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13º DEVE INJEtAR R$ 200 bILHÕES

Em média, 83,3 milhões de brasileiros serão beneficiados com o recebimento do 13º salário até o fim de 
dezembro. Isso permite estimar uma movimentação de R$ 200 bilhões na economia brasileira. Segun-
do dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais 

(Ipead/UFMG), as pessoas vão gastar essa renda extra de diversas maneiras, como pagar contas, comprar pre-
sentes, viagens ou até mesmo poupar. ECONOMIA – PágINA 4
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Falta empolgação aos 
empresários que estavam 
interessados em se aven-
turar na disputa para go-
vernador do Estado no 
próximo ano. No topo 
da lista está o presiden-
te da Fiemg, Olavo Ma-
chado Junior (fozto). Ele, 
atualmente, participa da 
discussão de sua própria 
sucessão na federação.
POLítICA – PágINA 3

NAtAL FARtO 
Os comerciantes de todo Brasil estão 

otimistas com as vendas de Natal. A ex-
pectativa é de faturamento de R$ 51,2 
bilhões, número um pouco maior do 
que o ano passado, quando os empre-
sários lucraram R$ 50 bilhões.

ECONOMIA – PágINA 5

Mais de 61 mil
assassinatos 

Os casos de mortes violentas atingi-
ram 61.619 no ano passado. Especia-
lista em criminalidade e professor da 
UFMG, Bráulio Figueiredo, comenta 
essa realidade.

OPINIãO – PágINA 2

barra Longa recebe
projetos com a
ajuda do Servas 

Uma parceria entre Servas, Ema-
ter, Ministério Público e a prefeitura 
implementou três projetos de cunho 
social, cultural e gastronômico para 
ajudar os moradores de Barra Longa, 
que foram vítimas do desabamento 
de barragem de Fundão.

CIDADES – PágINA 11

Empresários podem ficar
de fora da eleição 2018
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E AINDA Dá tEMPO DE PEgAR UMA

CARtINHA NOS CORREIOS
O fim do ano é a época em que todos 

acabam ficando mais sensíveis e solidários. 
Prova disso são as inúmeras ações benefi-
centes feitas no Natal. Uma delas é a po-
pular campanha do Papai Noel dos Correios 
que, este ano, pretende atender aos desejos 
de 1 milhão 
de crianças. gERAL – PágINA 9

CIRROSE MAtOU 610
HOMENS EM MINAS 

Várias são as doenças que podem 
comprometer o fígado, inclusive a cirro-
se, patologia que, segundo o gastroen-
terologista José Carlos Souto, não tem 
cura. No Brasil cerca de 30 mil pesso-
as morrem, a cada ano, em função de 
doenças hepáticas. Em Minas, 820 ho-
mens vieram a óbito ano passado, en-
quanto que neste ano 610 morreram.

SAÚDE E VIDA – PágINA 7

#SaúdeDoHomem
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RODRIgO FLAUSINO

Natália Macedo

Brasília. Passa tempo, entra tempo, 
e não conseguimos vislumbrar uma saída 
para a crise que há uns 4 anos se abateu 
sobre o país. Crise econômica, política, 
moral. A “era dos extremos”, parafrase-
ando o título da obra de Eric Hobsbawm, 
se abateu sobre nós. Com um governo 
central impopular, perdido em meio a 
denúncias de corrupção e cego ante as 
demandas claras da população, a nau bra-
sileira navega em um oceano turbulento, 
em meio à tempestade, e com um capitão 
enfraquecido para comandá-la. 

Não só no Executivo, mas no Legislati-
vo e no Judiciário parece faltar senso das 
urgências nacionais. Os recentes temas 
no Congresso Nacional não refletem em 
nada os clamores da população. São no 
máximo jogadas para plateias específi-
cas e defesas de interesses menores de 
uma esmagadora maioria de deputados, 
literalmente despreparados intelectual – 
e em alguns casos moralmente – para 
exercerem suas funções constitucionais. 

Na cúpula do Judiciário, a politicagem 
tomou conta do Supremo Tribunal Federal, 
mormente na atuação do ministro Gilmar 
Mendes, que mais se assemelha a um 
comentarista político do que um juiz. 
Mais parece advogado do que julgador. 
E falando de STF, não posso deixar de 
observar o desempenho pífio da ministra 
Carmen Lúcia como presidente da Corte 
Maior. Fraca! Para dizer o mínimo e para 
o desespero dos seus adoradores, filhos 
da PUC. 

Caberia aqui, talvez, alguns comentá-
rios sobre a Procuradoria Geral da Repú-
blica, mas basta ver as presepadas finais 
de Rodrigo Janot no cargo para chegar à 
conclusão que a politicagem ali também 
chegou e fez morada. A PGR sob Rodrigo 
Janot mais parecia uma promotoria do 
interior, onde muitas das vezes promotores 
cavam verdadeiras perseguições pessoais 
contra prefeitos. Cansei de ver e, em certo 
momento, ser vítima da sanha moraliza-
dora dessa gente que se acha os arautos 
da ética e da moralidade. 

Belo Horizonte. O cenário nacional 
reflete no debate político da capital e a 
todos que me perguntam tenho afirmado 
categoricamente: Fernando Pimentel 
(PT) segue favorito à reeleição, não por 
ser o melhor, mas por mais absoluta falta 
de opção. Com Aécio Neves (PSDB) na 
linha de tiro, o senador Antonio Anastasia 
(PSDB), que já não vinha dando sinais de 
empolgação para a disputa, sabe que, se 
colocar a cabeça pra fora, a pancada des-
ce. Márcio Lacerda (PSB) até agora não 
disse a que veio. Vittorio Medioli (PHS) 
segue observado. Romeu Zema vem com 
essa bobagem do “não sou político, sou 
gestor”, como se fosse possível separar 
política da vida pública. Dinis Pinheiro 
(PP) segue, como candidato a governador, 
fazendo uma excelente campanha para 
deputado federal, no máximo, senador, a 
depender da composição, que, mesmo na 
berlinda, o Aécio mandar eles fazerem. A 
candidatura da oposição ao governo de 

Minas em 2018 vai ser igual viagem de 
caminhão de porco: na hora que sai, sai 
todos gritando e mordendo uns aos outros. 
Depois de andar os primeiros quilômetros, 
todos se acomodam. 

William Waack. Não devo satisfações 
a ninguém. Sou dono das minhas opiniões. 
E essa independência custa caro. Quem 
no ambiente privado nunca soltou alguma 
piada machista ou racista, atire a primeira 
pedra! Falei de STF aí em cima. Lembro 
que, em uma entrevista, o ministro Luís 
Roberto Barroso qualificou o também mi-
nistro Joaquim Barbosa como um “negro 
de primeira linha”. Percebeu a gafe. Pediu 
desculpas. Como Waack fez. Mesmo sem 
motivo, ao meu ver, pois sua fala se deu 
no ambiente privado, fora do ambiente do 
debate público, onde ele é um dos nomes 
mais preparados e qualificados do país. 
Quem gravou esse vídeo, o guardou por 
mais de um ano, num cálculo frio de como 
usá-lo. A exemplo das estrelas “abusadas 
sexualmente” em Hollywood, acho que a 
indignação veio tarde. Veio seletiva. Veio 
pra polemizar. Aos colegas indignados da 
imprensa, vale destacar que na atualidade 
ninguém qualifica e representa tão bem o 
ofício como Waack. Escolham os 10 nomes 
mais importantes do jornalismo brasileiro de 
todos os tempos. Ele estará entre eles. Não 
conheço ninguém no país que tenha sua cul-
tura em matéria de relações internacionais, 
ciência política e que domine bibliografia tão 
vasta na área. Waack está sendo vítima de 
uma caçada idiota e moralista de bordel.

50 anos do caso Panair 
Há exatos 50 anos começava uma luta que, hoje, se transformou em 

uma das maiores disputas nos bastidores do Judiciário brasileiro. Estamos 
nos referindo a uma ação para reparar danos em função do fechamento 
da Panair, considerada na época a maior empresa da aviação no país. 
Porém, mesmo após cinco décadas, o assunto gera controvérsia, embora a 
papelada adormeça nas prateleiras da justiça sem uma solução, causando 
despontamento para milhares de ex-empregados, credores e acionistas. 
Um vexame internacional.

Analisando o episódio, fica claro que se trata de mais um ato de força, co-
mandado pelo regime militar. Recomenda-se lembrar que a Panair, segundo 
relatos, não tinha um único título protestado, os impostos e taxas obrigatórios 
estavam rigorosamente em dia, mas, mesmo assim, um singelo telegrama do 
poderoso ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, comunicava a cassação 
do certificado da companhia, deixando-a fora de operação. É importante 
recordar que, no mesmo dia, a Varig, empresa localizada no Rio Grande 
do Sul, foi indicada para assumir todas as rotas aéreas no Brasil e exterior. 

Nessa mesma oportunidade, as tropas do Exército tomaram conta dos 
hangares da Panair para consumar a ordem vinda de Brasília, deixando a 
direção completamente atônita e sem condições de reação, afinal, tratava-se 
de uma determinação militar. É bom rememorar que na ocasião vigorava 
um regime de força e exceção, com poderes plenos de dominação geral 
em nosso país. Dias sombrios em nossa história.

O processo de fechamento da companhia tem em seu bojo uma in-
terminável coleção de decisões controvertidas. Por exemplo, os antigos 
acionistas sustentaram que não houve razão para o pedido de falência. Na 
época, a empresa foi compelida a deixar de funcionar, mas seu patrimônio era 
suficiente para quitar os compromissos residuais. Essa longa e indesejada 
queda de braço continua servindo de argumento para advogados contra e 
a favor das ações. Mas uma coisa está mais que provada: se o episódio 
fosse hoje, com a imprensa livre e o pleno funcionamento das instituições 
democráticas, isso jamais teria acontecido. 

Efetivamente, as circunstâncias eram outras, porém o Judiciário brasileiro 
deve saber que nunca é tarde para corrigir possíveis exageros cometidos por 
ditadores de plantão. Eles, mediante a força de suas baionetas, podiam de-
cidir, inclusive, a respeito de quem deveria, sem a menor cerimônia, escrever 
a história. E determinavam, a seu modo, qual seria o tipo de empresa mais 
conveniente ao regime. O ato para revogação das concessões da Panair no 
Brasil mereceu até um decreto especial do presidente-ditador, o marechal 
Castelo Branco. Enquanto, beneficiava a Varig, o dirigente militar brasileiro 
jogava à própria sorte 5 mil empregados, grande parte deles, já falecidos. 
Mesmo nutrindo pouca esperança as famílias continuam lutando em busca 
de reparação pelos danos causados. A atitude das atuais autoridades deveria 
ser no sentido de revogar plenamente as ações cometidas há cinco décadas. 
Essa seria uma forma de passarmos a história a limpo.

brasil registra maior índice 
de assassinatos da história

EStIMA-SE qUE 7 PESSOAS FORAM MORtAS POR hORA NO ANO PASSADO

Dados divulgados recentemen-
te pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública apontaram 
que, no ano passado, o Brasil 

teve 61.619 casos de mortes violentas, 
sendo o maior número de homicídio da 
história. O índice de latrocínio - roubo 
seguido de morte - cresceu 50% desde 
2010, totalizando 2.703 ocorrências. O 
número de estupros aumentou 3,5%, 
sendo 49.497 casos. Em 2016, uma 
mulher foi assassinada a cada 2 horas 
no país, totalizando 4.657 mortes. Mas, 
apenas 533 ocorrências foram classifi-
cadas como feminicídio, que são crimes 
por motivação de gênero.

Os números são alarmantes. E, 
para tentar entender o motivo de tanta 
violência, o Edição do Brasil conversou 
com o especialista em criminalidade e 
professor da UFMG, Bráulio Figueiredo 
que atribui os altos índices à falta de 
políticas públicas.

A pesquisa revelou que o 
brasil registrou uma mé-
dia de 7 assassinatos por 
hora, além disso, o número 
de latrocínios também 
aumentou. Por que a vio-
lência ainda é tão gritante?

Esses índices são alarmantes e 
crescentes porque refletem uma au-
sência de políticas públicas focaliza-
das no Brasil. Na verdade, falta um 
planejamento, por parte do governo 
federal ou estadual, para repensar a 
administração da segurança públi-
ca, como o homicídio e o latrocínio. 
O Brasil possui vários centros de 
pesquisa que fazem esses estudos, 
inclusive para o próprio Ministério da 
Justiça, relatando e demonstrando 
a situação atual.

O que explica o crescimen-
to no número de casos de 
estupros e assassinatos 
no país? 

Esse tipo de crime tem cres-
cido porque antes os registros 
eram subnotificados, sobretudo 
a violência doméstica e crime 
contra as mulheres. Desta 
forma, acaba havendo mais 
informação. É algo que chama a 
atenção e merece uma investi-
gação maior. Creio que muito é 
em função da violência que está 
cada vez mais generalizada, ela 
não tem limite de idade, sexo ou 
nível socioeconômico.

O que falta para que a 
violência diminua?

Um planejamento e imple-
mentação de políticas públicas 
focalizadas nos lugares e pro-
blemas. O que falta no Brasil é 
investimento. O que mais pode-
mos observar é que, quando se 
fala de segurança pública, temos 
um governo que fica enxugando 
gelo e reinventando ações que 
nunca deram certo, nem foram 
avaliadas e pensadas do ponto de 
vista científico. Muda-se o partido, 
mas ele continua requentando 
ideias que tem um apelo midiáti-
co, porém não dá resultado.

O brasil possui um sistema 
penitenciário satisfatório? 
Muitos acreditam que 
penas mais severas pode-
riam melhorar a situação, 
você concorda?

O Brasil não está preparado 
para reduzir a maioridade penal 
e tampouco para endurecer as 
penas. Aqui existe um sistema 
que é extremamente segregado, 
pessoas que não têm condições 
econômicas, sofrem mais. Na 
maioria das vezes, elas nem co-
meteram delitos graves. Assim, é 
preciso uma reanálise de todo o 
sistema de justiça na tentativa de 
minimizar e reduzir essa situação 
de impunidade que ocorre com 
alguns grupos específicos.

Resumo

29,9 assassinatos fo-
ram cometidos a cada 100 
mil habitantes. Os Estados 
com as taxas mais alta são: 
Sergipe (64), Rio Grande 
do Norte (56,9) e Alagoas. 
Minas ocupa a 5ª posição no 
ranking, com (20,7). Já em 
caso de homicídios dolosos, 
Minas é o 3º na colocação, 
com 4.201 ocorrências, per-
dendo apenas para o Rio de 
Janeiro, que possui 5.402, e 
a Bahia com 6.238.

Os negros são as principais 
vítimas. A questão racial 
ainda está presente na 
criminalidade?

A questão racial tem que 
ser abordada com um outro 
enfoque. O crime de homi-
cídio, por exemplo, é muito 
concentrado nas periferias e 
em lugares que tem ausência e 
carência de políticas públicas. 
Historicamente, a população 
negra sof re  desvantagem. 
Somos um país que, recente-
mente, resolveu o problema 
da escravidão, mas apenas 
do ponto de vista legal. Ainda 
existe uma parcela enorme que 
é inferiorizada na educação, 
saúde e serviços públ icos. 
E nesse caso, infelizmente, 
são os negros que moram na 
periferia. Com isso, eles aca-
bam se tornando as principais 
vítimas. A raça não é a causa, 
mas está associada a todos 
esses fatores.

A violência tem a ver com a 
classe social que a pessoa 
está inserida?

Alguns tipos de crime, sim. Na 
verdade, todas as modalidades 
têm um padrão específico. Homi-
cídio, principalmente, afeta mais 
os jovens, moradores de periferia, 
negros e do sexo masculino. Mas 
cada crime assume um padrão e 
atinge um grupo em particular.

Essas ações deveriam levar 
em conta a educação, famí-
lia e grupos sociais? 

Sim. A segurança pública deve 
ser planejada em todas as etapas 
da vida. Geralmente, o que ocorre 
é pensar em medidas para o adul-
to que já cometeu o crime e está 
no sistema prisional. Mas, quando 
ele chega nessa situação, há um 
histórico de perdas e danos que 
nunca foram tratados. Então, o 
que tem que ser ajustado no país 
são essas ações.

Especialista em 
criminalidade 
e professor da 
UFMg, bráulio 
Figueiredo
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sobre crise político-econômica,
de identidade e de caráter
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tércio Amaral

Loraynne Araujo

Política em Contagem
Reconduzido para mais 2 anos como presidente do PSDB 

mineiro, o deputado federal Domingos Sávio diz que depois 
de muita turbulência, agora, o ambiente no partido é de cal-
maria e vontade de trabalhar. Ao fazer essas declarações, o 
parlamentar acrescentou: “Um partido que tem como filiado 
o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, deve acreditar nas 
chances de uma vitória política no próximo ano”. 

brasil x Estados Unidos
Analisando o recente debate sobre as alterações na legis-

lação trabalhista, o filósofo paulistano, Luiz Felipe pondé faz a 
seguinte provocação: “O brasileiro, quando vai para os Estados 
Unidos, sabe perfeitamente que irá trabalhar sem qualquer 
proteção da lei. No entanto, aqui no Brasil, exige todo tipo de 
segurança do empregador”. 

Lacerda e a sucessão
Comentários de bastidores indicam que o ex-prefeito 

Marcio Lacerda (PSB), possivelmente, irá diminuir suas 
visitas ao interior do Estado até o quadro sucessório mineiro 
ficar mais claro. Pesa sobre essa decisão o fato de Lacerda 
ter realizado muitos contatos, ao longo dos últimos 6 meses, 
mas nem sempre tem tido público em suas andanças. Coisas 
da política, Dr. Lacerda. 

Advogados vorazes
“Tem muita gente ganhando dinheiro com as denúncias da 

Operação Lava Jato. Esse é o verdadeiro estado de corrupção 
protagonizados pelos políticos e empresários e, por conta dis-
so, existem espertalhões enchendo as suas burras, inclusive os 
grandes escritórios de advocacia”, garante o cientista político 
Marco Antonio Villa.

Novos tempos
Frase ouvida, em Brasília, nos corredores do Congresso 

Nacional: “Antigamente, quando a pessoa ficava desemprega-
do, ainda tinha algum dinheiro no bolso e logo tratava de montar 
uma loja, um barzinho ou algo parecido. Agora, na nova onda 
da comunicação virtual, os brasileiros sem carteira assinada 
lançam blogs, incrementam o site de vendas ou algum tipo de 
produto via internet”.

Política em brasília
Na opinião do jornalista Gerson Camarotti, o presidente 

da República Michel Temer (PMDB) está cada vez cada vez 
mais fragilizado, porém seu governo se firmou solidamente 
ao longo dos últimos meses. “Situação inusitada na política 
brasileira”, constata o comunicador.     

Medidas populistas
Em geral, os analistas e cientistas políticos consideram 

complicadas as ações populistas, pois essa realidade atende as 
pessoas no primeiro momento, porém pode virar uma espécie 
de bomba relógio capaz de explodir de uma hora para outra, 
detonando com a democracia brasileira. Cruz credo gente!

tragédia de Mariana
A realidade é que a tragédia de Mariana fez e ainda 

continua fazendo vitimas. Segundo o prefeito Duarte Júnior 
(PPS), atualmente o município tem 23 mil desempregados e a 
administração, por conta da falta de recolhimento de impostos 
do minério, teve sua arrecadação diminuída em 40%. “Uma 
situação caótica”, descreve. 

Anastasia na sucessão
Bastou o nome do senador Antonio Anastasia (PSBD) 

ser mencionado, como possível candidato a governador, para 
partidos de pequeno porte entrarem em cena. Na verdade, as 
legendas já querem saber qual tipo de vantagem teriam no 
governo do tucano. 

Cena única – Um lembrete importante aos ditos pequenos 
e afoitos partidos: o senador ainda não sabe se aceita disputar 
as eleições de 2018. Vamos devagar, pessoal. 

Siglas de aluguel
Em contato com a imprensa, o deputado petista e atual 

líder do governo na Assembleia Legislativa, Durval Ângelo, 
comentou que o Brasil caminha para chegar a marca dos 40 
partidos políticos. Segundo ele, o resultado dessa realidade 
será a prática de negociações escusas, provenientes das 
denominadas “siglas de aluguel”. “Ninguém suporta esse tipo 
de situação”, reclamou o parlamentar.

Operação Lava Jato
Advogados renomados, como o paulistano Eduardo 

Muylaert, consideram que a Operação Lava Jato terá um 
novo norte a partir da chegada recente de personagens na 
Polícia Federal. Será?

Empresários não demonstram interesse
na disputa para o governo de Minas

Romeu Zema precisa ser mais
conhecido na região metropolitana

Emanuel Carneiro não quer discutir o assunto

No início deste semestre, a im-
prensa noticiou a possibilidade de 
empresários mineiros disputarem 
o governo de Minas. No entanto, 
2017 está chegando ao fim e os 
nomes cogitados estão caindo 
no esquecimento devido a falta 
de intensidade e desinteresse na 
caminhada política.

Entre os de maior prestígio 
do segmento produtivo cogita-se 
o presidente da Fiemg, Olavo 
Machado Junior. Mas, ao longo 
do tempo, ele negou a vontade 
pessoal de se engajar no processo, 
a não ser se fosse de interesse 
de um grupo maior. Contudo, isso 
não aconteceu até o momento. Na 
realidade, o presidente da Fiemg 
também está envolvido com as 
demandas relativas à sucessão na 
própria federação e, além disso, há 
compromissos inerentes ao cargo 
dos quais o fazem dono de uma 
das agendas mais demandadas 
do Estado. No entanto, os obser-
vadores políticos lembram que a 
partir de maio, Machado deixará a 
entidade e ficará livre para novas 
empreitadas.  

Além dele, fala-se do prefeito 
de Betim e empresário, Vittorio 
Medioli (PHS). Porém, ao longo 
dos últimos meses, não se con-
firmou qualquer movimentação 
do empresário visando fortalecer 
a disputa em 2018. Evidencia-
-se que sua pretensão é mesmo 
continuar como prefeito.

Já sobre o empresário Ro-
meu Zema, poucas são as in-
formações. Residente e atuante 
no Triângulo Mineiro, ele já 
declarou, em algumas oportuni-
dades, a intenção de se colocar 
à disposição dos eleitores no 
pleito do ano que vem. Contu-
do, o grande público não sabe 
exatamente se há ações que 
o credenciaria a manter-se em 
uma disputa tão expressiva. 
Não será fácil popularizar o seu 
nome perante um contingente de 
milhões de eleitores, especial-
mente na região metropolitana 
de Belo Horizonte, com mais de 
40 milhões de votantes.

Ser eleito governador de Mi-
nas não é uma tarefa fácil, dizem 
os amigos próximos ao atual pre-
sidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), Bruno Falci. A entidade é 

avaliada nacionalmente como 
uma das maiores do ramo em 
todo país. E, mesmo diante des-
se título, não há apoio de grupos 
políticos que visam fortalecer o 
projeto de Falci na disputa ao 
Palácio da Liberdade. Apesar 
disso, ele tem feito encontros 
e conversado com lideranças 
sobre o assunto, ou seja, não 
jogou a toalha.

Conhecido por sua posição 
de empreendedor nacionalista, 
Salim Mattar, criador e presi-
dente do grupo Localiza, foi e 
continua sendo mencionado na 
lista dos prováveis nomes que 
têm condições de se postar 
como pré-candidato ao governo. 
Entretanto, ele, em suas poucas 
aparições, se nega a discutir o 
tema. A impressão que fica é 
que essa suposta pretensão em 
abandonar a saga de grande 

empresário de sucesso, para in-
gressar na política, pode não ter 
passado de anseio de pessoas 
próximas, com uma boa pitada 
de especulação, inclusive, pa-
trocinada pela própria imprensa 
estadual.

Segundo um ditado popular: 
“Em time que está ganhando não 
se mexe”. Esse é o retrato da 
atual situação, quando o nome 
a ser citado para fazer parte da 
lista de prováveis candidatos ao 
governo de Minas é o do presi-
dente da Rede Itatiaia de Rádio, 
empresário e jornalista Emanuel 
Carneiro. No entanto, ele se es-
quiva quando o assunto vem à 
tona, afinal, ninguém sabe como 
o seu nome surgiu nesse debate 
político. Provavelmente tem a ver 
com uma antiga sondagem, quan-
do ele apareceu entre os 10 mais 
influentes cidadãos da capital.
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Vereadora mais votada de
Bh faz balanço do mandato

A vereadora Áurea Carolina (PSOL) fez 
história ano passado. Com uma candidatura 
que teve como base os movimentos sociais e 
de forma coletiva com o grupo Muitas - A Cidade 
Que Queremos, ela teve 17.420 votos e foi eleita 
com a maior votação de Belo Horizonte. 

Prestes a completar um ano de mandato, 
a parlamentar avalia que esse foi um período 
de adaptação e conhecimento dos processos 
burocráticos da Câmara Municipal. “Criamos um 
espaço de decisões compartilhadas para que 
possamos buscar a horizontalidade, democracia 
e o diálogo permanentemente. É um mandato de 
muita coragem, pois enfrentamos temas difíceis e 
defendemos agendas que são praticamente ne-
gligenciadas na Casa, como a igualdade social, 
feminismo, inclusão da população LGBT, direito 
a moradia, entre outros”.

O mandato de Áurea tem uma singularidade 
em relação aos demais. Além dela, o grupo 
Muitas também conseguiu eleger outra candi-
data, Cida Falabella, e elas resolveram juntar os 
gabinetes para formar o “Gabinetona”, espaço 
interligado onde os grupos trabalham de ma-
neira conjunta. Ela conta que as pessoas estão 
divididas em núcleos para responder melhor às 
demandas de comunicação, gestão e pesquisa, 
mobilização, acolhimento, cidadania, assessoria 
jurídica e articulação política de pessoas que 
vão procurar o espaço. 

“Além disso, a gente também têm equipes 
no marco de lutas por temas. A pauta do direito 
à moradia ou a mobilidade urbana, dentro da 
Gabinetona, têm pessoas que respondem 
diretamente. Isso facilita, além da atuação por 
núcleos, também o compartilhamento de infor-
mações e agilidade nas respostas”. 

Apesar de não ser muito atuante na produ-
ção de projetos de lei - segundo pesquisa no site 
da CMBH, ela possui apenas um PL de autoria 
conjunta com outros vereadores -, Áurea afirma 
que a sua rotina dentro da Casa baseia-se em 
incidência legislativa qualificadas nas comis-
sões e em plenário. “Estamos aprendendo a 
lidar com o processo burocrático formal, antes 
não tínhamos domínio dessa experiência, e tam-
bém aprendemos a fazer articulações políticas”.

Em relação ao convívio com os demais 
parlamentares, a vereadora afirma que há 
de tudo um pouco.  “Em geral, a maioria dos 
colegas não tem uma atuação de destaque e 
defesa de temas. A maioria da base do governo 
se comporta de uma maneira a não verbalizar 
grandes assuntos da cidade. É um compor-
tamento de adesão a orientação do governo, 
sem ter esse engajamento de luta. Com esses 
colegas conseguimos conversar em algumas 
situações, mas não articulamos muitas coisas, 
até porque a maioria tem um comportamento 
conservador”.

Cotada para a presidência 
A atuação de Áurea rendeu grande desta-

que dentro do PSOL, tanto que o seu nome foi 
sugerido pelo deputado federal pelo Rio de Ja-
neiro, Chico Alencar (PSOL) para ser candidata 
à presidência pelo partido. 

“Eu percebo que a nossa construção tem 
uma relevância nacional muito grande. Essa 
proposta de mandato coletivo, feminista, an-
tirracista e periférico tem uma representação 
formal. E isso sinaliza que essa demanda está 
fazendo falta no Brasil”.

A vereadora diz estar preparada para o 
pleito, caso o partido opte pelo seu nome. “O 
que me credencia é a minha trajetória, minha 
formação e meu compromisso”.

Reforma política 
Dentre as propostas da Reforma Política 

que foram aprovadas pelos deputados e sena-
dores, a cláusula de barreira (também conhe-
cida como cláusula de exclusão ou cláusula 
de desempenho) pode dificultar a manutenção 
de partidos com pouca representatividade no 
Congresso Nacional, como é o caso do PSOL. 

A norma impede ou restringe o funcionamento 
parlamentar do partido que não alcançar deter-
minado percentual de votos. 

Para Áurea, essa mudança é danosa para 
as pequenas legendas de esquerda. “Não é 
por acaso que a Reforma Política foi aprovada 
dessa maneira. É justamente para criar mais 
entraves para os partidos pequenos de esquer-
da e conseguirem despontar, porque não tendo 
recurso e nem tempo de rádio e TV, não teria 
chance deles se manterem e ter viabilidade 
eleitoral”. 

A parlamentar afirma que o que mais pre-
ocupa a sua legenda é o fundo partidário para 
o financiamento de campanhas políticas. “A 
repartição dessa verba privilegia os partidos 
que estão no poder e a distribuição é muito 
desigual e desproporcional. Isso é o que mais 
grita, porque não mexeu com as estruturas 
que precisariam ser transformadas. Como, por 
exemplo, a paridade de gênero nas cadeiras 
que serão ocupadas e não só nas listas elei-
torais, isso sequer foi questionado. No fim das 
contas, é uma contrarreforma que não traz 
benefícios para uma mudança significativa de 
forma a tornar o processo mais democrático e 
inclusivo”, finaliza.

áurea Carolina: “Enfrentamos temas difíceis e defendemos
agendas que são praticamente negligenciadas na Casa”
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Ariane braga

A história é a mesma, quem não con-
segue poupar sempre afirma que 
isso acontece porque não tem mais 
de onde cortar os gastos, que já está 

no limite do orçamento. Contudo, sabia que 
existem pesquisas apontando que, nos gastos 
domésticos, 20% em média são desperdícios? 
Assim, faço um desafio a você leitor: comece 
a colocar em prática pequenas ações de eco-
nomia e veja quanto conseguirá economizar 
ao fim de um ano.

Em casa, é preciso que todos estejam 
envolvidos e motivados a realizarem seus 
sonhos, assim, todos terão estímulos para 
reduzir os gastos mensais. É preciso fazer 
um diagnóstico financeiro e descobrir para 
onde está indo cada centavo do dinheiro. 
Com esse número em mão é hora de sentar 
com a família para inserir a educação finan-
ceira no cotidiano, lembrando que não se 
trata de matemática, planilhas e cálculos, 
mas sim hábitos e costumes.

Assim, não deve ser uma reunião de corte 
de gastos, mas sim de projeções de ganhos 
e objetivos realizados. Também é importante 

que se mostre que, na maioria das vezes, 
a economia se dá em pequenos gastos, que 
nem se percebe que existe excessos. Veja 
exemplos de como é possível poupar:

• Na compra de alimentos, evite excessos 
e otimize a utilização do que se comprou. 
Prefira comprar no horário final das feiras ou 
varejões. É possível encontrar produtos bons. 
Com isso, se pode reduzir em média por mês, 
no mínimo, R$ 108,00;

• Ao levar as crianças para escola, busque 
revezamento de pais; se associe com pais de 
colegas de seus filhos que moram próximos a 
sua casa. Um responsável leva uma semana, na 
outra, outro busca e assim por diante, o que pode 
gerar uma economia, por mês, de R$ 150,00;

• Em relação a planos de telefonia celular, 
fixo e internet ou TV por assinatura, veja se 
tudo o que possui é necessário. Além disso, 
negocie com operadoras por descontos. Com 
isso, se pode garantir uma economia de até 
R$ 150,00 por mês;

• Economia na energia elétrica, gás e água 
podem garantir bons retornos financeiros. São 
gestos simples como desligar os aparelhos 
quando não estão sendo utilizados, apagar as 
luzes, banhos mais curtos, não deixar a tor-
neira aberta para lavar louça e evitar torneira 
de água quente, podem gerar economia de 
mais de R$ 66,00 mensais;

• Nos passeios de fim de semana, pode 
trocar passeios caros por mais baratos, como 
trocar shopping, cinema e restaurantes, por 
passeios no parque, visitas a museus e refei-
ções em casa. Isso pode garantir uma econo-
mia mensal de até R$ 200,00.

• Esses são apenas alguns exemplos, 
mas, com essas simples ações, consegue-se 
fazer uma economia de, aproximadamente, 
R$ 671,00 por mês, o que em um ano resulta 
em uma economia de R$ 8.052,00 sem inves-
timento. Agora, se aplicar esse dinheiro em 
uma aplicação a 0,6% ao mês, em 5 anos, se 
terá um total de R$ 48.288,34. Vale a pena 
ou não tentar?

O segredo para economizar pode
estar em ações dentro de casa

13º vai injetar R$ 200 bi
na economia brasileira

Para belo-horizontinos, benefício será usado para quitar dívidas

Para quem está com déficit no orçamento 
familiar, a chegada do 13º salário pode 
ser uma alternativa para colocar as 
contas em dia e encarar 2018 sem pre-

ocupações financeiras. O Dieese estima que até 
dezembro R$ 200 bilhões deverão ser injetados 
na economia brasileira com o pagamento do 
benefício. O montante representa aproxima-
damente 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Cerca de 83,3 milhões de brasileiros serão 
beneficiados com um rendimento extra de, em 
média, R$ 2.251. 

A pesquisa da Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas, Administrativas e Contá-
beis de Minas Gerais (Ipead/UFMG) apontou 
que liderando a lista de funções do dinheiro 
extra está à quitação de contas, com 25%. Em 
segundo lugar, aparece à opção poupar para 
outros fins (23,15%), seguido de compras de 
Natal (12,04%), pagar impostos (11,11%) e 
viajar (8,33%). 

O levantamento também indicou que a con-
fiança do consumidor belo-horizontino cresceu 
devido a chegada desse montante. Neste ano, 
51,43% dos entrevistados disseram que tem 
direito ao recebimento do 13º ou gratificação 
similar, aumento de 0,95% em relação ao ano 
passado.

Para a assistente administrativa Daniela 
Almeida, a quantia proveniente do 13° será 
mais que bem-vinda. A empresa em que tra-
balha divide o valor em duas parcelas para 
seus funcionários e ela conta que pretende 
tirar carteira. “Minha pauta vence em fevereiro 
e estava ansiosa para a chegada desse valor 
para concluir”. Daniela diz ainda que precisa 
fazer uma reforma em casa. 

Retomada do consumo
A pesquisa de Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF), da Fecomércio MG, mostra que 
após 5 meses o índice voltou a subir, atingindo 
73,3 pontos. Mesmo abaixo do nível de satis-
fação (100), esse dado indica uma melhora 
substancial na confiança do belo-horizontino em 
relação ao cenário econômico e a pretensão de 
compras nos próximos meses, pois a perspec-

tiva de consumo – um dos 7 índices avaliados 
na pesquisa – subiu para 70,3 pontos, ou seja, 
7,9 pontos a mais que no mês anterior.

A analista de pesquisa da Fecomércio MG, 
Elisa Castro explica que esse avanço nos índices 
e a perspectiva de melhora para estes dois últimos 
meses do ano são devido a vários incrementos. 
“Temos duas datas comemorativas: Black Friday 
e o Natal. Além disso, há o acréscimo na renda 
familiar, proveniente do 13° e do adiantamento do 
PIS, que trouxeram sinais de melhora para o ICF”.

Ela diz que os indicadores da economia, 
como a inflação controlada e as taxas de juros 
em redução fazem com as famílias acabem 
consumindo mais. “Na análise do ano, tivemos 
altas e baixas com o ICF, um dos motivos do seu 
recuo foi o cenário político no primeiro semestre, 
agora em outubro houve uma retomada por meio 
da melhora de emprego, índices econômicos e 
a proximidade com o final de ano”.

O 13º salário garante 
que o empregado receba, no mês 

de dezembro, uma gratificação salarial 
no valor adicional de uma remuneração, 

independentemente daquela que já faz jus 
ao mês trabalhado. O benefício está previsto 
na Constituição Federal de 1988 como um 
direito do trabalhador urbano e rural, inclusive 
o doméstico e o avulso (que presta serviço a 
diversas empresas). 

quEM RECEBE: Todo trabalhador com 
carteira assinada, sejam domésticos, rurais, 
urbanos ou avulsos, a partir de 15 dias de 
serviço.

pAGAMENTO: O 13º deve ser propor-
cionalmente ao tempo de serviço do em-
pregado na empresa, considerando-se a 
fração de 15 (quinze) dias de trabalho com 
mês integral, em duas parcelas, a primeira 
a título de adiantamento, o equivalente a 
50% do salário deve ser pago entre os 
meses de fevereiro a novembro ou por 
ocasião das férias quando solicitado em 
janeiro; a segunda obrigatoriamente até o 
dia 20 de dezembro. Caso o empregado 
não solicite o pagamento da 1ª parcela, 
o pagamento será efetuado no mês de 
novembro obrigatoriamente.

Fonte: Sebrae

Pagar contas é prioridade para 25% dos entrevistados
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D I C A :
Se não tiver
dívidas para
pagar, ou se
sobrou algum
dinheiro, antes
de sair gastando
é bom lembrar
que janeiro é
o mês dos
impostos

Aposentadorias complicadas
O assunto do momento em Brasília é a Reforma da Pre-

vidência. Foi aí que o apresentador do Jornal da TV Cultura, 
Willian Corrêa, comparou: “Atualmente, a média de idade do 
brasileiro está no patamar dos 75 anos, embora tenha muita 
gente querendo se aposentar aos 60 anos. Ou seja, uma equa-
ção difícil de ser levada”, aponta o comunicador.

Fim dos nanicos
Mesmo sendo presidente de um partido pequeno, o PSC, 

o deputado estadual, Noraldino Júnior defende a diminuição 
da quantidade de siglas, pois isso atrapalha a democracia. Ao 
defender o fim desses partidos, o parlamentar estaria jogando 
a bola contra o seu próprio gol, ora veja. 

Vereadores sem ação 
O ano está chegado ao fim e, na Câmara de Vereadores de 

Belo Horizonte, os comentários indicam que o atual presidente, 
Henrique Braga (PSDB), está concluindo um ano de mandato 
com muita timidez. Eu, hein!?

batendo em bolsonaro 
Com experiência de ex-deputado federal, o empresário 

Emerson Kapaz arremata: “A candidatura de Jair Bolsonaro 
(PSC) à Presidência da República é um verdadeiro mosaico de 
ressentimentos. Isso não é bom para o Brasil, pois vivemos em 
uma pátria de povo ordeiro e sem ranços ideológicos”, finaliza.

Perrella no Cruzeiro
Contatado pela imprensa, o senador Zezé perrella (PMDB) 

se diz cansado da política brasileira. Na verdade, ele aceitou 
ser presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, pois não 
teria chances de buscar votos para ser reeleito. É o que dizem 
as más línguas.

País dos escândalos 
“O Brasil não pode viver contabilizando um escândalo 

a cada dia. O nosso país é maior do que essa profusão de 
denúncias dos dias atuais”. Palavras do professor e diretor do 
Instituto Avançado de São Paulo, paulo Saldiva.

Reformas complexas
O jornalista e escritor Merval pereira fez um desafio 

interessante. Ele quer saber qual o candidato a presidente 
da República teria coragem de colocar, no seu programa de 
governo, um projeto completo de reforma da Previdência Social. 
O desafio está lançado. Quem se habilita, gente? 

Separação do triângulo?
Comentando sobre a separação da Catalunha da Espanha, 

na Europa, o professor de relações internacionais do Instituto 
Imec, Oswaldo Dehon, aproveitou para lembrar: “Aqui, em 
Minas, também temos um movimento separatista latente, 
localizado no Triângulo Mineiro”. Aí, a entrevistadora logo 
mudou de assunto.

Popularidade de kalil
“Depois que o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), 

autorizou o pleno funcionamento do Hospital do Barreiro, a 
popularidade do chefe do executivo naquela região cresceu 
de maneira espetacular”, comentam pessoas que residem na 
localidade.
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Neste Natal, a auxiliar de gestão de qualidade, Gabriela Oliveira 
vai presentar o namorado, o pai, a mãe, a avó e um primo. Só com o 
amado ela espera desembolsar cerca de R$ 800 com um tênis. “Po-
dendo gastar muito, não estou. Porém divido no cartão de duas vezes 
e segue o baile”, brinca. Para ela, essa data é especial e, por isso, 
vale a pena gastar um pouco a mais. “O Natal representa a união da 
família, um momento de muita alegria e amor. Devemos estar com o 
coração aberto e apagar os ressentimentos. Além disso, é um momento 
de perdoar as pessoas”. 

Ao contrário de Gabriela, a dona de casa Eliane Pereira não quer 
gastar muito. Ela conta que o marido conseguiu um emprego novo em 
São Paulo e, por isso, estão em processo de mudança para a cidade, o 
que gera muitas despesas. “Na minha lista estão apenas ele e a minha 
afilhada. Quero dar uma blusa para o meu companheiro e um brinquedo 
para ela. Ambos têm que custar até R$ 150”.

Natal deve movimentar
R$ 51,2 bi no comércio

73% dos brasileiros vão às compras

Dicas para comprar 
pela internet

1 - Verifique se a loja possui conexão 
segura;

2 - Procure informações sobre a experiên-
cia de consumidores que já compram na loja; 

3 - Verifique os dados da loja online no 
próprio site; 

4 - Ligue para o número do SAC fornecido 
no site da loja; 

5 - Confirme os dados disponibilizados 
pela loja; 

6 - Leia a política de privacidade da 
empresa;

7 - Prefira empresas que aceitem plata-
formas de pagamento; 

8 - Salve todos os passos da compra; 
9 - Não faça compras em computadores 

de terceiros.

PRESENtES DO NAtAL:

Roupa (56%)

Brinquedos (43%)

Perfumes e 
cosméticos (32%)

Calçados (31%)

A data mais esperada pelos 
comerciantes está chegando: o 
Natal. E para este ano, as expec-
tativas são boas, já que as come-
morações devem ser melhores do 
que em 2016. Segundo dados do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), 110,8 milhões de brasilei-
ros vão presentear alguém e a mo-
vimentação deve ser de R$ 51,2 
bilhões no comércio. Esse valor 
representa um leve crescimento 
na comparação com ano passado, 
quando a projeção girou em torno 
de R$ 50 bilhões.

A economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, destaca 
que o Natal possui uma carac-
terística diferente em relação às 
demais datas comemorativas. “As 
outras festividades tem um público 
determinado. Por exemplo, no Dia 
das Crianças, os mimos são para 
os pequenos; no Dia dos Pais, a 
lembrança é para os homens e, 
assim, sucessivamente. Já no Na-
tal, é presente para todo mundo”. 

De acordo com o levantamen-
to, os consumidores pretendem 
comprar entre quatro e cinco itens, 
com valor médio de R$ 103,83 
para cada item. Considerando 
a compra de todos os artigos, o 
brasileiro deve desembolsar, apro-
ximadamente, R$ 461,91, valor 
próximo ao observado em 2016, 
que era de R$ 465,59. 

Marcela ressalta que este 
Natal deve ser de recupera-
ção econômica em diversos 
setores, porém isso ainda não 
chegou ao bolso dos consu-
midores. “Devemos ter uma 
data parecida ou levemente 
melhor do que em relação ao 
ano passado. Vivemos 3 anos 
de recessão econômica, então 
não ter queda já é bom”.

Nova forma 
de comprar 

Pela primeira vez na história, 
as lojas online ultrapassaram 
os shoppings centers como o 
local de maior concentração das 
compras natalinas. Em cada 10 
clientes, quatro (40%) concentra-
rão as compras na internet, o que 
representa um crescimento de 8 
pontos percentuais em relação 
a 2016. Na sequência estão os 
shopping (37%), lojas de departa-
mento (37%) e estabelecimentos 
comerciais de rua (26%). Os 
endereços online preferidos são 
os das grandes redes varejistas 
(68%), sites de classificados de 
compra e venda (42%) e lojas 
especializadas em vestuário e 
acessórios (34%).

Para os entrevistados, os 
quesitos que mais pesam na 
escolha do ponto de venda são: 
preço (58%), ofertas e promoções 
(50%), diversidade dos produtos 
(27%) e a qualidade do atendi-
mento (20%). 

Fonte: Ebit

21%

PAIS IRMãOS MãES CÔNJUgE FILHOS

27%

47%
49%

63%quem vai
receber os
presentes:

Consumidor deve desembolsar R$ 104 por lembrança
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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.

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

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

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Moraes, 158 - Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastrancas.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

Bh Convention & Visitors Bureau

Eventos em bH batem recorde de
público, hospitalidade e criatividade

D A   C O C H E I R A

Em almoço, o delegado geral da Polícia Civil,
José Farah Jr, e o jornalista Rodrigo Flausino
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Presidente do Minas tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago,
recebe, no dia 24 de novembro, associados e convidados

para mais um aniversário do clube, no Lourdes
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LEiLÃO - O empresário Joesley Batista, preso em Brasília, mandou colocar 
alguns de seus bens à venda. Na relação está o célebre apartamento de Nova 
York, na Rua 53. Um imóvel de 685 metros quadrados com cinco quartos. Sua 
avaliação é de 45 milhões de dólares. Ele também colocou à venda o seu iate, 
batizado de “Why Not” de 30 metros de comprimento e sua ilha em Angra, 
comprada em 2013 e inaugurada com show de Bruno e Marrone. Dizem as 
más línguas que o relacionamento dele com Ticiana não anda lá essas coisas. 
O encanto da princesa está acabando.

presidente da Fecomércio MG, Lázaro Gonzaga, anunciou que as ven-
das no comércio em Minas cresceram, em setembro, 1,4% se comparado ao 
mesmo período do ano passado. Segundo ele, o setor vem reagindo já pelo 
9º mês consecutivo neste processo de recuperação econômica do país. Pode 
não ser um índice espetacular, mas só de haver crescimento, já é um sinal de 
que as coisas estão melhorando. 

Contramão - Mais uma vez o senador Aécio Neves (PSDB) pode andar na 
contramão dos seus correligionários em Minas. Enquanto a maioria do PSDB 
prefere a candidatura de Dinis Pinheiro (PP), Aécio tenta emplacar Rodrigo 
Pacheco (PMDB). Na eleição passada, o nome era Diniz, naquela época 
presidente da Assembleia de Minas e Aécio preferiu ressuscitar Pimenta da 
Veiga e deu no que deu. 

BELOTuR - A alguns meses do Carnaval, a Belotur está tomando providên-
cias, como inscrição de blocos e escolas de samba e, até mesmo organizando, 
os possíveis ambulantes da folia de Momo. Por enquanto, não se tem a pro-
gramação, mas pelo menos estão pensando na folia com antecedência. Agora, 
uma perguntinha: “Quando teremos na cidade uma decoração de Natal?”.

Se as chuvas não forem generosas neste final de ano, é bem 
provável que teremos racionamento de energia a partir de maio 
de 2018. A constatação é do ex-presidente da Eletrobrás, José 
Luís Alquéres.

A situação da Venezuela continua difícil. Além de dar calote 
na dívida com o nosso país, os venezuelanos que chegam ao Brasil 
estão se inscrevendo no cadastro único federal para receber o Bolsa 
Família. 392 venezuelanos já recebem o beneficio.  

Ninguém é contra blitz da Polícia Militar para pegar motoristas 
ilegais. Só que fazer esse tipo de policiamento em avenidas que 
são corredores de transportes, pela manhã, é aumentar o conges-
tionamento que já é natural na cidade. 

Foi um sucesso a maratona promovida pela Rádio Itatiaia no 
último feriado da Proclamação da República na Pampulha. Mais 
de 6 mil pessoas participaram do evento.

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
(CRCMG) realizou nos dias 16 e 17 de novembro, o II Seminário 
de Auditoria e Controladoria, a fim de promover o debate sobre as 
principais demandas do mercado de trabalho das áreas de auditoria 
e controladoria. O seminário aconteceu na sede do conselho em 
Belo Horizonte.

Com o objetivo de oferecer a empreendedores oportunidade 
de se conectarem a potenciais clientes, parceiros, investidores e 
apoiadores de seus negócios atuais ou futuros, a Federaminas, pro-
move em Araxá, o 1º Encontro Conexão Startup, no dias 22 a 24 
de novembro, reunindo cerca de 50 startups.

Domingo, dia 19 de novembro
Sra. Maria Izabel Castro e Silva
(mulher do jornalista Roberto Elísio) 
Ex-deputado Edson Soares
Sra. Diva Ladeira - mulher de Hermógenes Ladeira

segunda-feira, 20
Walfrido dos Mares Guia
Coronel José Eustáquio Natal
José Moreira Rachid

terça-feira, 21
Ricardo Nascimento - Rádio Itatiaia 
Coronel Aníbal Fonseca
Deputado Estadual Tiago Ulisses 

Quarta-feira, 22
Delegado Prata Neto 
Ex-deputado Emílio Gallo

Quinta-feira, 23
Dr. Antônio da Cunha Jardim 
Dr. Paulo Guerra
Sra. Lúcia Pereira - mulher de Geraldo Pereira Sobrinho 
Padre Lucas de Paula Almeida

sexta-feira, 24
Ex-deputado e Empresário João Pinto Ribeiro 
Rellines Ballestero Rodrigues
Coronel Jerquem 
José Nogueira - ex- presidente da AMIS

Sábado, 25
Pitt Viganó - Carretão Gaúcho
Marlete Chaves

Nos dois últimos anos, foram 
realizados um grande volume 
de eventos em Belo Horizonte, 

– muitos deles fixos ao calendário e 
de âmbito nacional e internacional. 
E essas ações têm atraído o público 
crescente, movimento a cadeia 
produtiva do turismo. Corroborando 
com isso, os hotéis têm batido 100% 
de ocupação em diversos períodos. 
Isso se deve aos congressos, cursos, 
palestras e confraternizações que 
escolhem BH com pano de fundo 
para seus encontros. A fama de BH 
procede: “aqui todos participam inte-
gralmente dos eventos e, também, se 
divertem muito pelos bares e butecos 
da cidade”.

Belo Horizonte possui uma ex-
celente conectividade aérea nacional 
e internacional, com um aeroporto 
internacional, considerado um dos 
melhores do mundo pelos serviços 
prestados.  Uma hotelaria nova, 
moderna, dinâmica e apta a todos 
os bolsos de qualquer turista/viajan-
te. Restaurantes tradicionais e de 
culinária internacional, em ambientes 
agradáveis para reuniões e relaxar 
em prosas diversas. É uma cidade 
segura, ainda podendo circular a pé 
entre hotel e restaurantes na região 
do Lourdes e Savassi, além de outros 
polos gastronômicos. Facilita a mobi-
lidade urbana, pois tem um excelente 
serviço de táxi e de aplicativos, além 
do transporte público. Enfim, tem 
atrações diversas e, o melhor, uma 
população receptiva. 

Café em destaque

A Semana Internacional do Café 
foi um encontro de cafeicultores, 
torrefadores, classificadores, expor-
tadores, compradores, fornecedores, 
empresários, baristas, proprietários 

de cafeterias e apreciadores. O 
evento aconteceu na capital do maior 
Estado produtor de café do Brasil – 
Belo Horizonte. A feria apresentou 
diversas ações a milhares de profis-
sionais do mundo focados nos eixos 
temáticos: Mercado & Consumo, Co-
nhecimento & Inovação e Negócios 
& Empreendedorismo. 

O evento é uma das principais 
ações de promoção do café de Mi-
nas Gerais e do Brasil e tem como 
foco desenvolver o mercado brasi-
leiro, divulgar a qualidade dos cafés 
nacionais para o mercado interno 
e externo além de potencializar ao 
máximo o resultado econômico e 
social desse setor. A feira é realiza-
da pela Federação da Agricultura e 
Pecuária de Minas Gerais – FAEMG, 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
– SEBRAE, pela Café Editora e 
pelo Governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Estado de 
Agricultura. Foram mais de R$ 25 
milhões em negócios!

Em alta

• Neste período de alta tem-
porada, tivemos nos últimos dias 
vários eventos que movimentaram 
a cidade. Entre eles: 

• XLIV Congresso Brasileiro 
de Alergia e Imunopatologia, no 
Minascentro. 

• Fórum de Turismo LGBT no 
Mineirão.

• INAC 2017 – International 
Nuclear Atlantic Conference, no 
Dayrell Centro de Convenções

• Superminas Food Show, no 
Expominas BH – que movimentou 
R$ 1,85 bilhão em negócios, supe-
rando todas as expectativas, sem 
contar os acordos e parcerias que 

serão firmados a partir dos contatos 
durante os três dias, recebendo 55 
mil visitantes que desfrutaram de 
inúmeras inovações e 350 lança-
mentos, o que movimentou forne-
cedores e compradores nacionais 
e internacionais. Destaque para o 
SelfCheckout, solução de autoaten-
dimento que facilita a compra de 
pequenos volumes e reduz custos 
com operadores de caixa.

Minas Gerais se destaca no 
cenário de inovação no Brasil e no 
mundo! Por esse motivo, entre 31 
de outubro e 4 de novembro, Belo 
Horizonte recebeu a segunda edi-
ção da Finit (Feira Internacional de 
Negócios, Inovação e Tecnologia), 
no Expominas, além da segunda 
Campus Party, Arena de Negócios, 
Arena Experience e a  Arena Criativa, 
um ambiente dedicado à criatividade 
e inovação. 

Alta temporada de eventos continua: 
• XXXI Congresso Brasileiro de 

Patologia, no Minascentro
• 3ª Feira do Bebê, Gestante e 

Moda Infanto-juvenil, para mais de 
35 mil participantes no Minascentro

• XII Congresso Brasileiro de 
Estomoterapia, no Ouro Minas, 

• Show da Virada da Rede Globo 
no Mineirão, 

• 28ª Feira Nacional de Artesa-
nato, no Expominas BH, a maior do 
setor em toda a América Latina.

Portanto, tudo isso prova que 
cada vez mais Belo Horizonte se 
posiciona como um importante polo 
de negócios e eventos, não só brasi-
leiro, mas latino-americano. A cidade 
está pronta para todo e qualquer tipo 
de evento que queiram realizar. Ve-
nha fazer seu evento na Internacional 
em Belo Horizonte!

http://finitmg.com.br/programacao/campus-party/
http://finitmg.com.br/programacao/arena-de-negocios/
http://finitmg.com.br/programacao/arena-experience/
http://finitmg.com.br/programacao/arena-criativa/
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#SaúdeDoHomem

Ariane braga mortalidade masculina por Fibrose e cirrose Hepática em minas Gerais (2012 - 2017)

MACRORREgIãO DE SAÚDE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tOtAL

Sul 115 145 118 122 108 110 718

Centro Sul 31 24 21 40 25 20 161

Centro 182 184 177 246 222 152 1.163

Jequitinhonha 3 5 3 7 2 6 26

Oeste 45 56 35 52 65 29 282

Leste 78 70 56 71 85 50 410

Sudeste 73 73 71 78 69 49 413

Norte 51 55 47 51 63 63 330

Noroeste 12 10 21 20 14 17 94

Leste do Sul 28 22 34 22 25 18 149

Nordeste 53 50 48 47 67 33 298

triângulo do Sul 15 22 13 24 23 19 116

triângulo do Norte 49 44 49 64 51 44 301

Ignorado 2 - 4 1 1 - 8

total 737 760 697 845 820 610 4.469

Infelizmente, a cirrose ainda não é levada a 
sério por muitos brasileiros. Uma prova disso 
são as buscas nas mídias sociais. Geralmente, 
a palavra está associada a brincadeiras e, até 
mesmo, ao mundo do futebol, mas, a reali-

dade não tem graça. Esse problema, que não tem 
cura e é causado por diversas doenças, matou 820 
mineiros em 2016 e, este ano, já foram 610 óbitos, 
segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais. 

O professor Alex José dos Santos perdeu o pai, 
ano passado, vítima da cirrose hepática causada 
pela bebida alcoólica. Ele conta que a patologia foi 
descoberta devido a sintomas aparentes, como pele 
escamosa e abdômen inchado, mas o diagnóstico 
veio por meio de exames médicos. “Ele tomava 
medicamentos, mas lutou por apenas 4 meses e 
não resistiu”. 

Santos diz que presenciar todo o processo foi 
complicado para ele e sua família. “Se você está 
com algum sintoma, procure o médico o mais rápido 
possível para iniciar o tratamento. Afinal, a patologia 
não tem cura e, sem um acompanhamento, leva 
ao óbito”. 

Durante os meses de tratamento, Santos conta 
que um dos procedimentos era a retirada de líquido 
do abdômen. “Ele ficou muito debilitado, chegou a 
pesar 35 kg numa cama de hospital. Meu pai pas-
sava a maior parte do tempo internado e, na última 
entrada no hospital, sua pressão ficou em 6 e já não 
voltou mais”, lamenta. 

CIRROSE MAtOU 610 MINEIROS NEStE ANO

Em relação ao número de pes-
soas que estão em tratamento da 
cirrose, não há registro, pois sua 
notificação não é obrigatória. De 
acordo com a Sociedade Brasileira 
de Hematologia (SBH), cerca de 30 
mil pessoas morrem a cada ano por 
doenças hepáticas no país.

O gastroenterologista do Hos-
pital Vera Cruz, José Carlos Couto, 
explica que são várias as patologias 
que podem comprometer o fígado. 
“Desde as mais simples, como este-
atose leve (acumulação de gordura 
nas células do fígado) até  a mais 
grave que pode ser tornar cirrose. 
Algo que é prevalente é a esteatose 
hepática não alcoólica, que pode 
evoluir para uma esteato-hepatite 
ou mesmo cirrose e que vem sen-
do muito estudada. Existe ainda 
aquela ocasionada por patologias 
genéticas, como, por exemplo, a he-
mocromatose hereditária e a doença 
de Wilson. Além disso, há também 
patologias que acometem o fígado, 
as hepatites (agudas ou crónicas) 
que são causadas por várias espé-
cies de vírus e por medicamentos, 

pois uma boa parte das drogas são 
metabolizadas pelo fígado. Outro 
alerta é o cuidado com o uso de 
ervas medicinais que podem causar 
casos graves de hepatite. Também 
tem as inflamações como abcesso 
hepático etc”.

Diferente do que muitos pen-
sam o problema não é causado, ex-
clusivamente, pelo uso exagerado 
de bebidas, pois a esteato hepatite 
não alcoólica, que pode evoluir 
para cirrose, é uma prova disso. 
“Além da cirrose por doenças virais 
crônicas, ela também pode ser 
adquirida por meio de patologias 
autoimunes que comprometem o 
fígado como, por exemplo, hepatite 
autoimune, colangite biliar primária 
e a colangite esclerosante primá-
ria (CEP). No consultório sempre 
questionam: mas, doutor, eu não 
bebo!”, conta.

O médico comenta que a cirrose 
é um estágio de deterioração do 
fígado. “Por exemplo, hepatite A 
não causa cirrose, já as hepatite B 
e C se não tratadas, podem causar 
uma inflamação, seguida de fibrose 

cada vez mais pronunciada (cica-
trização excessiva) que pode levar 
a cirrose”. 

Ele esclarece que a cirrose 
não tem cura e seus estágios são 
classificados em A, B e C. “Existe 
cirrose leve que pode ser estabiliza-
da, de modo que se a pessoa para 
de beber ou se o vírus causador for 
tratado, há uma regressão parcial, 
impedindo o seu avanço. No último 
estágio, ou seja o C, a pessoa 
pode ter inúmeras complicações, 
como alterações mentais, coma 
leve ou profundo (encefalopatia 
hepática), alteração da coagulação, 
sangramento digestivo por varizes 
esôfago-gástricas, infecções do lí-
quido ascítico (peritonite bacteriana 
espontânea), câncer de fígado (he-
patocarcinoma), etc. Há tratamento 
para esses problemas, mas isso 
mostra que a pessoa está em um 
estágio crítico e tem pouco tempo de 
vida, se não conseguir se submeter 
a um transplante hepático. Quando 
o paciente está no estágio B, ele já 
pode ter o seu nome colocado na 
lista de espera para um transplante”.

Prevenção
Segundo o médico, é preciso 

sempre fazer um check-up para ava-
liar a saúde, principalmente quando 
há histórico de doenças hepáticas na 
família ou se pertence a um grupo 
de risco. 

Beber com moderação – em 5 
anos consumir bebida de modo exa-
gerado pode evoluir para um caso 
de cirrose;

Praticar atividade física – para 
evitar o acúmulo de gordura no 
fígado;

Usar preservativo em relações 
sexuais;

Não compartilhar seringas;

Se vacinar contra hepatite.

Ele alerta ainda que a identifica-
ção precoce de doenças que causam 
a cirrose é um fator fundamental para 
se evitar consequências mais graves. 

Peso do álcool

O relatório Regional sobre 
Álcool e Saúde nas Américas, 
divulgado no portal da ONU, 
aponta que o álcool causou 
mais de 300 mil mortes nas 
Américas em 2012, sendo a 
cirrose a maior causa tan-
to em homens quanto em 
mulheres. A Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), lançou em agosto de 
2015, mostra que, no Brasil, 
73,9 homens a cada 100 mil 
habitantes morreram por cau-
sa do álcool em 2010. 

O consumo da bebida no 
continente americano é maior 
que o resto do mundo e as 
taxas de consumo excessivo 
têm aumentado nos últimos 
5 anos: 8,4% nas mulheres e 
11,5% entre os homens.
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Cirrose não é causada, exclusivamente,
pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas
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NA CINEMARK VOCÊ TEM DIVERSÃO GARANTIDA 
E BRINDES EXCLUSIVOS.

Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. O brinde pode ser comprado separadamente  
no valor de R$ 20,00. Promoção válida para apenas 1 copo por combo.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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SEbAStIãO ALVINO COLOMARtE

Daniel Amaro

Nevilton está na estrada com 
suas canções desde 2007 e é 
citado entre o que há de melhor 
na nova música brasileira desde 
então. Com um currículo cheio 
de alegrias, boas histórias e um 
som rico de influências ele faz 
uma síntese de Música Brasi-
leira e Rock com a sua cara. 
Já apresentou seu trabalho 
por todas as regiões do Brasil. 
Já a atração de abertura para 
os norte-americanos do Green 
Day, na Arena Anhembi, em 
São Paulo, para quase 30 mil 
pessoas em 2010, além de ter 
sido atração em vários outros 
eventos e festivais importantes 
com grandes nomes da música 
brasileira.

O EP ‘Pressuposto’, lança-
do em fevereiro de 2010, teve 
milhares de downloads e cópias 
vendidas e distribuídas pelo país. 
Com este EP, Nevilton atingiu 
pela primeira vez a grande mídia 
brasileira e foi eleito o 4º Melhor 
Álbum Nacional, e a música “O 
Morno” foi eleita a 2ª Melhor 
Música Nacional de 2010 para 
a Revista Rolling Stone Brasil.

Com o lançamento do ‘De 
Verdade’ – primeiro álbum, em 
outubro de 2011, o trabalho do 
Nevilton continuou sendo elo-
giado e reconhecido. Os shows 
constam em muitas listas de 
‘melhores do ano’. Esse álbum 
também foi eleito, novamente 
pela revista Rolling Stone Brasil, 
como um dos melhores de 2011: 
ficou com a 12ª colocação entre 
os Melhores Discos; e a música 
‘Delicadeza’ com a 11ª coloca-

ção entre as melhores músicas. 
Além disso, o clipe de ‘Tempos 
de Maracujá’ foi indicado entre 
os finalistas do XIII Grammy 
Latino.

Em 2013, lançou o seu se-
gundo álbum de estúdio: “Sa-
code!”, produzido por Carlos 
Eduardo Miranda e Tomás Mag-
no. Gravado no lendário estúdio 
“Toca do Bandido”, no Rio de 
Janeiro e lançado pelo selo Oi 
Música, “Sacode” recebeu belos 
elogios da crítica especializada 
e a pontuação máxima na re-
senha da revista Rolling Stone 
Brasil, sendo considerado um 
dos melhores discos de rock 
do ano, foi um dos indicados 
na categoria “Melhor Álbum de 
Rock Brasileiro” no XIV Grammy 
Latino e fechou 2013 figurando 
em importantes listas, como na 
BIZZ, Scream & Yell, Popload, 
NOIZE e outras publicações.

Em nove anos de trabalho, 
Nevilton de Alencar (compositor, 
guitarra e voz), hoje, apresenta 
suas canções em diferentes 
formatos. Solo, em guitarra, 
voz, pedais de loop e efeitos; 
em DUO, com Tiago Lobão, 
parceiro desde o princípio (hoje 
responsável pela bateria no 
DUO, e baixo no Trio); em 
Trio, com André Dea (Sugarka-
ne, ex-Vespas Mandarinas); e 
mantém-se interessado a todo 
formato que possa acrescentar 
a apresentação da sua música. 
Nevilton vem escrevendo uma 
bela história na música brasilei-
ra, e segue, sem medo de dar 
maiores e mais firmes passos.INtERNACIONAL NACIONAL

Orlando, Estados Unidos Rio de Janeiro

Miami, Estados Unidos São Paulo

Buenos Aires, Argentina Fortaleza

Nova York, Estados Unidos Salvador

Lisboa, Portugal Recife

Cancún, México Brasília

Santiago, Chile Porto Alegre

Punta Cana, República Dominicana Florianópolis

Paris, França Maceió

Montevidéu, Uruguai Natal

Mais de 26% dos brasileiros
pretendem viajar nos próximos meses

O final do ano finalmente 
chegou e para muitas 
pessoas os meses de 
dezembro e janeiro é 
tempo de tirar uns dias 

de férias para descanso com a 
família ou amigos. É nesta época, 
buscando fugir um pouco da rotina, 
que os brasileiros aproveitam para 
arrumar as malas e sair em viagem, 
seja para destinos nacionais ou 
internacionais. Segundo um levan-
tamento do Ministério do Turismo 
e da Fundação Getúlio Vargas, 
realizado em outubro, 26,5% dos 
brasileiros pretendem viajar nos 
próximos 6 meses.

No entanto, um planejamento 
é essencial para que tudo saia 
da melhor maneira possível. De 
acordo com o agente de viagens 
Adriano Machado, quanto antes 
fechar um pacote, maiores são as 
chances de encontrar um preço 
mais atrativo. “Quem deixou para 
última hora e pretende contratar um 
serviço agora, vai encontrar uma 
viagem mais cara. Se for nacional, 
o ideal é planejar pelo menos 3 
meses antes. No caso internacio-
nal, o prazo é de 6 meses, uma 
vez que dependendo do país será 
necessário ter visto”.

Machado afirma que a pessoa 
deve colocar tudo na ponta do 
lápis e ter em mente o valor da 
prestação que pode pagar e não 
comprometer seu orçamento. “Tem 
que saber quantos dias deseja 
viajar. É importante ficar atento 
aos preços das agências, pois isso 
pode variar de uma para outra. 
Pesquise também em vários sites 
especializados e compare valores 
antes de se decidir. Nessa época 
do ano, fique ligado nas promoções 
de última hora”.

Ele salienta que é preferível 
pagar o pacote em parcelas sem 
juros e escolher aqueles que já 
forneçam passeios inclusos. “É 
importante contratar um seguro 
viagem, pois as bagagens podem 
extraviar ou você precisar de as-
sistência médica no exterior. Se 
não houver um planejamento, a 
viagem pode acabar ficando muito 

mais cara e a pessoa gastando 
além do permitido”. Se for de avião, 
Machado recomenda chegar cedo 
ao aeroporto com pelo menos 2 
horas de antecedência.

A arquiteta Marcela Tavares 
está com viagem marcada para 
final de dezembro e conta que 
começou a planejar em abril. “Eu 
procuro programar minhas férias 
do trabalho para dezembro ou 
janeiro para conciliar com as do 
meu marido. É sempre bom ver 
essas coisas com antecedência. 
Nós decidimos em abril fazer nossa 

primeira viagem internacional e es-
colhemos passar 11 dias em Nova 
York. Fomos a diversas agências 
de turismo, fizemos muita pesquisa 
em sites, até encontrar um preço 
interessante, ainda mais por ser 
alta temporada”.

Marcela conta que já preparou 
um roteiro de tudo que deseja visi-
tar e tem recebido auxílio da agên-
cia. “Nossa viagem está marcada 
para dia 23 de dezembro. Vamos 
passar o Natal e o Ano Novo lá. 
Eles me ajudaram na questão da 
aprovação do visto, além de dicas 

de passeio e informações refe-
rentes ao que levar na bagagem. 
Estou muito ansiosa para ver a 
neve e quero aproveitar bastante”. 
Ela diz que por ter planejado meses 
antes, conseguiu dividir o valor da 
viagem em parcelas que cabem no 
orçamento.

Destinos mais procurados
Cerca de 82% almejam os des-

tinos nacionais, sendo o Nordeste 
a região preferida da maioria. Já 
para 17%, o turismo internacional 
é o desejado. Além das viagens em 
alta, às despesas dos brasileiros 
no exterior também têm resultado 
significativo. No último balanço 
do Banco Central, somente em 
setembro os gastos chegaram a 
US$ 1,7 bilhão.

Colaborando com a expecta-
tiva, uma pesquisa da Decolar.
com, empresa online especiali-
zada em vendas de pacotes de 
viagens, apontou que os Estados 
Unidos é o país mais procurado 
pelos brasileiros, estando às 
cidades de Orlando e Miami no 
topo da lista. No quesito nacional, 
Rio de Janeiro, Fortaleza, Salva-
dor e Recife, são as localidades 
que aparecem entre as 10 mais 
buscadas.

Fonte: Decolar.com

Rio de Janeiro é um dos destinos nacionais mais procurados
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Compositor paranaense Nevilton
é a nova aposta do rock brasileiro

Nevilton (guitarra e vocais), thiago
Lobão (baixo) e André Dea (bateria)
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Após ser relegado ao se-
gundo plano nas últimas dé-
cadas, começa a despontar 
como uma necessidade para 
formação de mão de obra inter-
mediária qualificada para aten-
der aos diversos setores da 
economia. Por isso, considero 
que a formação técnica deve 
ser mais bem avaliada dentro 
do escopo das mudanças pro-
postas na recente reforma do 
Ensino Médio.

Para implantar essa mo-
dalidade, há necessidade de 
investimentos, tais como: es-
colas com boas estruturas 
físicas, oficinas 
e laboratórios de 
qualidade, além 
de profissionais 
qualif icados e 
com sa lá r i os 
dignos.

O governo – 
União, estados 
e municípios – 
deve divulgar a 
importância do 
ensino técnico 
para as famílias 
e para as empre-
sas de todos os 
segmentos da 
atividade eco-
nômica. Não se pode esquecer 
que o sonho de toda família é 
ver seu filho na universidade. 
Isso é importante, mas por 
que não mostrar que passando 
primeiro pelo ensino técnico as 
chances de ingressar no mer-
cado de trabalho são maiores? 
Ao adquirir mais experiência na 
sua área de atuação, o estu-
dante certamente aproveitará 
melhor sua passagem pela 
educação superior.

Ao longo dos últimos anos, 
muitas escolas abandonaram o 
ensino técnico por considera-
rem dispendiosos, já que para 
manter um curso de excelên-
cia são necessários grandes 
investimentos em laboratórios 
e profissionais da área de 
ensino sempre atualizados e 
antenados com as mudanças 
tecnológicas. Além do mais, a 
cultura do brasileiro ainda não 
assimilou sobre a importância 
da formação da mão de obra 
técnica de nível médio.

A luz no fim do túnel chega 
agora com as recentes mudan-
ças propostas para a educação 
do ensino médio, uma vez que 
algumas medidas deverão dar 
novo fôlego ao aprendizado 
técnico. É que, atualmente, o 
jovem que desejar optar por 
uma formação técnica de en-
sino médio precisa cursar 2,4 
mil horas do ensino regular, 
acrescidas de 1,2 mil horas do 
ensino técnico.

Com as novas diretrizes, 
será possível que o estudante 
opte por uma determinada área 
técnica dentro da carga horária 

do ensino médio 
regular. A única 
condição é que 
cont inue com 
as discipl inas 
de Português e 
Matemática até 
o fim do curso. 
Ao término de 
três anos, esse 
aluno terá um di-
ploma do Ensino 
Médio, acresci-
do de um certifi-
cado do Ensino 
Técnico.

Com ma is 
de três décadas 

de experiência, o Centro de 
Integração Empresa-Escola 
de Minas Gerais tem viven-
ciado muitas vezes empresas 
procurando, quase sem su-
cesso, suprir uma demanda 
por mão de obra técnica e 
qualificada. A alternativa que 
encontram são elas mesmas 
treinarem esse tipo de profis-
sional, demandando recursos e                                                                                                                  
tempo. O momento é propicio 
para rever nossos conceitos.

Formar alunos autocons-
cientes de que o aprendizado 
do Ensino Técnico o tornará 
possuidor de habilidades e 
conhecimentos cobiçado pelas 
empresas, não é uma tarefa 
simples. Esses estudantes 
devem ter em mente que não 
serão uma simples peça de 
reposição para o mercado de 
trabalho. Entendo que essa 
missão poderá ser bem exe-
cutada pelas instituições de 
ensino, sejam elas públicas ou 
privadas.

Educação técnica é necessária?

Não se pode
esquecer que
o sonho de

toda família é
ver seu filho na

universidade

No Sesc, qualidade de vida é assunto de 
família. Você tem todo tipo de atividade, 
com programas e serviços adequados 
a cada faixa etária e em várias áreas de 
interesse. Seja bem-vindo para trazer seus 
familiares e saber mais. O importante aqui 
é todo mundo se sentir em casa.
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MAIS BEM-ESTAR 
PARA VIVER.

SOA FAMILIAR
PRA VOCÊ?

Cultura | Educação | Esporte | Turismo | Saúde | Ação Social

sescmg.com.br



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
18 a 25 de novembro de 2017

Natália Macedo

OProjeto de Lei do governador Fer-
nando Pimentel (PT), que institui 
o Sistema Estadual da Cultura, 
o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de 

Cultura Viva, deve ser votado pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) ainda neste ano. A proposição 
consolida a implantação do Plano Estadual 
de Cultura, instituído pela Lei 22.627, de 
2017, e sua aprovação são aguardadas por 
artistas e investidores.

A notícia foi dada pelo líder de Gover-
no, deputado Durval Ângelo (PT), durante 
audiência pública da Comissão de Cultura. 
O parlamentar afirmou que a Assembleia 
também deverá encontrar uma solução, 
por meio de emenda, para os projetos 
culturais que foram aprovados neste ano 
para a captação de recursos de incentivo.

O fato é que a Lei que dispõe sobre 
a concessão de incentivo fiscal com o 
objetivo de estimular a realização de pro-
jetos culturais no Estado, foi alterada para 
estabelecer regras que expiraram em 31 de 
dezembro de 2016.

O PL 4.450/17, que reformula essas re-
gras, só poderá ser transformado em lei em 
2018 e, por isso, os trabalhos aprovados 
em 2017 estão descobertos pela legislação 
vigente e não podem ser incluídos nas 
normas que ainda não vigoram.

O secretário e Estado de Cultura, 
Angelo Oswaldo, disse que o governo 
disponibiliza R$ 92 milhões em renúncia 
fiscal para os investidores. Pela atual 
legislação, os investidores podem aplicar 
em projetos culturais, 80% dos tributos 
que devem ao Estado e patrocinar o res-
tante com recursos próprios. As regras de 
transição escalonaram os percentuais de 
contrapartida, variando de 95% a 99% a 
renúncia fiscal.

A proposta do PL é inovar nos critérios 
de captação de recursos, para estimular 
o fomento de projetos considerados de 
menor poder de atração comercial. Dessa 
forma, a obrigatoriedade de contrapartida 
das empresas pode variar de 0,5% a 25%, 
conforme o perfil do projeto patrocinado.

Inovações 
O presidente da Comissão de Cultura, 

deputado Bosco (Avante), ressaltou o avanço 
representado pela instituição do Plano Es-
tadual de Cultura em Minas e as inovações 
propostas pelo PL especialmente para ampliar 
a possibilidade de atrair mais investidores 
para o setor. “Não se faz cultura sem recursos. 
A maior dificuldade é captar dinheiro para 
o setor”, afirmou o deputado. Uma de suas 
sugestões é assegurar verbas orçamentárias 
do Estado e nos municípios.

Na opinião do secretário Angelo Oswaldo, 
é fundamental estabelecer os novos marcos da 
cultura em Minas, sobretudo diante da atual 
situação do País. “Estamos num momento, 
no nível nacional, de desconstrução desses 
marcos”, advertiu. O secretário disse que o 
fundo federal de cultura está desativado, daí 
a importância de um compromisso do governo 
estadual com o segmento.

Segundo o secretário, o fundo estadual 
de cultural tem apresentado recordes de 
destinação de recursos nos últimos três anos, 
passando de R$ 7,5 milhões, em 2015, para 
R$ 11,5 milhões ano passado.

FEC 
Outra inovação do PL 4.450/17 é ampliar 

a participação dos investidores privados na 
composição do Fundo Estadual de Cultura 
(FEC), que democratiza a destinação dos 
recursos. Além de destinar a parte não isenta 
do imposto para o FEC, o investidor também 
complementará o repasse com um percentual 
sobre o valor da renúncia fiscal.

O ex-ministro da Cultura e atual secretá-
rio municipal de Cultura de Belo Horizonte, 
Juca Ferreira, concordou que, dessa forma, 
a iniciativa privada também exerce seu papel 
social no estímulo à cultura.

Juca Ferreira lembrou que, pelas regras 
atuais, o incentivo é controlado pelo investi-
dor, que sempre escolhe projetos com mais 
retorno comercial. “Cria quase um apar-
theid cultural na sociedade. O papel do poder 
público é apresentar um plano de inclusão 
cultural”, defendeu

A Faculdade Senac (Campus Contagem e Barba-
cena) acaba de receber o selo de Instituição Social-
mente Responsável, concedido pela Associação Bra-
sileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES). 

A certificação é um reconhecimento conferido 
anualmente às instituições que promovem a conscienti-
zação dos alunos e que contribuem com a comunidade 
por meio de ações de inclusão social ou que propiciem 
o desenvolvimento econômico e social, defesa do 
meio ambiente, entre outras iniciativas.

É a sétima vez consecutiva que 
o Campus Contagem con-

quista a renovação do selo e a quarta vez seguida do 
Campus Barbacena. Dentre as ações desenvolvidas 
estão à campanha Mova-se, para arrecadação de 
materiais de necessidade imediata para a Casa de 
Apoio às Crianças de Contagem, e a palestra de edu-
cação financeira para os pais dos jovens atendidos 
pela instituição. 

Já em Barbacena, a faculdade realizou oficinas 
na área de hotelaria para alunos da Apae regional, 

visando introduzir os participantes no 
universo da hotelaria e ampliar 

seus horizontes profissionais.

Faculdade Senac recebe Selo de
Instituição Socialmente Responsável

Votação do Plano de Cultura está
 prevista para este ano na ALMG

Deputado bosco: “Não se faz cultura sem recurso”
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Minas gerais é o Estado que mais 
participa do Papai Noel dos Correios
Para este ano, estima-se que 153 mil cartas serão atendidas

Agência Central - Av. Afonso Pena, 1.270,
Centro – Belo horizonte/MG

Agência Aarão Reis – Rua Rio de Janeiro, 234,
Centro - Belo horizonte/MG

Agência Barreiro – Av. Sinfrônio Brochado, 550,
Barreiro - Belo horizonte/MG

Agência Barroca – Av. Amazonas, 3.615,
Barroca - Belo horizonte/MG

Agência Savassi – Rua Pernambuco, 1.322,
Savassi - Belo horizonte/MG

Agência Venda Nova – Rua Padre Pedro Pinto, 780,
Venda Nova - Belo horizonte/MG

Agência Parque Industrial – Av. Cardeal Eugênio Pacelli,
nº 1.80, Cidade Industrial – Contagem/MG

Agência Paraná – Av. Paraná, 477,
Centro - Belo horizonte/MG

Agência Pedro II – Av. Dom Pedro II, 2.662, lojas 3 e 4,
Carlos Prates - Belo horizonte/MG

Agência Santa Efigênia – Av. Brasil, 67,
Santa Efigênia - Belo horizonte/MG

Nós crescemos acreditando que, em 
época de Natal, são os duendes que ajudam 
o Papai Noel com os presentes. Mas, aqui 
no Brasil, os ajudantes do bom velhinho são 
pessoas de bom coração que criam projetos 
e ações a fim de dar conta das demandas de 
cartinhas repletas de pedidos dos pequenos. 
Uma delas é a famosa campanha Papai 
Noel dos Correios, que atendeu cerca de 2,5 
milhões de cartas nos últimos 3 anos. Em 
2016, 450 mil pedidos foram realizados, sendo 
71.233 em Minas Gerais. 

Para este ano, a expectativa é atender 1 
milhão de cartinhas em todo o Brasil. Minas 
Gerais é Estado pioneiro da campanha e 
o que mais abraça a causa, a organização 
do projeto prevê atender 153 mil desejos. 
“O Papai Noel dos Correios começa a ser 
organizado em agosto. Nós selecionamos as 
escolas com um perfil socioeconômico menos 
favorecido. E aí fazemos reuniões com essas 
instituições a fim de orientar mais sobre o 
projeto”, explica o coordenador da campanha 
Wanderley Venturini.

Ele acrescenta que, um dos objetivos é 
estimular a escrita. “Fomentamos essa prática 
e fazemos com que a criança exercite sua cria-
tividade, além de toda aquela coisa lúdica do 
Papai Noel. E existe um outro que é promover 
a solidariedade e exercer da cidadania. Tudo 
isso é fundamental. A gente resgata o que tem 
de bom dentro das pessoas, fazendo com que 
doem algo a alguém que nem conhecem. Isso 
é um ato cidadão”.

Wanderley elucida que todas as cartas 
são lidas e cadastradas em um sistema es-
pecífico. “E aí partimos em busca de apadri-
nhamento. Hoje, temos empresas que pegam 
uma quantidade de cartas ou até mesmo 
acolhem uma escola inteira. E acabam por 
fazer um trabalho entre seu público interno. E 
também aquelas pessoas que se dirigem até 
uma agência e adotam uma cartinha”.

O coordenador da campanha explica 
como é entregue os presentes. “Normalmente, 
a maior parte é distribuída na escola com a 
presença dos pais e dos representantes dos 
Correios. E, também, tem um percentual 
menor que é entregue por nós”.

Na prática
A fotógrafa Camila Ribeiro já tem o hábito 

de adotar algumas cartas há alguns anos. “Eu 
e minha mãe achamos a iniciativa muito boni-
ta. Quando estávamos bem financeiramente, 
pegávamos até 14 cartinhas. Em tempos mais 

difíceis, pegamos duas. Mas nunca deixamos 
de contribuir porque faz um bem danado ao 
coração fazer parte do projeto”.

Ela diz que inúmeras vezes ficou emo-
cionada ao ler os pedidos. “Por ser criança, a 
gente não imagina, mas muitas pedem cesta 
básica, comida para ter uma ceia de Natal boa. 
Lembro-me de uma que escreveu que, se o 

Papai Noel desse alimento a eles, ela daria um 
jeito de colocar leite e biscoito na mesa para 
que ele pudesse comer também”.

Para Camila, abraçar a causa é essencial. 
“Nós precisamos cuidar de nossas crianças, 
independente de raça, credo e de onde elas 
vêm. Os pequenos são peça-chave de nossa 
sociedade. Participar disso é muito bacana”.

As cartas podem ser apadrinhadas até o
dia 2 de dezembro nas seguintes agências de Bh:

Promover a solidariedade e cidadania
é um dos objetivos da ação
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=4450&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/especiais/plano_estadual_cultura/index.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/especiais/plano_estadual_cultura/index.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22627&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22627&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=17615&comp=&ano=2008
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Desde o início do man-
dato, assumi a defesa da 
volta dos voos à Pampulha 
como um dos importantes 
projetos em favor da cidade, 
dos belo-horizontinos e dos 
mineiros, convencido de que 
a maioria da população deseja 
isso e na possibilidade real 
dessa reconquista com gran-
des benefícios a todos. Ouvi-
mos a população e buscamos 
o apoio de diversos setores da 
sociedade, constatando de-
pois nas pesquisas que quase 
90% dos belo-horizontinos 
também assim desejam. 

Uma decisão do Ministério 
dos Transportes revogou a 
portaria anterior, que limitava 
a operação do Aeroporto da 
Pampulha a voos regionais, 
para táxi aéreo e de aeronaves 
oficiais, ou seja, não servia à 
grande maioria da população. 
Autorizada pelo Ministério dos 
Transportes, e incentivada 
pelo prefeito de Belo Horizon-
te, Alexandre Kalil (PHS), a 
retomada dos voos será pla-
nejada, de maneira a não pre-
judicar o aeroporto de Confins, 
que está em plenas condições 
após ampliação feita. 

De acordo com a Infraero, 
o esvaziamento do tráfego 
aéreo da Pampulha implicou 
num prejuízo de cerca de R$ 

30 milhões em 2016. Com a 
reativação dos voos diretos 
para capitais, prevê-se que a 
receita cresça R$ 22 milhões ao 
ano, com lucro de R$ 3 milhões, 
e geração de 1.300 empregos, 
além de forte estímulo ao turis-
mo de negócios e prestação 
de serviços. E mais, a volta da 
exploração do Pampulha terá 
ainda, conforme a Infraero, pa-
pel complementar ao aeroporto 
de Confins, que é capaz de 
operar como hub de conexões 
e atender à demanda doméstica 
e internacional, devido a sua 
alta conectividade e capacidade 
operacional superior. 

O Aeroporto da Pampulha 
atuará também como facili-
tador do intercâmbio entre 
a capital e o interior minei-
ro. A sua reutilização será 
a revalorização de um ativo 
importante, o Aeroporto da 
Pampulha, que interessa não 
só a capital mineira, mas a 
toda a Minas Gerais, em es-
pecial ao cidadão que vem do 
interior para atividade pessoal 
ou profissional. As pessoas 
não precisarão mais voar até 
Confins para participar de uma 
reunião de trabalho em Belo 
Horizonte. E ficará mais fácil 
sair do interior para ir a BH e 
até voltar no mesmo dia, com 
menos gastos de transporte 

e menos perda de tempo em 
deslocamentos. Além de unir 
todo o Estado à sua capital, 
haverá melhor comodidade 
para quem viaja, com mais 
rapidez e menos tempo no 
trânsito.

A Pampulha terá capaci-
dade de receber 1,5 milhão 
de passageiros/ano; Confins já 
movimenta 12 milhões pesso-
as/ano A convivência entre os 
dois será proveitosa, porque 
um tem características de 
aeroporto central e rápido, e 
o outro de grande aeropor-
to internacional. É tal como 
acontece no Rio, São Paulo, 
Buenos Aires, Nova Iorque, 
Paris, entre outras grandes e 
modernas cidades. Por tudo 
isso, valeu o esforço para 
resgatar um empreendimento 
que, já testado e provado, não 
oferece riscos à segurança 
das operações nem a dos 
moradores. 

Tanto é que, por razões de 
segurança, desembarcam ali 
grandes aviões, com ministros 
e presidentes da República, 
desde a década de 1930, sem 
ter havido acidente algum. O 
Aeroporto da Pampulha é um 
equipamento público altamen-
te avaliado, mas estava subuti-
lizado, pois servia só a aviões 
particulares e taxi aéreos.

A Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas re-
alizará quatro audiências públicas 
de esclarecimentos e sugestões à 
minuta de edital e anexos, relativos 
à concessão de serviços para a 
exploração da rodovia MG-424, 
do entroncamento com a MG-010 
até a entrada de Sete Lagoas. No 
dia 20 de novembro, as audiências 
acontecerão em Sete Lagoas, às 
9h30, no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de Sete 
Lagoas – Rua Nicola Lanza, 140, 
centro, e em Matozinhos, às 15h, 

no Palácio da Cultura – Praça do 
Rosário, 50 - Centro.

Para o dia 21 de novembro, es-
tão programadas as audiências pú-
blicas em Pedro Leopoldo, às 9h30, 
no auditório do Senai - Av. Coronel 
Juventino Dias, 856, Centro – e em 
Belo Horizonte, às 15h, nas salas 
06 e 07 do 7º andar - Prédio Minas 
- Cidade Administrativa do Governo 
de Minas Gerais - rodovia Papa João 
Paulo II, 4143, Serra Verde. 

A extensão da MG-424 a ser 
concedida é de 51,09 quilômetros, 
após as implantações dos contor-

nos de Matozinhos e Prudente de 
Morais. A rodovia passa também 
pelos municípios de Vespasiano, 
São José da Lapa, Confins e Pedro 
Leopoldo. 

A concessão, cujo prazo pre-
visto é de 30 anos, contados a 
partir da data da transferência da 
rodovia, inclui, além das pistas 
centrais e laterais, pontes, viadutos 
e quaisquer outros elementos que 
se encontrem na faixa de domínio, 
bem como as áreas ocupadas 
com instalações operacionais e 
administrativas.

VEREADOR DA CâMARA MUNICIPAL DE bELO HORIZONtE

DOORgAL ANDRADA

Reabertura dos voos na Pampulha
favorecerão bH e os mineiros

Matozinhos sedia audiência
para a concessão da MG-424
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Juiz de Fora vai
contar com 17 UbSs

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), por meio da Secretaria de 
Saúde (SS) e com emenda parla-
mentar do então deputado Wadson 
Ribeiro, realizou no dia 8, a entrega 
simbólica de novas câmaras frias 
para armazenamento de vacinas, 
que passarão a compor os equi-
pamentos de 17 unidades básicas 
de saúde (UBSs) do município. 
As câmaras são os equipamentos 
mais indicados para a correta con-
servação de vacinas, minimizando 
perda e preservando qualidade.

O investimento foi de R$ 119 
mil, e as UBSs programadas 
para receber os dispositivos, que 
já estão na cidade, são as dos 
bairros Alto Grajaú, Bandeirantes, 
Borboleta, Cidade do Sol, Jóquei 
Clube 1 e 2, Jardim Natal, Linhares, 
Nova Era, Olavo Costa, Parque 
Guarani, Progresso, Santo Antô-
nio, Santa Cruz, Santa Efigênia, 
Santos Dumont e Vila Esperança. 
A instalação dos equipamentos 

seguirá programação da empresa 
responsável, e a expectativa é de 
que dentro de um mês todos este-
jam entregues.

De acordo com o prefeito Bru-
no Siqueira (PMDB), já em 2013, 
quando o município recebeu recur-
sos federais para reforma de algu-
mas UBSs, a prefeitura conseguiu 
otimizar os projetos e ampliar a 
quantidade de unidades que se-
riam beneficiadas. Ao todo, foram 
17 sedes reformadas. Desta vez, 
com o recebimento da emenda, 

a SS conseguiu reduzir o preço 
dos equipamentos de R$ 10 mil 
para aproximadamente R$ 7 mil, e 
ampliar a compra. Com isso, outras 
oito UBSs, além das 17, receberão 
as câmaras.

A secretária de Saúde, Elizabe-
th Jucá, reiterou ainda que o critério 
de escolha se deu por meio das 
unidades que mais necessitavam 
da troca do equipamento. Ao final 
da aquisição, todas as unidades 
urbanas terão câmara fria, totali-
zando 49 UBSs.

 bruno Siqueira: “A prefeitura conseguiu otimizar
os projetos e ampliar a quantidade de unidades”

A prefeitura conseguiu
otimizar os projetos e
ampliar a quantidade
de unidades que
seriam beneficiadas
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Seminário reunirá representantes 
de 69 municípios em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga, em 
parceria com a Rede Leste de 
Bancos de Alimentos (Relba) e 
Sebrae e com apoio do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Consea), realiza na 
cidade, no próximo dia 24, o 1º 
Seminário de Integração Territorial 
do Leste de Minas Gerais.

Além de representantes de 
69 prefeituras do Vale do Aço e 
regiões circunvizinhas integradas 
à Relba, também está prevista a 
presença do secretário de Estado 
da Agricultura (MDSA), Pedro 
Leitão, representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento Social e 
Agrário (MDSA), da Visão Mundial 
(World Vision) - que é uma organi-
zação não governamental (ONG) 
internacional de ajuda humanitá-
ria - e ainda da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (ONU/FAO) Brasil.

Entre os assuntos que serão 
abordados estão: Integração ter-
ritorial; Agenda 2030, criada para 
colocar o mundo em um caminho 
mais sustentável e resiliente até o 
ano de 2030; segurança alimentar; 
desenvolvimento municipal e com-
bate à miséria. Público-alvo são 
prefeitos, gestores de segurança 
a l imentar  e  nut r ic iona l ,  de 
agricultura e de desenvolvimento 
econômico e social, empresários, 
representantes de agricultores 
familiares e estudantes e também 
dos Bancos de Alimentos.

O evento tem como tema “Se-
gurança Alimentar e Desenvolvi-
mento Sustentável” e como objeti-

vo planejar e debater o combate à 
fome, a erradicação da pobreza e o 
fortalecimento da identidade territo-
rial do Leste de Minas Gerais, além 
de aprimoramento das técnicas em 
gestão pública municipal.

Também são parceiros na 
realização a Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (Ju-
cemg), a Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) Regional Vale do Aço, 
Cenibra e EMATER-MG Regional 
de Ipatinga.

programação
O Seminário de Integração 

será aberto às 13h, com creden-
ciamento. Às 14h30, Érica Ramos 
Andrade, analista de políticas 
públicas de segurança alimentar 
e nutricional e membro da coor-
denação geral dos equipamentos 
públicos de segurança alimentar e 
nutricional do MDSA, falará sobre 
a Rede Brasileira de Bancos de 
Alimentos como forma de integra-
ção territorial e fonte de combate 

à pobreza. Em seguida, Pierry 
Menezes, da World Vision, irá des-
tacar os Exemplos de Superação 
da Pobreza no meio rural através 
de Projetos de Desenvolvimento 
de Área e também como forma de 
desenvolvimento econômico do 
Leste de Minas.

Depois do coffe break, Alan 
Jorge Bojanic Helbingen, da ONU/
FAO Brasil, irá discorrer sobre 
a Agenda 2030 como forma de 
combate à desigualdade social e 
oportunidades para investimentos 
em crescimento sustentável de 
municípios e como oportunidade 
de novos negócios para empresas.

A Federação das Indústrias 
de Minas Gerais - Vale do Aço 
(FIEMG) falará sobre Cidades Sus-
tentáveis, e o Sebrae fará palestra 
sobre Cultura Empreendedora, 
Desburocratização e Sala Mineira 
do Empreendedor – organismo já 
em implantação no município, em 
parceria com a Administração mu-
nicipal – como forma de desenvol-
vimento dos pequenos negócios.
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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

governo de Minas gerais oficializa
doação de dois terrenos para Sabará

Wander Borges: “População será beneficiada por essa doação,
que viabilizará a construção de dois novos equipamentos públicos”

O governador em exercício, desembargador Herbert 
Carneiro, assinou no dia 13 de novembro, no Palácio da 
Liberdade, um termo de doação de dois terrenos da Com-
panhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab), 
para o município de Sabará. As duas áreas, localizadas 
na MGT-262, que liga Belo Horizonte à Sabará, serão 
destinadas à construção do novo Centro Administrativo 
do município e da sede do Fórum.

Para desembargador Herbert Carneiro, a doação dos 
terrenos era um compromisso do Estado, que, na prática, 
vai melhorar a atuação dos agentes públicos, dando a 
eles melhores condições de trabalho. “Esse ato mostra o 
que o governador Fernando Pimentel (PT) sempre fala, 
que é a harmonia entre os poderes e mostra o empenho 
do Governo de Minas Gerais em cumprir seus compro-

missos. Para mim, esse ato tem um significado especial, 
pois vai beneficiar o Tribunal de Justiça em Sabará e toda 
a população”, destacou.

O prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), contou 
que, com os novos espaços, será possível a ampliação 
de três para sete varas da Comarca para atendimento à 
população. Segundo ele, a atual sede administrativa da 
prefeitura e do Tribunal não apresentam condições ne-
cessárias. ‘É um passo importante para a nossa cidade, 
e esperamos que, daqui a alguns anos, a gente possa 
entregar os dois prédios para a sociedade. A população 
será beneficiada como um todo por essa doação, que, na 
verdade, viabilizará a construção de dois novos equipa-
mentos públicos”, reforçou.

O presidente da Cohab, Alessandro Marques, disse 
que a companhia está cada vez mais atenta às necessi-
dades dos municípios em diferentes setores, sejam eles 
habitacionais ou estruturais. “O governo, na verdade, está 
dando seu apoio para que consolide não só a questão 
administrativa da Prefeitura de Sabará, mas também a 
construção de um novo fórum. Isso é de suma importância 
para o Estado, município, Tribunal de Justiça e cidadão 
que terá um atendimento mais organizado. A boa estru-
tura da prefeitura e do Tribunal de Justiça é uma questão 
social, para atender a sociedade como um todo” afirmou.

Estiveram presente na reunião os secretários de 
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, Marco 
Antônio Resende, e de Planejamento e Gestão, Helvécio 
Magalhães, a secretária geral adjunta da Governadoria, 
Alcione Comonian, o deputado estadual Durval Ângelo 
(PT) e vereadores de Sabará.

“Esse ato mostra o que 
o governador Fernando
Pimentel (Pt) sempre
fala, que é a harmonia
entre os poderes”
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Presidente do Servas entrega
três projetos em barra Longa

Com a ajuda do Servas, em 
parceria com o Ministério Público 
de Minas Gerais, Emater e prefei-
tura municipal, Barra Longa deu um 
passo importante para a retomada 
da economia local. No último dia 
11, a presidente Carolina Pimentel 
entregou para a população três 
projetos que objetivam recuperar 
as perdas consequentes do rom-
pimento da barragem de Fundão 
há 2 anos.

O evento é uma das ações do 
projeto #AbraçaMinas, que foi uma 
resposta imediata da instituição à 
tragédia. E reuniu as entregas do 
Horta na Rua, Casa das Artes e 
Leite Forte. “O caminho do Servas 
cruzou com o de Barra Longa num 
dia trágico para Minas e para o Bra-
sil. O rompimento da barragem de 
Fundão, em Mariana, interrompeu 
boa parte da atividade econômica 
da região. Trabalhamos desde o 
primeiro dia em estratégias emer-
genciais de outras de médio prazo”, 
contou Carolina.      

O prefeito Elísio Pereira Barre-
to (PMDB) destacou a parceria com 
o Servas e agradeceu à presidente 
da instituição pelo empenho na 
concretização dos projetos. “É um 
momento importante para a nossa 
cidade. Sofremos muito com a tra-
gédia de 2 anos atrás e só temos 
de agradecer pelo apoio nessa 
nossa jornada”.

O Horta na Rua criou, na Praça 
da Cidade, um espaço de vendas 
para os pequenos produtores do 
município. A feira também ofereceu 
um momento de convivência e lazer 
para os barra-longuenses por meio 
de diversas atividades culturais e 
gastronômica. Sob a orientação 
e organização do Servas, ainda 
estão previstas mais duas feiras 
agroecológicas, em 9 de dezembro 
e 13 de janeiro. Depois, a Horta na 
Rua entrará no calendário oficial da 
cidade, sendo realizada no segundo 
sábado de cada mês.

Em parceria com o Ministério 
Público do Estado, Governo de 
Minas Gerais, prefeitura municipal 
e artesãs e bordadeiras de Barra 
Longa, o Servas também entregou 
a Casa das Artes. O espaço, mon-

tado em local estratégico, no centro 
da cidade, é a nova referência para 
o artesanato e cultura locais. Lá, os 
bordados e as outras produções 
artesanais da região serão exibidos 
e comercializados.

A Casa das Artes também 
servirá como centro de referência 
do patrimônio histórico-cultural do 
artesanato, onde será possível 
transmitir e perpetuar práticas e 
saberes tradicionais, por meio de 
cursos oferecidos pelos próprios 
artesãos. “É um momento impor-
tante para a nossa cidade. Não 
temos palavras para agradecer o 
que o Servas tem feito por nós. 
Desde o primeiro momento, esteve 
aqui”, contou dona Iris, presidente 
da Associação dos Artesãos de 
Barra Longa.

Carolina Pimentel: “O caminho do Servas cruzou com o de barra Longa”
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Sesc abre inscrições para 
acompanhamento escolar

Nada de crianças ociosas 
antes ou depois de ir para a 
escola. Que tal proporcionar 
aos pequenos momentos de 
brincadeiras e oportunidades 
para novos conhecimentos? 
O Sesc, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
está com inscrições abertas, até 
30 de novembro, para o processo 
seletivo do Projeto Habilidades 
de Estudos (PHE). A iniciativa 
oferece acompanhamento peda-
gógico, prática de leitura, oficina 
de arte e atividades lúdicas para 
estudantes de 6 a 11 anos do En-
sino Fundamental, anos iniciais, 
no contraturno escolar.

No total, são 670 vagas em 
12 unidades do estado: Floresta 
e Santa Quitéria, em Belo Ho-
rizonte; Bom Despacho e Sete 
Lagoas, na Região Metropolitana 
e Grande BH; Lavras, Poços de 
Caldas e Pouso Alegre, no Sul 
de Minas; Juiz de Fora e Muriaé, 
na Zona da Mata; e Patos de 
Minas, Uberaba e Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro.  Em Poços de 
Caldas e Muriaé, para participar 
do PHE as crianças podem ter de 
6 a 12 anos. Os responsáveis le-
gais dos candidatos devem fazer 
a inscrição em uma das unidades 
de interesse.

As vagas são destinadas a 
dependentes de trabalhadores 

do comércio de bens, serviços 
e turismo, preferencialmente, 
aqueles que atendam ao perfil 
do Programa de Comprometi-
mento e Gratuidade (PCG) do 
Sesc, que beneficia, com bolsas 
integrais, candidatos com renda 
familiar mensal bruta de até 
três salários mínimos. Caso as 
vagas não sejam preenchidas 
por candidatos com perfil PCG, 
haverá oportunidades gratuitas 
e pagas para o público em geral. 

Inscrições
Os interessados devem compa-

recer à unidade de interesse levando 
RG ou certidão de nascimento da 
criança; carteirinha do Sesc, caso 
tenha; comprovante de escolaridade 
e foto 3x4 do candidato; CPF e RG 
do responsável legal; comprovante 
de residência (água, luz ou telefone) 
inferior a 60 dias e comprovantes de 
renda do grupo familiar para candi-
datos que se adequam ao PCG.
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EMANUEL CARNEIRO

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

o seu consórcio multibrasileiro

No dia 13 de novembro, o 
Minas Tênis Clube, representado 
pelo presidente Ricardo Santiago 
e pelo presidente do Conselho 
Deliberativo Sérgio Bruno Zech 
Coelho, promoveu a cerimônia de 
inauguração da placa de nomea-
ção do Espaço de Entretenimento 
Paulo Eduardo de Almeida Mello, 
na Sede do Minas I, no primeiro 
andar. O local era conhecido como 
a tradicional “Sala de Jogos” da 
Sede Social.  

A homenagem ao ex-presidente 
do Minas e do Conselho Deliberativo 
do Clube Paulo Eduardo de Almeida 
Mello foi realizada na presença da 
viúva, Clea Maria dos Santos Mello, 
das filhas Ana Márcia, Luciana e 

Juliana dos Santos Mello, da nora 
Adriana Mangim Theodoro de Mello, 
do genro Paulo Fernando Cintra de 
Almeida Mello, do neto João Pedro 
e de diretores do Minas, no CF12, 
na Unidade I. 

A cerimônia foi marcada pelas 
palavras de Sérgio Bruno Zech Co-
elho, que destacou a importância de 
Paulo Eduardo para o Clube. “Tive a 
honra e o prazer de conviver, acom-
panhar de perto todo o carinho e as 
atividades dele no Minas. Nada mais 
justo que dar o nome do Paulo àque-
le espaço que ele tanto frequentou 
e que gostava muito”. A cerimônia 
foi encerrada com o agradecimento 
emocionado de Ana Márcia, filha do 
homenageado.

Matheusinho, do América, é destaque 
em lista de melhores jovens do mundo

O talento do jovem meia Matheusi-
nho, que já não é novidade para 
a torcida americana, ganhou um 
reconhecimento internacional. A 

revista britânica FourFourTwo, em par-
ceria com o Football Manager, listou os 
100 melhores jogadores com menos de 19 
anos em todo o mundo e classificou a joia 
das categorias de base do Coelho como 
a 14ª maior promessa do futebol mundial.

A publicação britânica possui renome inter-
nacional e colocou o nome de Matheusinho à 
frente de promessas do futebol europeu, como 
o norueguês Odegaard, o holandês Kluivert, o 
inglês Sessegnon e o francês Nkunku.

A lista não foi publicada em sua to-
talidade – ainda resta a divulgação dos 
10 melhores nomes –, mas o atleta do 
América é ainda o mais bem colocado 
entre jogadores brasileiros, ficando à 

frente de nomes como Vinícius Jr e 
Matheus Vital.

O prestígio de ter o seu nome reconhe-
cido encheu de alegria o garoto americano 
de 19 anos, que vive um momento com-
plicado após romper o ligamento do joelho 
direito. Ele se disse grato por se ver entre 
os melhores de uma lista tão importante e 
lembrou que teve que trabalhar muito até 
chegar à categoria profissional do Coelho.

“Representar a camisa do América no 
profissional sempre foi um sonho que eu 
busquei e consegui conquistar com muito 
trabalho. Então, é muito gratificante ter o 
meu futebol reconhecido internacional-
mente e estar bem colocado em uma lista 
com grandes jogadores de todo o mundo”, 
celebrou o meia.

Atuando na base do América desde as 
primeiras categorias, Matheusinho passou 
por todas as etapas no futebol do Coelho. E 
após ganhar muito destaque na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior em 2016 – o meia 
liderou a campanha de semifinalista do 
América na competição –passou a integrar 
o elenco profissional americano. Sua estréia 
aconteceu no dia 19 de março de 2016, em 
duelo contra a Tombense pelo Campeonato 
Mineiro, e de lá para cá, o jovem já atuou 
em 54 partidas, marcando 3 gols.

Jogador é
a grande
revelação
do Coelho
em 2017
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Minas lança espaço
de entretenimento

Familiares de Paulo Eduardo de Almeida
Mello estiveram presentes no evento
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Os números não mentem...
O clube de futebol no Brasil funciona de 

uma maneira estranha. Primeiro a entidade 
cria a despesa, assume compromisso, firma 
contratos e, só depois, é que começa a 
pensar onde vai conseguir os recursos. O 
resultado de tudo isso é que a atividade é de-
ficitária, os salários não obedecem qualquer 
critério e as diretorias deixam o problema 
sempre para a próxima gestão.

A saúde financeira dos clubes profis-
sionais no Brasil é muito ruim, com dívidas 
quase impagáveis e sempre sonhando em 
vender jogadores para cobrir o dia a dia. 
Pagar o passivo, nem pensar. Cruzeiro e 
Atlético entraram nesse círculo vicioso. A 
cada dia chega para o público uma ação 
ou outra de falta de pagamento e cobrança 
através da Fifa, que não perdoa.

Sem citar exemplos, quantos e quantos 
casos apareceram recentemente sem muita 
explicação por parte dos devedores. Isso é 
constrangedor.

A nova diretoria do Cruzeiro vai conviver 
com passivos já confessos e sem solução 
à vista. O Atlético já sinalizou que precisa 
reduzir despesas em pelo menos 20% para 
sair do sufoco.

A arrecadação dos clubes se multiplicou 
nos últimos anos e, na mesma proporção, 
as despesas subiram e ultrapassaram as 
receitas.

Uma empresa saudável não pode pagar 
salários de R$ 700 mil a técnicos e ultra-
passar a barreira de R$ 500 mil com vários 
jogadores.

A corda esticou além do possível e os nú-
meros estão aí nos balanços dos clubes. Não 
estamos inventando nada, nem querendo 
assustar as nossas gloriosas agremiações. 
Mas a realidade precisa ser enfrentada. Pai-
xão é para a torcida. Para diretoria de clube, 
o que se cobra é juízo e gestão.

Mudando de assunto...
Nova fórmula do
Campeonato Mineiro 

Os nove clubes do interior de Minas compuseram 
um bloco de oposição à atual fórmula do Campeonato 
Mineiro, que vigora há 8 anos, e aprovaram uma mu-
dança radical, criando as quartas de final, isto é, 
classificando oito entre 12 participantes. Depois de 11 
partidas, um time decide sua vida num jogo só e, se 
passar, enfrenta dois mata-matas para chegar ao título. 

Houve uma omissão muito grande de Cruzeiro, 
Atlético e América, não defendendo com antecedência 
a manutenção do esquema atual. A liderança foi do 
Villa Nova, que tem fracassado em todas as recentes 
competições, perdendo espaço para Tombense, Boa, 
URT e Caldense, entre outros. O que cria a chance de 
um time do interior chegar nos primeiros lugares não é  
a fórmula de disputa, mas a qualidade do seu futebol. 

O Campeonato Mineiro era tido como um dos 
mais interessantes e enxutos do Brasil e agora mu-
damos para pior, tirando a emoção da primeira fase 
e complicando a cabeça do torcedor. Campeonato 
regional é como jabuticaba: só existe no Brasil. Ele é 
contestado, pois acrescenta um número muito grande 
de partidas no calendário anual, mas continua sendo 
importante para um sem número de clubes que não 
disputam as competições nacionais.

O que se critica nessa mudança fora de propósito 
para 2018 em Minas é que não havia a necessidade 
de reinventar a roda.

Se ainda der tempo, se os clubes – capital e 
interior – tiverem juízo, evitem esse absurdo, e para 
alongar um pouco mais a critica, acabem com a Pri-
meira Liga, cuja competição foi disputada na maior 
parte por times reservas. A Federação Mineira precisa 
agir antes que seja tarde e o mal seja instalado. O 
futebol do interior merece respeito, mas não pode 
atropelar Atlético, Cruzeiro e América.

http://www.itatiaia.com.br/noticia/clubes-aprovam-mudanca-na-formula-do-campeona
http://www.itatiaia.com.br/noticia/clubes-aprovam-mudanca-na-formula-do-campeona

