli, atual prefeito de Betim, teria 
acertado a compra de um grande “jornal dos mineiros”. Aliás, 
esta mesma informação chegou a circular no ano passado, 
sendo desmentida por ambas as partes. Agora o tema voltou 
à pauta da futrica em BH. E como dizem que onde há fumaça, 
há fogo – resta esperar para saber se o dito comentário é real.

temer nos abandonou?
Desde que assumiu a Presidência da República, no ano 

passado, o presidente Michel Temer já visitou inúmeras 
cidades do Nordeste, esteve no Rio várias vezes e participa 
constantemente de eventos realizados em São Paulo. Enquanto 
isso, os belo-horizontinos ficam esperando para saber quando 
sua excelência vai efetivamente dar o ar da graça por aqui. 

Ainda sobre o tema
Na avaliação do cientista político e sociólogo da UFMG, 

Rudá Ricci, o governo Temer lembra muito o estilo da Velha 
República, por causa da quantidade de ministros sem a menor 
ligação com os setores sociais dos brasileiros. “Em sua maioria, 
são ministros sabidamente com problemas junto à Justiça. 
Mesmo assim o presidente continua tocando o governo como se 
nada de errado estivesse acontecendo”, comentou o professor.

sem rebeliões
Até agora não há, segundo o serviço de inteligência do 

Sistema Penitenciário, informações indicando a possibilidade 
de rebeliões organizadas nos presídios mineiros, ao estilo 
dos acontecimentos nas capitais do norte e nordestes. Estas 
são palavras do advogado criminalista e vice-presidente do 
Conselho Penitenciário de Minas, Rogério Eduardo Batista.

Política em mariana
A cassação do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, pela 

Justiça em primeira instância só veio provar: nos últimos 
tempos, poucos foram os prefeitos que conseguiram terminar 
os seus respectivos mandatos naquela cidade. Parece que 
existe por lá uma atmosfera conspiratória permanente. Cruz 
Credo, gente. 

setor mineral
Em 2017, o empresário Fernando Coura, presidente do 

Sindiextra, entidade que cuida do segmento empresarial do 
setor mineral, está em tempo integral tentando recuperar o 
prestígio do segmento em Minas. Para tanto, usa sua longa ex-
periência nos meandros da política e essencialmente nos meios 
produtivos. O seu primeiro desafio é ajudar a reorganizar a vida 
da Samarco, aliás, diga-se de passagem, um mega desafio. 

bidú é sério
Ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção 

Pesada, o famoso Sicepot, Luiz Augusto de Barros, popu-
larmente conhecido como Bidú, faz questão de esclarecer que 
enquanto esteve na diretoria da Codemig, no governo dos tuca-
nos, nada fez de errado. Inclusive, segundo ele, a construção 
de uma obra em Poços de Caldas chegou a ser questionada 
pela Justiça, mas nada ficou provada no que tange a possíveis 
irregularidades. É isso seu Bidú.

carnaval e hotelaria
O setor hoteleiro de Belo Horizonte fez muitas promoções, 

mas não conseguiu atrair muitos hóspedes no período carna-
valesco. Por aí se vê como é difícil transformar a nossa capital 
em um endereço de grandes eventos.  

homem forte da grande bh
Prefeito de Nova Lima pela quarta vez, ex-deputado federal 

de várias legislaturas, Vitor Penido acaba de se transformar em 
um nome de muito prestígio da Grande Belo Horizonte: foi eleito 
presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (Granbel),  da Associação dos Municípios Mineradores 
de Minas Gerais (Amig) e do presidente do Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde (CIAS). É prestígio para ninguém botar defeito.

Política em uberlândia
Como era esperado, no Triângulo Mineiro, empresários e 

políticos fazem fila para um dedo de prosa com o novo pre-
feito de Uberlândia, o veterano político Odelmo Leão. Com 
certeza uma liderança fortíssima. Com isto, nomes até então 
influentes, como o ex-prefeito Gilmar Machado, sucumbiram 
nos meios políticos.

De acordo com o governo, mais da metade dos 
trabalhadores tem, aproximadamente, entre R$ 500 
e R$ 1.500 para sacar. Os demais têm mais de R$ 
1.500 a receber. Para saques acima de R$ 3 mil e até 
R$ 10 mil, o trabalhador precisa apresentar na agência 
da Caixa Econômica, o número de inscrição do PIS/
PASEP e um documento de identificação. Para valores 
acima de R$ 10 mil, será necessário apresentar, além 
da identidade, Carteira de Trabalho ou documento que 
comprove a extinção do vínculo de trabalho.     

O saque também pode ser feito em lotéricas e 
correspondentes Caixa Aqui, para valores de até R$ 
3 mil por conta inativa, basta apresentar a identidade, 
Cartão Cidadão e senha. Nos caixas eletrônicos da 
Caixa é possível sacar o dinheiro somente com a 
senha do Cartão Cidadão, caso o saldo de cada 
conta inativa seja de até R$ 1.500. Na situação em 
que a conta aparece como ativa, mas o trabalhador 
se desligou até 31 de dezembro de 2015, será preciso 
comprovar o fim do vínculo por meio da Carteira de 
Trabalho ou do contrato de rescisão de trabalho.

Dinheiro com destino certo
O estudante Diego Henrique Silva, vai sacar o 

FGTS, mas diferente da maioria, ele não irá gastá-lo. Ele 
conta que usou o aplicativo para verificar a quantia que 
tem para receber. “Foi muito simples e fácil. Será um bom 
complemento para a minha renda. Pretendo deixar o di-
nheiro guardado caso haja alguma emergência”, explica. 

O auxiliar de serviços gerais Eduardo Vieira, 
disse que já consultou o saldo do FGTS pelo site da 
Caixa e tem uma boa quantia a sacar. “Vou poder 
pegar o dinheiro a partir de abril. De início, pretendo 
quitar umas contas atrasadas. O que sobrar vou dei-
xar guardado na poupança para usar a medida que 
eu precisar”. Ele conta que conseguiu uma ocupação 
melhor e pediu para sair do emprego em outubro de 
2015. “Fiquei até surpreso com essa possibilidade 
de poder sacar o FGTS antes do tempo”, afirma.

Já a jornalista Maria Melo, tem outro destino para 
o dinheiro. “Pretendo reformar a minha casa. Acredito 
que esse dinheiro irá movimentar a economia brasi-
leira positivamente”, diz.

Agências da caixa
Para atender os milhares de traba-

lhadores em todo o país que tem dúvidas 
sobre o saque do FGTS, as agências da 
Caixa Econômica Federal abrirão das 9h 
às 15h durante quatro sábados, sendo 
um por mês. As próximas datas são: 11 
de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 
de julho. De acordo com o banco, desde 
a divulgação do calendário de paga-
mento, cerca de 1,4 milhão de pessoas 
foram atendidas nas agências. Além do 
atendimento presencial, os trabalhadores 
também podem tirar dúvidas pelo telefo-
ne 0800 726 2017 ou no site www.caixa.
gov.br/contasinativas.

1,4 milhão de pessoas já procuraram as agências da Caixa

http://www.amig.org.br/
http://www.amig.org.br/
http://www.caixa.gov.br/contasinativas
http://www.caixa.gov.br/contasinativas
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mercado mineiro de franquias
cresce mais que a média nacional
No Brasil, o setor apresentou avanço de 8,3% enquanto que em MG crescimento foi de 9,7%

Em tempos de recessão econômica 
quem não quer iniciar um negócio que 
tem grandes chances de dar certo? 
O mercado de franquias, também 
conhecido como Franchising, tem se 
destacado no país, justamente, por dar 
ao empresário essa segurança, uma 
vez que a marca que ele irá aderir já 
foi aceita pelo mercado. O setor foi um 
dos poucos a fechar 2016 com índices 
positivos. O faturamento apresentado 
no ano passado é de R$151 bilhões, o 
que representa crescimento de 8,3% 
em relação a 2015.

O segmento foi responsável por 
empregar 1.192.495 brasileiros. E os 
números são ainda mais positivos em 
Minas. O Estado é o terceiro principal 
mercado de franquias no Brasil e teve 
um aumento no faturamento de 9,7%, 
- índice maior que a média nacional.

A diretora regional da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) de 
Minas Gerais, Danyelle Van Straten, 
atribui o avanço do mercado de fran-
quias ao fato dele ser uma rede que se 
organiza muito rápido para sobreviver 
a tempos difíceis. “O cenário em 2016 
foi desafiador, mas, quando se está em 
uma rede, assim como o Franchising, 
existem estratégias montadas a fim 
de melhorar seu negócio. É a força do 
grande pensando no micro”.

Ela aponta que o setor é diferencia-
do. “A rede de negócios é cooperativa 
e colaborativa. Então, a partir do mo-
mento em que a pessoa se torna um 
franqueado, ela passa a ter acesso a 
estratégias de vendas e gestão de pes-
soas. Os negócios circulam muito mais 
rápido que um mercado independente, 
e em épocas difíceis a gente multiplica 
isso para se fortalecer”. 

principal atividade
O setor que apresentou melhor de-

senvolvimento dentro do mercado, foi 
o de Beleza, Saúde e Bem-estar, com 
crescimento de 15,5%. Para Danyelle, 
isso acontece, porque são atividades 
mais possíveis de se realizar e também 
pela necessidade da pessoa de manter 
a autoestima para driblar os problemas. 
“O mercado de trabalho fica mais dispu-

tado em períodos de recessão e, com 
isso, cresce no indivíduo a vontade de 
estar de bem com a vida para conseguir 
coordenar tudo isso”.

A proprietária do Salão Socila, que 
é uma franquia, localizado no bairro 
Prado, Belisa Teixeira, corrobora com a 
fala da diretora. “A estética saiu do su-
perficial para um item de necessidade 
básica. A pessoa quer aparentar estar 
bem, limpa e arrumada. E o mercado de 
trabalho cobra isso. Hoje, o brasileiro 
é o segundo na lista de quem mais se 
preocupa com beleza no mundo. E 
as pessoas gastam com cosméticos 
e afins”.

Belisa trabalha há anos no seg-
mento e quando começou a crise, viu 
que, mesmo em recessão econômica, 
podia expandir seu negócio se fizesse 
dele uma franquia. “Quando a crise 
começou, em 2015, eu tinha um esta-
belecimento que era focado em estética 
e bem-estar, mas, ainda assim, tinha 
um público que vinha procurando as 
atividades comuns de salão de beleza. 
Depois de uma pesquisa, me identifi-
quei muito com a marca Socila, e, após 
me tornar franquiada, eu fortaleci o que 
já fazia”.

Ela acrescenta que sentiu um 
impacto positivo em sua decisão. 
“Quando se tem uma micro empresa, 

como a que eu tinha, você está sozinho 
e não tem ninguém para recorrer em 
meio à crise. Com a franquia, tudo ficou 
mais fácil. Primeiro, porque existe uma 
metodologia diferenciada e, além disso, 
você tem um suporte em relação ao que 
é preciso desenvolver na empresa, ao 
administrativo”.

Estratégias
Agora a proprietária vibra com o 

sucesso de seu negócio. “Hoje, dentro 
da minha empresa, não existe crise. 
Mas existe válvulas bem ajustadas que 
driblam isso. Nós sentimos um impacto 
muito grande em 2015 e trabalhamos 
para melhorar. Usei de inúmeras estra-
tégias para fazer meus clientes volta-
rem ao meu salão e para atrair novos. 
Como consequência disso, consegui 
aumentar o número de funcionários e, 
agora, estou duplicando meu espaço”.

As estratégias são várias. “Eu sem-
pre digo que o brasileiro não deixou de 
se arrumar e se ele não está no meu es-
tabelecimento, ele está em outro. Nós 
fazemos eventos para chamar atenção 
do público, usamos muito a internet 
para ficar próximo deles, visitamos 
empresas a fim de fechar parcerias. 
Saímos da zona de conforto. É preciso 
pensar que, às vezes, nós perdemos 
por um lado, para ganhar de outro”.

segmento de beleza, saúde e bem-estar teve crescimento de 15,5% em 2016
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Fiemg participa do
Movimento Produz Brasil

O Movimento Produz Brasil – formado por 
14 entidades, que representam cerca de 200 mil 
empresas e milhões de trabalhadores, foi criado 
com o objetivo de atuar pela retomada do cresci-
mento econômico e da recuperação da atividade 
industrial, buscando maior geração de renda e de 
empregos no país. 

Para tal, o Movimento considera essencial a 
manutenção da medida de Conteúdo Local nas 
próximas rodadas de licitação no setor de óleo e 
gás, em nível que permita a utilização da grande 
capacidade ociosa ora existente nas empresas 
instaladas no Brasil, nacionais ou estrangeiras. Isto 
representará importante e efetiva sinalização de 
que o governo Federal está firme na construção 
de políticas de Estado para preservar o emprego, 
a indústria brasileira e a renda produtiva. 

As regras do Conteúdo Local podem e devem 
ser aprimoradas. O que não se pode é extinguir o 
compromisso de estimular a inovação e o desen-
volvimento tecnológico, a engenharia nacional e 
a aquisição de bens e materiais provenientes da 
indústria de transformação brasileira, indústria esta 
que mais agrega valor e mais gera empregos na 
economia do País, por estimular outros setores. 

A cadeia fornecedora investiu, nos últimos 
anos, mais de 20 bilhões de dólares na implemen-
tação ou ampliação da capacidade de produção, 
de forma a atender às expectativas de demanda 
do setor de petróleo e gás. No entanto, caso 
venha a ser estabelecido índice único e irrisório 
de Conteúdo Local, o Movimento Produz Brasil 
estima que mais de 1 milhão de pessoas poderão 
perder o emprego nessa indústria. As empresas 
multinacionais que vieram se instalar no Brasil por 
conta do Conteúdo Local, certamente aqui encer-
rarão suas atividades e passarão a fornecer bens 
e serviços a partir de outros países, acarretando 
maior desemprego e perda de renda para muitos 
brasileiros. 

Foi apresentado ao governo Federal a propos-
ta do Movimento Produz Brasil e esperamos que 
ela seja considerada no âmbito das discussões 
dos Comitês do Pedefor para definição das regras 
da 14ª. Rodada. O Movimento Produz Brasil, vi-
sando simplificar e racionalizar o processo, propôs 

a substituição dos 90 índices por apenas 5 Índices 
de conteúdo por macro segmentos considerando 
ainda mecanismos de incentivo, caso sejam supe-
rados os índices de conteúdo local estabelecidos. 

O movimento defende a abertura que 
possa contemplar um percentual mínimo para 
compras de Serviços, compras de Bens, com-
pras de Engenharia de Projetos, compras de 
Infraestrutura e compras de Sistemas Auxiliares 
– totalizando cinco macro segmentos ou cinco 
percentuais. 

E luta pelo o ajuste no regime aduaneiro es-
pecial – Repetro, para torná-lo mais abrangente, 
contemplando os elos de subfornecedores na-
cionais diretos e indiretos da cadeia, de forma a 
incentivar preços mais competitivos. O que existe, 
atualmente, é uma assimetria de tratamento, que 
favorece os fornecedores de outros países em 
detrimento daqueles aqui instalados. 

O setor não pleiteia ajuda e sim isonomia 
competitiva, pois convive com elevada carga 
tributária, juros altos e deficiências na estrutura 
logística, dentre outros problemas que retiram a 
competitividade de quem persiste em produzir no 
país, o chamado Custo Brasil. Sem uma política 
industrial que agregue o Conteúdo Local, a indús-
tria nacional será simplesmente retirada do jogo, 
prejudicando as gerações presentes e futuras. 
Grande parte dos países adotaram ou adotam 
exigência de Conteúdo Local para assegurar o 
desenvolvimento da sua indústria e a qualidade 
de vida das respectivas populações. 

O Brasil está para iniciar uma nova fase na 
exploração de suas riquezas petrolíferas e a Polí-
tica de Conteúdo Local, com regras claras, atrairá 
investimentos e multiplicará os impactos positivos 
em um efeito em cadeia. Devemos aproveitar este 
momento para  atuar por um Brasil melhor, não só 
para alguns, mas para todos. 

Fazem parte do Movimento Produz Bra-
sil: Abce, Abemi, Abinee, Abitam, Abimaq, Instituto 
Aço Brasil, Sistema Fieb, Sistema Fiemg, Fiergs, 
Fiesc, Fiesp, Sistema Findes, Sistema Firjan, 
Sinaval.  

Entidades de trabalhadores que apoiam a 
causa: Afbndes, Fup e Sindipetro.

fazem parte do 
movimento, várias 
entidades do país
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

BH Convention & Visitors Bureau

religiosidade mineira: oportunidades 
para a cadeia produtiva do turismo

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

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

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

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

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

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

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

Juiz de forA

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

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

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

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

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

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

montes clAros

uberlândiA

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

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

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

ouro Preto

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

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

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

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

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

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

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

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

belo horizonte

domingo, dia 26 de fevereiro

Raimundo Alvarenga - Joanésia 
Hélio Correa
Reginaldo Rabelo 

segunda-feira, 27

Lázaro Pontes- ex-presidente da União dos Varejistas
José Brito Salomão
Camila Profeta

terça-feira, 28 

Jornalista Márcio Fagundes
(assessor de imprensa da Câmara Municipal)
Radialista - Silva Neto 
Engenheiro Antônio Alberto Canabrava
Senhora Maria Helena Mitri, mulher de Silvio Mitri
Deputado Padre João

Quarta-feira, dia 1º de março

Jornalista Fábio Rodrigues
Jornalista Aparecida Ferreira, Rádio Itatiaia – Brasília
Dr. Carlos Alexandre

Quinta-feira, 2

Dr. Lúcio Assumpção
Leda Capanema 

sexta-feira, 3  

Dr. Neilor Lasmar
José Cícero Gonzaga (Cícero do Acordeon)
Gustavo Barcelos 

sábado, dia 4 

Jornalista Renata Vilela
Rosália Peixoto

A partir da próxima quarta-feira, após 
o término do Carnaval, maior evento da 
cidade, já focamos a Semana Santa Cristã, 
alta temporada para o turismo religioso em 
Minas Gerais. Rico em oferta, o Estado 
ainda carece de números e de estrutura 
para ganhar com o segmento que motiva 
milhões de brasileiros a embarcar em 
roteiros religiosos. Segundo o Ministério 
do Turismo, 17,7 milhões de brasileiros 
viajaram pelo país em 2014 para roteiros 
que têm alguma relação com a fé. Hoje, 
o país tem 344 municípios detendo 96 
atrações religiosas catalogadas. Mas este 
número deve ser bem mais expressivo, já 
que apenas contabiliza viagens formais.

Em Aparecida, no interior paulista, 
foram 12,1 milhões de visitantes em 2015, 
e este número crescerá exponencialmente 
em 2017, em que se comemora os 300 
anos do encontro nas águas do rio Paraíba 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil. Para receber milhares 
de devotos, o complexo oferece mais de 1,3 
milhão de metros quadrados, um centro de 
apoio com 380 lojas e 874 sanitários. 

A Basílica recebe até 30 mil pessoas 
na área interna e 300 mil nas celebrações 
externas. Capela das Velas, Sala das Pro-
messas e Basílica Velha. 

Temos festas gigantescas: o Círio de 
Nazaré, em Belém (PA), leva 2 milhões 
de devotos às ruas; mesmo número de 
fiéis percorre a romaria anual em Juazeiro 
(CE), seguindo os passos do Padre Cícero; 
cerca de 1,5 milhão de pessoas participam 
do festejo religioso do Senhor do Bonfim, 
em Salvador (BA), que é a segunda maior 
comemoração popular da Bahia. E muitas 
outras pelo país!

Na região metropolitana de Belo 
Horizonte, viveremos em 2017, o Jubileu 
dos 250 anos de Nossa Senhora da Pie-
dade – Padroeira de Minas Gerais –, em 
Caeté, ou seja, 250 anos de peregrinação. 
Uma extensa programação, iniciada em 2 
de janeiro e que aguarda a vinda do Papa 
Francisco, em outubro, para uma celebração 
eucarística no alto da Serra da Piedade. A 
peregrinação em Caeté teve início quando 
uma jovem muda e surda começou a falar 
e a ouvir, segundo ela, depois de ver Nossa 
Senhora. 

O suposto milagre atraiu fiéis e, há 
250 anos, um deles, o português Antônio 
da Silva Bracarena, começou a construir a 

ermida que deu origem à capela no alto da 
serra. A imagem é uma obra de Aleijadinho. 
Iniciado em 30 de setembro de 1767, o 
Santuário Nossa Senhora da Piedade tem 
o acesso asfaltado e toda a sua estrutura 
revitalizada para acolher bem os visitantes: 
“Espaço Café”, restaurante (Espaço de 
Convivência Dom João Resende Costa), 
estacionamento e a Casa dos Peregrinos 
Dom Silvério, ambiente especial para ora-
ções, meditações e seminários – destaque 
pelo seu audacioso projeto arquitetônico. 
Ladeando a nave única encontram-se dois 
pequenos corredores laterais abrigando a 
Capela do Sagrado Coração de Jesus e a 
Capela do Santíssimo Sacramento ou de 
São José. Nelas, situam-se painéis azule-
jares com pinturas figurativas datados de 
1996, concebidos pela artista plástica Maria 
Helena Andrés e executados em azulejos 
por Gianfranco Cavedone Cerri. Festivi-
dades que terão pacotes promocionais de 
operadores receptivos e da hotelaria, para 
o grande fluxo turístico de qualidade em 
todo o ano de 2017, culminando no final 
de setembro. Destacamos o roteiro Entre 
Serras – da Piedade ao Caraça, que vem 
recebendo milhares de turistas por ano.

Em Belo Horizonte, acontecerá a inau-
guração da primeira etapa da Catedral Cris-
to Rei: praça dos peregrinos. Será um lugar 
de encontros, de serviços, de inspiração, 
de fé e de diálogos, com grande dimensão 
espiritual, educativa, social e cultural, ideia 
idealizada no início do século XX e agora 
concretizada pela Arquidiocese. A presença 
do Papa Francisco também é aguardada na 
inauguração na primeira quinzena de outu-
bro. Desta maneira, BH terá a primeira igreja 
– a da Pampulha, agora Patrimônio Cultural 
da Humanidade - e a última igreja, projeta-
das por Oscar Niemeyer. Isso é também um 
roteiro turístico, cultural e arquitetônico, já 
que a cidade possui outras 11 edificações do 
famoso arquiteto, que aqui lançou as bases 
da moderna arquitetura brasileira.

A Igreja Católica tem presença na his-
tória, na edificação da sociedade mineira e 
belo-horizontina. Na capital, temos templos 
bem conhecidos – Nossa Senhora da Boa 
Viagem, Nossa Senhora da Conceição, Nos-
sa Senhora de Lourdes, São José, Santa 
Efigênia, São Judas Tadeu (sua Basílica 
recebe todo dia 28 milhares de devotos e 
no 28 de outubro, não se consegue entrar 
com veículos no bairro da Graça onde fica 

a Basílica), Beato Padre Eustáquio (sua 
festa em 30 de agosto movimenta milhares 
de fiéis), São Expedito, Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa 
Senhora Rainha, São Sebastião, Sagrado 
Coração de Jesus, entre outros. Todas elas 
com movimentos religiosos e festas que 
atraem milhares de peregrinos e devotos. 
A Cadeia Produtiva do Turismo, atenta às 
datas, pode aproveitar as mesmas para 
ampliar o fluxo turístico de qualidade.

A Semana Santa nas cidades históricas 
mineiras é algo deslumbrante e inesquecí-
vel, com procissões, missas especiais e um 
ritual de encher os olhos de muita emoção, 
andando por tapetes coloridos feitos sobre 
as ruas. Ouro Preto, Congonhas, Sabará, 
São João del-Rei, Diamantina, Mariana, 
Santa Bárbara, Serro e Pitangui. É um 
momento de alta temporada para o turismo 
religioso em nosso Estado, e toda a Cadeia 
Produtiva do Turismo já está com pacotes 
promocionais ofertados na mídia.

Ainda dentro das religiões cristãs, 
temos a Batista, a Presbiteriana, e as 
pentecostais Universal, Assembleia de 
Deus, Quadrangular, entre outras. Templos 
gigantescos, encontro de empresários, 
eventos periódicos regionais, tudo isso 
movimentam e geram fluxo turístico à capital 
dos mineiros. Também temos mesquitas, 
sinagogas, templos da japonesa seicho-
-no-iê e budistas, terreiros da Umbanda e 
do Candomblé, e casas de fraternidade e 
centros espíritas.

Como em todos os segmentos, o 
turismo religioso também possui turistas exi-
gentes que atenda aos seus desejos de fé e 
esperança. Guias com amplo conhecimento 
do local, de sua história, inclusive dados e 
curiosidades, que saibam orientar o visitante 
quanto ao aspecto comportamental e infor-
mar as normas exigidas em determinados 
locais sagrados. O fluxo turístico impacta a 
compra de produtos religiosos e artesanato 
tão característicos de nossa cultura.

Turismo religioso é crescente em todo 
o país, daí temos grandes oportunidades de 
pacotes para públicos direcionados – ter-
ceira idade, jovens, religiosos. Necessários 
roteiros motivadores da fé, do conhecimento 
e da curiosidade pelas várias histórias de 
cada grupo humano.  A Serra da Piedade 
e as igrejas de Niemeyer são atrativos 
únicos na capital dos mineiros. BH aos 
Olhos do Mundo!

Um ponto de referên-
cia na capital mineira, na 
Avenida Bias Fortes com 
Rua Bernardo Guima-
rães, no bairro de Lour-
des, o Buteco do Mara-
nhão, comemora 11 anos 
de atividades. Através da 
administração do repórter 
fotográfico Valdez Mara-
nhão, o Buteco é ponto 
de encontro das pessoas 
para confraternização – 
acompanhado de chopp 
e cervejas, tira-gostos 
diversos e um ambiente 
gostoso e acolhedor. No sábado, dia 4 de 
março, a partir das 12 horas, o Buteco do 
Maranhão vai comemorar os 11 anos com 
muita alegria, diversão e confraternização 
entre os clientes. Acompanhe fotos e eventos 
no Facebook Valdez Maranhão.

pOLÍTiCA - O Senador José Serra pediu a exoneração do cargo 
de Ministro das Relações Exteriores, alegando problemas de saúde, 
já do conhecimento do presidente Temer. Interessante é que, mesmo 
reclamando de problemas na coluna, Serra já saiu do Ministério discu-
tindo as candidaturas dentro do PSDB para a presidência da República 
no próximo ano. Nem a dor na coluna tira Serra da política. Talvez, a 
coluna estivesse doendo muito, no momento de discutir os problemas 
da política externa do Brasil. 

pSDB X TEMER - Há fortes indícios de que o PSDB queira manter a 
cota de Ministérios no Governo Temer e o senador Aécio Neves conver-
sou com o presidente, justamente, no dia em que Serra pediu demissão. 
Fala-se muito no nome do senador Aloysio Nunes, como substituto do seu 
colega no Itamaraty. O presidente só decidirá o nome após o Carnaval e 
durante os dias de folia, deverá refletir sobre quem indicar. Interessante é 
que, enquanto o PSDB participa do governo, a sua ação na justiça eleitoral 
para impugnar a chapa Dilma/Temer continua em franca atividade –, com 
a justiça pedindo novos depoimentos para confirmar o uso de dinheiro 
da Petrobrás na campanha de Dilma. 

FALANDO EM DiLMA - Comenta-se no Rio Grande do Sul, que ela 
poderá se converter em candidata do PT, naquele Estado, no próximo 
ano. Aproveitaria das dificuldades enfrentadas pelo governador do 
PMDB e seria também mais uma forma de vingança com o partido que 
a retirou do poder. 

pOuCA GENTE SABE - O ex-ministro da Justiça Alexandre de Mora-
es, não é o primeiro ministro de um governo que vira ministro do Supremo 
Tribunal. Antes dele, tivemos Dias Tofoli, que chegou a ser advogado do 
PT e funcionário de José Dirceu na Casa Civil e ainda advogado-geral 
da União, para depois ser indicado ao Supremo. Em governos passados, 
Nelson Jobim, depois de ser ministro da Justiça de Fernando Henrique, 
foi levado à condição de ministro do Supremo. O mesmo aconteceu com 
Paulo Brossard. Já o ex-ministro e presidente do Supremo Ayres Brito, 
chegou a ser deputado pelo PT em seu Estado, Sergipe.

Secretaria Estadual de Cultura, a Associação Brasileira de Im-
prensa e a Prefeitura de Conceição de Mato Dentro, mais a família de 
José Aparecido de Oliveira, convidam para o lançamento da biografia do 
político mineiro, organizado pelo jornalista Petrônio de Sousa, no dia 20 
de março na Biblioteca Pública Luiz de Bessa na Praça da Liberdade. 
O lançamento será a partir das 19 horas. 

O ex-vereador Geraldo Félix, mesmo longe do mandato, não 
deixou de comemorar o seu aniversário outro dia. Completou 82 anos 
com muita saúde. Sua casa foi pequena diante de muitos amigos que 
foram abraçá-lo.

Alexandre Kalil não quer saber de conversar, quer ativar em 
sua plenitude o Aeroporto da Pampulha que está às moscas. Para o 
prefeito, alguns voos poderiam sair daqui de BH para Congonhas, em 
São Paulo; Santos Dumont no Rio e JK em Brasília. É bom lembrar 
que nunca aconteceu nenhum acidente no Aeroporto da Pampulha. 

Falando no prefeito, ele iniciou um cabo de guerra com a Câmara 
Municipal. Quer que os vereadores entendam que ele não vai trocar 
cargos na prefeitura por apoios dos edis. Segundo Kalil, acabou a 
política de que um cargo vale ou é igual um apoio parlamentar.  

O coronel Ney Guimarães, presidente do Círculo Militar de Belo 
Horizonte e o diretor social Paulo Rubens Diniz, convidam para o grande 
Carnaval que acontecerá nos dias 26 e 28 de fevereiro, na Avenida Raja 
Gabaglia nº 350 bairro Cidade Jardim. Para animar a folia, a Banda 
Emily estará tocando os grandes sucessos do Carnaval.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela da 
Série A do Campeonato Brasileiro 2017. A competição começará no dia 
13 de maio. O Atlético irá estrear no Rio de Janeiro contra o Flamengo. 
Já o Cruzeiro, enfrenta o São Paulo no Mineirão.

11 anos

Valdez maranhão
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do carnaval de bh
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ProgrAmAÇão cinemArK

BH SHOppiNG (23/02/2017 A 01/03/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 internet - O Filme - 14 anos ORi 13:50 - 16:10 - 18:30 - 21:10 (todos os dias)

2 Logan - 16 anos LEG XD 21:00 (qua)

2 A Grande Muralha - 12 anos LEG 3D XD 13:10 - 15:40 - 18:10 - 20:40 (todos os dias)

3 Logan - 16 anos LEG DBOX 20:00 (qua)

3 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 12:50 - 15:30 - 18:20 - 21:00 (todos os dias, exceto qua)
**14:30 - 17:20 (qua)

4 Aliados - 14 anos LEG 13:30 (todos os dias)

4 John Wick - um Novo Dia para Matar - 16 anos LEG 16:20 - 19:10 - 22:00 (todos os dias)

5 Minha Mãe É uma peça 2 - 12 anos ORi 15:50 (todos os dias)

5 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 13:20 (todos os dias)

5 Aliados - 14 anos LEG 18:00 - 20:50 (todos os dias)

6 A Bailarina - Livre DuB 12:30 (sab/dom)

6 A Lei da Noite - 14 anos LEG 14:50 - 17:40 - 20:30 (todos os dias)

7 La La Land - Cantando Estações - Livre LEG 20:10 (todos os dias)

7 Bugigangue no Espaço - Livre ORi 13:00 - 15:10 - 17:30 (todos os dias)

8 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 16:30 (todos os dias)

8 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 14:00 (todos os dias)

8 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 19:00 - 21:40 (todos os dias)

9 Monster Trucks - Livre DuB 12:10 - 14:40 - 17:10 - 19:40 (seg/ter)
13:40 - 16:00 - 18:50 (qua) 14:40 - 17:10 - 19:40 (qui a dom)

9 Moana - um Mar de Aventuras - Livre DuB 12:00 (sab/dom)

9 Logan - 16 anos LEG 21:30 (qua)

9 A Cura - 16 anos LEG 22:10 (todos os dias, exceto qua)

10 A Grande Muralha - 12 anos LEG 14:10 - 16:40 - 19:20 - 21:50 (todos os dias)

DiAMOND MALL (23/02/2017 A 01/03/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Logan - 16 anos LEG 20:00 (qua)

1 La La Land - Cantando Estações - Livre LEG 12:50 - 18:30 - 21:30 (todos os dias, exceto qua) 
*17:05 (qua)

1 Estrelas Além do Tempo - Livre LEG 13:30 (todos os dias)

2 Lion, uma Jornada para Casa - 12 anos LEG 13:30 - 19:20 (todos os dias)

2 Moonlight: Sob a Luz do Luar - 16 anos LEG 16:15 - 22:05 (todos os dias)

3 Monster Trucks - Livre DuB 14:00 - 16:30 (todos os dias)

3 internet - O Filme - 14 anos ORi 19:00 - 21:20 (todos os dias)

4 Logan - 16 anos LEG 22:00 (qua)

4 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 13:15 - 16:00 - 18:50 - 21:40 (todos os dias)

5 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 11:30 (sab/dom)

5 Logan - 16 anos LEG 21:00 (qua)

5 A Grande Muralha - 12 anos LEG 13:00 - 15:50 - 18:20 - 20:50 (seg a sex)

6 Aliados - 14 anos LEG 17:50 - 20:40 (todos os dias)

6 internet - O Filme - 14 anos ORi 13:05 - 15:25 (todos os dias)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

natália macedo

fisioterAPeutA esPeciAlistA nA sAúde dA mulher dA clÍnicA AthAli
fisioterAPiA PélVicA funcionAl  - site: http://www.athalifisioterapia.com

thAlitA freitAs

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.

A mobilidade e o movimento 
da mãe durante o trabalho de 
parto são um dos métodos mais 
eficazes para lidar com a dor 
das contrações. Estudos têm 
demonstrado que as mulheres 
que permanecem a maior parte 
do tempo em posições verticais 
(sentado, de pé ou caminhando) 
experimentaram contrações 
menos dolorosas. 

A maioria das mães começa 
o processo de parto enquanto 
ainda está em casa. Para aliviar a 
dor, elas podem mudar de postu-
ra, caminhar, balançar os quadris 
de um lado para outro, ou ainda 
se agachar. A movimentação vai 
auxiliar o bebê que está descen-
do em direção ao canal de parto 
e precisa da ajuda da gravidade 
para “encaixar” na pelve em uma 
posição ideal. 

A mobilidade materna duran-
te o trabalho de parto e as posi-
ções adotadas no momento do 
nascimento, desempenham um 
papel importantíssimo no nível 
de conforto da mãe e, também, 
tem influência em quão rápido 
e eficaz o trabalho de parto irá 
progredir. Evidências científicas 
comprovam que as mães que 
mudam frequentemente de po-

sição, diminuem em até 50% o 
tempo da fase ativa do trabalho 
de parto.

O posicionamento correto da 
mãe, pode acelerar o trabalho 
de parto e reduzir o desconforto 
das contrações, pois favorece a 
descida do bebê, diminuindo a 
pressão em áreas específicas e o 
esforço muscular desnecessário.

A maioria das posições pode 
ser aplicada na sala de parto com 
ou sem o uso de acessórios, 
como uma bola terapêutica, além 
disso o leito pode ser adaptado à 
uma posição que facilite a saída 
do bebê. 

Infelizmente, ainda hoje a 
posição mais utilizada na hora da 
retirada do bebê (período expul-
sivo) é com a mulher deitada de 
barriga para cima.  Embora essa 
posição permita à equipe o aces-
so mais fácil à região pélvica, ela 
é prejudicial por muitas razões. 

A principal é que o canal por 
onde o bebê tem que passar fica 
até 30% menor, além disso, o ca-
nal do nascimento é efetivamente 
colocado em uma orientação de 
“subida”, forçando a mãe a em-
purrar contra a gravidade para 
expulsar o bebê, dificultando a 
passagem.

Posições de nascimento 
ineficazes, podem comprimir os 
vasos sanguíneos principais, o 
que interfere com a circulação 
e reduz a pressão sanguínea 
materna, o que pode reduzir a 
chegada de oxigênio e diminuir 
a frequência cardíaca do bebê 
ou contribuir para outras formas 
de sofrimento fetal. 

Com orientação adequada 
muitas posições podem ser 
implementadas, e mesmo com 
anestesia peridural é possível 
alterar a postura da parturiente, 
gerando maior conforto para ela, 
sem comprometer o trabalho da 
equipe de assistência. 

O fisioterapeuta especialista 
em obstetrícia é o profissional 
mais indicado para o acompa-
nhamento da parturiente durante 
todo processo de nascimento, 
pois, ele possui conhecimento 
anatômico para propor exercí-
cios e posturas adequadas para 
cada fase do trabalho de parto, 
que vão favorecer a descida do 
bebê, a dilatação do colo uterino, 
aumentar a tolerância a dor, e 
reduzir danos perneais, com 
o objetivo de fazer com que o 
parto seja uma boa experiência 
para mulher.

Lançada pelo Serviço 
Voluntário de Assistência 
Social (Servas) no fim 
de 2016 com o objetivo 

de arrecadar alimentos não 
perecíveis destinados milha-
res de pessoas que vivem em 
condições de múltiplas vulne-
rabilidades em Minas Gerais, 
somente entre janeiro e fevereiro 
de 2017 a campanha Alimenta 
Mais destinou 22,5 toneladas de 
mantimentos para 36 entidades 
assistenciais e prefeituras no 
Estado. Desde que foi criada, 
já foram doadas 45,7 toneladas 
de mantimentos. As doações 
chegaram a 14 municípios do 
Estado, entre eles cidades dis-
tantes como Bertópolis e Catuji, 
no território Mucuri, que, juntas, 
receberam 7 toneladas de man-
timentos.

“A campanha Alimenta Mais é 
fundamental para garantir saúde 
e dignidade para moradores da 
zona rural de rincões de Minas, 
além de abrigos e instituições de 
longa permanência para idosos, 
que enfrentam dificuldade para 
oferecer alimentação adequada 
aos acolhidos”, diz a presidente 
do Servas, Carolina Oliveira 
Pimentel. Do total de mantimen-
tos que chegaram ao Servas, 
apenas uma tonelada ainda não 
foi retirada pelos representantes 
dos beneficiados.

No território Mucuri, a pre-
feitura de Catuji, que tem o 4º 
pior Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Estado, rece-
beu três toneladas de alimentos. 
Fúvio Luziano Serafim, prefeito 
da cidade, explica que diante das 
limitações do município, doações 
como essa são de grande valia. 
“Os mantimentos doados pelo 
Servas serão destinados a cerca 
de 100 famílias da área rural. Isso 
significa atender entre 400 e 500 
pessoas”, calcula. Serafim faz 
um apelo às empresas para que 
continuem doando mantimentos 
para a campanha Alimenta Mais. 
“O Servas tem se mostrado uma 
entidade comprometida com os 
mais necessitados. As três to-
neladas de mantimentos doadas 
à cidade já começaram a ser 
distribuídas a famílias carentes. 
Faremos o possível para atender 
a todas as comunidades rurais de 
Catuji”, afirma.

A diretora de assistência 
Social do Servas, Cristina Aires, 
explica que, de fato, é muito 
importante que as doações con-
tinuem sendo realizadas.  De 
acordo com ela, o Servas está 
aberto para receber doações 
de pessoas físicas e de par-
ceiros. “Continuamos contando 
com a ajuda de todos. Só com 
esse apoio poderemos oferecer 
alimentos, conforto e alívio à 

população do Estado que se 
encontra em situação de múlti-
plas vulnerabilidades a todas as 
regiões de Minas”, afirma.  

Ocupando o 791º lugar no 
ranking do IDH entre os 853 mu-
nicípios do Estado, Bertópolis, 
também localizado no território 
Mucuri, recebeu 4 toneladas 
de alimentos da campanha Ali-
menta Mais. Todo o volume 
arrecadado foi direcionado pelo 
prefeito da cidade, Aristides 
Ângelo Rossi Depolo, à aldeia 
Maxacali Pradinho, onde vivem 
cerca de 900 indígenas em situ-
ação de vulnerabilidade social. 
“Com os alimentos recolhidos 
no Servas, montamos 300 ces-
tas, às quais acrescentamos 
itens como óleo e açúcar. Ainda 
assim a necessidade é grande 
porque, por questões culturais, 
eles não conservam os alimen-
tos, que também são usados 
em rituais da tribo. Por isso, 
a doação do Servas é muito 
importante”, diz o prefeito de 
Bertópolis.

A campanha já levou ali-
mentos para Ribeirão das Ne-
ves, Santa Luzia, Conceição do 
Pará, Belo Horizonte, Campo 
do Meio, Ponto Chique, São 
Gonçalo do Sapucaí, Engenhei-
ro Navarro, Diamantina, Pains, 
Corinto, Ipatinga, Barbacena e 
Coronel Murta. 

mobilidade durante o trabalho
de parto alivia dores das contrações

em meio a folia e diversão,
não se esqueça da proteção

Após o carnaval, aumenta em 20% a procura por exames que constatam dsts

Não é novidade que uma 
relação sexual des-
protegida pode trazer 

grandes riscos para a saúde. 
Mas, quando se aproxima 
do Carnaval, várias pessoas 
parecem se esquecer disso. 
A responsabilidade é, por 
muitas vezes, deixada de 
lado e, consequentemente, 
aumenta-se em 20% a procu-
ra por exames que constatam 
as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) nas 
semanas seguintes a folia.

Para tentar amenizar isso, 
várias campanhas são feitas 
para conscientizar as pessoas 
da importância do sexo segu-
ro. Até o início do Carnaval, 
o Ministério da Saúde vai 
distribuir 77 milhões de pre-
servativos em todo o Brasil. 
Em Minas, a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG), lançou uma 
campanha com o slogan “No 
Bloco da Saúde só vai com 
camisinha”.

De acordo com a coorde-
nadora do departamento de 
Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (IST), AIDS e Hepa-
tites Virais do Estado de Minas 
Gerais, Jordana Costa Lima, 
a proposta é importante por-
que é destinada aos foliões. 
“Lembrar as pessoas que as 
ações de educação e saúde 
devem ser mantidas também 

na folia. A exacerbação no Carnaval, leva 
o indivíduo à perda da capacidade de res-
ponsabilização com a sua saúde. Então, o 
nosso objetivo é conscientizar a população 
de que o preservativo ainda é a maneira 
mais eficiente de prevenir contra todas as 
infecções sexualmente transmissíveis”.

A coordenadora frisa que são feitas 
ações de prevenção durante todo o ano, 
e não só no Carnaval. “A coordenação 
estadual, juntamente, com o Serviço 
de Assistência Especializada (SAE) e o 
Centro de testagem e Aconselhamento 
(CTA) do Estado, realizam campanhas 
de prevenção/promoção por meio de ati-
vidades itinerantes, com a realização de 
testes rápidos, entrega de preservativos 
(masculino e feminino) e gel lubrificante. 
As Unidades Básicas de Saúde de todo o 
Estado recebem mensalmente preservati-
vos masculinos para distribuição gratuita 
para a população geral”.

DSTs no Brasil
As doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) são con-
sideradas como um dos pro-
blemas de saúde pública mais 
comuns em todo o mundo. As 
estimativas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é de 
que anualmente 937 mil são in-
fectadas com Sífilis, 1.541.800 
com Gonorreia, 1.967.200 com 
Clamídia, 640.900 Herpes 
Genital e 685.400 com HPV. 
Já o HIV teve uma pequena 
queda de 2010 até 2015: de 2,2 
milhões para 2,1 milhões.

O infectologista e professor 
da Faculdade de Medicina da 
UFMG, Dirceu Greco, aponta 
que o preservativo é a principal e 
mais eficaz, maneira de prevenir 
todas essas doenças. Ele expli-
ca ainda que os meios em que 
elas podem ser transmitidas. “A 
principal é relação sexual com 
penetração, que não precisa ser 
necessariamente vaginal, mas 
anal e oral também. Algumas 
dessas doenças, principalmente 
a Sífilis pode ser transmitida 
pelo ato de relação íntima sem 
que haja penetração”.

Greco faz um alerta a res-
peito da proteção na hora da 
relação sexual. “Não dá para 
achar que o outro vai pensar 
em te proteger. A pessoa deve 
ter certeza de que deve ser 
protegida. O risco é individual. 
É preciso ter o conhecimento, 
a capacidade para tomar a 
decisão, o preservativo na 
mão”, conclui.

campanha lançada pela secretaria de saúde 
do estado, tem como objetivo conscientizar as 
pessoas da importância do uso do preservativo
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servas  leva toneladas de
alimento a rincões de minas

Representantes
da Associação
Cristã Recanto
Feliz, no bairro

Betânia, recolhem
alimentos doados

pelo Servas
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http://www.athalifisioterapia.com/
http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-sao-0
http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-sao-0
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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.

O município de Esmeraldas, terá a oportunidade 
de usufruir de um pacote de ações educacionais e 
ambientais em 2017. Os programas são coordenados 
pela Fundação Caio Martins (Fucam), do Governo de 
Minas Gerais.

Em parceria com a prefeitura, Sistema Fiemg 
e Secretaria de Estado de Educação (SEE), a Fucam 
vai oferecer aos jovens e adultos novos cursos de 
capacitação nas áreas da agropecuária, mecânica, 
panificação, confeitaria, informática, elétrica predial, 
jardinagem, paisagismo e iniciação artística. A iniciativa 
tem o objetivo de promover o desenvolvimento econô-
mico e social da região.

A direção da Fucam se reuniu com o prefeito Márcio 
Belém e sua equipe de secretários, representantes da 
CDL Esmeraldas, do Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR), da Rede Cataunidos 
e do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável 
– Insea para, juntos, viabilizarem uma série de medidas 
integradas para beneficiar a comunidade.

“A proposta que trouxemos é realizar uma integração 
com a cidade e encontramos total acolhida do prefeito 
e sua equipe para fazermos um trabalho integrado de 
educação e sustentabilidade”, relata Maria Tereza Lara, 
presidente da Fucam. 

Ampliação da Educação integral e Técnica
Em parceria com a Secretaria Estadual de Educa-

ção, a Fucam pretende realizar um pacote de ações 
em Esmeraldas. A ideia é ampliar o polo de educação 
integral, que atualmente atende alunos das escolas 
estaduais, para também atender as escolas municipais.

“Assim todos os alunos da rede pública poderão 
participar das oficinas de música, dança, teatro e de 
cultura no geral, que oferecemos dentro da fundação”, 
afirma Gildázio Santos, vice-presidente da Fucam.

Já no segundo semestre a proposta é que o Centro 
Educacional Caio Martins, de Esmeraldas, se transforme 
em polo de educação técnica com a reestruturação do 
curso de Agropecuária, a abertura de novos cursos nas 
áreas de agroecologia para fomentar a produção de ali-
mentos orgânicos, mecânica de motocicletas e eletricista 
predial – os dois últimos previstos para serem oferecidos 
nos meses de novembro e dezembro pelo Sistema Fiemg.

Transformar Esmeraldas em referência na pro-
dução de conhecimento, pesquisa e difusão da agro-
ecologia. Este é o objetivo da criação do Centro de 
Referência em Agroecologia e Segurança Alimentar, 
que pretende contribuir com o desenvolvimento eco-
nômico da cidade através da utilização do solo com 
práticas sustentáveis de cultivo, respeitando o meio 
ambiente e proporcionando uma alimentação mais 
saudável para população.

O projeto deverá ser implantado na Fazenda Pau-
listas, na comunidade de Bambus, localizada à 4 km 
do Centro Educacional da Fucam, em uma parceria da 
fundação com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário 
(Seda), Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Estado de Minas Gerais (Consea/MG), Câmara Inter-
setorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentá-
vel de Minas Gerais (Caisans/MG), Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais (SES) e Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

“Vamos lançar um edital para que o terceiro setor 
e a universidade possam participar desse projeto, que 
pretende realizar a produção de conhecimento conecta-
da com a cidade e que isso possa ser visto pelo mundo 
inteiro”, ressalta o vice-presidente da Fucam, Gildazio 
Santos.

Uma outra preocupação da Fucam é a preservação 
ambiental nos municípios onde ela está inserida. Para 
isso, está em curso a proposta de criação do 1º Parque 
Tecnológico da Reciclagem Popular, que deverá ser 
construído na Fazenda Sítio Novo, na Comunidade de 
Vista Alegre, em Esmeraldas.

O objetivo é que o Parque Tecnológico proporcione 
o tratamento correto para o lixo gerado pelo município, 
além de diminuir custos graças à destinação correta, 
evitando danos ambientais para região e contribuindo na 
educação ambiental dos moradores da cidade.

A iniciativa é inédita no Brasil. O Parque Tecnológico 
de Reciclagem Popular é um projeto criado com objetivo 
de gerar conhecimento por meio de pesquisa e difusão 
da plataforma Lixo Zero, que liga os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) ao enfrentamento das 
mudanças climáticas. Este programa estuda soluções 
para gestão de resíduos da cidade, envolvendo a parti-
cipação comunitária.

bibliotecas municipais
chegam nas cidades carentes

Um lugar especial, cheio de 
livros e acervos de perió-
dicos, com CDs, DVDs e 
audiolivros para estimu-

lar a leitura e o conhecimento de 
crianças, jovens e adultos é o que 
os municípios de Córrego Danta, 
Formiga (ambas no Território Oeste), 
Congonhas (Território Vertentes), 
Belo Vale e Jaboticatubas (Território 
Metropolitano) acabam de ganhar.

As cidades vão receber, nos pró-
ximos meses, bibliotecas novinhas 
em folha, pois foram contempladas 
pelo Edital de Criação de Bibliotecas 
Públicas Municipais 2016, com um 
acervo de, no mínimo, mil itens, entre 
livros em impressão comum e braille, 
periódicos, CDs, DVDs e audiolivros 
e 40 bibliocantos – suportes para 
acomodar livros. Também serão 
entregues estantes e carrinhos de 
transporte, totalizando R$ 50 mil em 
recursos por município.

“O acesso aos bens de leitura é 
um direito de todos os cidadãos e a 
biblioteca pública é o espaço privile-
giado de acesso à leitura, literatura 
e informação. Por isso, investir na 
criação desses espaços é garantir 
esse direito aos mineiros, principal-
mente aos moradores de distritos e 
localidades carentes de equipamen-
tos culturais”.

A iniciativa, promovida pela Se-
cretaria de Estado de Cultura (Sec), 
por meio do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas Municipais, tem 
o objetivo democratizar o acesso ao 
livro, à informação e à leitura, como 
forma de ampliar as condições para 
o desenvolvimento, cultural, humano, 
social e do aprendizado.

O edital potencializa o cenário 
cultural de algumas cidades, como a 
pequena Córrego Danta, que possui 
cerca de 3.300 mil habitantes. Por 
lá, a biblioteca que estava fechada 
há mais de 20 anos. O projeto do 
município foi o primeiro colocado no 
edital, atendendo aos requisitos téc-
nicos de avaliação. Dessa forma, a 
biblioteca será reativada graças ao 
fomento do Estado.

“A reativação da Biblioteca Muni-
cipal, criada em 1968, terá um valor 
inestimável para os cidadãos, já que 
o equipamento cultural incentivará o 
acesso e hábito à leitura na forma-
ção das atuais e futuras gerações. 
Estamos na expectativa, agora, de 
planejar o recebimento dos recursos 
e articular a novidade com as escolas 
locais para movimentar o novo lugar 
de leitura e cultura”.

Também contemplado no edital, 
o município de Formiga destinará os 
recursos para a instalação da primei-
ra biblioteca do distrito de Pontevila, 
situado na zona rural. “A comunidade 
é bastante carente em equipamentos 
culturais e a Biblioteca Municipal vem 
suprir um pouco essa lacuna. Estou 
certa de que o novo espaço terá um 
papel fundamental na disseminação de 
literatura e cultura na região”, comenta 
a supervisora de Bibliotecas Públicas 
do Município de Formiga, Heloisa Silva 
Sousa Pinheiro.

poços-caldenses
Bibliotecas implantadas no edital 

anterior já estão em funcionamento. 
É o caso de Poços de Caldas, mais 
precisamente a zona leste da cidade, 
que conta, desde o ano passado, com 
mais um espaço para leitura.

Trata-se da Biblioteca Municipal 
Doutor Marcus Vinícius de Moraes, 
inaugurada nas antigas dependências 
do Centro Social Urbano e também do 
Campus do Instituto Federal do Sul 
de Minas.

A biblioteca leva o nome do doutor 
Marcus Vinícius – advogado, poeta e 
presidente da Academia Poços-Calden-
se de Letras. O projeto de instalação foi 
contemplado com o edital de Criação 
de Bibliotecas Públicas Municipais do 
governo de Minas, recebendo investi-
mentos no acervo com os mais de mil 
itens entre livros de impressão comum, 
Braille, CD’s, DVD’s e audiolivros, 
previstos no edital. O espaço funciona 
diariamente das 8h às 18h e já tem 
leitores e frequentadores assíduos.

O secretário municipal de Cultura, 
Hudson Vilas Boas, destaca: “Uma 
região densamente povoada, que já 
tem um bom hábito de leitura e, agora, 
a inauguração do espaço em 2016 pos-

sibilitou ainda maior acesso à cultura e 
à leitura”, diz.

Vilas Boas ressalta que as biblio-
tecas públicas difundem os espaços 
de cultura, levam uma interação entre 
o poder público e a sociedade e dão 
oportunidades para o contato com o 
mundo da leitura. “Para tanto é preciso 
criarmos condições de cativar um pú-
blico que tem diversos segmentos que 
se espalham por faixa etária, nível de 
escolaridade e condição socioeconô-
mica”, completa.

O secretário acredita que os indi-
cadores de leitura, pesquisa realizada 
pela Fundação Biblioteca Nacional 
que tem Poços de Caldas entre os 
melhores do país, deverão ter um salto 
significativo, inclusive em relação ao 
número de bibliotecas por habitante.

No último edital de Criação de 
Bibliotecas Públicas Municipais foram 
implantadas bibliotecas, nas cidades 
de Açucena, Perdizes, Poços de Cal-
das, Poté, Senhora dos Remédios, 
Tiros e Uberaba. De acordo com dados 
do recadastramento 2015, realizado 
pelo Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas Municipais, hoje, ao todo exis-
tem 806 bibliotecas em 740 municípios.

As bibliotecas públicas são o 
equipamento cultural mais presente 
nos municípios brasileiros. Segundo 
dados do Ministério da Cultura, 98% 
das cidades possuem pelo menos uma 
biblioteca pública.

Minas Gerais possui a maior rede 
do país, contando, hoje, com quase 
800 bibliotecas municipais cadastra-
das. O Sistema Estadual de Biblio-
tecas Públicas Municipais de Minas 
Gerais atende a uma rede de mais 
de 800 bibliotecas em todo o estado, 
com doações de acervo, exposições 
itinerantes, assessorias técnicas e 
capacitação de gestores.

As cidades vão receber
bibliotecas pois foram

contempladas pelo edital de
criação de bibliotecas Públicas
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Oportunidades de educação
sustentável na Grande BH

representantes da fucam, prefeitura de esmeraldas e cdl esmeraldas, se reúnem para tratar de ações no município
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http://www.fucam.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O ex-presidente da Usiminas 
e atual presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), Mar-
co Antônio Castello Branco, deve 
receber em audiência, no próximo 
mês, uma comissão formada pelo 
prefeito de Ipatinga, Sebastião 
Quintão, e empresários da cidade. O 
objetivo é discutir providências para 
a expansão do Distrito Industrial do 
município.  

Quintão solicitou a agenda, 
pessoalmente, ao dirigente do or-
ganismo estadual ao receber em 
seu gabinete uma comitiva de dire-
tores da Associação das Empresas 
Estabelecidas no Distrito Industrial 
de Ipatinga (Aemdi). Durante o 
encontro, os empresários também 
pediram suporte à nova administra-
ção para construção do Centro de 
Apoio ao Trabalhador (CAT), além 
de melhorias no sistema de trânsito 
que atende o Distrito, entre outras 
reivindicações.  

Estiveram com o prefeito o presi-
dente da AEMDI, Ismael Coelho de 
Jesus, também diretor da empresa 
Hiper Motos; o diretor Administrativo 
da entidade, Eduardo Antônio de 
Pinho (Patty Painéis), e os membros 
do Conselho Fiscal Marco Aurélio de 
Alacoque (Formare) e Carlos Alberto 
Figueiredo Guerra (Deguste Distri-
buidora de Alimentos). A reunião 
foi acompanhada ainda por dois 
secretários municipais, Célio Aleixo 
(Desenvolvimento Econômico e 
Turismo) e Gilmar Luciano Alves 
(Serviços Urbanos e Meio Ambien-
te), mais o Analista de Relações 
Empresariais da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), 
Luiz Sérgio Martins Júnior.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da 
Secretaria de Governança Social e da Secretaria de 
Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Cultura, prepara o lançamento do projeto “Cidadão do 
Futuro”, que chegará em breve para substituir o “Qualifi-
car” – programa que não está cumprindo satisfatoriamente 
sua função social e gera altos custos para o município 
devido ao pagamento de aluguéis.

O novo projeto chega numa perspectiva Intersetorial 
para promover formação e empregabilidade. Ações de 
empreendedorismo serão fomentadas na perspectiva da 
capacitação cidadã, levando em consideração as espe-
cificidades de cada comunidade.

descentralização
A intenção da prefeitura é evitar que o cidadão gaste 

com deslocamentos e possa aprender algo que eleve 
sua condição financeira por meio do acesso à renda e ao 
trabalho. Todas as ações estão sendo planejadas com a 
participação de representantes do Conselho Municipal de 
Assistência Social por meio de uma comissão específica.

 O objetivo do ‘Cidadão do Futuro’ é colocar a forma-
ção próxima do cidadão e ofertar a inclusão produtiva. 
“Nosso objetivo é exatamente repensar a oferta desta 
inclusão e o acesso das pessoas aos cursos que serão 
oferecidos”, esclarece a Secretária de Governança Social, 
Patrícia Dias, que em comum acordo com o Secretário de 
Governança do Desenvolvimento Econômico, Cultura e 
Turismo, Antônio Eugênio, diz que o “Cidadão do Futuro” 
é parte importante da mudança planejada. A preocupação 
com a qualificação é o foco na cidadania. “Estaremos 
também em parceria com o Senai, usando a estrutura e 
metodologia da entidade para formar e qualificar o jovem 
para o mercado de trabalho”, afirmou Antônio Eugênio.

A gestão do programa “Cidadão do Futuro”, bem como 
uma das unidades do programa vão funcionar no novo 
endereço da secretaria que, em breve, será transferida 
para sede própria no Bairro Bom Jesus.

Público, prefeitura de Jf e escolas
aprovam desfiles no Parque de exposições

A transferência dos desfi-
les oficiais das escolas 
de samba de Juiz de 
Fora para o Parque de 
Exposições superou as 

expectativas. O primeiro ano do novo 
formato de Carnaval foi aprovado 
pelo público que prestigiou a progra-
mação nos dias 17, 18 e 19 e pelos 
foliões que desfilaram na Passarela 
do Samba em 2017. A Prefeitura e 
a Liga Independente das Escolas 
de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) 
também fizeram avaliação positiva.

“A estreia mostrou que a mu-
dança foi acertada. Alguns pon-
tos podem ser ajustados para 
aprimorar ainda mais o formato. 
Porém, as vantagens do Parque 
de Exposições são inegáveis. 
Além de reduzir os transtornos 
na dinâmica urbana, que sofria 
com as interdições de trânsito na 
Avenida Brasil, um dos principais 
corredores de tráfego da cidade, o 
novo espaço de desfiles garantiu 
melhores condições técnicas para 
as apresentações e mais conforto 
e segurança para o público”, de-
clarou o prefeito Bruno Siqueira. 

O presidente da Liesjuf, Mar-
cos Tadeu Soares, destacou a 
eficiência do projeto na área de 
segurança, elogiando a atuação 
da Polícia Militar (PM) e do Corpo 
de Bombeiros. Entre os pontos que 
podem ser aprimorados, Marcos 
citou a criação de entradas ex-

clusivas para os foliões e melhor 
resolução na dispersão. 

Para a cabeleireira Erinéia 
Adalberto, uma das principais 
vantagens do novo formato foi a 
liberdade de sair da arquibancada 
para ir até a praça de alimentação: 
“É bem melhor não ficar parada a 
noite toda aqui. A gente sai e circula 
um pouco lá fora, faz um lanche e 
volta com a pulseira no braço”. A 
professora Elídia Magal elogiou as 
linhas extras de ônibus para o Par-
que de Exposições: “Quando soube 
que os desfiles seriam aqui, fiquei 
preocupada com o acesso. Mas 
funcionou bem. Eu, pelo menos, 
não tive dificuldade para chegar”. 

A aposentada Selma Fernan-
des, moradora no Bairro Santa 
Terezinha, estava satisfeita com 
a novidade: “Maravilhoso esse 
Carnaval. Tem que continuar aqui, 
porque não dá briga nem confu-
são”. A foliã Elisabeth Ferreira, 
que desfilou na Escola de Samba 
Feliz Lembrança, fez coro: “Está 
muito bom o desfile. Apesar de ter 
ficado longe para algumas pesso-
as, aqui está mais organizado e 
com segurança. Está muito bom”. 
A segurança foi um dos pontos 
altos para o funcionário público 
aposentado Júlio Cesar Pyrami-
des: “O que eu esperava está 
acontecendo: um ponto ótimo, 
tranquilo e seguro. Não tinha outro 
lugar melhor”.

o desfile foi realizado na Passarela do samba
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coronel fabriciano
vai lançar projeto

“cidadão do futuro”

Prefeito de ipatinga quer a expansão do distrito industrial

O atual Distrito Indus-
trial de Ipatinga re-
úne 37 empresas, 
que geram cerca 

de 1.300 empregos diretos, 
ocupando uma área de 
200 mil metros quadrados. 
A área pretendida para 
a expansão é três vezes 
maior, mas há um caminho 
burocrático a ser percorri-
do para sua preparação e 
ocupação.

Lembrando que nos úl-
timos dias convocou sua 

assessoria técnica para eli-
minar uma série de entraves 
que dificultavam projetos 
importantes na área de 
construção civil, o prefeito 
Sebastião Quintão reafir-
mou que sua administração 
“está compromissada com 
um novo tempo de desen-
volvimento para a cidade e 
tudo fará para acelerar os 
negócios da iniciativa priva-
da, dentro dos limites da lei”. 
Bem-humorado, ele chegou 
a brincar: “Se preciso, va-

mos trocar todos os móveis 
da prefeitura, acabar com as 
gavetas. Nada mais vai ficar 
parado nas repartições, sem 
decisão”, comprometeu-se, 
para acrescentar que “os 
processos que dependem 
do poder público precisam 
ter início, meio e fim, seja 
ele qual for”. 

A nova administração de 
Ipatinga encontrou engave-
tados mais de 170 pedidos 
para implantação de novas 
empresas no município.

novo distrito
sebastião Quintão recebeu uma comitiva de 

diretores da Associação das empresas estabele-
cidas no distrito industrial de ipatinga (Aemdi)
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A cegonha passeou nova-
mente no zoológico de 
Belo Horizonte. A primata 
Imbi está grávida do seu 

segundo filho. A notícia da chega-
da do novo membro na família foi 
confirmada no último dia 22, pela 
Fundação Zoo-Botânica de Belo 
Horizonte (FZB-BH). 

Segundo a bióloga Vivian Tei-
xeira Fraih, responsável pelos 
mamíferos do zoo, desde o final 
do ano passado, a gorila começou 
a apresentar mudanças no com-
portamento, ficando mais arredia, 
quieta e rejeitando alimentos que 
fazem parte da dieta. A partir dis-
so, os cuidadores começaram a 
observá-la com mais frequência 
e resolveram fazer um teste de 
gravidez, daqueles comprados em 
farmácia e que faz o diagnóstico a 
partir da urina. 

O primeiro teste, realizado no 
final de janeiro, comprovou que 
a Imbi estava grávida, porém os 
biólogos decidiram fazer outro 
exame neste mês de fevereiro. No-
vamente, o resultado foi positivo. 
Pela dificuldade de coletar a urina 
do animal, a gravidez da gorila só 

foi confirmada nesta semana. Este 
será o segundo filho da primata 
com o macho Leon e a previsão 
é para que ele nasça em março. 
“Como não tem como pegar o 
animal para fazer uma ultrassom, 
fica difícil precisar uma data para 
o parto”, destaca Vivian.  

O primeiro filho do casal cha-
ma-se Jahari e nasceu em dezem-
bro de 2014. Segundo informações 
da FZB-BH, o filhote está crescen-
do bem e o pai ajuda nos cuidados. 
“Leon é carinhoso e cuidadoso”, 
contou a bióloga. 

Família gorila
O zoológico de Belo Horizonte 

tem cinco animais da espécie 
Gorilla gorilla gorilla, conhecidos 
popularmente como gorila da pla-
nície ocidental.

A família tem como membros o 
macho Leon; duas fêmeas, Imbi e 
Lou Lou; e os dois filhotes Jahari 
e Sawidi. Um fato curioso sobre 
os pequenos é que eles foram os 
primeiros da espécie a nasceram 
em cativeiro na América Latina. 

A família gorila começou a ser 
formada em 2013, quando Leon 
chegou, após a morte do Idi Amin. 
Neste mesmo ano, a Lou Lou tam-
bém veio para BH e a Imbi já estava 

no local. Já os filhotes, ambos do 
Leon, nasceram em 2014, sendo 
que a primeira é a mãe de Sawidi 
e a segunda, de Jahari.   

Notícia ruim
Além da Imbi, a gorila Lou Lou 

também estava grávida do seu 
segundo filho, porém ela abortou 
na manhã de quarta-feira (22). Se-
gundo Vivian, a primata estava bem 
e comendo normalmente quando a 
fatalidade aconteceu. 

De acordo com a bióloga, a 
gorila ainda está com o filhote, 
atitude normal à raça, e ainda não 
se sabe o que pode ter causado a 
morte. “Precisamos aguardar ela 
soltar a cria e isso pode demorar 
de dias a semanas”.

Os cuidadores irão observar 
o grupo para notar possíveis mu-
danças no comportamento dos 
animais. Vivian disse que até o 
momento a reação do grupo é 
normal, porém caso aja alguma 
alteração, equipe vai agir para 
evitar maiores danos. “Os animais 
sentem quando algo ruim aconte-
ce”, disse. A bióloga explicou que o 
aborto foi apenas uma fatalidade e 
a Lou Lou passa bem. “Ela é uma 
fêmea saudável, em breve poderá 
ter outros”, finalizou.

O  Projeto de Lei de auto-
ria do deputado estadual 
Arlen Santiago, que tem 
como objetivo tornar mais 

ágil a troca de informações sobre 
a transferência de propriedade 
de veículos, foi sancionado em 
dezembro de 2016, tornando-se a 
Lei 22437/16.

A proposta dispõe sobre a 
transferência de propriedade de 
veículos no ato do reconhecimento 
das firmas do vendedor e do com-
prador apostas no Certificado de 
Registro de Veículo (CRV).

De acordo com a Lei, a comuni-
cação ao Detran deverá ser realizada 
por meio eletrônico, sem ônus para 
os usuários do serviço notarial, e em 
30 dias a partir da venda do veículo.

Para o deputado Arlen “a comu-
nicação de venda é um processo 
de registro de informação no 
Detran sobre a transferência da 
propriedade de um veículo, a qual 
tem como finalidade eximir o antigo 
proprietário de responsabilidade 
sobre o veículo vendido, quanto a 
pagamento de multas, pontuação 
na carteira de habilitação, paga-

mento de IPVA e indenização por 
acidente de trânsito, entre outros”.

“O objetivo é desburocratizar 
e conferir celeridade ao processo 
de transferência de propriedade de 
veículos nos casos em que o ven-
dedor e o comprador compareçam 
em cartório para reconhecerem 
suas firmas no CRV. Tal procedi-
mento conferirá maior segurança 
para ambas as partes na transa-
ção de venda de veículos e ainda 
assegurará ao próprio Estado a 
correta identificação de seus pro-
prietários”, concluiu o deputado.

zoológico de beagá
ganhará novo membro

Nascimento está previsto para março

A gorila imbi está com aproximadamente seis meses de gestação
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Prefeitos do Norte de Minas discutem
revitalização do Rio São Francisco

P refeitos do Norte de Minas 
reuniram-se semana pas-
sada, para planejar conjun-
tamente com o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do São Francisco 
(CBHSF) uma cerimônia para as-
sinatura de um “Pacto Federativo 
Institucional para a Revitalização da 
Bacia Rio São Francisco: Minas pe-
las Águas do São Francisco”. Esse 
encontro tem o objetivo de assegurar 
parte dos 900 milhões anunciados 
pelo Ministério da Integração Na-
cional para a revitalização de toda 
a Bacia, para o território mineiro, 
considerado Alto São Francisco.

O cenário de escassez hídrica 
revela a necessidade e urgência 
de ações conjuntas e interligadas, 
para minimizar os efeitos e im-
pactos catastróficos aos recursos 
hídricos e consequentemente, aos 
usuários, sociedade civil e poder 
publico. O alerta foi emitido em 
2015, quando a capacidade da re-
presa de Três Marias atingiu 2,5%. 

Dos 508 municípios, distribuí-
dos nos 7 Estados que compõem 
a Bacia do Rio São Francisco, 
240 estão localizados em Minas 

Gerais, inclusive a nascente em 
São Roque de Minas e somos res-
ponsáveis em ofertar em mais de 
72% das águas do Rio São Fran-
cisco em quantidade e qualidade. 
Nesse sentido, o Rio São Francisco 
representa a capacidade hídrica 
dos mineiros, mas, especialmente, 
da população impactada direta-
mente, ribeirinhos e pescadores 
que dependem simbolicamente e 
economicamente do Rio para viver.

O encontro está sendo pla-
nejado para o próximo dia 10 de 
março em Januária e a expectati-
va do CBHSF e dos Prefeitos da 
Associação de Municípios da Área 
Mineira da Sudene (Amams) e 
Associação de Municípios da Ba-
cia do Médio Francisco (Ammesf) 
é contar com a assinatura dos 
representantes da Secretaria das 
Cidades e Integração Regional 
(Secir), Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Semed), Deputa-
dos (as) que representam a região, 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf), além 
do governo federal, por meio do 

Ministério da Integração Nacional.  
O presidente da Ammesf, pre-

feito de Lagoa dos Patos, José 
Raul Reis diz que “somente a força 
da união de esforços pode pactu-
ar no próximo dia 10, um amplo 
acordo de cooperação, mostrando 
a outras esferas de governos que 
estamos organizados em torno das 
prioridades da região, e, dentre as 
nossas prioridades elencamos a 
segurança hídrica para garantir o 
consumo humano e servir de base 
para a sustentação de outros pro-
jetos estruturantes e necessários 
para o desenvolvimento econômico 
da região, como o projeto Jequitaí”, 
argumentou o presidente. 

A coordenadora da Câmara 
Consultiva Regional do Alto São 
Francisco, Sílvia Freedman Ruas 
Durães explicou que o papel do 
órgão é de atuar de forma autôno-
ma e que o orçamento da entidade, 
cerca de 90 milhões/ano são pro-
venientes da tributação pelo uso da 
águas pelos diversos usuários e, 
apesar, de não ser suficiente para 
toda a demanda, os recursos são 
revertidos em projetos hidroam-
bientais e de saneamento básico 
dos municípios integrantes a Bacia.  

“As prefeituras podem solici-
tar, por ocasião de abertura do 
edital, ao CFBSF, a elaboração do 
projeto de saneamento ambiental, 
que custa em torno de 250 a 300 
mil e a partir daí buscar junto ao 
Governo Estadual e ou Federal 
os recursos para viabilização do 
mesmo”, explicou. 

Fernando Brito, chefe de ga-
binete da Codevasf em Minas 
Gerais, falou das ações e projetos 
do órgão; “em parceria com as 
prefeituras e deputados da região 
estão sendo viabilizadas obras de 
barraginhas, curvas de nível, ater-
ros sanitários e produção e comer-
cialização de mel e outros, voltados 
para a agricultura familiar. Além de 
grandes projetos como Jequitaí, 
Congonhas, Berizal por meio dos 
governos estadual e federal”, ex-
plicou Brito que parabenizou pela 
iniciativa o Cfasf e dos prefeitos, 
colocando a Codevasf à disposição 
para o que se fizer necessário na 
organização do evento.A reunião contou com a presença de prefeitos
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Governador entrega 38 veículos
de resgate ao Corpo de Bombeiros
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do Pimentel entregou 
em Belo Hor izonte, 
35 novas Unidades de 
Resgate e três moto-

cicletas ao Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais. A aqui-
sição de novas viaturas está 
inserida nas ações do programa 
de revitalização e reequipamen-
to do CBMMG, com objetivo de 
melhorar a frota e dar mais con-
dições de atendimento ao setor 
de urgência e emergência. 

Com investimento de R$ 4,6 
milhões, dos quais R$ 2,6 mi-
lhões são oriundos da Taxa de 
Incêndio, a aquisição de novas 
unidades é mais uma demanda 
da população recebida durante 
os Fóruns Regionais de Governo.

Pimentel ressaltou o trabalho 
de sua gestão para valorizar o 
servidor público estadual e ga-
rantiu que todos os direitos serão 
preservados, apesar de pressões 
em contrário.

“Estamos vivendo a maior 
crise política e institucional da 
história do Brasil. Estamos vendo 
ao nosso lado estados fortes se 
dissolvendo à luz do dia, serviços 
públicos entrando em colapso, 
uma pressão enorme de setores 
da sociedade para que seja feito 
um ajuste fiscal que, se for feito 
da maneira como está sendo 
apregoada em Brasília, vai piorar 
ainda mais a crise que estamos 
vivendo”, disse.

O governador reafirmou que 
Minas não cederá às pressões. 
“Minas está se erguendo para 
dizer não. Não queremos fazer 
um ajuste que custe o colapso 
dos recursos públicos, não va-
mos sacrificar os direitos dos 
servidores públicos, especial-
mente daqueles que escolheram 
a carreira militar, que colocam a 
própria vida em risco”, afirmou.

“Equilibrar as contas públicas 
é mais do que necessário, é um 
objetivo nosso e estamos reduzin-
do o nosso déficit a cada virada 
do ano. Vamos continuar preser-
vando os direitos dos servidores 
públicos porque não existe servi-
ço público se não tiver servidor”, 
completou o governador.

 Recuperação fiscal
O governador entende que a 

proposta de ajuste fiscal apresen-
tada pelo Governo Federal, apesar 
de ajudar os estados em situação 
de dificuldade, “elenca contrapar-
tidas duríssimas com os serviços 
públicos dos estados”.

E, segundo ele, “impõe aos 
estados a obrigação de privatizar 
as suas empresas públicas como 
se isso fosse uma receita milagrosa. 
Ora, é como se faltasse comida na 
sua casa e você vendesse o fogão 
para solucionar o problema. Mas 
você vai fazer a comida onde? Nós 
temos empresas públicas muito 
competentes, que estão melho-
rando a cada dia, Cemig, Copasa, 
Codemig e outras. Privatizar para 
quê? Qual é o objetivo dessa 
pressão para que o Estado venda 
suas empresas mais eficientes para 
resolver um problema que nós po-
demos resolver ao longo do tempo, 
se houver boa vontade do governo 
federal? Minas está em alerta e 
vamos defender na Câmara Federal 
a retirada das contrapartidas exces-
sivas que vão prejudicar o povo de 
Minas Gerais”, garantiu.

 
Entrega

Fernando Pimentel ressaltou 
que a entrega de veículos para 
o Corpo de Bombeiros melhora a 
qualidade do atendimento à popu-
lação. “Um Corpo de Bombeiros 
Militar bem equipado, bem trei-
nado, motivado, bem orientado é 

tudo que a população precisa para 
assegurar tranquilidade e paz nos 
momentos mais necessário, e é aí 
que o Bombeiro mostra a sua pre-
sença, a sua necessidade”, disse.

O governador também desta-
cou a importância das emendas 
parlamentares como mecanismo 
“da boa política”. “Estamos entre-
gando viaturas que vão para o in-
terior do Estado graças a emendas 
dos deputados. Escuto críticas ao 
mecanismo das emendas como se 
isso fosse uma forma atrasada de 
fazer política, mas é ao contrário. 
É a forma mais legítima que existe 
para fazer política, usando os recur-
sos públicos da forma mais correta 
por aqueles que são os represen-
tantes mais legítimo da população 
do nosso Estado”, completou.

O comandante geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Luiz Henri-
que Gualberto, lembrou a importân-
cia de se renovar a frota da corpo-
ração. “O Corpo de Bombeiros está 
presente em 63 municípios. Desses, 
vamos substituir a metade (da frota) 
e já tem projeto para que todas as 
viaturas sejam incorporadas em 
todas as cidades. No ano passado, 
também distribuímos viaturas e re-
novamos 20% da frota. É importante 
atingir todos os municípios e a frota 
por completo”, avaliou.

As viaturas serão distribuídas 
a 30 municípios do interior e irão 
reforçar a frota da corporação nos 
atendimentos de urgência e emer-
gência em todo estado.

fernando Pimentel: “estamos vivendo a maior
crise política e institucional da história do brasil”

Processo de transferência 
de propriedade de veículos

deputado
Arlen

santiago
é o autor

do projeto
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‘Romance negro’. Depois de 
longo silêncio desde “Suprema 
felicidade” (2010), seu último filme, 
Arnaldo Jabor volta ao cinema com 
uma obra inspirada no livro “Roman-
ce negro”, de Rubem Fonseca.

A prostituta e o gigolô. Guta 
Stresser viverá uma prostituta no 
longa “Bamo nessa?”, Road movie 
com roteiro de Matheus Souza e 
direção de Daniel Lieff. No filme, a 
personagem prestará conta dos ser-
viços sexuais a um gigolô vivido por 
Stepan Nercessian. “Me diverti hor-
rores nas filmagens com ele, conta a 
atriz. Também estrelam a produção 
Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro.

O articulador. Gilmar Mendes 
está ativo e articulando a indicação 
para as duas novas vagas do TSE, 
que serão abertas dentro de dois 
meses.

Delação aérea. Henrique Cons-
tantino, da Gol, está negociando 
uma delação premiada.

posto de gasolina. Já são cinco 
os consórcios – três brasileiros e 
dois estrangeiros – que estão sendo 
formados para entrar na BR Distri-
buidora. Negócio de R$ 12 bilhões 
pela metade do capital.

Campeão contra o álcool. 
Quem assistiu ao filme “Mais forte 
que o mundo”, a história de José 
Aldo, lembra da infância difícil do 
lutador, com o pai alcoólatra. Pois o 
campeão de MMA topou ser padri-
nho do bloco Alegria Sem Ressaca, 
que se concentra, mas não sai, em 
Copacabana e faz prevenção ao uso 
de drogas e abuso de álcool.

Eike careca. Do escritor Flávio 
Moreira da Costa, de 75 anos, autor 
dos livros “As armas e os barões” e 
“O equilibrista do arame farpado”, 
pelo menos dois dos maiores escri-
tores brasileiros, Machado de Assis 
e Lima Barreto, se fossem vivos e 
presos por alguma razão, não teriam 
direito à prisão especial e seriam hu-
milhados, com os cabelos raspados.

Lacerda, a biografia. O livro 
sobre Carlos Lacerda (1914-1977), 
de Mário Magalhães, autor da bio-
grafia de Carlos Marighella, ficou 
para 2018. A Cia. das Letras e o 
autor optaram por um projeto maior, 
biográfico.

Jobim relançado. Em comemo-
ração aos 90 anos de nascimento 
de Tom Jobim, dois clássicos ál-
buns do maestro, “Urubu” (1976) e 
“Terra Brasilis” (1980), voltarão aos 
catálogos da Warner Music este 
ano. O produtor Carlos Alberto Sion 
coordena o relançamento.

c A n A l   A b e r t o

condenAdo

contAs de luz ficArão sem
cobrAnÇA eXtrA Até fim de Abril

câncer entre JoVens

A 8ª Vara Cível de Niterói, Rio de Janeiro, 
condenou o médico Wagner de Moraes, marido de 
Ângela Bismarchi (aquela que se orgulha de já ter 
feito 45 cirurgias plásticas) a indenizar em R$ 19 mil 
uma auxiliar de escritório que o contratou para retirar 
gordura da barriga. A juíza Beatriz Pantoja afirma 
que a paciente, que ficou com uma “grande cicatriz”, 
passou por “profundos sofrimentos, vários dias de 
internação, sem contar o risco de morte”. A modelo 
Raquel Santos, de 28 anos, morreu após fazer cirurgia 
no rosto, em janeiro, e Moraes era o médico. A Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que ele não é 
“credenciado nem titulado” para fazer tais cirurgias.

As contas de luz deverão manter a bandeira tari-
fária verde, que não implica em custos extras para os 
consumidores, ao menos até o fim de abril, projetou 
o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), Romeu Rufino. As bandeiras amarela e 
vermelha, que são acionadas quando há uma menor 
oferta de energia no sistema, geram a cobrança de 
um valor extra por cada kilowatt-hora consumido.

O câncer é a segunda maior causa de morte de 
adolescentes e adultos jovens (de 15 a 29 anos) no 
Brasil, atrás somente de “causas externas”, como 
acidentes e mortes violentas. Entre 2009 e 2013, 
17,5 mil jovens brasileiros morreram por causa da 
doença. Os dados serão divulgados semana que 
vem, pelo Inca e Ministério da Saúde.

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

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

trincheira em contagem vai aliviar
trânsito na cidade industrial e região

iPtu em nova lima
terá 7% de desconto

Em parceria com a Prefeitura 
de Contagem, a Autopista Fernão 
Dias, administradora do trecho da 
BR-381 que liga Minas Gerais a 
São Paulo, elaborou o projeto para 
construção de uma trincheira no 
km 477 da rodovia federal, no en-
troncamento com a Avenida David 
Sarnoff, no bairro Cidade Industrial. 

O investimento de R$ 25 mi-
lhões será feito pela concessioná-
ria para aliviar um dos gargalos no 
trânsito do município. A previsão é 
a de que as obras comecem em 
abril e sejam concluídas em um 
ano e meio.

Será uma nova alternativa 
viária ligando as regionais Indus-
trial (bairros Amazonas e Jardim 
Industrial) e Riacho (bairro Incon-
fidentes), retirando parte do tráfego 
pesado na Cidade Industrial. A 
intervenção será fundamental para 
a revitalização do Distrito Industrial 
Juventino Dias, o mais antigo de 
Minas e um dos mais importantes 
da América Latina.

A Autopista Fernão Dias teve 
a parceria da Autarquia Munici-
pal de Trânsito e Transportes de 
Contagem (Transcon) na elabora-

ção do projeto, que foi aprovado 
pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). Antes de 
iniciar o processo de contratação 
da empresa que executará as 
obras, o diretor superintendente da 
concessionária, Helvécio Tamm de 
Lima Filho, se reuniu com o prefeito 
Alex de Freitas para alinhar o pla-
nejamento das intervenções.

O projeto não prevê a neces-
sidade de desapropriações para 
construção da trincheira na BR-
381. A Prefeitura de Contagem vai 
garantir junto à Cemig e Copasa 
as condições operacionais para 
as obras. Também promoverá 
a liberação de licenças ambien-
tais e coordenará o trânsito para 
reduzir os impactos durante as 
intervenções. Alex de Freitas res-
salta que está buscando parcerias 
com Autopista Fernão Dias e ANTT 
para mais obras viárias, entre elas 
os viadutos da Hípica e Carrefour 
(construção de alças e ampliações 
laterais).

Alex de freitas: “Autopista
fernão dias vai investir r$ 25
milhões na ligação entre as

regionais industrial e riacho”

As guias para o recolhimento 
do IPTU 2017 em Nova Lima serão 
entregues via Correios. O cidadão 
também poderá retirar a 2ª via 
online, basta acessar o site: www.
novalima.mg.gov.br e clicar em 
Para Cidadão – Portal Tributário e 
escolher a opção 2ª Via do IPTU.

O contribuinte poderá optar por 
pagar em cinco parcelas consecuti-
vas ou à vista, com 7% de desconto. 
Os vencimentos serão sempre no dia 
10 de cada mês, a partir de março. 

É importante que o cidadão con-
fira, ao receber a guia de IPTU, as 
informações lançadas como o uso 
do imóvel, área do terreno e área 
da edificação, nome do proprietário, 
mensagem sobre a situação fiscal, 
etc. Se houver alguma divergência, 
procure o Departamento de Cadas-
tro Imobiliário, antes do vencimento 
da Cota Única / 1ª Parcela, para a 
devida correção. O desconto à vista 
incide apenas sobre o IPTU e não 
sobre as taxas. 

Atenção
Nos processos de revisão aber-

tos após 10 abril de 2017, somente 
serão alterados os dados cadas-
trais para fins de IPTU do próximo 
exercício. 

Isenção social para os Contri-
buintes com idade igual ou superior 
a 60 anos e renda até 03 salários 
mínimos conforme Leis 2029/2007 
e 2246/2011. Os critérios para o 
benefício são: o imóvel ser de uso 
residencial, cujo morador comprove 

ter idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, uma renda máxi-
ma equivalente a 03 (três) salários 
mínimos (R$ 2.811,00) e não possua 
outros imóveis.

A renda deverá ser devidamente 
comprovada através de “Extrato do 
Benefício Social de Aposentadoria 
ou Pensão”, “Contra-Cheque”, etc.

Para garantir o direito ao bene-
fício, o contribuinte deverá compa-

recer ao Plantão do IPTU munidos 
da guia de IPTU e das cópias: da 
carteira de identidade, CPF e do 
comprovante de renda e deverá 
preencher o requerimento para a 
concessão do benefício. Isenção 
social para os imóveis residenciais 
de categoria baixa, conforme as Leis 
2029/2007 e 2246/2011.

informações: (31) 3541-4340
ou 3541-4346.
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Pedido de revisão do cadastro imobiliário:

O pedido de revisão do cadastro imobiliário poderá ser realizado 
até 10 de abril. Após essa data, somente serão alterados os dados 
cadastrais para fins de IPTU do exercício referente a 2018.

Se houver divergências no lançamento, o contribuinte deverá 
solicitar a revisão cadastral. Para garantir o seu direito ao desconto 
de 7% (sete por cento) na Cota Única, o processo administrativo 
deverá ser aberto até o dia 10/04/2017. 

Informações pelo telefone: 31 3541-4338 ou 3541-4341 (De-
partamento de Cadastro Imobiliário).

o consultor político e o articulista do edição do brasil, rodrigo
flausino com o prefeito Alexandre Kalil em evento jurídico da capital
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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

A equipe de natação do Minas foi ofi-
cialmente apresentada para esta tempora-
da. Atletas e comissão técnica participaram 
da cerimônia no Parque Aquático CVC, no 
Minas I, e receberam palavras de incentivo 
e de apoio do presidente do Clube, Ricardo 
Santiago, do diretor geral de Esportes, 
Carlos Antonio da Rocha Azevedo, e do 
diretor de Natação, Hélio Valente Lipiani.

O time minastenista, que passa por 
uma reformulação, conta com atletas 
como Ítalo Manzine, Henrique Martins, 
Miguel Valente e Kaio Márcio, que dis-
putaram os Jogos Olímpicos Rio 2016, 
com jovens promessas das categorias 
de base e com sete novos nadadores: 
Evandro Silva, Leonardo Alcover, Andre-
as Mickosz, Guilherme Ocampo, Marco 
Antonio Ferreira Junior, Bruna Rocha e 
Diogo Villarinho, que retorna ao Minas 
após um ano fora. O técnico principal é 
Sérgio Marques, que também chegou ao 
Clube nesta temporada.

O presidente Ricardo Santiago de-
sejou a todos os nadadores um ótimo 
ano e início de ciclo olímpico. “A equipe 
está passando por uma renovação, e, 
nesses momentos, surgem dúvidas 
sobre aonde chegar e como fazer. Mas, 
deixamos claro que vocês terão todo o 
nosso apoio. O Sérgio está iniciando um 
novo ciclo, e nós acreditamos muito em 
vocês. Está começando uma nova fase 
para a equipe e novas fases represen-
tam também novas oportunidades. Nós 
vamos fazer o nosso melhor e tudo que 

for possível para que vocês alcancem os 
seus objetivos. A equipe multidisciplinar 
dará todo suporte necessário para o de-
senvolvimento de vocês. Desejo a todos 
um ótimo trabalho”.

Hélio Valente Lipiani, diretor de Nata-
ção do Minas, também desejou sucesso 
para os nadadores e para a comissão 
técnica. “Cresci aqui no Clube e fico 
feliz em estar aqui com vocês. Desejo 
que alcancem os objetivos traçados e 
tenham satisfação em estarem aqui no 
Clube. Muito sucesso a todos”.

O nadador olímpico e capitão Miguel 
Valente, que iniciou a sua carreira no 
curso básico de esportes do Minas e 
passou por todas as categorias de base, 
agradeceu o apoio da diretoria. “Agrade-
ço, em nome de todos, pelo apoio e pela 
oportunidade. Estamos empolgados para 
o início de mais um ano e de mais um 
ciclo olímpico. Eu comecei na base e hoje 
poder ser referência para os meninos 
da base é muito bom e uma forma de 
retribuir tudo que o Clube já fez por mim 
em todos esses anos. Vamos trabalhar 
para alcançar os melhores resultados”.

O Minas já está em ritmo intenso 
de treinos para as competições da 
temporada. O objetivo principal para os 
primeiros meses do ano é a disputa do 
Troféu Maria Lenk, previsto para maio. 
A competição será seletiva para o Cam-
peonato Mundial de Esportes Aquáticos, 
em julho, em Budapeste, na Hungria.

Fonte: Site MTC

engenheiro almeja disputar
a presidência do Atlético

 Sou atleticano apaixonado, 
como todos os outros tor-
cedores e sonho alto. Sou 

candidato a presidência do Atlético e, 
na direção do clube, vou usar toda a 
experiência adquirida, como engenhei-
ro, dirigente e administrador, para que 
tenhamos um time na exata grandeza 
de nossos sonhos. Há 40 anos, vivo pelo 
Atlético e sou conselheiro benemérito”, 
diz Fred Couto, 59 anos, mineiro de São 
Domingos do Prata, engenheiro formado 
pela Faculdade Kenned. Ele é diretor 
presidente da Direção Consultoria e 
Engenharia, que atua em todo o país, 
com obras em rodovias, aeroportos etc. 
Foi presidente da ABCE (Associação 
Brasileira de Consultoria de Engenharia) 
da área rodoviária. Casado, pai de três 
filhos, residente em Belo Horizonte. E, 
agora, almeja a presidência do Galo.

O pré-candidato à presidência 
do Atlético, faz uma reflexão em re-
lação à infraestrutura no país. “Uma 
das questões que mais afligem o 
Brasil, especialmente, os mineiros, 
é a precária infraestrutura rodoviá-
ria, problema que afeta desde as 
condições mínimas de locomoção 
do cidadão como a necessidade 
de transporte eficiente e rápido dos 
meios de produção e distribuição 
de produtos. O tema é pertinente 
a Minas Gerais, Estado que há 
muito tempo, luta pela moderniza-
ção de rodovias, como: o trecho 
da BR-381, entre Belo Horizonte 
e Governador Valadares, parte da 
BR-040, o Anel Rodoviário e pela 
construção do Rodoanel, para não 
falar em outras vias de traçado 
defasado e perigoso”.

Para ele, o país pode sair desse 
estrangulamento rodoviário sem 
desperdício de recursos. Não é pre-
ciso ir longe para constatar o quanto 
o país deixa a desejar no quesito 
transporte. Até em paises vizinhos, 
como Argentina e Uruguai, nota-se 

que houve um planejamento diferen-
te de infraestrutura, mais eficiente 
que a nossa. “Algumas rodovias no 
Brasil recebem recursos vultosos, 
com utilização não condizente com 
o investimento e as necessidades. 
As obras estruturadas, grandiosas 
e planejadas precisam ser feitas. 
É possível viabilizar estradas que 
atendam o maior número de pes-
soas e empresas e, assim, propor-
cionar a redução considerável do 
número de acidentes com mortes e 
incalculáveis prejuízos financeiros”. 
Couto lembra ainda que é por vias 
precárias que circulam as maiores 
riquezas do país. “Nosso PIB acaba 
diretamente afetado pela falta de 
estrutura de grande parte da malha 
rodoviária”.

Ele reconhece ser impossível 
realizar obras estruturadas e eficien-
tes sem gastar. Por isso, defende a 
eficiência do planejamento, dentro 
das necessidades e retorno de 
cada região. “Obras tacanhas nos 
envergonham, nos mostram a falta 
de visão, de pessoas que consigam 

enxergar o futuro e a necessidade 
de desenvolvimento estrutural do 
país”. E cita ainda o projeto que 
foi abaixo das expectativas, a Alça 
Sul, que liga a BR-356 à MG-030, 
executado para desviar o tráfego de 
quem vem do Rio de Janeiro pela 
356. “Deixa muito a desejar. Quem 
circula pelo trecho sabe o quanto a 
alça é ineficiente”. 

Para Couto a infraestrutura 
paupérrima se dá pela mentalidade 
ineficiente, ainda predominante em 
nosso país, que resulta no investi-
mento em obras baratas, incapazes 
de oferecer soluções”.  E reforça: 
“Há no Brasil muitas distorções que 
precisam ser revistas”. 

O candidato diz ainda que a so-
ciedade precisa refletir sobre quem 
está à frente de órgãos públicos 
e empresas privadas – que têm o 
poder de decisão nas mãos: “Nosso 
Estado e país só vão avançar de 
fato, se levar o desenvolvimento a 
todas as regiões e quando nossa 
mentalidade e ações mudarem”, 
conclui.

candidato deseja um brasil melhor

sonho de fred couto
é um dia ser

presidente do galo
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Natação do MtC recebe
apoio da diretoria para 2017

o time minastenista está passando por reformulação
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o início é favorável

A t lé t ico ,  Cruze i ro  e 
América já jogaram o 
número suficiente de 
partidas para que se tire 

as primeiras conclusões sobre 
os elencos montados na nova 
temporada.

Comecemos pelo Cruzeiro: 
o time terminou forte a tempo-
rada 2016, com a volta de Mano 
Menezes. Recebeu acréscimos 
de qualidade com a chegada de 
novos contratados, alguns até 
que jogaram pouco, como são 
os casos dos volantes Hudson 
e Lucas Silva. A volta de Mayke, 
a boa sequência de Alisson, a 
firmeza de Rafael no gol foram 
fatores positivos, assim como 
a vinda de Diogo Barbosa, bom 
lateral.

Haverá no Cruzeiro 
uma disputa ferrenha 
por posições e isso 
está muito visível. A 
boa fase do Henrique 

e do Arrascaeta comprovam que 
havia um pouco de acomodação 
entre aqueles considerados titu-
lares intocáveis.

Thiago Neves entra nesta 
dança com a qualidade conhe-
cida. Resta saber como ele está 
chegando depois da temporada 
em um país onde não se joga 
futebol de alto nível.

No Atlético, a saída de Lucas 
Pratto aliviou a tensão que havia 
entre o argentino e Fred pela po-
sição de centroavante. Fred ficou 
mais solto, mais confiante, que o 
diga o América.

Também no Galo, a disputa 
de posições é saudável, pois 
fica mais fácil a avaliação do 
Roger Machado. A grande 
aposta, Elias, precisa de mais 
ritmo, mas será peça importan-
te no meio-campo. Danilo cor-
reu por fora e ganhou espaço. 
A volta de Robinho qualifica 
ainda mais o ataque e Otero 
é candidato também a ficar 
no time.

Por fim, o América. Sua atua-
ção contra o Atlético foi elogiável 
até que tomou os dois gols no 
final que fizeram a goleada. Em 
alguns momentos o time mostrou 
progresso. Está mais aplicado e 

bem distribuído. A missão em 
2017 não é nada fácil. A 

Série B vai pegar fogo.
Trinta mil pessoas no 

Mineirão provaram que 
o público gosta de cam-

peonato regional. É preciso 
parar de falar mal dele.


