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De acordo com o professor titular 
do Departamento de Produtos 
Farmacêuticos da Universida-
de Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Gerson Pianetti, existe uma 
falha na fiscalização dos medicamentos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
apontou que no Brasil 19% dos remédios 
são falsificados. Na venda via internet, 
um em cada cinco produtos é adulte-
rado. Já em países da América do Sul, 
esse número chega assustadoramente a 

30%. Pianetti critica à atuação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que só age mediante denúncia formal. 
Segundo ele, isso faz com que os dados 
sejam subnotificados. Os principais me-
dicamentos falsos são para impotência 

sexual, oncológicos e hormônios de cres-
cimento. O especialista assegura que o 
descontrole é muito grande até mesmo 
nas fronteiras, permitindo, inclusive, uma 
enorme quantidade de produtos vindos do 
Paraguai. sAúde e VidA – PáGinA 7

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG), Adalclever Lopes (PMDB); o 1º vice-presidente 
da Casa, deputado Lafayette de Andrada (PSD); Dalmo Ribeiro 
(PSDB); Alencar da Silveira (PDT); Durval Ângelo (PT) e André 
Quintão (PT) são alguns dos deputados mais influentes no le-
gislativo mineiro, que, hoje, é composto por 77 parlamentares. 
PolíticA – PáGinA 3

deputado fábio ramalho revela ter votado a favor
da terceirização para destravar economia brasileira

Analisando a recente sanção da lei instituindo, oficialmente, a terceirização da 
mão de obra no Brasil, o 1º vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho 
(PMDB-MG) enfatizou: “A pior lei é aquela que deixa as pessoas desempregadas. Com 
as novas normas que virão para a Câmara Federal, pode-se aprimorar a terceirização 
e garantir mais direitos ao cidadão. Mas, a principal questão, agora, é destravar a 
economia”. oPinião – PáGinA 2

Tendo como pano de fundo a crise economia que gera o de-
semprego e uma quantidade recorde de processos na Justiça 
do Trabalho, na previsão do presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, o Brasil teria cerca de 3 
milhões de processos em 2016, o magistrado não errou. Dados 
do ano passado revelam que as Varas de Trabalho receberam 
2.756.214 processos. GerAl – PáGinA 10

mercado da moda mineira 
fatura bilhões de reais por ano

Produzir coleções com foco no consumidor e tentar reduzir custos operacionais 
para diminuir os preços. Essa é a receita da analista do Sebrae Minas, Juliana Orsetti, 
em relação à expectativa de crescimento do mercado da moda em nosso Estado. 
Minas tem um faturamento médio de R$ 2,5 bilhões. As estimativas apontam para 
um crescimento mundial de 3,5% em 2017. economiA – PáGinA 5

Juiz de fora
amplia serviço de
monitoramento

e controle
O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Si-

queira (PMDB), anunciou um reforço para 
tornar mais eficiente o Centro de Controle 
e Monitoramento (CCM) da Secretaria 
de Transporte e Trânsito da Prefeitura. 
A estrutura, agora, passa a contar com 
pessoal e equipamentos da Guarda Mu-
nicipal, Secretaria de Segurança Urbana 
e Cidadania e a fiscalização da Secretaria 
de Atividades Urbanas. cidAdes – PáGinA 9

Assédio: informar é importante, mas 
instruir a mulher é fundamental

empresários estão otimistas 
em relação à Páscoa de 2017

consumo de medicAmentos
fAlsificAdos é de 19% no PAís

Brasil é o campeão em ações que
tramitam na Justiça do trabalho

Grupo reduzido de parlamentares 
dominam o dia a dia na Assembleia

Presidente do tst, ministro ives Gandra filho
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Atualmente, durval Ângelo (Pt) é um nome importante

GerAl
PáGinA 8

economiA
PáGinA 4

Prefeito de Juiz de fora,
Bruno siqueira
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No mundo,
comercialização
indevida chega

ao patamar de 10%pi
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Talvez, porque uma parte da socieda-
de não queira a lei, mas quando votamos 
em um projeto como este, pensamos nos 
13 milhões de desempregados. Observa-
-se que os jovens brasileiros estão sem 

nenhuma perspectiva de futuro e, para 
reverter esse quadro, é fundamental 

destravar a economia. Vivemos em 
um mundo globalizado, na era da 

internet, da tecnologia e temos 
que acompanhar tudo isso, 

porque senão ficaremos 
para trás. Cabe ao cidadão 

decidir o que fazer da sua 
vida e o dever do parla-

mento e do Executivo é 
observar o que pode 

ser melhorado 
neste projeto.

4 - Por que você acha que a proposta 
gerou tanta polêmica?

O empregado e o empregador estarão 
lado a lado negociando o seu trabalho, sem 
intervenção de ninguém. O trabalhador tem 
o direito de escolher o seu caminho. 

A pior lei é aquela que deixa a pessoa 
desempregada. Além disso, a falta de 
ocupação causa a perda da dignidade do 
cidadão e, sobretudo, transforma-o em 
um sujeito sem perspectiva do presente 
e futuro.
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José mAriA trindAde

indesejada terceirização 

Uma ruptura social pode advir a partir das decisões de Brasília, pri-
meiro com a sanção da lei estabelecendo a Terceirização da mão 
de obra, em consonância com dois projetos de lei que permitem 
reformas trabalhistas e na Previdência Social. Os três assuntos 

são de elevado alcance igualitário, pois estão conectados diretamente à vida 
de quem trabalha e produz a riqueza do Brasil.

No entanto, grande parte dos deputados, pressionados pelo presidente 
da República, Michel Temer (PSDB), declinam do assunto, provando existir 
uma descabida insensibilidade, mesmo todos eles tendo conhecimento 
da possibilidade de estrangulamento da força coletiva de trabalho e de 
produção, diante dessa desregulamentação das leis trabalhistas. Isso, in-
dubitavelmente, vai aguçar a ganância dos empregadores com seu poderio 
sob os trabalhadores.    

O Governo Federal comanda essas significativas mudanças estruturais, 
mirando simplesmente a existência dos menos favorecidos. Os banqueiros 
e os nomes de classes mais abastadas nada sofrem, pois não são parte 
dessa injustiça social que começa a ser praticada contra os brasileiros. Para 
disfarçar, a Presidência da República promoveu veto em três itens do projeto 
enviado pelo Congresso, no que diz respeito à Terceirização. Todavia, foram 
supressões de artigos sem importância, posto que o essencial está valendo 
como lei. Então, daqui por diante, uma empresa pode contratar por meio 
de outra, qualquer tipo de serviço, inclusive a denominada atividade-fim. 

Na avaliação do experiente deputado Patrus Ananias (PT) está em curso 
um verdadeiro conluio dos homens públicos com a finalidade de promover 
um desmonte da legislação trabalhista. Aliado ao presidente da República, 
o parlamentar Fábio Ramalho (PMDB) e vice-presidente da Câmara Fede-
ral, mesmo tendo votado a favor da terceirização, avalia como oportuno o 
diálogo do chefe da nação com grupos organizados da oposição e de outro 
setores da sociedade. A tese do parlamentar peemedebista é interessante, 
mas é uma pena que ela só tenha surgindo agora, quando já se colocou em 
prática a famigerada lei contra os direitos dos trabalhadores.

O povo tem comparecido e promete continuar indo às ruas para ques-
tionar o projeto da Reforma da Previdência. Mas, seria interessante discutir 
também outras medidas do Palácio do Planalto. Como, por exemplo, o fato do 
Ministério da Fazenda ter restabelecido o retorno da taxação das empresas 
em 20%, tendo como referência a folha de pagamento dos empregados. No 
mesmo dia houve também aumento dos valores cobrados nos impostos de 
entidades fomentadoras de desenvolvimento, como as cooperativas de todo 
o país. Mas, é claro, o esquema escorchante de juros bancários continua no 
mesmo patamar, permitindo inclusive a cobrança de tributos no cartão de 
crédito em mais de 400% ao ano, um verdadeiro desatino. 

Especialistas em assuntos econômicos ponderam como necessários os 
ajustes, visando organizar o Brasil para o futuro e facilitando o seu efetivo 
ingresso no clube das nações desenvolvidas. No entanto, as decisões até 
agora protagonizadas pelo governo brasileiro são avaliadas como drásticas. 
Elas poderiam ser efetivadas, contudo, de maneira menos açodadas, evitan-
do-se essa verdadeira ruptura de padrões e parâmetros, padrões esses que, 
em última análise, balizaram a vida de nossa gente por mais de 500 anos.

“Quando votamos neste projeto foi 
pensando nos 13 milhões de desempregados”

 Fábio Ramalho (PMDB) apontou os motivos pelos quais votou à favor da Lei da Terceirização

Sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), a 
lei que libera a terceirização irrestrita para qualquer 
atividade ainda gera controvérsias, seja nos sindicatos 
que representam a classe trabalhadora, que já reali-
zam manifestações pedindo a anulação da medida, 

ou entre os próprios partidos políticos, pois o PSOL e a Rede 
Sustentabilidade protocolaram ações no Supremo Tribunal 
Federal (STF) pedindo o cancelamento do projeto. 

Dando continuidade à série que o Edição do Brasil 
preparou para discutir o tema, conversamos com o deputado 
Fábio Ramalho (PMDB). Após 15 dias tentando falar com os 
parlamentares da bancada mineira que votaram à favor da 
medida, apenas o peemedebista quis se pronunciar sobre a 
pauta. A reportagem também entrou em contato com Leonardo 
Quintão (PMDB), Rodrigo Pacheco (PMDB), Luis Tibé (PTdoB) 
e Marcelo Álvaro Antônio (PR) que não quiseram debater o 
assunto.  

Durante a entrevista, Ramalho afirmou que o projeto de 
terceirização tem como principal objetivo destravar a economia 
brasileira, que, segundo ele, está perdendo postos de trabalho 
para outros países devido à legislação trabalhista desatualiza-
da com as demandas da sociedade. O parlamentar comentou, 
ainda, sobre os deputados do partido que votaram contra a 
medida. De acordo com o peemedebista, o governo deve 
dialogar mais com deputados e não apenas com os líderes.

Fábio Ramalho é empresário e bacharel em direito. Sua 
carreira política começou quando foi eleito prefeito do município 
de Malacacheta, região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, 
em 1997. Ele está no terceiro mandato como deputado federal 
e, atualmente, ocupa o cargo de 1º vice-presidente da Câmara 
dos Deputados.

ramalho (PmdB) votou à favor do projeto de lei que libera a terceirização

O projeto é um caminho para se abrir 
mais empregos no Brasil. Hoje, temos 13 
milhões de desempregados e a maioria 
dos postos de trabalho estão migrando 
para outros países, porque a legislação 
trabalhista é atrasada. Por isso, destravar 
a economia é fundamental para que o 
país volte a crescer.

Quem faz a pauta é o presidente da 
Casa. Eu acho que este era o momento 
adequado para se votar neste projeto. Tem 
alguns na Câmara que não são apropriados 
para agora, como a Reforma da Previdência. 
Estamos na recessão e, nestes períodos, 
temos que abrir espaço para que as pessoas 
voltem a trabalhar, a Previdência arrecadar 
mais e o povo ter confiança no Brasil.

Cada um pensa de uma maneira 
diferente. Você tem que perguntar isso às 
pessoas que votaram contra. Não cabe a 
mim fazer nenhum tipo de juízo sobre eles.

Penso que o governo tem que conver-
sar mais com o parlamento, não apenas 
com cinco ou seis líderes. Somos 513 
deputados e a base é formada por 411 
parlamentares. Quando conversa-se 
pouco, diminui os aliados.

É melhor procurar o ponto positivo da 
proposta. Com as novas leis que virão 
para a Câmara, pode-se aprimorar a 
terceirização e garantir mais direitos aos 
cidadãos. Mas, a principal questão agora 
é destravar a economia. O Brasil está 
travado, o crescimento está emperrado 
e um dos motivos para isso estar acon-
tecendo é a lei trabalhista. Ela foi criada 
em 1945 e estamos em 2017. Vivemos 
em outro século. 

Exportamos apenas minério de ferro 
e alimentos. Não mandamos quase 
nada do que é fabricado no país para 
fora, pois perdemos a competitividade 
no mundo e, com isso, a capacidade de 
gerar emprego. Essa lei não vai resolver 
tudo, afinal têm outras questões para se 
decidir, como abaixar os juros, aprovar 
a Reforma Trabalhista e avançar na 
questão da infraestrutura. O governo 
tem que criar empregos, fazendo novas 
estradas, ferrovias, portos e aeroportos 
para tentar destravar a economia e fazer 
o país andar. É só desta maneira que 
vai ter crescimento. Não adianta fazer 
reforma sem melhores perspectivas 
econômicas.

1 - Por que você votou à favor o pro-
jeto de lei da terceirização?

5 - o projeto é da época em que fHc 
ainda era presidente. Por que ele só 
foi votado neste ano?

6 - Alguns deputados do PmdB vo-
taram contra o projeto, que era um 
dos pedidos de temer. Por que isso 
aconteceu?

7 - Você acha que o temer está 
perdendo apoio da base aliada no 
congresso?

3 - Você acha que existe algum ma-
lefício na aprovação neste projeto?

2 - Quais são os principais benefícios 
desta proposta?
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A fofoca salvou os humanos
Estou convencido de que o mundo 

é uma abstração. Tudo que nos 
rodeia não existe a não ser na 
nossa imaginação e crença. A fé 

organiza a sociedade e produz organiza-
ções que parecem físicas, mas que na 
verdade são sustentadas por instituições 
e convenções sociais e legais. Esse é 
o caminho da evolução dos humanos, 
a saga dos sapiens descrita por Yuval 
Harari (foto). É preciso crença. 

Outra característica decisiva para a 
evolução do gênero humano é peculiar, 
falar sobre o inexistente, a ficção. Foi o 
que destacou a raça humana para romper 
a barreira que tirou o gênero da posição 
mediana para o topo da cadeia alimentar. 
Uma empresa, diz Yuval, pode continuar 
se todos os funcionários forem trocados 
e todas as máquinas descartadas e de-
pois substituídas, mas não sobrevive um 
minuto depois da decisão de um juiz que 
decrete a sua extinção. As convenções 
são tão fortes que as corporações só 
existem na ficção e nos ordenamentos 
legais acabam sendo mais fortes do que 
humanos, animais e até coisas concretas.

Organizações comandam pessoas, 
são donas de coisas e operam como se 
existissem fisicamente. É assim. O que 
mais assusta neste caminho é que a ha-
bilidade de falar sobre o que não existe, o 
poder de articular grande número de pes-
soas e definir regras foram fundamentais 
para a evolução, mas a fofoca dominou. 
Os homens só não estão em cavernas, 
fugindo de leões nas planícies e inferior a 
macacos, pelo poder de fofoca. Ela existe 
para separar os maus dos bons, mostrar 
problemas em comportamentos e princi-
palmente, para proteger a sociedade. O 
poder da fofoca salvou o homem. A fofoca 
já foi a matéria prima da imprensa e agora 
é o terreno inseguro das mídias sociais. 

A política também bebe nesta fonte. 
Nenhum partido pode ser tão grande 
que ganhe a hegemonia da atividade. O 
grupo partidário cresce, domina, entra 
em crise e, obrigatoriamente, vai para o 
limbo se não extinto. Os grupos crescem 
na política, ocupam espaços e entram 
em crise. É que não há lugar para todos. 
A revolução através de voto ou guerra é 
nutrida com a expectativa de poder. Em 
seguida à conquista todos descobrem 
que ao contrário do que imaginavam 
não há lugar para todos no poder e nas 
benesses do novo reinado. Assim que 
os partidos chegam ao poder entram 
na síndrome do comando para iniciar 
guerras internas. 

O PMDB desafia esta lógica. Gran-
de há muito tempo, o PMDB desafiou 
presidentes, comandou adversários e 
continuou na sombra do poder. Agora 
exerce o comando, mas com sinais cla-

ros da chamada fadiga de material. Este 
é um termo emprestado da engenharia. 
Uma peça entra em fadiga por propaga-
ção de defeitos por ciclos de tensão e 
deformação. O PMDB entrou em fadiga 
diante das pressões do poder e o cerco 
da Operação Lava Jato. 

A briga do líder do partido, senador 
Renan Calheiros com o Palácio mostra 
claramente a tentativa de sobrevivência 
política do senador encurralado por 12 
inquéritos no Supremo e a dificuldade de 
reeleição. No Nordeste a popularidade 
do ex-presidente Lula ultrapassa os 50%. 
A impopularidade de Michel Temer, o 
presidente, vai além dos 70%. Fácil en-
tender o motivo real das críticas do líder 
do PMDB ao modo “errático” do governo. 
É a sobrevivência política falando mais 
alto. Para Renan ter Lula como aliado é 
a tábua de salvação.

Voltando aqui ao eixo dorsal da so-
ciedade, a fofoca está funcionando. Ela 
existe para proteger a política. As cren-
ças e convenções comandam e ainda 
armazenam força para manter tribunais 
e juízes que da abstração chamada 
arcabouço legal criam medidas que inter-
ferem diretamente na vida das pessoas. 
O TSE e o Supremo comandam agora a 
política que define regras que dominam 
as pessoas. O que parece o desmoro-
namento da pirâmide é na verdade uma 
força para as instituições e em reflexo 
para a organização dos humanos. As 
regras salvam a sociedade e as pessoas. 
A política está em xeque exatamente por 
falta de regras claras já que o vale tudo 
está sendo desmoronado. Afinal, se até 
no vale tudo, não vale tudo, as regras 
proíbem o chamado jogo baixo, dedo 
no olho e puxão de cabelos, a política é 
que não pode ser um mundo sem regras 
e onde vale tudo.

É melhor procurar
o ponto positivo
da proposta.
Com as novas leis
que virão para a
Câmara, pode-se
aprimorar a
terceirização e
garantir mais
direitos aos cidadãos”

Cabe ao cidadão
decidir o que fazer
da sua vida e o
dever do parlamento
e do Executivo é
observar o que pode
ser melhorado
neste projeto”
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secretários de Pimentel
A falta de dinheiro nos cofres do governo, de todos os níveis 

já se tornou uma espécie de cantilena nacional. Em Minas, 
muitos secretários estão sem condições de realizar programas 
por absoluta falta de numerário em caixa. Aliás, muitos desses 
titulares tem em comum mais uma reclamação: nem sempre 
consegue despachar diretamente com o governador Fernando 
pimentel (PT), por conta do cerco formado pelo denominado 
núcleo duro da Cidade Administrativa. A dificuldade de agen-
damento entre titulares de Pastas e o chefe do Executivo 
estadual, especialmente, para que comanda as secretarias 
de menor relevância, é uma reclamação recorrente. É o jogo 
bruto do poder.

sem plano B
O Governo Federal não tem um plano B no que diz respeito 

à recuperação da economia. Eles têm uma meta pesada de 
arrocho fiscal, comandada pelo ministro Henrique Meirelles, 
legítimo representante dos banqueiros no Palácio do Planalto. 
Contudo, os programais sociais, ainda existentes, estão com 
os dias contados. Palavras ásperas do cientista político mineiro 
Emir Sader, durante entrevista em um programa de TV.

coitada da Veja
Alguns jornalistas de proa em Minas e em Brasília, toma-

ram uma decisão corajosa. Se a Revista Veja, não provar a 
veracidade da matéria envolvendo o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) e sua irmã Andrea, de manterem contas no ex-
terior, eles irão parar a revista.

Cena única – Enquanto se verifica a autenticidade dos 
fatos, a notícia da Veja, no interior mineiro, disseminou um 
enorme balde de nitroglicerina na vida política do senador 
tucano. Seu nome, se as eleições fossem hoje, não conquis-
taria votos suficientes para se eleger como deputado estadual. 
Coisas da política, claro.

fim da reeleição? 
O instituto da reeleição no Brasil trouxe uma série de 

problemas, inclusive, fez brotar a Operação Lava Jato. Para 
diminuir a corrupção nos meios políticos, o ideal seria acabar 
de vez com essa maldita chance de quem está no cargo, 
como presidente da República, governador e prefeito, poder 
disputar um novo pleito sem ter de deixar o cargo. Palavra do 
ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e, atualmente, 
professor da UFMG, Hermes Guerreiro.  

fHc falou bobagem? 
Do alto dos seus mais de 80 anos, o ex-presidente Fer-

nando Henrique Cardoso (PSDB) tem protagonizado muitas 
cenas políticas, com suas opiniões polêmicas sobre os mais 
diversos assuntos. A mais recente pérola foi a seguinte: não 
gostaria que o TSE caçasse a chapa Dilma-Temer, pois isso 
traria instabilidade ao país. Contrariando seu ex-guru, o 
ex-deputado e advogado paulistano Airton Soares, considera 
a fala de Cardoso como um ponto fora da curva. Para o causí-
dico, quem deve, tem de pagar e essa história de instabilidade 
das instituições é balela. “Isso é coisa de quem quer continuar 
influenciando esse governo que está aí de plantão”, afirma.

intervenção no rio
Alguns setores mais conservadores das forças políticas 

brasileiras estão, em tese, apoiando a ideia disseminada por 
meio das redes sociais, sugerindo que para resolver a situação 
caótica, tanto financeira, como de falta de segurança do Rio 
de Janeiro, só será possível com uma intervenção Federal. 

Comentário único. Só para deixar registrado: foi mais ou 
menos nessa direção que se iniciaram os primeiros movimentos 
de 1964, quando, então, eclodiu a Revolução Militar da época. 
Vamos devagar, gente.

casuísmo explícito 
A crônica política de Brasília, entende que a votação do projeto 

prevendo a punição os abusos de autoridades deveria ser votado 
em um momento mais oportuno, não agora, em pleno debate 
sobre a Operação Lava Jato. “Isso está sendo considerado um 
verdadeiro casuísmo”, comenta a jornalista Cristiana Lôbo. Acon-
tece que os políticos não querem saber da opinião de jornalistas. 
Eles irão para a votação do projeto de unhas e dentes para criar 
uma lei visando beneficiá-los no sentido de evitar o “cara a cara” 
com o juiz Sérgio Moro. É o que se escuta por lá. 

detran calado
O Detran/MG, em janeiro, faz o maior barulho ao dar des-

conto para as pessoas que pagam o IPVA à vista. Inclusive fez 
propaganda em TV, rádio e internet. Se o motorista tem grana, 
ele paga e fica livre, se parcela é um problema, caso atrase, 
a taxa de juros é absurda. Depois de gastar esses valores, 
que todos nós consideramos fora da realidade, aí vem o pior 
– pela lei, o Detran tem aproximadamente 10 dias úteis para a 
entrega dos documentos, só que este ano, muitos motoristas 
não receberam o documento até hoje. E o pior, o Detran não 
dá satisfação nenhuma.

De décadas em décadas, a As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais (ALMG) é 
dominada por um pequeno grupo 
de parlamentares que articulam 

as cenas nos bastidores. Ao longo dos últi-
mos anos, os nomes mais conhecidos por 
suas habilidades de negociação política e 
liderança nata, eram o do deputado Antônio 
Júlio (PMDB) - atuante há mais de 30 anos; 
do ex-deputado Romeu Queiroz (PTB), com 
seus cinco mandatos na Casa e presiden-
te por três vezes; Agostinho Patrus, líder 
governista e presidente por duas legisla-
turas. Na lista ainda temos, Alberto Pinto 
Coelho (PP), que ocupou diversos cargos, 

inclusive, de presidente por 4 anos conse-
cutivos e depois foi eleito vice-governador 
mineiro. E do atual vice-governador Antônio 
Andrade (PMDB). Ele embora não tendo 
sido presidente, fez parte de um segmento 
forte dentro do legislativo mineiro, tendo 
comandado a primeira secretaria da Mesa 
da Assembleia. 

Agora, chegou a vez de novos líderes. 
Um levantamento, realizado junto a pessoas 
que conhecem bem o dia a dia do Poder 
Legislativo, indica os principais nomes com 
capacidade de influenciar os acontecimen-
tos no parlamento estadual. Com isso, o 
nome do presidente da Casa, Adalclever 
Lopes (PMDB) surge em primeiro lugar, 
entre os opinadores. Coadunando com sua 
atuação como parlamentar que conquistou 
a confiança de seus pares e se reelegendo 

para presidente em fevereiro com unanimi-
dade de votos, Lopes é um nome de proa 
da política mineira.

O denominado segundo poder do 
Estado, o legislativo estadual tem outras 
figuras proeminentes, de acordo com re-
conhecimento das pessoas ouvidas. Esse 
é o caso de André Quintão (PT), novo líder 
da bancada governistas, considera impor-
tante o diálogo aberto, abrindo espaços 
junto a todas correntes políticas, inclusive 
de oposição.

Dois outros nomes considerados de peso 
são: Agostinho Patrus Filho (PV) e Tiago 
Ulisses (PV).  Na avaliação geral, os aludi-
dos parlamentares estão na linha de frente 
quando se trata da manutenção do bloco 
independente, sigla política de forte atuação 
na direção do apoio ao governo mineiro.

Promover o debate dos desafios da gestão 
municipal, qualificar gestores e servidores públicos, 
apontar problemas vivenciados pela administração 
pública municipal e discutir soluções viáveis para 
estas questões são os objetivos do 34° Congresso 
Mineiro de Municípios, que acontece de 9 a 11 de 
maio de 2017, no Expominas, em Belo Horizonte. 

Ao longo dos três dias de debates, serão 
apresentadas oportunidades de melhoria da 
qualidade dos serviços públicos oferecidos à 
sociedade e informações para fomentar o com-

partilhamento de conhecimento de processos e 
procedimentos de políticas públicas com foco na 
qualidade de vida da população.

Prefeitos, vereadores e servidores públicos 
têm espaço para discussão, troca de informa-
ções e muito aprendizado no evento que tem 
como tema “Inovações e perspectivas”. No início 
da gestão municipal, é necessário e imprescin-
dível inovar; mudar velhos conceitos e práticas, 
transformar os atendimentos de forma a garantir 
a eficácia do serviço público. 

Os maiores desafios dos gestores serão 
as perspectivas política e financeira em face 
da realidade pela qual passa o país. É nesse 
momento que o 34° Congresso Mineiro de Mu-
nicípios mostra a sua força, ao apresentar aos 
gestores, parlamentares e servidores públicos 
as melhores ferramentas e caminhos a seguir. 
Afinal, na crise se encontram as oportunida-
des. Com inovação, eficiência e eficácia na 
gestão, as perspectivas, com certeza, serão 
as melhores.

34º congresso mineiro de municípios
acontece em maio no expominas

Pimentel encaminha à AlmG projetos de lei

O governador Fernando Pimentel (PT) 
assinou no dia 5, no Palácio da Li-
berdade, mensagens à Assembleia 
Legislativa encaminhando dois proje-
tos de lei que possibilitarão o aprimo-

ramento dos serviços e programas do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). A ideia é que 
as entidades privadas da rede socioassistencial 
recebam apoio técnico e acompanhamento e 
monitoramento, além de capacitação para os 
trabalhadores e gestores que atuam nas unida-
des. As entidades também receberão repasses 
da Loteria Mineira.

Pimentel ressaltou a intenção do governo 
em amparar financeiramente as entidades 
que já fazem trabalho filantrópico e assis-
tencial e, com isso, criar uma rede de co-
laboração entre elas. “O Rede Cuidar inclui 
uma coisa que é novidade. Estamos agora, 
efetivamente, disponibilizando recursos pú-
blicos para amparar entidades que já fazem 
o trabalho filantrópico, mas que até então 
não tinham sido contempladas, beneficiadas 
ou sequer localizadas. Outra novidade é que 

o Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas) vai trabalhar em parceria com a Se-
cretaria de Trabalho e Desenvolvimento So-
cial (Sedese). Os critérios e como serão feitos 
os aportes de recursos seguirão a lógica das 
políticas públicas que foram construídas ao 
longo da nossa caminhada. Vamos, de fato, 
fazer políticas públicas combinadas com os 
órgãos de assistência social, conselhos e 
todos parceiros que construíram conosco 
essa concepção”, afirmou.

O governador citou a parceria com a Loteria 
Mineira para viabilizar o programa. “Vamos co-
meçar com R$ 10 milhões. Depois nós vamos 
crescendo, à medida em que a Loteria Mineira 
for expandindo as suas atividades. Uma parcela 
importante dos recursos da Loteria será destina-
da à assistência social. Isso está consagrado na 
lei e, a partir de agora, com critérios objetivos, 
não apenas com escolhas aleatórias, com be-
neplácito do governante de plantão”, completou 
Pimentel, que também voltou a destacar a 
importância da convergência para a superação 
da crise nacional.

programa

O primeiro projeto de lei prevê a criação 
do Programa de Aprimoramento da Rede 
Socioassistencial do Suas - Rede Cuidar. Ele 
institui mecanismos de incentivo financeiro, 
assessoramento técnico e qualificação continu-
ados para aprimorar as ofertas de atendimento, 
assessoramento, defesa e garantia de direitos 
executados pela rede socioassistencial do Suas.

O segundo texto trata da celebração e 
prestação de contas das parcerias entre a ad-
ministração pública do Poder Executivo estadual 
e as organizações da sociedade civil de assis-
tência social. Este projeto visa a estruturação 
e qualificação da gestão das unidades da rede 
socioassistencial para garantir o atendimento 
qualificado e digno às pessoas em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

Segundo a secretária de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, o pro-
grama busca atender todos os municípios de Minas 
Gerais que possuem atividades socioassitenciais. 

A iniciativa começará pelas unidades com ca-
racterísticas residenciais, priorizando pessoas em 
situação de extrema vulnerabilidade, como crian-
ças vítimas de abuso sexual, idosos em situação 
de negligência e pessoas com deficiência vítimas 
de maus tratos, que são acolhidos para promover 
a garantia de sua proteção e seus direitos sociais.

Também participaram do evento os secre-
tários de Estado de Governo, Odair Cunha, e 
de Fazenda, José Afonso Bicalho, a presidente 
do Servas, Carolina Pimentel, o diretor geral 
da Loteria Mineira, Ronan dos Santos Moreira, 
deputados estaduais, vereadores, presidentes 
de conselhos e representantes de entidades.

 
Diagnóstico

Minas Gerais possui a segunda maior rede de 
ofertas de serviços de assistência social do Brasil. 
São 1.854 unidades que ofertam acolhimento e/ou 
convivência para 142 mil crianças, adolescentes, 
pessoas com deficiência, idosos e população 
em situação de rua. Existem 924 unidades que 
ofertam serviço de acolhimento presentes em 335 
municípios dos 17 Territórios de Desenvolvimento.

Na primeira fase do programa, serão priori-
zadas as unidades de acolhimento que atendem 
cerca de 21 mil pessoas, entre elas, 5 mil crian-
ças e adolescentes, e mais de 12 mil idosos.

Governador: estamos efetivamente, disponibilizando recursos
públicos para amparar entidades que já fazem o trabalho filantrópico
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Nomes mais influentes 
na Assembleia Legislativa

Durval Ângelo (pT), deputado de várias legislaturas e, atualmente, 
líder do governo.

Lafayette Andrade (pSD), também tem uma longa folha de serviço 
prestado em Minas, tanto como deputado e como secretário de Estado.

Bonifácio Mourão (pSDB), tido e havido como um dos nomes mais 
tradicionais e é um profundo conhecedor de assuntos jurídicos da Casa.

Alencar da Silveira Junior (pDT), tem mais de 20 anos de eleições 
consecutivas.

Dilzon Melo (pTB), tem mais de 25 anos como deputado, primeiro 
ex-secretário da Assembleia, ex-secretário de Estado.

Hely Tarquinio (pV), o mais antigo dos parlamentares em atividade 
em Minas Gerais.

Arlen Santiago (pTB), tem mais de 20 anos de experiência e, atual-
mente, é membro da Mesa Diretora. 

Gustavo Corrêa (DEM), líder do bloco de posição. 

Sávio Souza Cruz (pMDB) está licenciado do mandato e é o atual 
secretário de Estado de Saúde, mas foi considerado, segundo a son-
dagem, como um nome público de muita influência interna.

Rogério Correia (pT), eleito recentemente primeiro secretário e com 
uma extensa folha de vida parlamentar. 

Dalmo Ribeiro (pSDB), também veterano ocupante de mandatos na ALMG.

na lista dos 11 nomes mais citados durante o levantamento, constam ainda: Adalclever 
lopes é um 
dos nomes 
populares 
em minas

Hely
tarquínio
merece o

respeito de
todos os

colegas de
parlamento
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
http://www.loteriamineira.mg.gov.br/
http://www.loteriamineira.mg.gov.br/
http://www.sedese.mg.gov.br/
http://www.sedese.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
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Política em contagem
Somente nas últimas semanas, o prefeito de Contagem, 

Alex de Freitas (PSDB), apareceu mais na mídia do que os 
prefeitos de BH e Betim juntos. Isso é bom para o município, 
pois demonstra o prestígio de seu prefeito. Mas, nos bastidores, 
pode provocar muito ciúme político.

mercado central
Em época de campanhas políticas, o Mercado Central, 

em Belo Horizonte, é ponto obrigatório para contatos com os 
eleitores. Mas o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), de-
pois de eleito, não apareceu por lá para um cafezinho com os 
comerciantes, que na época da campanha se demonstraram 
entusiasmados com o candidato.

Aécio e os prefeitos
De fevereiro para cá, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) 

recebeu em seu gabinete inúmeros prefeitos do PSDB, que 
foram levar reivindicações dos municípios ao Governo Federal. 
Só que, diante da impopularidade e dos problemas enfrentados 
pelo tucano, alguns chefes de Executivo estão adiando essas 
visitas. Coisas da política, claro.

PsdB x Pimentel
Até o final do ano passado, o deputado estadual do PSDB, 

Gustavo Valadares, batia pesado no governador Fernando 
pimentel (PT), por conta de seus problemas com a Justiça. 
Mas, agora, como o PSDB entrou na mira da Lava Jato, o tu-
cano mineiro deu uma recuada estratégica. O papel de opositor 
mais ferrenho na Assembleia Legislativa ficou a cargo apenas 
de outro parlamentar, Gustavo Corrêa, dos Democratas, sem 
a mesma persuasão oratória do primeiro. 

reforma urbana
O tema reforma urbana, tem ocupado grandes espaços da 

mídia, mesmo porque, se tornou um debate presente em todas 
as campanhas políticas. Sobre o tema, a professora da Unicamp, 
Ermínia Maricato, disse recentemente que em Belo Horizonte, 
assim como nas grandes cidades do país, um quarto da população 
vive de maneira irregular, e isso, dia após dia, se transforma em 
um problema público, à primeira vista, sem solução. Ou seja, um 
assunto que ainda vai render muitos discursos podem apostar.    

esperteza política
Para manter os parlamentares felizes, o Governo Federal 

não irá cortar as verbas indenizatórias. Pelo contrário, continua-
rá liberando dinheiro das denominadas emendas parlamentares 
para pequenas obras em municípios espalhados pelo país 
afora. Enquanto isso, eles estão votando todas as reformas 
enviadas pelo Governo Temer, inclusive, as impopulares. 
Essa é a avaliação de pessoas que convivem diariamente no 
Congresso Nacional. Coitado do povão!

financiamento de campanha
Aqui no Brasil e no mundo, o financiamento de campanhas 

políticas sempre apresentaram falhas. Mas, a luta para depurar 
esse sistema deve ser permanente, palavra do cientista político 
e advogado paulistano Marco Antonio Lacerda. 

Comentário único - A avaliação do advogado e cientista 
político deveria ter acrescentado que se não existe segurança 
no sistema de arrecadação de dinheiro para os pleitos públicos, 
deve-se, com certeza, ao desinteresse dos políticos em regu-
lamentar para valer esse sistema. 

Abrigos para velhinhos
Já tem vereador sonhando acordado em BH. Alguns deles que-

rem votar um projeto forçando a PBH a criar abrigos públicos para 
maiores de 70 anos, nas diversas regiões da cidade. A prefeitura 
encontra dificuldade para cuidar dos moradores de rua, o que é 
uma verdadeira tragédia social, imagina se terá recursos para um 
trabalho dessa envergadura proposta pelos vereadores? 

fora da política
Tocando outros projetos em sua vida, atualmente, como supe-

rintendente-executivo de Relações Institucionais da Fiemg, paulo 
Brant, depois de ter sido lançado e afastado como candidato a pre-
feito de BH por Marcio Lacerda (PSB), não quer saber de política. 
De modo que quem o imaginava candidato a deputado federal em 
2018, pode esquecer essa possibilidade, avisam alguns amigos. 

reforma política
O renomado historiador e cientista político Luiz Felipe pon-

dé garante que a reforma política no Brasil é necessária e pode 
até não sair do papel agora, mas no futuro, será inevitável. Ele, 
assim como os outros pensadores sobre o assunto, entendem 
que o nosso regime democrático tem falhas estruturais, mas, 
ainda continua sendo o melhor regime existente. Até porque, 
vale tudo, menos a ditadura militar. 

tV câmara
Teve ter havido algum cochilo do presidente da Câmara 

de Vereadores de BH, Henrique Braga (PSDB), em relação 
ao processo de licitação que venceu e ensejou a que a TV 
Câmara, importante instrumento de comunicação da Casa 
com a sociedade, ficasse fora do ar por um longo período. É a 
primeira vez que acontece esse fato, desde que ela começou 
a funcionar, há cerca de 15 anos. Vamos lá, presidente! 

Prédio à venda...
Um prédio de quatro andares, na rua do Ouro, na Serra, 

em BH, está com placa de vende-se ou aluga-se. O local fun-
cionou até recentemente, como a sede da famosa Vox Populi 
– instituto de pesquisas do renomado cientista político Marcos 
Coimbra, agora, envolvido em processos investigados pela 
Polícia Federal. Cruz credo!

Em relação a produção artesanal, também 
fizemos um comparativo em uma loja de artigos 
para festas. Se a pessoa fosse comprar 8 ovos 
prontos de 100g sem brinde, ela gastaria em 
média R$ 187, já se ela fosse fazer em casa 
comprando os materiais (barra de chocolate de 

1kg, forma, fita, embalagem, papel chumbo e 
bala macia – para colocar dentro do ovo) o custo 
seria de aproximadamente R$ 50. Contudo, neste 
caso, o custo-benefício deve ser avaliado, uma 
vez que é preciso disponibilidade e paciência 
para fazer o chocolate.

1 – Sinopse – A maioria das pessoas que 
utilizam o trajeto para o aeroporto de Confins ou 
para os municípios de Lagoa Santa, Vespasiano, 
Pedro Leopoldo e adjacências, até mesmo, os 
próprios proprietários dos elegantes condomínios 
horizontais, por várias vezes, já tiveram o seu 
trajeto interrompido na estrada do “Vetor Norte” 
(via do Aeroporto de Confins), pelos movimen-
tos do moradores da região do izidoro. Tais 
movimentações, eram executadas por estes 
moradores contra a Ordem Judicial de reintegra-
ção de posse, tendo em vista às ações judiciais, 
movidas pela gestão passada da prefeitura de 
Belo Horizonte. O prefeito Kalil (PHS), agora 
no mês de março, num gesto eminentemente 
humano e social, deletou a tal “reintegração de 
posse”, suspendendo as ações judiciais, numa 
“canetada só”. 

2 – Histórico dos fatos – Por volta de 2013 
a região de Izidoro passou a ser ocupada por 
pessoas carentes, formando as comunidades 
Rosa Leão, Esperança e Vitória. Com a crise, 
a ocupação se expandiu rapidamente, para um 
número aproximado de 30 mil moradores. Com 
isto, a PBH travou uma batalha judicial para a 
retirada dos moradores e reintegração de posse. 
A policia Militar, com Ordem Judicial, chegou 
a planejar as operações para entrar em ação. 
Desesperados, os moradores desciam aflitos 
para a rodovia “Vetor Norte”, para protestos, com 
o objetivo de chamar a atenção da sociedade.  

3 – Testemunho presencial – Numa 
ocasião, deslocávamos rumo ao aeroporto de 
Confins, quando fomos impedidos de seguir o 
trajeto pelo respectivo movimento, em frente ao 
centro administrativo do governo. Por estarmos 
no início da fila, tomamos a liberdade de irmos 
a estes moradores e, de forma respeitosa, ten-
távamos ouvir as explicações das pessoas, das 
lideranças etc. Sem outros detalhes pertinentes, 
tivemos uma leitura pontual da gravidade social 
dos fatos! Eram muitas crianças e mulheres, 
algumas grávidas e dezenas de homens, que 
nos passavam um quadro forte de “situação de 
desempregados”. Com uma otimista percepção, 
constatamos também, que os mesmos não que-
riam violência e nem tampouco a anarquia, e 
sim, registrar um apavoramento e aflição, diante 
da possibilidade de perda de suas moradias. 
Cenas tristes e constrangedoras, como o “choro 
com lágrimas”, eram destaques permanentes, 
com o “fantasma” em suas mentes, da citada 
perda. Um quadro respeitoso de humildade e 
pobreza, nos passava uma visão real da mise-
rabilidade ali embutida. Pessoas com roupas em 
“frangalhos”, descalças, chinelos e sapatos aos 
pedaços, falta de água, um sol do “deserto” em 
suas cabeças que, juntamente, com o asfalto 
quente e um calor “insuportável”, formavam um 
ambiente estarrecedor.  Os sons intermináveis 
e nervosos das buzinas, inábeis, infrutíferas e 
desordenadas negociações, inclusive, com o 
perigo de “atritos maiores”, com ameaças de 

desdobramentos incontroláveis. A grandiosi-
dade das turbulências deste movimento, nos 
remetiam à uma sensação de estarmos num 
verdadeiro “inferno”. Enfim, esta é a nossa 
interpretação dos fatos referente a este triste 
movimento de moradores da região de izidoro! 
E foram inúmeros movimentos!

4 – Kalil / Gol de placa – Alexandre Kalil, 
acompanhado de sua esposa Ana Laender, 
visitou as comunidades do izidoro, sendo 
recebido pelos moradores felizes com a sua 
presença. Ovacionado com aplausos, gritos de 
apoio dos moradores, bandeiras do Brasil, do 
Clube Atlético Mineiro e muita alegria, o prefeito 
chegou a chorar e, agradecendo, afirmou com 
emoção: “Eu vim ver o problema! A ocupação 
está resolvida! Aqui ninguém entra! A promessa 
é que não invadiriam e não vão! O acordo já está 
pronto e assinado, a prefeitura já retirou as suas 
ações de reintegração e posse”!

5 - Frase marcante – Com sua costumeira 
espontaneidade, complementou carinhosamen-
te: “já demos o primeiro passo, que é dar paz 
para esse povo de izidoro viver melhor”!

6 - Considerações finais – Não conhe-
cemos pessoalmente o prefeito, mas não 
poderíamos deixar de registrar a “luminosidade 
espiritual” de sua ação humana. Um verdadeiro 
“gol de placa”!

Kalil versus  povo do izidoro – um “Gol de Placa”!

comércio mais doce: Páscoa pode
impulsionar as vendas na capital

Pesquisa aponta que 30% das empresas do varejo podem ter resultados positivos

Peso Brinde Preço mínimo Preço máximo

65g Sem brinde R$ 6,98 SC

100g Com brinde R$ 26,80 R$ 49,90

100g Sem brinde R$ 18,98 R$ 27,99

120g Sem brinde R$ 18,90 SC

150g Com brinde R$ 45,00 R$ 46,90

170g Com brinde R$ 45,00 SC

196g Sem brinde R$ 27,80 R$ 31,95

215g Sem brinde R$ 34,50 R$ 35,90

330g Sem brinde R$ 45,00 SC

A Páscoa dos belo-horizontinos pode ser mais 
doce este ano, segundo as pesquisas da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas 
Gerais (Fecomércio MG) sobre a Expectativas do 
Comércio Varejista e Intenção de Consumo. Mesmo 
com a cautela por parte dos consumidores e empre-
sários, devido ao cenário econômico, a análise aponta 
que 76,6% dos consumidores pretendem gastar até 
R$ 100. Em 2016, o balanço da data não foi positivo, 
porque o ticket médio de consumo ficou abaixo das 
expectativas dos empresários, não ultrapassando R$ 
30 na maior parte dos estabelecimentos.

Em 2017, 74% dos empresários que oferecem 
produtos e serviços diretos para a época, seguem 
com um pouco mais de otimismo, pois acreditam em 
vendas iguais ou melhores em relação ao ano ante-
rior. De acordo com o levantamento, quase 30% das 
empresas do varejo de BH que atuam com chocolates, 
guloseimas e peixaria podem ter um impacto positivo 
no faturamento. A Associação Mineira de Supermer-
cados (Amis), também aponta um crescimento de 
12% nas vendas de chocolates, inclusive, em outros 
formatos, como barras, bombons, caixinhas etc e uma 
queda na procura por ovos de Páscoa.  

Segundo o economista da Fecomércio MG, 
Guilherme Almeida, o empresários que comercializam 
itens relacionados com a data devem ter um melhor 
desempenho e também alguns que oferecem outros 
tipos de serviços acabam se beneficiando com a 
festividade. “Percebemos que os comerciantes que 
atuam no segmento de combustíveis e lubrificantes 
também impulsionam suas vendas, devido as viagens 
decorrentes desse período”, conta.

Almeida explica ainda que apesar de alguns 
pontos favoráveis, é possível perceber que cautela, 
tanto da parte do consumidor quanto do empresaria-
do, por causa de indicadores econômicos que ainda 
não reagiram.

A sondagem mostra uma postura de gastos 
moderados – 68,6% dos consumidores buscarão 
promoções e 28,2% preferem preços reduzidos. Na 
mesma direção, 35,0% dos empresários pretendem 
investir em promoções e liquidações para atrair o 
consumidor e 23,3% irão oferecer um atendimento 
diferenciado. Contudo, o economista instrui que os 
empresários devem ser minuciosos em relação as 
promoções. “A ação promocional não deve ser feita 
apenas para atrair o cliente, ela precisa ser realizada 
de maneira que não comprometa as finanças do 
estabelecimento”, alerta.

Mão na massa
Almeida destaca que houve um crescimento na 

produção de ovos de Páscoa artesanais nos últimos 
anos. Segundo ele, isso prejudica a venda dos pro-
dutos industrializados, contudo, há um aumento nas 
vendas dos insumos – matéria prima para a produção 
de ovos caseiros. A pedagoga e confeiteira, Elizabete 
Ribeiro Araújo, mais conhecida, como “Tia Beth”, 
faz ovos de Páscoa artesanal há 16 anos. Ela conta 
que começou como uma atividade extra, mas com o 
tempo tornou-se algo maior. “Também trabalho com 
confeitaria e é tudo sob encomenda, geralmente 
faço de 120 a 200 ovos nessa época”. De acordo 
com Beth, este ano, ela reparou que houve aumento 

no preço dos materiais para a produção. “Além do 
valor, também houve queda nas vendas, mas com 
criatividade conseguimos reverter”, explica.

Já para a confeiteira Nathalia Abdala, o ofício 
começou em 2012, quando decidiu que não iria mais 
trabalhar para terceiros. Ela começou a fazer trufas e 
brigadeiros para amigos e familiares, no boca a boca 
a sua fama foi crescendo. Em 2015, decidiu investir 
um foodtruck de brigadeiro gourmet. Contudo, devido 
à crise, durante a Páscoa do mesmo ano, ela não 

teve o retorno esperado. “Investi R$ 5 mil e ganhei 
R$ 6 mil, foi um valor muito pequeno se comparado 
ao trabalho envolvido. Já nos outros anos, o nosso 
faturamento foi bom, o menor valor líquido que já 
conseguimos nesta data foi R$ 9 mil”. A empresária 
diz que esse ano, o faturamento será ainda melhor. 
“Tudo que faço é com amor e de muita qualidade. 
Estamos nos preparando há 6 meses para a Páscoa. 
Minha expectativa era vender 500 unidades, mas já 
vendemos 1.500”, conta satisfeita.

obs.: (sc – não houve produto para comparação)

expectativa é que os consumidores gastem até r$ 100

A
B

de olho nos preços
Realizamos uma sondagem de preços dos ovos de Páscoa em um supermercado popular e 

em uma drogaria – além da menor quantidade de ovos em exposição, nos dois estabelecimentos 
os valores variaram de R$ 6,98 (produto mais simples) a R$ 49,90 (produto com algum brinde). Em 
relação as gramas de chocolate a variação foi de 65g a 330g, e durante a pesquisa nem sempre 
o mais pesado foi o mais caro, o atrativo de muitos é o brinde.
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O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac está presente em todo o 
Estado de Minas Gerais com o objetivo de fortalecer o comércio de 
bens, serviços e turismo. A entidade atua de forma integrada para 
oferecer uma rede exclusiva de proteção e serviços, bene�ciando 
empresários, trabalhadores, suas famílias e comunidades. São 
ações que visam fortalecer a nossa economia e promover 
desenvolvimento, cultura, saúde, lazer e capacitação pro�ssional a 
milhares de pessoas. Assim, trabalhamos com você para construir 
um futuro melhor para todos.

www.fecomerciomg.org.br www.sescmg.com.br www.mg.senac.br

indústria da moda pode crescer 3,5% este ano
É fato que a maioria dos setores 

sofreram grandes impactos com a crise 
econômica. Para driblar esse momento 
de retração, é preciso muita criatividade 
e isso não falta no mercado da moda 
mineira, reconhecido por ser diferencia-
do. O segmento fatura cerca de R$ 172 
bilhões por ano no país. Em Minas, esse 
valor chega a R$ 2,5 bilhões anuais. 
Uma pesquisa da McKinsey & Company 
apontou ainda que a industrial global de 
moda tem um ano desafiador pela frente. 
Após apresentar crescimento ao longo de 
uma década, ela fechou 2016 com alta 
de 2,5%. A expectativa para 2017 é de 
que esse índice fique em torno de 3,5%.

Ainda segundo o estudo, a retomada 
do crescimento econômico mundial ajudará 
a indústria da moda – estimada em US$ 
2,4 trilhões. No Brasil, o desempenho do 
setor será sentido, porém de forma mais 
lenta. A análise revela ainda que o hábito do 
consumidor é que vai ditar quais segmentos 
dentro da indústria devem se destacar. A 
analista do Sebrae Minas, Juliana Orsetti, 
explica que, por causa disso, as empresas 
têm buscado prestar serviços diferenciados. 

“Elas estão fazendo coleções mais focadas 
no consumidor e tentando reduzir custos 
operacionais para conseguir colocar preços 
mais justos nos produtos e serviços e, com 
isso, aumentar as vendas”.

O presidente do Sindicato das In-
dústrias do Vestuário Estado de Minas 

Gerais, Luciano Araújo, afirma que 
devido ao aumento do desemprego, 
o poder de compra das pessoas foi 
reduzido, causando consequências 
para o setor. Porém, ele acrescenta 
que o mercado de moda mineira é 
muito criativo. “Nós temos trabalhado 

muito para que os empresários possam 
fazer algo diferente e agregar valor 
aos seus produtos e, assim, sofrer 
menos impactos. Fazemos isso dando 
condições para os estabelecimentos, 
capacitando os lojistas para que eles 
possam estruturar suas empresas e 
atender as demandas”.

Araújo elucida que o Estado é um 
dos principais mercados fashion do 
país. Um grade exemplo disso é o Minas 
Trend Preview, evento de moda que está 
completando uma década de existência 
em sua 20ª edição. “O Minas Trend é 
uma grande vitrine da moda mineira. 
Ele foi criado para mostrar não só pro 
Brasil, mas para o mundo, todo o design 
e criatividade do nosso mercado. Além 
disso, é uma grande oportunidade para 
se fazer negócios”.

Por meio da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), o governo investiu R$ 3,6 
milhões nesta edição da feira, que contou 
com 201 fabricantes e cerca de 15 mil visi-
tantes. A estimativa da Fiemg, é de que a 
20ª edição, que apresentou as tendências 
da moda para a próxima temporada de 
Primavera/Verão, arrecade cerca de R$ 
30 milhões em negócios.

Ele afirma que mesmo em tempos 
de retração econômica, o evento foi 
mantido em seu nível. “Grande parte das 
empresas que expõe suas marcas na 
feira, relatam que 60% de suas vendas 
no ano foram realizadas lá. Ela é funda-
mental porque é o momento em que todos 
estamos juntos, e a melhor maneira de 
superar um período de crise é se unindo”.

Empreendedorismo
A analista do Sebrae Minas diz que 

o setor é interessante para investir, desde 
que o empresário siga alguns passos 
antes de abrir seu negócio. “É neces-
sário uma pesquisa de mercado a fim 
de entendê-lo, fazer um planejamento, 
conhecer os concorrentes e fornecedores 
etc. Quais os canais de distribuição que a 
empresa irá atuar e o mercado pretendido, 
além de saber quais serão as melhores 
ferramentas a serem utilizadas”.

Ela aponta algumas maneiras de 
mostrar o empreendimento para os con-
sumidores. “No caso do mercado da moda, 
a comunicação é um dos canais mais utili-
zados e ela precisa ser entendida e muito 
bem trabalhada. Neste caso, trabalhamos, 
principalmente, com a imagem e ela é uma 
forma de nos comunicarmos com o cliente”.

A comunicação foi peça-chave para 
o sucesso da marca Unity 7, criada pelo 
programador Eduardo Mendes. No come-
ço do negócio, ele usou a internet para 
promoção. “Minha família sempre traba-
lhou com moda, então eu consegui unir 
isso ao que eu já fazia como programador. 
Criei o site e comecei as vendas online. A 
partir daí, a loja virou uma marca e, hoje, 
vendemos para outros empresários com 
o foco muito grande no atacado”.

O sucesso de sua empresa chegou no 
Minas Trend Preview e este ano, a Unity 7 
fez seu primeiro desfile. “Nós começamos 
juntos com a feira. Participamos do projeto 
“Ready to Go”, promovido pela Fiemg 
em parceria com o Minas Trend. No ano 
seguinte, fomos expositores, mas sempre 
tivemos vontade de participar do desfile. 
Só que nós entendíamos que ainda não 
era a hora. Então, a nossa equipe cresceu 
e sentimos que, agora, temos estrutura”.

Para Mendes, o desfile foi de suma 
importância. “Foi o primeiro contato 
da marca com muitas pessoas e um 
momento onde conseguimos passar a 
nossa ideia e mostrar quem ela é para o 
público. Tudo isso, claro, sem deixar de 
mostrar as tendências para a próxima 
temporada”.

mais fotos
do minas trend
Preview em nosso site
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CDL/BH: revitalização do hipercentro 
da capital é demanda antiga da entidade

Recentemente, a Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) 
anunciou um plano de revi-
talização do hipercentro que 
inclui, entre outras ações, a 

retirada dos camelôs das ruas em até 60 
dias. A proposta é vista com bons olhos 
por comerciantes e por entidades como 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH). 

De acordo com Bruno Falci, pre-
sidente da CDL/BH, essa era uma 
demanda antiga da entidade, desde 
os tempos da aprovação do Código de 
Posturas, em 2004. Naquela época, 
segundo o dirigente, a Câmara de 

Dirigentes Lojistas da capital foi uma 
das protagonistas nas discussões 
para a formatação da Lei 8.616/03. 
“De lá pra cá, nosso diálogo com a 
Prefeitura se manteve constante. No 
ano passado, inclusive, entregamos 
à PBH um levantamento fotográfico 
que realizamos, apontando as áreas 
com maior incidência de camelôs não 
apenas no hipercentro, mas também em 
outras regiões comerciais importantes 
da capital”, afirma. 

Falci ressalta que mesmo antes da 
posse do novo governo, a CDL/BH já 
havia solicitado ao prefeito Alexandre 
Kalil a implantação de políticas de res-

trição e fiscalização para a ocupação 
irregular do espaço público por camelôs 
e toreros. “Sempre nos colocamos à 
disposição para trabalharmos juntos 
em busca de uma solução para esse 
problema que tanto atinge o comércio 
e o desenvolvimento da capital de modo 
geral”, analisa. 

De fato, nos últimos tempos, não 
é difícil circular pelas ruas do centro 
da cidade e se deparar com centenas 
de bancas de comércio ilegal de mer-
cadorias nas calçadas. Diante da crise 
econômica, da fiscalização falha do 
município e de liminares concedidas 
pela Justiça, centenas deles retornaram 
à Praça Sete e região. Segundo levan-
tamento realizado pela Prefeitura, atual-
mente existem 647 camelôs espalhados 
pelas ruas do hipercentro. Destes, 80 
são portadores de deficiência e 125 
artesãos e/ou índios, ambos autoriza-
dos por decisão do Poder Judiciário de 
Minas Gerais. 

Para o presidente, a concorrência 
com os camelôs se torna desleal para 
os lojistas por uma série de fatores. 
“Eles não pagam impostos, não cum-
prem as leis trabalhistas, não têm 
gastos com aluguel e nem com IPTU. 
Por isso conseguem vender produtos a 
preços mais baixos”, explica. O dirigente 
ressalta, porém, que apesar de serem 
mais baratos, “os produtos são de 
origem duvidosa e, por isso, não têm 
garantia, tornando-se um risco para o 
consumidor”.  

Conforme divulgado pela Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos, o 
trabalho de retirada dos camelôs terá 
início com ações educativas e elabo-
ração de propostas, como a possível 
abertura de pontos de comércio popular, 
na tentativa de levar os ambulantes para 
o setor formal. Após o prazo estipulado 
de 60 dias, será aplicada tolerância 
zero. A administração municipal infor-
mou, também, que haverá fiscalização 
diária no hipercentro, das 8h às 20h, e 
que o uso de força física, após o prazo 
estipulado, de dois meses, não está 
descartado

Bruno falci ressalta que as medidas propostas pela PBH são urgentes e necessárias

CD
L/

BH

CEMIG ATENDE. 
Toda essa energia é por você. 
Se preferir, acesse 
www.cemigatende.com.br.

Com o Cemig Atende, você resolve 
2ª via de conta, consulta de débito, 
falta de luz e muito mais a qualquer 
hora, onde quer que você esteja.

BAIXE O APLICATIVO 
CEMIG ATENDE 
E FACILITE SUA VIDA.

2ª VIA 
DE CONTA, 
FALTA DE LUZ
OU CONSULTA 
DE DÉBITO? 
TÁ NA MÃO.

mais fotos
do minas trend
Preview em nosso site
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

BH Convention & Visitors Bureau

setor da saúde: tecnologia e 
educação contínua e crescente

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 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.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

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

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

Belo Horizonte

Manter o que já foi aprendido, 
atualizar-se e exercer a profissão de 
forma eficiente e em harmonia com a 
vida pessoal tornou-se um grande desa-
fio. Vejamos o setor da Saúde: envolve 
medicina, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional, etc. Cada profissão 
com sua Associação e Conselho Regio-
nal. No Brasil, temos mais de 440 mil 
médicos, em suas 52 especialidades. 
Em Minas, são 49 mil deles e sete deles 
ocupam a presidência nacional de sua 
especialidade, morando em BH. São 
197 cursos de medicina, sendo 114 da 
iniciativa privada, oferecendo 17.672 
vagas, e tendo 108.033 alunos, sendo 
58.626 do sexo feminino.

Em BH, temos 6 mil médicos e 
se destacam em algumas especiali-
dades: cirurgia geral, cirurgia plástica, 
oftalmologia, medicina física, oncologia, 
genecologia e obstetrícia. Na cidade, 
uma série de congressos, seminários, 
workshops, palestras são realizadas 
pela AMMG, CRM e Sindicato dos Médi-
cos, fazendo com que a capital mineira 
mantenha sua imagem de cidade da 
excelência médica.  Cada especialida-
de tem seus eventos local, regionais, 
estadual, macrorregionais, o nacional, 
os internacionais e o mundial. Milhares 
de eventos – congressos, seminários, 
simpósios, fóruns, workshops, cursos, 
palestras, etc. É o setor que mais even-
tos faz em todo o mundo! Nos últimos 
três anos, a especialidade Ortopedia 
e suas divisões fizeram mais de uma 
dezena em BH. Eventos nacionais, de 
grande porte, podem chegar ao custo de 
R$ 4 milhões. E o impacto econômico 
no destino, bem maior!

Como exemplos a serem seguidos, 
três cidades norte-americanas são 
especializadas em atender eventos 
médicos de grande porte – acima de 10 
mil participantes – e a economia local 
gira em torno deles!

O avassalador desenvolvimento 
tecnológico dos últimos anos está 
levando a um aumento estrondoso dos 

conhecimentos, em especial na área 
biomédica, impactando, de maneira 
irreversível, na prática da medicina. 
Apenas em 2016 foram publicados 
1.260.400 artigos, sendo 40.573 sobre 
câncer e outros 5.977 sobre diabetes. 
Há uma forte tendência de cresci-
mento. Não é mais possível exercer a 
medicina sem o auxílio da informática. 
A consulta sistemática e frequente 
a bancos de informação biomédica 
tornou-se mandatória para a utilização 
efetiva do conhecimento médico acu-
mulado em benefício dos pacientes. O 
computador pode armazenar milhões 
de exames por imagem, facilitando o 
diagnóstico.

A parcela de conhecimento obtida 
por meio de pesquisas organizadas, 
com regras preestabelecidas e docu-
mentação cuidadosa, está disponível 
em artigos científicos. Antes de sua 
publicação, os trabalhos são habitu-
almente revisados, com o objetivo de 
avaliar a fundamentação, a qualidade 
e a relevância dos achados. O produto 
final é considerado para ratificar, ajustar 
ou mesmo descartar os conceitos médi-
cos vigentes, e constitui o que se chama 
de “medicina baseada na evidência”, 
o alicerce da prática médica nos dias 
atuais. A partir daí, temas são debatidos 
nos inúmeros encontros profissionais 
pelo mundo.

O jovem médico, mesmo que tenha 
tido uma ótima formação acadêmica, 
perceberá que parte de seu conheci-
mento se tornará obsoleto já nos pri-
meiros anos de sua pratica profissional. 
Assim, o bom médico hoje é aquele 
capaz de atualizar seus conhecimentos 
continuamente. O conhecimento do mé-
dico é atualizado em congressos cien-
tíficos – desde os encontros estudantis 
-, reuniões periódicas, ferramentas 
eletrônicas de busca, leitura de artigos 
e documentos consolidados compilados 
por sociedades médicas.

O curso médico no Brasil tem 
duração de 6 anos, com pelo menos 
7.200 horas de carga. São 197 cursos 

de medicina no país, sendo 114 da 
iniciativa privada, oferecendo 17.672 
vagas, e tendo 108.033 alunos, sendo 
58.626 do sexo feminino. Embora 
longo e exigente, tanto física quanto 
mentalmente, é suficiente apenas 
para que uma base (ampla, é ver-
dade). Todos buscam ensino formal 
complementar em programas de 
residência médica, variando de dois a 
sete anos, conforme a especialidade 
escolhida. 

Uma fase largamente dedicada ao 
aprendizado e ao aperfeiçoamento de 
competências técnicas em prevenção, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento 
de doenças. Ao redor dos 30 anos, 
ingressam no mercado, onde tam-
bém sofrem demandas crescentes de 
pacientes e familiares que possuem 
acesso ilimitado à informação de portais 
na internet, com conteúdos completos 
e muitas vezes, genéricos, enviesados 
ou incorretos.

A educação contínua é tão ou mais 
relevante do que o período de aprendi-
zagem formal. Por isso, os Congressos 
médicos vêm batendo recordes de parti-
cipação. No final de 2016, quatro deles, 
que aconteceram em Belo Horizonte, ti-
veram público recorde de médicos. Dos 
mais de 500 eventos captados para BH, 
61% deles são da área médica. E eles 
são sempre grandes acontecimentos, 
já que estamos falando de participantes 
de excelente poder aquisitivo e bem 
exigentes. 

A estratégica localização da cida-
de, a conectividade aeroportuária do 
Aeroporto Internacional, ampla rede 
de hospitais credenciados por certi-
ficações mundiais, o novo Centro de 
Convenções da AMMG em construção, 
os espaços de eventos utilizando tecno-
logias avançadas, a hospitalidade da 
população e os mais recentes atrativos 
turísticos fazem com que todos desejem 
estar em BH, para ampliar conhecimen-
tos, mas também para uma experiência 
gastronômica e cultural diferenciada. 
BH aos Olhos do Mundo!

domigo, 9 de abril

Dra. Rita Verdolim - Juiz de Direito 
Delegado Carlos Lobo
Ex-deputado Délio Malheiros 
Deputado Inácio Franco 

segunda-feira, 10

Ex-deputado José Santana de Vasconcelos 
Paulo Matos - ex-prefeito de Contagem
Eduardo Valadares
Jornalista José Lopes 
Conselheiro Dr. Viana - Tribunal de Contas do Estado 
Deputado Hely Tarquínio 
Advogado José Anchieta da Silva 

terça-feira, 11

Manoel Mário de Souza Barros
Luiz Stânio Ferrara
Waissman - ex-prefeito de Conselheiro Pena

Quarta-feira, 12

Otimar Bicalho 
Larissa Martins Conrado
Pastor Zedequias - Venda Nova 

Quinta-feira, 13

Delegado Ediraldo Brandão 
Bolão do Espaguete - Santa Tereza
Advogado Mauro Pereira Cândido
Delegado Antônio Felipe Nogueira

sexta-feira, 14

Paixão de Cristo
Jornalista Milton Lucca de Paula
Sra. Margarida, mulher do delegado Gilberto Monteiro
Junior Moreira - Rádio Itatiaia 

sábado, 15

Hamilton Guerra
Roberto Matias Vaz de Melo
Antônio Carlos Ribeiro Bahia

Conhecer a experiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
com relação à participação popular. Esse foi o objetivo de visita da delegação 
parlamentar da província de Gauteng, na África do Sul, O grupo foi recebido 
pelo presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), no Salão Nobre. 
Adalclever Lopes enfatizou que a Assembleia está aberta a esse diálogo. “Minas 
vai poder trocar experiências sobre o assunto, o que será bastante positivo”, 
afirmou o parlamentar.

refilwe mogale e o presidente da AlmG Adalclever lopes
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A 1ª pENA DE CuNHA - O juiz Sérgio Moro já soltou a primeira con-
denação do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de 15 anos e 4 
meses de prisão. O ex-parlamentar responde a outras duas ações penais, 
uma na 10ª vara criminal federal de Brasília e outra no Supremo Tribunal 
Federal. Muitos criticaram o Juiz Sérgio Moro por ter sido rápido demais na 
condenação de Cunha, mas a verdade é que outros ex-agentes públicos já 
estão condenados pelo juiz da lava jato e cumprem suas penas em Curiti-
ba. Também o PP, Partido Popular, ganhou uma ação de indenização com 
envolvimento de toda a sua bancada federal, e deverão ter que devolver a 
importância de R$ 2,3 bilhões aos cofres federais, pelo dinheiro ilegal que 
todos tiraram das obras públicas do país e da Petrobras.

RECupERAÇÃO - Numa conversa de dois empresários outro dia, num 
almoço no Automóvel Clube, fiquei sabendo que o crescimento na venda de 
papelão, pode ser um sinal claro do início de recuperação de nossa econo-
mia. Segundo o empresário, a expansão neste ano foi de 4,2%, em relação 
ao mesmo período do ano passado. Ufa! Será que vamos sair do atoleiro?

ATÉ quANDO? Os grupos que controlam a Usiminas vão entrar num 
acordo e colocar paz na empresa que é uma das maiores usinas siderúrgica 
de Minas Gerais. É triste ver que o esforço de um presidente da República e 
de um governador e seu Estado, para colocar pra funcionar essa indústria no 
final da década de 1950, esteja, hoje, sendo disputada por dois grupos que 
não se entendem. A Usiminas e todo o seu complexo instalado em Ipatinga 
esperam que seus dirigentes cheguem a um acordo.  O governo do Estado 
poderia mediar essa contenda através da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Afinal, essa briga pode comprometer em muito a economia do 
nosso Estado.

pREJuÍZO - Só com o contrabando e sonegação de impostos, o 
governo deixou de arrecadar R$ 130 bilhões. Os setores que deixaram de 
pagar impostos e que sofrem com o contrabando são: tabaco, vestuário, 
combustíveis, cosméticos e medicamentos. Por isso, a cada dia o segmento 
têxtil do país vai tendo menos fábricas funcionando. Aqui, em Minas, nosso 
parque têxtil está virando fábricas fantasmas. Muitas cidades sentem os 
efeitos com a falta de emprego e renda. É triste ver mais de quatro fábricas 
de tecidos fechadas em São João del-Rei. Só para citar uma cidade apenas.

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB), anunciou a cons-
trução de uma trincheira na Avenida David Sarnoff, na Cidade Industrial, 
atravessando a 381 no seu início, justamente ao lado da antiga fábrica da 
RCA. Essa obra vai criar mais uma opção de saída e entrada em Conta-
gem, já que a David Sarnoff com a trincheira vai levar o tráfego da região 
do Inconfidentes, diretamente para a Avenida Tereza Cristina, via Praça do 
Trabalhador. Enquanto muitos prefeitos não disseram a que vieram, o de 
Contagem quer estender o metrô, por sua conta, até no Novo Eldorado e 
iniciou a reforma da pista da Via Expressa dentro do município. 

O mar morto, que fica entre Jordânia e Israel está morrendo, pois o 
seu nível está baixando um metro por ano. O motivo é a retirada de água 
do Rio Jordão para abastecer os dois países. Isso pode afetar o índice 
pluviométrico na região.

Enquanto isto nos Estados Unidos, Donald Trump pode decretar o 
fim do esforço global para reduzir o aquecimento. Ele quer restabelecer os 
empregos na indústria do carvão poluindo a atmosfera. 

Em Minas, as mineradoras na área de nascentes do Rio das Velhas, 
estão matando aos poucos o nosso principal fornecedor de água para a região 
metropolitana de Belo Horizonte. Quem fizer um sobrevoo pela região, vai 
ver como anda a destruição do nosso meio ambiente. 

A Casa dos Contos, tradicional restaurante da zona Sul de BH, está 
exibindo a mostra “Pluralidade “, reunindo trabalho de seis artistas: Mauro 
Prença, Miriam Dequech, Neura (kuka), Tulia Pereira, Junia Filizola e 
Gráucia Moreira. São estilos e técnicas diferentes, cada artista em busca 
de seu caminho.

quem vem recebendo apoio de vários vereadores de BH para se can-
didatar a deputado estadual é o vereador Doorgal Andrada (PSD). Embora 
jovem, o desempenho positivo no mandato empolga a maioria dos colegas 
da Casa. Doorgal é neto do deputado federal Bonifácio de Andrada (PSDB).

uma reunião da Fifa, em Zurique, na Suíça, nomeou o presidente 
da Federação Mineira de Futebol (FMF), Castellar Modesto Guimarães 
Neto, como membro para um dos novos comitês da entidade. Castellar vai 
ocupar uma das cadeiras do comitê “Players Status”, que será responsável 
por monitorar a situação dos jogadores em relação às normas de registro 
e transferências da Fifa.
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Motocicleta, automóvel
ou imóvel?

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

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e 

garantia de quase quatro décadas de operação.

Estes são alguns dos fatores que fazem da

Multimarcas um dos melhores consórcios

do Brasil. Matriz em Belo Horizonte

e representações em várias cidades do país.

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

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

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

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

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

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

Moto,
carro?ou casa

o seu consórcio multibrasileiro

Cada vez mais perto de você.

Matriz em Belo Horizonte e

representações em várias

cidades do país.

Em algum momento da vida, você, 
certamente, já se fez a seguinte per-
gunta: “devo insistir em algo ou desistir 
e começar de novo?”. É preciso ser 
persistente, dedicado, comprometido e 
paciente quando se tem um bom pro-
cesso em andamento - e isso vale para 
um relacionamento afetivo, aplicações 
financeiras, estudo, emprego, carreira 
e amizades. No entanto, também há o 
outro lado da moeda, o de insistir em 
apostas erradas para tentar recuperar 
o prejuízo. 

Uma boa carreira costuma demorar 
pelo menos dez anos para dar resul-
tados consistentes. Não se consegue 
um ótimo emprego sem merecimento 
e, quando conquistado, precisa de 
manutenção diária para gerar bons 
frutos (promoção, aumento de salário, 
reconhecimento) no futuro. Mesmo um 
bom relacionamento afetivo demanda 
tolerância com as diferenças alheias 
e precisa ser construído aos poucos. 

Agora, quantas vezes você já in-
sistiu em algo só por teimosia, medo de 
ficar sem nada ou vergonha de admitir 
o erro? Às vezes, mantemos posições 
equivocadas para tentar reverter uma 
tomada de decisão infeliz, e continuar 

investindo tempo, dinheiro e energia em 
situações das quais deveríamos desistir 
só piora o prejuízo. 

Falando especificamente da vida 
profissional, muitas vezes, o problema 
não está no emprego, pois a pessoa 
está na carreira ou profissão errada. 
Outras vezes, a carreira é ótima, mas 
o emprego é ruim. Em outras, ainda, a 
vida afetiva atrapalha tanto na carreira 
quanto no emprego. 

Se gosta do que faz na carreira, tem 
perspectivas de evolução nos próximos 
anos, consegue usar seus talentos com 
frequência, está motivado para continu-
ar aprendendo, não se vê fazendo outra 
coisa, você está no caminho certo, com 
uma carreira promissora, e deve investir 
toda sua energia para que fique ainda 
melhor.  

Agora, se você odeia o que faz, 
tem pouca perspectiva de evolução, usa 
pouco seus talentos, seus pontos fracos 
atrapalham muito, acha a profissão 
desagradável, sente-se desmotivado 
a maior parte do tempo, seu dia a dia 
profissional é monótono, pensa com 
frequência em fazer outra coisa e nunca 
recebe novas propostas de trabalho, é 
hora de repensar sua carreira. O que 

está errado? É uma fase ruim (conjun-
tura, economia fraca, cansaço, emprego 
ruim) ou um problema mais grave? É 
possível melhorar alguns desses itens? 

Ao analisar esses prós e contras, 
você pode ter entrado em um dilema 
ainda maior. Nesse caso, sugiro que 
concentre seus esforços na parte posi-
tiva e tente ajustar, dentro do possível, 
a parte negativa. Mudança de carreira 
é coisa séria e complexa, por isso você 
deveria fazer o máximo para ajustá-la 
antes de tomar uma drástica decisão 
de mudar. Não existe carreira perfeita, 
pois sempre haverá dificuldades, fases 
ruins, decisões equivocadas e gente 
desagradável. Mas também haverá 
fases ótimas, boas decisões, gente inte-
ressante e resultados positivos. 

Faz parte do jogo conviver com 
altos e baixos. Entretanto, tome cuidado 
com excesso de indecisão: é muito ruim 
ficar dividido por um tempo prolongado, 
pois a dúvida paralisa, trava a tomada 
de decisões e prejudica os resultados. 
Logo, não fique em cima do muro. Siga 
em frente com sua carreira e melhore 
um pouco a cada dia ou desenvolva 
um plano B para começar em uma nova 
profissão, mais próxima de seus ideais.

insistir na carreira ou começar tudo de novo?

um a cada cinco medicamentos 
vendidos no Brasil é falsificado

Especialista afirma que há falhas na fiscalização

• Se o medicamento for vendido mais 
barato do que o normal, desconfie.

• Exija sempre o seu cupom fiscal.

• Os medicamentos líquidos, devem vir 
sempre lacrados.

• Na internet, adquira medicamentos 
somente em sites confiáveis, de preferência 
em farmácias que possuem lojas físicas

• A bula não pode ser xerox, e deve 
conter todas as informações necessárias 
sobre o medicamento.

Acredite se quiser, mas aquele 
remedinho para sua dor de cabeça 
pode ser falsificado. E não só ele, 
o para o estômago, dor de dente, 
dor nas costas, etc. Um estudo, 
realizado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), apontou 
que 10% dos remédios vendidos 
mundialmente são falsos. No Bra-
sil, a média de produtos falsificados 
vendidos por farmacêuticos chega 
a 19%. Na internet, um em cada 
cinco produtos é adulterado. Em 
alguns lugares da América do Sul, 
esse número chega a até 30%. 

O professor titular do Departa-
mento de Produtos Farmacêuticos 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Gerson Pianetti, 
explica que o consumo de uma me-
dicação adulterada pode acarretar 

riscos à saúde. “Se a pessoa toma 
um medicamento é porque precisa. 
Logo, se tem alguma doença, ela não 
será curada, podendo até mesmo 
agravar. Além disso, não se sabe a 
composição daquele remédio, logo, 
ele pode comprometer os órgãos do 
consumidor, principalmente o fígado”.

Os principais medicamentos 
falsos são os para impotência 
sexual, oncológicos e hormônios 
de crescimento. O professor diz 
que, na maioria das vezes, eles 
são contrabandeados de outros 
países. “Existe um descontrole 
na fiscalização das fronteiras. A 
maioria desses remédios entram 
pelo Paraguai, que é a maior fonte 
deles”. Contudo, para ele, dentro 
do Brasil existem laboratórios 
que fraudam os remédios. “Não 
descarto a hipótese de que aqui 
existem locais que fazem os medi-
camentos com pouca qualidade, e 

isso também deve ser considerado 
falsificação, porque a composição 
dele foi adulterada”.

O farmacêutico alerta que o 
consumidor deve tomar cuidado 
com as medicações vendidas com 
preços muito abaixo do normal. 
“Muitos remédios são adulterados 
para que sejam comercializados 
mais baratos. Muitas farmácias 
alegam que o baixo preço é devido 
a bonificações vindas dos laborató-
rios, compram uma caixa e ganham 
duas como brindes e, com isso, 
conseguem fazer o custo cair”.

Pianetti afirma que as próprias 
farmácias tem que tomar o cuidado 
e que deveria haver uma vigilância 
maior em cima desses medica-
mentos. “Os estabelecimentos 
têm que se certificar da origem dos 
remédios que estão comprando. E 
é necessário qualificar os fornece-
dores e deixar, principalmente, que 
a vigilância faça o seu papel”.

De acordo com ele, existe uma 
falha na fiscalização. “Estamos 
vendo inúmeros casos no país, 
como, por exemplo, a Operação 
Carne Fraca, que mostra que a Vi-
gilância Sanitária está sem pernas 
para acompanhar o que acontece 
no país. Então, quando surge um 
problema como este, entendemos 
que falta uma fiscalização efetiva”.

Para o especialista, o fato de 
a Vigilância só agir mediante uma 
denúncia faz com que os dados 
sejam subnotificados. “É preciso 
um acompanhamento do mercado 
e dos medicamentos. Um exemplo 
são os remédios vendidos a preço 
de banana na cidade. Já devia 
haver uma investigação em cima 
disso, mas, se existe, não é do 
conhecimento da população”.

Anvisa
Em seu site, a Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (Anvisa), destaca que são feitas, em parceria com 
laboratórios fabricantes e as Polícias Civil e Federal, 
investigações acerca do assunto. Ainda de acordo com 
o portal, as penalidades sanitárias vão de multas (entre 
R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão) até o cancelamento da licença 
e da autorização de funcionamento de estabelecimentos 
(isso para o caso de farmácias e drogarias que suposta-
mente estejam comercializando esses medicamentos).

Em uma nota encaminhada, via e-mail, a instituição 
acrescentou que o controle dos medicamentos vendidos 
no Brasil ocorre por meio de fiscalização em drogarias, 
farmácias e hospitais. E que essas ações são de res-
ponsabilidade das Vigilâncias Sanitárias das Unidades 
Federadas e para os Municípios (conforme Lei 8.080/90). 
A prevenção também é feita por meio do controle de 
propagandas (atividade de responsabilidade da Anvisa).

dicas para o consumidor

mais informações, acesse: portal.anvisa.gov.br

Professor titular do departamento de Produtos farmacêuticos da universidade federal de minas Gerais, Gerson Pianetti

remédio falsificado pode ter composição adulterada e afetar os órgãos
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Ariane Braga, loraynne 
Araujo e natália macedo
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Assédio: a mídia noticia, porém
pouco se esclarece sobre o tema

Toda mulher, independente da classe 
social, cor e idade, já sofreu algum tipo de 
violência. Elas são médicas, donas de casas, 
atrizes, modelos, enfermeiras, advogadas, 
domésticas, estudantes, etc, e, inclusive, nós, 
jornalistas. Por isso, as três repórteres do 
Edição do Brasil se uniram para contar suas 
histórias. Deixamos de ser narradoras para 
nos tornamos personagens desta matéria: 

“A situação que mais me marcou - esta é 
a primeira vez que falo sobre o assunto e, ao 
escrever, não contive as lágrimas - foi quando 
tinha apenas 13 anos. Uma amiga havia me 
convidado para ir a um casamento. Ela estava 
bem ansiosa para a data, pois o seu padrinho, 
que na época deveria ter 40 anos, ia visitá-la. 
Após a cerimônia, ele fez questão de nos dar 
carona para a festa. Durante o trajeto, conver-
samos sobre diversos assuntos quando ele, 
de repente, parou o carro. 

– Nossa, tenho uma sobrinha maravilho-
sa! – Disse, beijando o rosto da minha amiga.

– Eu também gosto muito de você, tio! 
– Gosto também da amiga da minha 

sobrinha. 
Quando dei por mim, aquele homem es-

tava segurando a minha cabeça, tentando me 
dar um beijo na boca e passando a mão na 
minha coxa. Ainda me recordo que ele fedia 
a cigarro. A minha amiga, apesar da pouca 
idade, percebeu o que estava acontecendo 
e resolveu intervir: 

– Tio, o que é isso? Vou ligar para os 
meus pais.

Após isso, ele me largou”.
“O ‘não’ nunca foi bem compreendido 

pela maioria dos garotos e jovens com quem 
esbarrei. Eu tinha 12 anos, era Carnaval. Eu 
não saia muito e um dia decidi ir com amigas 
para um trio elétrico. Enquanto dançávamos, 
um grupo de rapazes se aproximou, igno-
ramos, eles ficaram bravos e um deles me 
pegou pelo braço e me agarrou... Eu disse 
não, o empurrei. Ele ainda insistiu e me beijou 
a força. Saí correndo, sem olhar para trás. 
Resultado, esse foi o meu segundo beijo. 
Na época, não se conversava muito sobre 
isso e a culpa seria minha, pois eu estava na 
rua. Triste? Sim. Mas é a dura realidade de 
muitas meninas, jovens e mulheres de todo 
o mundo”. 

“Apesar de ser jovem, já sofri inúme-
ros assédios. Tantos que, provavelmente, 
encheria todo esse impresso. Esse, em 
particular, me deixou abismada. Era uma 
manhã de sábado. Tinha ido ao Centro 
de Belo Horizonte para resolver algumas 
coisas. Na volta, esperava o ônibus na 
Rua Tupis, próximo ao Mercado Central. 
Havia muito movimento e o ponto estava 
lotado. De repente, aproxima-se um rapaz, 
não deu tempo de ver seu rosto. Apenas 
senti, ele passou a mão na minha geni-
tália. Eu mal consegui esboçar reação, e 
quando olhei à minha volta, várias pesso-
as viram, porém, ninguém fez nada. Fui 
embora carregando um peso enorme. Não 
tinha bolsa, nem sacolas, apenas minha 
vergonha”. 

Esclarecendo conceitos 
Durante a construção da matéria, nos de-

paramos com um fato novo: todas achávamos 
que os casos descritos acima eram relatos de 
assédio, afinal mulher sofre violências, inde-
pendente de onde elas se enquadram na lei. 

A delegada responsável pela Delegacia 
de Combate à Violência Sexual, Camila Miller, 
explica que, segundo o Art. 216 do Código 
Penal, assédio é quando uma pessoa tenta 
constranger alguém para obter vantagens 
sexuais. Ainda segundo o artigo, o agressor 
deve possuir uma posição superior hierarqui-
camente e de controle sob o agredido. 

De acordo com o advogado criminalista 
Luis Vicente Bernardi, o caso que envolve o 
ator global José Mayer, no qual ele é acusado 
de assediar a figurinista Susllem Tonani, não se 

encaixa nesse artigo. “Esse crime tem a ver com 
o nível hierárquico dos envolvidos, independente 
do sexo. O fato dele ser famoso não quer dizer 
que possa influenciar no trabalho da figurinista, 
mesmo ocupando uma posição mais alta, Mayer 
não tem poderes empregatícios em relação à ela”. 

O advogado comenta que existe grande 
confusão entre esses conceitos jurídicos. 
“É comum que as pessoas que não são da 
área confundam, até porque essas definições 
também causam discussões no próprio meio”. 

Camila diz que estupro, de acordo com o Art 
214, é quando alguém constrange outra pessoa 
mediante a um ato libidinoso, isto é, o agressor 
satisfaz o seu desejo sexual por meio de uma 
agressão física. “Atualmente, estupro não é 
apenas quando há penetração. Dependendo do 
caso, até um beijo pode ser enquadrado nesta lei”. 

A delegada também elucida sobre em qual 
artigo deve-se encaixar uma das violências 
mais sofridas pelas mulheres ao andar pela 
rua. Segundo ela, as “cantadas” são enqua-
dradas como contravenção de importunação 
ofensiva ao pudor, conceito presente no Art. 
61, que afirma que é crime perturbar ou ofen-
der o pudor de qualquer pessoa em público. 

Para os casos acima, Bernardi diz que, 
tanto o primeiro quando o segundo, podem ser 
enquadrados como estupro, sendo que a pena 
para este crime pode variar de 6 a 30 anos de 
reclusão. Já a terceira história se encaixaria em 
um delito de perturbação da paz e a punição 
pode variar de 15 dias à 3 meses de prisão ou 
pagamento de uma multa. 

Nunca se cale 
Para quem for vítima de algum tipo de 

violência, Camila orienta que essa pessoa 
busque pela delegacia mais próxima. “Depen-
dendo do caso, temos que encaminhar essa 
mulher para um médico visando um melhor 
atendimento à ela”.  

A delegada reconhece que, apesar dos 
avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, os 
casos de crimes sexuais ainda são subnotifica-
dos. “Algumas vítimas têm vergonha de contar 
o que aconteceu, pois essa infrações violam 
a intimidade. Mas, o agressor só será punido 
se quem sofreu a violência denunciar e levar 
a ocorrência até às últimas consequências”.

Para
denunciar

agressões físicas
ou violência

sexual, a mulher
pode ligar para o
disque-denúncia 

180

Para
denunciar

agressões físicas
ou violência

sexual, a mulher
pode ligar para o
disque-denúncia 

180 lei maria da Penha
Muitas pessoas conhecem a Lei 

Maria da Penha pelas ocorrências de 
agressão física. Mas, ela vai além e 
identifica também como casos de vio-
lência doméstica: 

- Sofrimento psicológico, como 
o isolamento da mulher, o constrangi-
mento, a vigilância constante e o insulto;

- Violência sexual, como manter 
uma relação sexual não desejada por 
meio da força, forçar o casamento ou 
impedir que a mulher use de métodos 
contraceptivos; 

- Violência patrimonial, entendido 
como a destruição ou subtração dos 
seus bens, recursos econômicos ou 
documentos pessoais.
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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 Centro de Controle e 
Monitoramento (CCM) da 
Secretaria de Transporte 
e Trânsito da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF) ga-

nhou um reforço com servidores dos 
departamentos de Guarda Municipal 
(GM), da Secretaria de Segurança 
Urbana e Cidadania (Sesuc), e de 
fiscalização, da Secretaria de Ati-
vidades Urbanas (SAU). O anúncio 
foi feito pelo prefeito Bruno Siqueira 
através de sua página em uma rede 
social.

O CCM é responsável pela 
supervisão, pelo monitoramento e 
pela operação do funcionamento do 
trânsito na cidade. Recebe e dispo-
nibiliza informações em tempo real 
sobre as condições das vias, dos 
serviços e intervenções realizadas, 
estando apto, também, a intervir 
através de sistemas e equipamentos 
de comunicação de dados e voz.

Bruno destacou que será mais 
um investimento nas ações de se-
gurança urbana e na fiscalização 
de Juiz de Fora. Os trabalhos serão 
auxiliados pelas câmeras da PJF. 
“Estamos melhorando os nossos 
trabalhos. Além dos agentes que 
fazem o monitoramento do trânsito, 
temos também os fiscais de postura 
da SAU e guardas municipais para 

darmos mais segurança à popula-
ção. Vamos aumentar o número de 
câmeras para ampliar este trabalho”, 
enfatizou.

A partir das imagens capturadas 
pelas câmeras de controle de trânsi-
to, a GM amplia seu trabalho em pre-
venção e segurança. O guarda do 
posto observa situações específicas, 
relacionadas à segurança, e repassa 
informações claras e detalhadas 
às equipes em tempo real. Dessa 
forma, o trabalho da GM passa a 
contar com o apoio de 12 câmeras, 
oferecendo maior raio de visão do 
Centro da cidade e otimizando o 
empenho das equipes operacionais. 
Por exemplo, uma movimentação 
suspeita em um determinado local 
é analisada, incluindo recursos de 
zoom em imagem, a ponto de, se 
confirmada a ação irregular, uma 
equipe ser destinada para aborda-
gem e procedimentos cabíveis.

Já a presença do fiscal é mais 
uma forma de utilizar a tecnologia 
para ampliar o alcance da fiscaliza-
ção. Nesse primeiro momento está 
sendo feito um diagnóstico sobre 
as situações que serão constatadas 
nas câmeras e quais atividades ou 
irregularidades poderão ser verifi-
cadas, para melhorar ainda mais a 
atuação da SAU.

Seguindo o trabalho de geren-
ciamento orçamentário, a Secretaria 
Municipal de Gestão Estratégica se 
reuniu com secretários municipais, 
diretores de autarquias e assesso-
res financeiros e jurídicos de todas 
as áreas da prefeitura para dar 
prosseguimento ao diagnóstico das 
despesas de cada órgão. O trabalho 
segue uma determinação do prefeito 
Odelmo Leão para que a administra-
ção municipal mantenha os serviços 
básicos de saúde, educação e ação 
social em meio à crise financeira.

A gestão atual tem previsto um 
orçamento de R$ 2,5 bilhões para 
2017. Porém, estudos feitos pela 
Secretaria Municipal de Finanças 
apontam que a arrecadação deve 
ser de R$ 1,9 bilhão. Isso corres-
ponde a um valor 24% menor do 
que o estimado pela Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) em 2016.

Desde janeiro, o empenho da 
Administração Municipal é cortar 
gastos e buscar soluções para qui-
tar os débitos deixados pela antiga 
gestão, como falta de pagamento 
da folha salarial de servidores 
efetivos e passivos trabalhistas 
da saúde, bem como débitos re-
ferentes a serviços e produtos de 
fornecedores.

Diagnóstic o 
As dívidas acumuladas dos 

últimos quatro anos influenciaram 
na dinâmica de investimentos e 
despesas correntes. Com base 
nesse cenário, cada secretaria 
vai fazer um relatório modelo 
de maneira a estabelecer um 
diagnóstico da compatibilidade 
orçamentária. Ou seja, o docu-
mento deve apontar as despesas 
reais específicas de cada pasta 

no primeiro trimestre, qual o valor 
orçado para o mesmo período e 
como estão em vista da previsão 
para os próximos nove meses.

De acordo com o diagnóstico 
apresentado, todas as despesas 
passarão por análise das secre-
tarias de Finanças e de Gestão 
Estratégica. “O planejamento finan-
ceiro e orçamentário é fundamental 
para a administração pública. Um 
dos objetivos do prefeito Odelmo 
Leão é resolver os problemas e 
dívidas deixadas, sem prejudicar 
ou comprometer os compromissos 
previstos para o ano de 2017. Para 
isso, estamos todos trabalhan-
do, de forma responsável, para 
encontrar soluções eficazes que 
garantam o melhor atendimento 
possível à população”, explicou 
o secretário municipal de Gestão 
Estratégica, Raphael Leles.

Um dia de merenda em Nova 
Lima é assim: para começar, bolo 
de farinha de mandioca e café com 
leite. Mais tarde, cookies de aveia e 
suco de polpa no lanche. No almoço, 
arroz, feijão, fricassé de frango, bata-
ta corada, salada e, de sobremesa, 
uma fruta. E ainda não acabou: no 
lanche da tarde, tem torrada com 
requeijão e suco de laranja com 
mamão. É de dar água na boca! 

Esse rico e balanceado car-
dápio, que varia todos os dias, 
é a realidade de cerca de 9 mil 
crianças da rede municipal de 
ensino. A merenda oferecida 

em Nova Lima observa os per-
centuais necessários de cada 
nutriente e segue os parâmetros 
estabelecidos pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae). O número de refeições 
distribuídas depende do tempo 
de permanência dos alunos na 
escola, sendo duas no turno da 
tarde até cinco para as crianças 
do berçário e maternal. 

A fim de diversificar ainda 
mais a merenda, a Prefeitura vai 
inserir no cardápio o peixe, con-
siderado um dos alimentos mais 
saudáveis da natureza.

Almoço 
Ao assumir a prefeitura no ano 

passado, o prefeito Vitor Penido se 
deparou com inúmeros casos de 
sobrepeso, obesidade e de doen-
ças como diabetes nas crianças da 
rede municipal, verificados pelas 
avaliações do setor de Nutrição nos 
últimos anos. Assim, as refeições 
passaram a ser oferecidas nos ho-
rários ideais e o almoço foi incluído 
no cardápio. Os alunos da manhã 
almoçam às 11h30, ao final do turno, 
enquanto os estudantes da tarde re-
cebem o almoço assim que chegam 
à escola, antes do início das aulas.

centro de controle e monitoramento
é a nova novidade em Juiz de fora

A partir das imagens capturadas pelas câmeras de controle de trânsito, a Gm amplia seu trabalho em prevenção e segurança
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Prefeitura de uberlândia desenvolve
trabalho permanente no orçamento

A gestão atual tem previsto um orçamento de r$ 2,5 bilhões para 2017
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A merenda tem agradado aos alunos
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Brasil é líder em ações trabalhistas
Você tem dúvidas sobre seus direitos? Confira a matéria

O Brasil é o país que tem 
mais ações na justiça tra-
balhista. Para se ter uma 
ideia, no início de 2016, 
o presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, 
diante da onda de desemprego, fez 
a previsão de que haveriam cerca 
3 milhões de ações trabalhistas na 
Justiça em todo o país – por fim, 
ele não errou as contas. Segundo 
informações do Conselho Superior 
de Justiça do Trabalho, o TST 
iniciou 2016 com um acervo de 
274.845 processos em tramitação. 
No mesmo ano, recebeu 243.447 
processos, julgou 270.130 e baixou 
202.561. Já na segunda instância, 
os TRTs receberam em 2016, 
957.518 novos processos e julgou 
830.844 causas. Já nas Varas do 
Trabalho, na fase de conheci-
mento, receberam 2.756.214 

processos e julgaram 2.687.198 
no período de janeiro a dezembro 
de 2016.  Desde 2014, ano inicial 
da crise, mais de 2,3 milhões de 
novos processos foram recebidos 
pelas varas de trabalho, número 
10,9% maior que 2013, segundo 
o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Em 2015, não foi diferente 
– 2,6 milhões de novas ações na 
primeira instância, alta de 12,4%. 

Por que números tão gran-
des? As leis que regem o direito 
do trabalho são amplas e muitas 
empresas continuam a ignorar 
seus deveres, gerando a seguin-
te pergunta nos trabalhadores: 
tenho direito ou não? É minha 
obrigação ou não? Hoje, muitas 
empresas estão reduzindo o qua-
dro de funcionários que, por sua 
vez, gera a absorção 
de atividades e 

o aumento da carga horária, ou 
seja, as horas extras começam 
a fazer parte da rotina de al-
guns trabalhadores entre outras 
situações. Entretanto, o que é 
direito ou dever do trabalhador 
em relação a esses assuntos? 
Para esclarecer algumas dúvidas, 
conversamos com o advogado 
Claudio Panhotta.  

Um ponto polêmico é a lei-
tura de e-mails e utilização do 
WhatsApp (ferramenta utilizada 
por muitas empresas, para facilitar 
a comunicação) fora do horário de 
trabalho. Recentemente, entrou 
em vigor na França à medida que 
pretende garantir ao trabalhador 
assalariado o direito de permane-
cer off-line. Em nota, o Ministério 
do Trabalho Francês, pontuou: 
“Os assalariados estão cada vez 
mais conectados fora de seu tem-
po de escritório, a fronteira entre 
a vida pessoal e profissional é 
tênue, a jornada de trabalho não 
é mais contínua...devido a essa 
realidade é preciso criar prote-

ções necessárias à saúde dos 
assalariados que é o direito à 
desconexão inscrito na lei”. 
Sobre essa situação, no 
Brasil, o advogado explica 
que se o funcionário for 
obrigado a responder um 
volume de mensagens 
leve vai caracterizar 
tempo à disposição, 
cerca de 30% do 
percentual da hora 
normal. “Já se o 
funcionário é obri-
gado a responder 
a esses conta-
tos de uma for-
ma volumosa, 
ele vai receber 

pela hora cheia, 
com adicional de 50% 

segundo a Constituição Federal, 
salvo se a convenção coletiva da 
categoria não prever um percen-
tual maior”, aponta.

Panhotta aponta ainda que desvio 
de função e o acúmulo de função são, 
geralmente, muito confundidos pelos 
trabalhadores. “Está estabelecido na 
CLT que o empregado se compro-
mete a realizar todas as tarefas que 
lhe são possíveis. O desvio de função 
é configurado quando a pessoa é 
contratada para uma determinada 
função e essa atividade é comple-
tamente desvirtuada, mas se existir 
uma semelhança entre a atividade 
contratada e a atividade desempe-
nhada, esse desvio pode ser atenu-
ado”, esclarece.

Segundo ele, o acúmulo de 
função se caracteriza, quando a 
alteração da atividade prevista, 
ocorre após o início do contrato de 
trabalho. “Por exemplo, a pessoa 
foi contratada para a função de 
caixa e permaneceu como caixa 
por 4 meses, no 5º mês o patrão 
dispensou o padeiro e o colocou 
para fazer as medidas da receita do 
pão, antes de ir para o caixa. Isso 
é um acúmulo de função”. 

Mas, ele acrescenta que existem 
exceções. “Vamos imaginar um 
cenário diferente: o funcionário foi 
contratado para ser caixa, mas, no 
primeiro dia de trabalho, ele assumiu 
o compromisso de fazer as medidas 
da receita do pão, antes de ir para o 
caixa, nesse caso não configura um 
acúmulo de função perante a lei”.

Por lei, o funcionário pode se 
recusar a fazer atividades extras, 
mas segundo Panhotta, na prática 
isso é uma situação complicada. 
“Ao se recusar, ele corre o risco 
de ser demitido por justa causa – o 
que pode ser revertido –, ou na 
modalidade de dispensa imotivada 
–, quando o contrato se encerra e 
não há que ser feito legalmente. Vale 
lembrar, que em relação as horas 
extras, o funcionário não é obrigado 
a cumprir, salvo se ocorrer algo muito 
grave na empresa. Contudo, se as 
consequências da recusa for uma 
justa causa, ela pode ser revertida 
judicialmente”.

reforma trabalhista 

As propostas do Governo Temer de mudanças nas leis 
trabalhistas também são pontos de dúvidas na vida dos 
trabalhadores. Para o advogado, a reforma é completa-
mente contra todos os interesses que foram conquistados 
durante décadas. “A terceirização é a precarização do 
direito do trabalho. Não há como existir um benefício para 
o trabalhador por meio da terceirização. É uma condição 
de subemprego”.

Segundo ele, outra alteração que não pode ser boa 
para o trabalhador é a negociação entre os sindicatos. 
“As relações de trabalho são os direitos garantidos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os sindicatos 
firmam acordos e convenções entre si, por exemplo, o 
sindicato patronal e o sindicato dos empregados fecharam 
um acordo que o trabalhador vai ter apenas 20 minutos 
de descanso e, como contrapartida, a empresa pagará o 
lanche. Só que na CLT, o trabalhador que trabalha 8h tem 
direito a 1 hora de descanso, nesse caso, entramos na 
Justiça e quebramos a cláusula da convenção coletiva, 
fazendo com que o trabalhador receba 1 hora extra. Com 
a reforma, esse tipo de cláusula vai prevalecer sobre a 
lei. E isso é muito preocupante, pois infelizmente, temos 
sindicatos de reputação duvidosa – alguns sindicatos 
menores são facilmente manipulados, até mesmo pelo 
interesse dos presidentes –, mas isso não é o caso das 
federações”, comenta. 

O advogado diz ainda que a reforma trabalhista prejudi-
ca e traz privilégios para a classe empresarial. “Em nenhum 
país do mundo, em que se retirou direitos, a economia 
recebeu qualquer natureza de investimento”, conclui.

Reprodução internet

As Varas do
Trabalho julgaram
2.687.198 ações
em 2016

 “Está estabelecido na CLT
que o empregado se

compromete a realizar
todas as tarefas que 

lhe são possíveis”

Oportunidades de mercado 
no Uruguai para a indústria 
da moda mineira foi um dos 
temas em de-
bate na reunião 

da Câmara da Indústria 
do Vestuário e Acessórios 
da Fiemg, no dia 04 de 
abril, durante a progra-
mação da 20ª edição 
do Minas Trend, a Se-
mana da Moda Mineira, 
no Expominas, em Belo 
Horizonte. O assunto foi 
levantado pela presidente 
do Sindicato da Indústria 
de Calçados de Ubera-
ba, Elisa Gonçalves de 
Araújo. Segundo ela, o 
país não possui muitas 
indústrias e oferece aber-
tura para a entrada de 
produtos mineiros.

O presidente da Fie-
mg, Olavo Machado Ju-
nior, que também preside a Câmara 
do Vestuário, informou que um estudo 

nesse sentido será realizado pelo Cen-
tro Internacional de Negócios da Fiemg. 
Segundo ele, será feita uma avaliação 

do Uruguai como um po-
tencial comprador dos 
produtos mineiros e, em 
caso positivo, deverá ser 
organizada uma missão 
de empresários do Estado 
até aquele país.

A iniciativa foi bem 
vista pela diretora pre-
sidente da Agência de 
Promoção de Investimen-
tos do Estado de Minas 
Gerais (INDI), Cristiane 
Serpa, que participou da 
reunião. A ela os empre-
sários solicitaram parce-
ria e também um reestudo 
dos tributos da cadeia 
produtiva do setor, no que 
tiveram um sinal positivo 
para análise. “Temos uma 
grande preocupação em 

dar competitividade à indústria que está 
no Estado”, ressaltou.

Alunos do sesi são destaque em evento de 
iniciação científica promovido pela usP

Mais de 2 mil projetos de estudantes foram apresentados durante os 2 dias de evento

O Sesi MG foi um dos destaques 
da Feira Brasileira de Ciências e En-
genharia (Febrace), em São Paulo. 
Promovida e organizada pela Escola 
Politécnica da Universidade de São Pau-
lo (USP), a iniciativa tem como principal 
objetivo incentivar a criatividade dos es-
tudantes da educação básica através do 
desenvolvimento de projetos com funda-
mento científico em diferentes áreas das 
ciências e engenharia. Durante o evento, 
entre os dias 21 e 24 de março, foram 
apresentados mais de 2 mil projetos de 
estudantes de todo o país.

A premiação da mostra se divide em 
três grandes categorias: Certificações 
Nacionais e Internacionais; Premiações 
nas áreas de Engenharia, Ciências 
Exatas e da Terra, Biológicas, Humanas, 
Agrárias e Sociais; além de credencia-
mento para outras feiras científicas.

Os jovens Alessandro Azevedo, Ana 
Paula Castilho e Ana Alice Pimenta, 
da Escola Sesi Pedro Leopoldo, desen-
volveram uma tinta à base de dióxido de 
titânio e cal capaz de transformar poluen-
tes atmosféricos em gases inofensivos.   

Os estudantes foram os únicos de 
toda a mostra a faturar o prêmio inter-
nacional Most Outstanding Exhibit in 
Material Science, da ASM Materials Edu-
cation Foundation. Além da certificação, 
os alunos receberam o Prêmio Agência 
USP de Inovação Científica, o 2º lugar 
de pesquisa de Ciências Exatas e da 
Terra e uma vaga na Mostra Brasileira de 
Ciência e Tecnologia (Mostratec), no mês 
de outubro, em Novo Hamburgo (RS).

Outro projeto destacado durante 
a Febrace foi a pesquisa que analisou a 
ação da papaína, uma enzima extraída 
do mamão, sobre os ovos do schis-
tosoma mansoni, parasita que causa 
esquistossomose em humanos.

No projeto, os alunos Amanda Cás-
sia, Karen Viveiros e Lucas Amorim, que 
cursam o ensino médio também no Sesi 
de Pedro Leolpoldo, descobriram que a 
papaína impede a reprodução do schis-
tosoma ao destruir a camada exterior 
dos ovos do parasita.

Com a descoberta, os jovens pesqui-
sadores recebem o 3º lugar na categoria 
de pesquisa de Ciências Exatas e da 
Terra e uma credencial para participar 
na Feira Nordestina de Ciências e 
Tecnologa (Fenecit), em setembro, no 
Recife (PE).

Para desenvolver os dois projetos, 
além do apoio do Sesi, os estudantes 
também puderam contar com a estrutu-
ra do Centro de Inovação e Tecnologia 
(CIT) do Senai, no Horto, em Belo 
Horizonte.

equipe de Pedro leopoldo

Além da certificação, os alunos
receberam o Prêmio Agência

usP de inovação científica
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Câmara da Indústria do Vestuário e
Acessórios da Fiemg debate o setor

“Temos
uma grande
preocupação

em dar
competitividade

à indústria
que está

no Estado”

Presidente da fiemg, olavo machado Junior

D
iv

ul
ga

çã
o

http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www7.fiemg.com.br/sesi/mais-sesi/na-sua-cidade/PEDRO-LEOPOLDO---CENTRO-DE-ATIVIDADES-DO-TRABALHADOR-MARIA-JOSE-D-ALMEIDA-MELLO-
http://www7.fiemg.com.br/cit
http://www7.fiemg.com.br/cit
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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

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

Rato não, Anvisa. Imagine achar um pelo 
de rato ou uma pata de barata na sua comida? 
Seja qual corpo estranho for, se estiver dentro do 
limite máximo permitido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), está liberado. 
Pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 
14) de 2014, um fragmento de pelo de roedor 
pode ser encontrado a cada 100g de chocolate 
ou a cada 10g de molho de tomate. Já no caso 
de pedacinhos de insetos, são permitidos até 75 
a cada 50g de farinha. Se for no chá de menta ou 
hortelã, pode ser até 300 fragmentos a cada 25g.

Envelhecer não sinônimo de doença. Do-
enças como osteoporose e catarata, além de que-
das, são frequentemente associadas à chegada 
da velhice. Entretanto, diferentemente do que se 
imagina, adoecer não deve ser considerado algo 
natural nessa fase da vida. Pelo contrário. Cada 
vez mais existe a possibilidade de viver a terceira 
idade com a saúde plena. A expectativa de vida 
dos brasileiros está em 75,5 anos, conforme o 
último levantamento feito em 2015, e segundo 
o professor da pós-graduação em geriatria da 
Faculdade Ipemed de Ciências Médicas Leo-
nardo Lopes, o idoso deve saber que ele pode 
apresentar alguma enfermidade, mas que, se ela 
for adequadamente diagnosticada e tratada, não 
vai comprometer sua qualidade de vida.

Leitos pediátricos. Mais de 10 mil leitos de 
internação em pediatria clínica – destinados a 
crianças que precisam permanecer no hospital 
por mais de 24 horas – foram desativados na 
rede pública de saúde nos últimos seis anos. 
É o que revela levantamento divulgado ontem 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 
Os números mostram que, em 2010, o país 
dispunha de 48,3 mil leitos pediátricos para uso 
exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS). Já 
em novembro passado (último dado disponível), 
o total baixo para 38,2 mil – uma queda de cerca 
de cinco leitos por dia. Ainda segundo o estudo, 
40% dos municípios brasileiros não têm nenhum 
leito de internação desse tipo.

Cabeça boa. imagine que cinco pessoas 
precisem subir uma ladeira íngreme e o que 
têm à disposição é apenas um carro 1.0. Elas 
podem escolher se fazem apenas uma viagem 
com todas juntas ou se irão dividir-se em dois 
grupos, indo um de cada vez. A maneira escolhida 
vai afetar o desempenho do carro e o tempo de 
viagem. A mesma coisa acontece com o cérebro. 
O órgão foi feito para receber dados o tempo todo, 
sem limites. Mas para aproveitar melhor sua capa-
cidade, é preciso administrar a potência de entrada 
de dados. Para entender melhor como usar toda 
a capacidade do órgão, a Universidade de Ohio, 
nos Estados Unidos, está realizando estudos com 
o objetivo de descobrir novas formas para medir, 
analisar e aumentar as funções cerebrais.

Justa causa. Um celular pode fazer você 
perder o emprego. Foi o que aconteceu com 
um serralheiro de Maringá, no Paraná. Ele não 
cumpriu a regra de segurança da empresa, que 
vedava o uso do celular durante o expediente, 
e foi demitido por justa causa. O caso está na 
Justiça, ainda cabe recurso, mas até agora está 
mantido o entendimento da sentença proferida 
pela 3ª Vara do Trabalho de Maringá. O diretor 
da escola da Associação Mineira de Advogados 
Trabalhistas (Amat), Antônio Queiroz, observa 
que no caso em questão o celular era proibido 
em razão de normas de segurança. “É preciso 
tomar cuidado no uso do celular não só no local 
de trabalho, mas no dia a dia. É possível sofrer 
um acidente, como bater o carro ou cair na rua, 
por causa de distrações ao utilizar o aparelho”, 
observa.

c A n A l   A B e r t o

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

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
informou que é de cerca de R$ 900 milhões o valor que 
terá que ser devolvido aos consumidores devido a uma 
cobrança indevida nas contas de luz. Anteriormente, 
a Aneel havia dito que o valor da devolução poderia 
chegar a R$1,8 bilhão, mas o cálculo foi reduzido, 
porque nem todas as distribuidoras haviam cobrado os 
valores a mais em 2016, já que o montante foi incluído 
no processo de reajuste de cada concessionária, de 
acordo com o seu aniversário tarifário. 

A agência reguladora aprovou o processo extraordi-
nário de ajuste de 90 distribuidoras do país. Com isso, 
as contas da Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) vão ficar 10,6% mais baratas. Mas, em maio, 
acontece a revisão tarifária.

O governo pode anunciar um aumento de impostos 
para conseguir fechar as contas públicas neste ano. A 
elevação deve se focar, neste primeiro momento, no PIS 
e na Cofins e em acabar com a desoneração da folha de 
pagamento com determinados setores, de acordo com 
análise da consultoria de risco político Eurasia, com sede 
em Nova York. O aumento dos tributos pode render um 
terço dos R$58,2 bilhões que o Governo precisa para 
alcançar a meta fiscal de 2017, ou seja, cerca de R$20 
bilhões. A Eurasia ressaltou, em relatório liberado ontem, 
que a arrecadação menor que o previsto no Brasil, por 
causa da forte recessão, dificulta o cumprimento da meta 
fiscal. Para 2017, o déficit primário previsto é de R$139 
bilhões. Dos R$58,2 bilhões que ainda faltam, além da 
alta de impostos, receitas extraordinárias e corte de 
gastos também devem ser usados para tapar o buraco, 
cada um cobrindo cerca de um terço do total.

Os últimos 3 anos foram de ganhos fáceis e segu-
ros para o investidor brasileiro. Sem muito esforço, foi 
possível alcançar uma remuneração na casa dos dois 
dígitos com a simples aplicação em um título público. No 
entanto, o cenário está mudando com a queda acentuada 
da Selic, e quem quiser manter rendimentos elevados terá 
de arriscar mais. Uma saída para os que vão manter as 
aplicações em renda fixa é investir em papéis emitidos 
por empresas, como as debêntures. Elas pagam mais do 
que os títulos do Tesouro Nacional, mas o risco também é 
maior. A única forma de evitar armadilhas nessa transição 
é estudar a fundo as opções disponíveis.

desconto de 10% nAs contAs dA cemiG

mAis imPosto? não!

título de crédito PriVAdo

Mais tecnologia e desen-
volvimento à cotonicul-
tura em Minas Gerais. É 
isso que a nova sede da 

Associação Mineira dos Produtores 
de Algodão (Amipa) em Uberlândia 
representa para quem cultiva o 
material no estado. O espaço foi 
inaugurado oficialmente no dia 30, 
e reuniu diversas autoridades, bem 
como empresários e representan-
tes de segmentos ligados à cultura 
da fibra. O prefeito Odelmo Leão 
(PP) foi convidado e homenageado 
pela entidade por seu trabalho em 
prol do agronegócio na região e 
no país.

“Com este espaço, o setor 
algodoeiro do estado tem mais um 
motivo de orgulho. E reforço que o 
prefeito Odelmo Leão foi o grande 
apoiador, inclusive para todo o 

setor agrícola de Minas Gerais. 
Homem de garra, que fez e faz 
acontecer”, afirmou Inácio Carlos 
Urban, presidente da associação. 
Ele ressaltou ainda a importância 
do apoio do Município na execução 
da obra, uma vez que a área da 
nova sede foi doada à Amipa pela 
Prefeitura de Uberlândia.

Em um terreno de 6 mil m² na 
zona Leste da cidade, com área 
construída de 2.500 m², o local 
contou com investimento de cerca 
de R$ 9 milhões. O imóvel abriga 
diversas instalações, como centro 
administrativo, auditórios, museu 
e dois laboratórios de análise e 
pesquisa - Minas Cotton e Biofá-
brica. Possui dois pavimentos e é 
uma edificação sustentável, com 
ventilação cruzada, reuso de água 
e eficiência energética. 

Por Uberlândia ser um ponto 
estratégico, com facilidade de 
acesso a todos os estados do país, 
inclusive as estações portuárias, 
o prefeito de Uberlândia, que já 
ocupou a Secretaria de Estado de 
Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais, acredita que a cidade só 
tem a ganhar recebendo uma en-
tidade do porte da Amipa.

 “Quando a associação che-
gou aqui, eu era prefeito. E por 
entender sua relevância não só 
para o município, estabelecemos 
uma parceria da qual tenho muito 
orgulho, principalmente por saber 
que o Brasil todo cresce se há in-
vestimento no desenvolvimento do 
agronegócio. Esse é um benefício 
em favor dos produtores rurais que 
tanto fazem por nosso país”, disse 
o prefeito Odelmo Leão.

O Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), em Nova 
Lima, é uma unidade pública que 
desenvolve programas e projetos 
no âmbito da Proteção Social Bá-
sica, para prevenir o rompimento 
ou a fragilização de vínculos e 
promover o acesso a direitos. 
São unidades descentralizadas, 
instaladas em territórios de maior 
vulnerabilidade e risco social e ha-
bilitadas para ações preventivas.

Os CRAS são compostos por: 
Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família e Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos.

O trabalho social realizado por 
meio do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família é 
realizado com as famílias de forma 
continuada, com o objetivo de forta-
lecer sua função protetiva, prevenir 
a ruptura ou fragilização de vínculos 
e promover o acesso a direitos.

O serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
é realizado de forma indireta, 
através da parceria com entida-
des de forma a complementar o 
trabalho social com as famílias 
para trabalhar a identidade e 
o pertencimento, promover a 
socialização e a convivência, 
incentivar a participação comuni-
tária e a apropriação de espaços 
públicos.

Produtores de algodão em uberlândia
homenageiam o prefeito odelmo leão

“o Brasil todo cresce se há investimento no desenvolvimento do agronegócio”

Nova Lima atende mais de
500 famílias por mês no CRAS

endereços:

CRAS Cruzeiro
Rua Eugênia Clark, 926 - Vila Marise
Telefone: 3542-5684

CRAS Nordeste
Rua Cardoso, 56 - Honório Bicalho
Telefone: 3542-3020

CRAS Noroeste
Rua Hestons, 50 - Jardim Canadá
Telefone: 3581-3067
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Gontijo em noite de evento em BH
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Presidente dA AssociAção mineirA de
cronistAs esPortiVos (Amce) - amce@amce.org.br

luiz cArlos Gomes

o seu consórcio multibrasileiro

loraynne Araujo

O Campeonato Mineiro de 
futebol em seu módulo I, 
vai entrando na reta final. 
Depois de extensa mara-

tona de jogos, falta muito pouco 
para que os quatro melhores 
classificados iniciem o duelo 
em busca do título. Previsão de 
fortes emoções dentro e fora de 
campo para que o campeão de 
2017 seja conhecido. A expecta-
tiva é enorme e qualquer palpite 
não passa de mera especula-
ção. Ao mesmo tempo, vários 
times apostam suas fichas em 
outras competições nacionais 
e internacionais. O Atlético tem 
pela frente o forte desafio da 
Copa Libertadores, enquanto o 
Cruzeiro se desdobra entre a 
Copa Sul-Americana e a Copa do 
Brasil. Infelizmente, nesta última, 
América, Boa, Caldense e URT, 
já foram desclassificados.  

Atlético e Cruzeiro ainda vão 
disputar a Série A do Brasileiro, 
América e Boa a Série B, Tupi e 
Tombense a Série C. Restando 03 
vagas na Série D para os mineiros. 
Caldense, Uberlândia, Villa Nova 
e Democrata estão na boca de 
espera.

Não é nada fácil. São dezenas 
de viagens, jogos e outras dificul-
dades. Para chegar ao topo em 
qualquer uma das competições, 
guardadas as devidas proporções, 
é preciso manter um elenco acima 
da média e uma estrutura impres-
sionante. É preciso investir uma 
boa grana.  

Em termos de campeonato 
brasileiro, Atlético e Cruzeiro reú-
nem estas condições. Possuem ex-
celentes estruturas, altos recursos 
financeiros e grandes jogadores, 
mas vão enfrentar adversários 
poderosos em todos os sentidos.

Nas demais series, os times se 
equivalem. Uns tem dinheiro, mas 
pouca estrutura e jogadores media-
nos. Outros têm bons jogadores, 
mas pouca estrutura e recursos 
financeiros. Às vezes contam mais 
com a força da tradição, da camisa, 
dos seus torcedores que lotam 
estádios para empurrar o time, do 
que do próprio futebol praticado. É 
uma gangorra difícil de entender ou 
tentar fazer algum tipo de previsão. 

Enquanto os chamados gran-
des e médios do futebol mineiro 
buscam voos mais interessantes e 
rentáveis, os pequenos lutam de-
sesperadamente para conquistar 
um lugarzinho ao sol.

Vejam por exemplo o caso 
do modulo II do Campeonato Mi-
neiro. Depois de uma longa fase 
classificatória, 06 times começam 
a disputar o sonho de subir para a 
divisão principal no ano que vem. 
Para tanto precisam conquistar o 
primeiro ou o segundo lugar. 

Betinense de Betim, Tupynam-
bás de Juiz de Fora, Nacional de 
Muriaé, Uberaba, Patrocinense 
de Patrocínio e Boa de Varginha, 
jogam em turno e returno até o dia 
20 de Maio, numa disputa intensa 
e sacrificante. 

Interessante observar que 
alguns times, hoje pelejando na 
segunda divisão regional, já fize-
ram história no futebol mineiro. 
Alguns centenários, que sumiram 
do cenário e agora tentam voltar 
ao palco. Outros emergentes, 
querendo mostrar serviço. 

Vai acontecer ainda o campe-
onato da segunda divisão, em fase 
de organização. Nesta competição, 
entre outros, figuram times como o 
Siderúrgica de Sabará (que já foi 
duas vezes campeão mineiro) e o 
Valeriodoce de Itabira.

Promoven-
do, divulgando e 
defendendo tudo isto 
está a nossa valorosa imprensa 
esportiva. Dezenas de emissoras 
de rádio e televisão, jornais, webs, 
sites e demais redes sociais, 
movimentam mais de 1.500 profis-
sionais credenciados pela AMCE. 
Em cada canto de Minas, equipes 
esportivas, sem medir esforços, 
vencem os maiores desafios para 
acompanhar tudo que rola neste 
incrível universo do futebol mineiro.

Muita gente, especialmente 
aqueles que moram na capital, 
acostumados aos grandes jogos, 
as grandes coberturas da mídia, não 
valorizam as competições regionais, 
muito menos o futebol do interior.

Não sabem o tamanho da im-
portância destes eventos. Da luta 
dos dirigentes dos times peque-
nos. Do sacrifício de centenas de 
treinadores e jogadores na busca 
incessante para conquistar espa-
ço. Da alegria dos torcedores em 
ver o representante da sua cidade 
brigando para crescer. Do esforço 
dos profissionais da imprensa 
esportiva em carregar o sonho de 
muita gente, mesmo sabendo que 
a realidade na maioria das vezes 
é dura e quase impossível.  

E mais, o futebol regional gera 
trabalho, garantindo o sustento 
de várias famílias. Gera inclusão 
social, desperta o interesse dos 
jovens pelo esporte e melhora a 
autoestima de muita gente que vive 
em locais distantes dos grandes 
centros. 

Imagine se no Brasil existisse 
somente as grandes competições 
nacionais e internacionais. Em 
Minas teríamos apenas dois times 
ou com muito esforço uns quatro.

E o resto, como ficaria?

Viva o nosso futebol

liga americana, nBA, reúne os
melhores jogadores da modalidade

Um campeonato que consegue reunir os me-
lhores jogadores do mundo. Assim, pode 
ser definido a National Basketball Asso-
ciation (NBA), a principal liga de basquete 

dos Estados Unidos. Ela é formada por 30 franquias, 
sendo que uma do Canadá – o Toronto Raptos -  e 
dividido em duas conferências: Leste e Oeste.

Com uma temporada longa, que começou 
no dia 26 de outubro do ano passado, os times 
já jogaram 82 vezes e a equipe que chegar até 
a final irá disputar, pelo menos, mais 16 partidas.

A temporada da NBA é dividida em três partes: 
a regular, os playoffs e as finais. Na primeira, todos 
os times, independente da conferência, jogam con-
tra si, sendo que alguns podem se enfrentar três 
ou quatros vezes. É nesta etapa que define-se os 
oito melhores que irão disputar a fase seguinte, os 
playoffs, conhecido no Brasil como “mata-mata”, 
que começa esta semana.

Neste segundo momento, as equipes que con-
seguiram ser os melhores colocados da conferência 
se enfrentam em séries de “melhor-de-sete”, sendo 
que o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segun-
do jogará contra o sétimo e, assim, sucessivamente.

Os playoffs definem os vencedores de cada 
conferência que irão se enfrentar, novamente, em 
uma nova série de “melhor-de-sete” para definir 
qual equipe será a campeã nacional. A última 
temporada (2015/2016) consagrou o Cleveland 
Cavaliers, que venceu o Golden State Warriors, 
em um confronto definido no sétimo jogo e com 
uma cesta no final da partida.

Para esta temporada, o jornalista Lucas Ribeiro 
Jacovini, que acompanha a NBA há 8 anos, acre-
dita que os playoffs serão bastante disputados. 
“Acho que vai ser muito bom, principalmente na 
Conferência Leste. No Oeste, pelo menos na pri-
meira rodada, os confrontos têm grandes favoritos 
(Spurs, Warriors e Rockets) e o único confronto 
com grande equilíbrio deve ser Clippers x Jazz. 
Já no Leste é equilíbrio total em quase todos os 
confrontos. Cleveland pode passar fácil na primeira 
rodada, apesar de não estar em um momento tão 
bom, mas todas as outras séries devem ser bem 
equilibradas”.

Ele espera uma nova final entre os Cavaliers 
e Golden State. “Quando Durant machucou, até 
achei que o Spurs teria chance de eliminar os 
Warriors, mas parece que ele vai voltar ainda na 
temporada regular. Se nenhum dos dois times tiver 
contusões sérias, acho que teremos a mesma final 
da temporada passada”.

Essa é a mesma expectativa do ala do time de 
basquete do Minas, Pedro Macedo. “Tenho mais 
convicções de que os Cavs estarão na final. Os 
Warriors tem um time de tradição incomodando, 
o Spurs está em segundo na Conferência. Mas, 
pelo jogo que vi entre os dois, acho que a final 
será mesmo entre os times do Lebron (Clevand) 
e do Curry (Golden State).”

Pedro conta que começou a acompanhar a liga 
americana há 10 anos e foi após as finais de 2007 
que decidiu praticar. “Sempre fui grande e o meu 
pai me incentivava a fazer um esporte. Comecei 
a me identificar e gostar mesmo da modalidade 
na final entre os Cavs e Spurs e, após isso, fui 
jogar basquete”.

Luiz Franca, estudante de engenharia, já foi 
a uma partida da NBA quando estava fazendo 
intercâmbio no país. Apesar de não ser muito 
fã de esportes, ele conta que não ia perder a 
oportunidade de ver os melhores jogadores de 
basquete do mundo. Franca diz que escolheu 
a cidade de Indianápolis para acompanhar ao 
jogo, devido a proximidade com o local onde 
estava estudando. “A surpresa começou quando 
cheguei e vi que a cidade estava lotada pelo 
“Final Four”, a disputa entre os finalistas do 
basquete universitário. Tinham vários shows 
acontecendo e bares totalmente enfeitados 
com os emblemas dos times. Era impossível 
não entrar no clima do jogo”.

Apesar do Indiana Pacers não ter feito 
uma boa campanha naquele campeonato, o 
estudante destaca que o estádio estava lotado 
e que o pré-jogo era um espetáculo à parte. 

“O clima era legal, tinham vendas de comida 
no anel externo atrás da arquibancada. Antes 
do jogo vieram as líderes de torcida fazer sua 
apresentação. Foi bem animado, eu gostei bas-
tante. Elas eram lindas e empolgavam a torcida, 
eu me senti nos filmes americanos. Outro show 
foi a entrada dos jogadores em quadra. Cada 
um deles era anunciado e mostrado nos quatro 
telões no centro do ginásio, fazendo com que 
todos pudessem ver com maior qualidade. Ha-
viam alguns fogos na quadra e todos gritavam 
bastante”.

Franca finaliza afirmando que o Brasil pre-
cisa aprender a tratar melhor os torcedores. “Vi 
que é uma estrutura que ainda estamos longe 
de ter aqui. Apesar de não conhecer a fundo 
o basquete, foi um jogo bem legal, aproveitei 
bastante, o evento me deixou satisfeito e com 
vontade de ver outros”.

na quadra

Cavaliers
foi o campeão
da temporada
2015/2016

tabela de confrontos dos playoffs da nBA

conferência leste conferência oeste 

Clevand Cavaliers x Miami Heat Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Chicago Bulls San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Atlanta Hawks Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Milwaukee Bucks Utah Jazz x Los Angeles Clippers 

Re
pr

od
uç

ão
/I

ns
ta

gr
am


