
Tendo em vista que dois terços da população mineira devem votar em 
um gestor com experiência, o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio 
Lacerda (PSB) decidiu, oficialmente, se colocar como pré-candidato 

ao Governo de Minas.
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Apesar de estar extinto em parte da população mundial, o piolho não deixou de ser um 
problema no Brasil, onde infecta uma média de 2 milhões de pessoas todos os anos. Além 
das crianças, adultos também podem ser acometidos por esse parasita.

Entrega em domicílio faturou
r$ 10 bi no setor alimentício

A opção de serviço de entrega em domicílio significou um 
faturamento de R$ 10 bilhões no ano passado, de acor-
do com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel). Se antes a opção para fazer pedidos era apenas o 
telefone, atualmente existem sites e aplicativos especializados, 
facilitando a ampliação dessa modalidade de atendimento.

Candidatura de lacerda 
ao governo de minas terá 
experiência como foco

O que você vai ser quando crescer? Segundo a 
psicóloga Elisângela Pereira, os pais devem desem-
penhar a função de orientação aos filhos na hora da 
escolha profissional e cabe aos responsáveis a função 
de fazer com que o jovem busque informações. 

Os integrantes da Guarda Municipal de Juiz de 
Fora já estão armados com novas pistolas elétricas 
como forma de garantir mais segurança às pessoas 
do município.

Rally Minas Brasil será 
nos dias 9 a 11 de março
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Pais devem ajudar
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marcio lacerda se prepara para as eleições
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Hyé ribEiro

ariane braga

salários do bndes 
Os soldados do Exército que iniciam a subida aos morros do Rio de 

Janeiro, por conta da intervenção das Forças Armadas no Estado, serão 
recebidos à bala pelos marginais. Para exercerem essa árdua tarefa, 
eles são remunerados com salários inferiores a R$ 4 mil. Enquanto isso, 
outros empregados do governo federal, como os dirigentes do BNDES, 
se gabam de receber mais de R$ 100 mil por mês –, ou seja, um ver-
dadeiro disparate.

Devido a isso e outras interferências é que acontecem as contestações 
sociais e, lamentavelmente, cria-se a oportunidade, em alguns casos, do 
surgimento de uma chaga de desmandos. As pessoas por falta de chances 
dignas se entregam aos convites dos marginais e ingressam no mundo do 
crime. Elas além de levarem pânico ao povo brasileiro, devido a onda de 
violência, acabam com o futuro interrompido. Como observa-se são muitas 
as causas entranhadas na origem da questão, no entanto, a desigualdade 
social estaria incluída nessa lista. Por isso, é hora de buscar corrigir esse 
tipo de realidade, na qual um pouco ganha muito e a esmagadora maioria 
se vê obrigada a se contentar com pouco ou quase nada.

Recentemente, a imprensa nacional fez uma comparação entre os 
valores recebidos pelos diretores do banco estatal em relação às gran-
des instituições financeiras do país, como Bradesco e Itaú. Realmente 
existem executivos das entidades particulares que recebem algo acima 
de R$ 100 mil. Ocorre que, nestes casos, toda avaliação para estabele-
cer a remuneração é baseada em resultados práticos, ou seja, no saldo 
positivo presumido mês a mês. E aos acionistas é autorizada a retirada 
com base no balaço geral, isto é, quando se registra lucro. 

Para disfarçar os altíssimos salários, os dirigentes do banco do go-
verno brasileiro usam os mesmos métodos de outros poderes, inclusive, 
do Judiciário e do Legislativo, como o recebimento de auxílio-moradia e 
auxílio-alimentação. Contudo, é bom rememorar que esses considerados 
penduricalhos estão sendo questionados pelo próprio Judiciário.

Ademais, convenhamos, quem é remunerado com tão elevada quan-
tia, precisa ter vale-alimentação? Isso é um deboche contra a sofrida 
população brasileira. De certa forma é oportuno essa revelação, talvez 
isso seja a ponta do iceberg de um debate mais amplo, no sentido de 
procurar diminuir a tão propalada desigualdade social no Brasil. Por fim, 
metade desses R$ 100 mil, possibilitaria salários para muitas famílias 
de baixa renda em empregos decentes. 

Visto isso, vale ressaltar a realidade: não é privilegiando os já privile-
giados que iremos encontrar uma saída para minimizar as “feridas” que 
hoje fazem jorrar o sangue de muitas pessoas acuadas em seus guetos 
nas favelas e comunidades das grandes cidades. 

Está aberta a janela para se iniciar a corrida para incrementar as de-
sejadas mudanças. Estamos falando do pleito eleitoral de 2018. O eleitor, 
consciente e livremente, deverá escolher melhor os seus representantes. 
Esse é o primeiro passo de uma longa e significativa caminhada rumo 
a dias melhores.

Sem cerimônias, de antemão, é as-
sustador imaginarmos que uma inter-
venção ordenada pelo presidente da 
República e liderada por um general 

de Exército volte a acontecer. É a primeira 
vez desde a redemocratização do país, após 
a ditadura militar.

A intervenção federal é um instrumento 
previsto no artigo 34 da nossa Constituição 
para situações extraordinárias. O que dei-
xa claro que, esta medida não se presta 
a situações ordinárias, do dia a dia, como 
infelizmente ocorre no Rio de Janeiro. 

O interventor, neste caso, é o 
belo-horizontino, general de Exército, Wal-
ter Souza Braga Netto, que tem todos os 
poderes inerentes ao governador do Rio de 
Janeiro, Pezão (MDB), no que diz respeito 
a segurança pública, determinados pelo 
artigo 145 da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro. O general se reportará, única e 
exclusivamente ao presidente Temer. A ele 
estarão subordinadas as polícias militar, 
civil, corpo de bombeiros, além de todo o 
sistema carcerário.

Assusta, ainda mais, saber que Temer, 
atual MDB - antigo PMDB - mais antigo 
MDB - é, nada mais, nada menos, que uma 
herança, um dos filhos feios, da outrora tão 
temida ditadura militar…

O fato dele, presidente Michel Temer, 
decretar intervenção federal sem ser pre-
cedida do imprescindível planejamento da 
inteligência para a investigação e posterior 
operação, num momento político/econômi-
co/jurídico tão delicado como este que está 
passando nosso país, nos permite imaginar 
que tudo isso é, no mínimo, objeto de mera 
ação populista e, visivelmente, carente de 
intenções de resultados efetivos. Resultados 
que trouxessem salvação para o povo do Rio 

de Janeiro e, não somente, salvação para a 
inédita impopularidade do maior mandatário 
do país e para o povo ao seu redor. 

O propósito de Temer em privatizar a 
segurança pública é notório e antigo. Em 
2008, na Operação Satiagraha, a Polícia 
Federal recapturou e-mails de 2002 - quan-
do o PMDB de Temer apoiava a campanha 
tucana encabeçada por José Serra - entre 
o lobista Roberto Figueiredo do Amaral e 
interlocutores do PSDB de FHC e Aécio e 
o PMDB de Sarney e Temer, além do advo-
gado José Yunes. Roberto Figueiredo era 
consultor de Daniel Dantas, dono do Banco 
Opportunity (posteriormente preso por cor-
rupção) e, atendia, também, aos interesses 
da empreiteira Andrade Gutierrez.

Em síntese, os e-mails comprovaram 
que a proposta de governo da campanha tu-
cana de Serra para criação de um Ministério 
da Segurança Pública veio do próprio Temer, 
deputado federal na ocasião e, a julgar pelos 
destinatários, a proposta era fundamentada 
em interesses econômicos nefastos, não de 
se estranhar, pelas privatizações realizadas 
no atual governo, esse Governo Temer que 
tanto tem lesado o povo brasileiro.

Ocorre que, esse mesmo Governo Te-
mer vem, desde o ano passado, tentando 
aprovar no Congresso Nacional a Reforma 
da Previdência, ou melhor, a privatização da 
previdência. As dificuldades de uma com-
posição política para essa aprovação são 
notórias e, por consequência, a possibilidade 
de êxito cada vez mais distante. 

Para não sofrer essa derrota que seria 
aplaudida de pé pela sociedade e faria até 
mesmo a base do governo respirar aliviada 
pela não necessidade em se comprometer 
ainda mais com o desmonte dos direitos 
dos cidadãos, o governo “identifica a neces-

sidade urgentíssima e inédita que é a falta 
de segurança no Estado do Rio de Janeiro, 
necessitando assim a determinação de 
intervenção federal”.

Fato é que três fatores vem “oportu-
namente” a calhar: primeiro, o Estado de 
“intervenção federal” impede qualquer 
alteração na Constituição, incluindo a tal 
reforma da previdência, uma vez que, essa 
mudança nas regras da previdência, só seria 
possível por meio de uma PEC (Projeto de 
Emenda a Constituição). Justificativa mais 
que plausível para o Governo Temer não sair 
fragorosamente derrotado no ringue do Con-
gresso; Segundo e não menos importante: 
a intervenção militar no Estado do Rio de 
Janeiro, atende a crescente onda da “mão 
pesada” de significativa parte do eleitorado 
com posicionamento político mais tendente 
à direita e, em terceiro, e também não menos 
importante, Temer pagaria aquela conta de 
16 anos atrás de privatizar a segurança 
publica, o que justifica o esforço para criar 
o Ministério da Segurança Pública por meio 
de um projeto de lei em regime de urgência. 
Ou seja, Temer mataria, não dois, mas ine-
ditamente, três coelhos numa cajadada só.

Os fatos assustam. Assustam, ainda 
mais, as dúvidas que imperam: o custo e 
as consequências desse ato raro e caro 
foram medidos? São oportunos? Se o Rio de 
Janeiro, há tempo, sofre com o exponencial 
crescimento do crime organizado e acumula 
recordes de mortes de civis e policiais, por-
que descuidaram tanto e deixaram a policia 
despreparada, sucateada e desonrada? A 
qual interesse atende essa ação, logo no 
Estado que tem a maior repercussão midi-
ática internacional?  Ao Brasil, o que seria 
melhor? Essa intervenção no Rio de Janeiro 
ou a interdição de quem a pariu?

intervenção ou interdição?

Febre AmArelA continuA A FAzer VítimAs no estAdo
Especialista diz que vacina é o único meio de combate à doença

superintendente de Vigilância epidemiológica,
Ambiental e saúde do trabalhador

deise Aparecida dos santos

P elo segundo ano, a 
febre amarela conti-
nua a fazer vítimas no 
país. Minas Gerais já 
contabiliza 86 óbitos 

e foram confirmados 222 casos da 
doença, segundo o último boletim 
epidemiológico da Secretaria Es-
tadual de Saúde de Minas Gerais 
(SES). Nas últimas semanas, a 
corrida pela vacina nos postos 
de saúde deixou muita gente 
insatisfeita, com dúvidas e medo. 
Além disso, o ataque aos macacos 
também mostra que a população 
ainda não compreendeu como a 
doença pode ser contraída.  Pen-
sando nisso, conversamos com a 
superintendente de Vigilância Epi-
demiológica, Ambiental e Saúde 
do Trabalhador Deise Aparecida 
dos Santos, da SES.
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Ações da ses-mg

  Realização de ações educativas de mobi-
lização social para eliminação de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti em municípios infes-
tados, visando evitar a reurbanização da febre 
amarela no Brasil;

  Ampliação da oferta de vacina aos viajantes 
não vacinados que se destinem à Área com Re-
comendação de Vacina no Brasil (ACRV) ou para 
países com risco de transmissão, pelo menos 10 
dias antes da viagem;

  Intensificação da vacinação em municípios 
que são área com recomendação de vacina no 
Estado, elevando assim as coberturas vacinais, 
com priorização das populações de áreas rurais 
e silvestres;

  Notificação e investigação oportuna (até 
24h) de todos os casos humanos suspeitos, in-
cluindo aqueles de doenças febris ictéricas e/ou 
hemorrágicas, óbitos por causa desconhecida e 
mortes de primatas.

A febre amarela é conhecida há muitos 
anos, no entanto, a população não se 
previne na época de maior incidência. 
Quais são as ações da ses para reverter 
esse quadro?

O monitoramento da cobertura vacinal é feito 
de forma sistemática em Minas, desde que ele 
passou a fazer parte da área de recomendação de 
vacinação, em 2008. Apesar da comprovação da 
circulação do vírus no Estado desde quando ele foi 
integrado à área de recomendação de vacinação, o 
que sempre foi monitorado por meio da vigilância de 
epizootias (morte de primatas), nunca houve registro 
de casos humanos com relevância nos últimos 10 
anos, à exceção do surto de 2017 e o atual. Desde 
as primeiras notificações, a SES-MG tem desen-
cadeado as ações preconizadas para vigilância e 
assistência dos casos suspeitos de febre amarela: 
apoio aos municípios na investigação dos casos e 
nas ações de mobilização, controle e vacinação. 

Qual o papel da população no combate 
à patologia? 

A principal forma de prevenção da febra amarela 
é por meio da vacinação. A vacina é recomendada a 
todas as pessoas, principalmente aquelas que moram 
ou vão viajar para áreas com indícios de febre amarela 
e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do 
deslocamento para áreas de risco. As pessoas que 
não estiverem com doses em dia, precisam atualizar 
o cartão de vacina. Em abril de 2016, foi adotada a 
dose única em todo o Brasil, em conformidade com 
o Regulamento Sanitário Internacional. Isso significa 
que apenas uma dose é capaz de imunizar por toda 
a vida, não havendo mais a necessidade de reforço. 

mesmo com a vacina, quais são as chan-
ces de um indivíduo contrair a doença? 

Conforme consta em um dos manuais de vigi-
lância do Ministério da Saúde, a vacina de febre 
amarela “é altamente imunogênica (confere imu-
nidade em 95% a 99% dos vacinados) e tem sido 
utilizada para a prevenção da doença desde 1937. 
Em humanos, a melhor evidência da eficácia vacinal 
está baseada no acompanhamento da situação epi-
demiológica, que demonstra a redução na incidência 
de casos após a introdução da vacina”. O fato de 
que a totalidade dos casos de acometidos com a 
doença serem originários de pessoas sem histórico 
de vacinação é uma forte evidência desses dados.

  

Qual a diferença entre a vacina fracionada 
e a dose única?

A dose fracionada é a utilização de um quinto 
(1/5) de uma dose padrão (0,5 mL) da vacina febre 
amarela (VFA), ou seja, 0,1mL. A diferença está no 
tempo de proteção, que na dose padrão é para toda 
a vida, e com a dose fracionada, de pelo menos 8 
anos, segundo estudos divulgados pelo Ministério 
da Saúde. O fracionamento de doses é uma orien-
tação do governo federal (Ministério da Saúde) para 
alguns Estados brasileiros. É importante lembrar 
que Minas Gerais não está na lista e não utilizará o 
fracionamento de doses.

grande parte da população, por medo, 
tomou a vacina novamente. Existe 
alguma consequência para esse tipo 
de ato? 

Não há risco de superdosagem se a pessoa 
tomar nova dose de vacina febre amarela. En-
tretanto, como é garantida a imunidade com uma 
dose, solicita-se que as pessoas tenham sempre 
em mãos o cartão de vacina para conferência antes 
da administração da vacina, permitindo que elas 
sejam direcionadas apenas a quem, de fato, está 
desprotegido ou não tem informações sobre o seu 
histórico vacinal.

dizia-se que a doença estava erradicada, 
isso contribuiu para que ela voltasse 
dessa forma?

A doença nunca esteve erradicada no Brasil. 
O que aconteceu foi, devido às mudanças climá-
ticas e ao desequilíbrio ambiental, uma migração 
da área de circulação do vírus, saindo da região 
Norte em direção ao Sul do país, onde grande 
parte da população estava sem cobertura vacinal 
contra a doença. Por outro lado, na região Norte, 
por ser área historicamente de circulação do vírus, 
a população se encontra imunizada, o que garante 
a ausência da ocorrência de casos humanos, ain-
da que ocorra as epizootias (população animal) 
que, mais uma vez, comprovam que a doença 
não se erradicou.

mesmo com informações foram registra-
dos ataques a macacos. a que se deve 
esse tipo de ação de algumas comuni-
dades? Haverá alguma campanha mais 
incisiva para combater essa prática? 

A SES-MG tem esclarecido a população sobre 
o assunto por meio de campanhas em redes so-
ciais. Os macacos não transmitem a febre amarela 
para o homem. A doença é transmitida somente 
pela picada de mosquitos infectados com o vírus. 
Os primatas prestam um importante auxílio no 
controle da febre amarela, dando às autoridades 
informações valiosas sobre sua circulação. O acha-
do de macacos mortos serve de alerta para que 
os órgãos de saúde pública iniciem campanhas de 
vacinação. Além de ilegal e de tornar mais crítico o 
estado de conservação desses animais, a matança 
indiscriminada, assim como o envenenamento 
intencional são extremamente prejudiciais ao 
próprio homem. 

No caso de encontrar um macaco doente e/ou 
morto, o cidadão deve acionar o setor zoonoses do 
município para que as devidas providências possam 
ser tomadas. A partir da denúncia, o profissional das 
zoonoses acionado verificará se o animal morto 
apresenta condições de coleta e envio para exames 
laboratoriais.

o desastre de mariana pode ter contri-
buído para esse surto de febre amarela? 

As análises de vigilância ambiental mostram 
que há ciclos em que, de tempos em tempos, há 
maior circulação e reprodução dos vetores da febre 
amarela. A degradação ambiental contribui com 
esse processo, mas não é possível, com os dados 
disponíveis, fazer qualquer relação entre o desastre 
de Mariana e o quadro atual. Regiões que não foram 
acometidas pelo desastre apresentaram casos da 
doença agora e no ciclo de transmissão passado.

conheça as campanhas do governo no link: http://www.saude.mg.gov.br/materialfebreamarela
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V I G Í L I A S

Ariane Braga

Incerteza de Rodrigo Pacheco
O resultado da última reunião do diretório estadual do MDB 

praticamente definiu a saída do deputado federal Rodrigo Pa-
checo do partido. A retirada do parlamentar acontece apesar 
de alguns membros da legenda saberem que ele tem uma 
boa popularidade, especialmente, junto ao eleitor jovem, caso 
venha a ser candidato a governador. 

Cena final: Por conta dessa realidade, Pacheco está se 
reunindo com diversos grupos com a finalidade de buscar 
alianças com vistas à sucessão de 2018. Amigos próximos 
dizem que tem havido muitas conversas, porém com resultados 
práticos ainda em construção.

Adalclever senador
Em Brasília, deputados federais mineiros do MDB já 

trabalham com a convicção da candidatura do presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes, ao Senado. Isso aconteceria 
em uma possível parceria com o grupo do PT. A conferir...

Clésio fora
Efetivamente, essa é a primeira grande eleição estadual 

e nacional na qual o nome do poderoso presidente Confede-
ração Nacional do Transporte, ex-senador Clésio Andrade, 
sequer é lembrado. Tadinho dele, sô!

Esperto Zema
Lá no Triângulo Mineiro, região de influencia do megaem-

presário Romeu Zema, dizem que ele é pré-candidato a go-
vernador. No entanto, segundo consta dos bastidores políticos, 
a sua real intenção é eleger dois parentes próximos: um para 
deputado federal e outro para ser parlamentar estadual. Cruz 
credo, Dr. Zema. Quanta sede ao poder! 

Walfrido fora
Tido como o dono de uma conta bancária das mais abas-

tadas do Estado, o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, 
segundo dizem na porta do Café Boca de Pito, se irrita quando 
querem fazer ilação de seu nome com a candidatura de seu 
irmão João Batista Mares Guia ao governo estadual. Ele, de 
acordo com os comentários locais, só se envolverá em projeto 
político caso o ex-presidente Lula (PT) venha disputar o pleito 
presidencial. 

Saúde do Newtão
Recentemente foi sepultado o ex-presidente MDB, o his-

tórico ex-deputado Armando Costa. No dia do funeral houve 
comentários com relação ao estado de saúde de outro emede-
bista também importante, o ex-governador Newton Cardoso, 
embora os presentes não tenham tecido maiores explicações 
sobre o assunto. Mas como dizem, onde há fumaça, há fogo. 
Não é mesmo, gente?

Politização da justiça
Irritado com a decisão da justiça de condenar o ex-presi-

dente Lula (PT) em segundo instância, o deputado estadual 
do PT mineiro André Quintão disse: “Os membros do Judi-
ciário deveriam assumir os cargos políticos de vez, já que é 
mais nítida a politização da classe. Uma vergonha nacional”, 
sentenciou o parlamentar. 

Anastasia nacional
Ao avaliar o quadro político mineiro, cada vez mais con-

fuso, o deputado do PTB Felipe Attiê disse que, para fugir 
destas intrigas locais, o senador Antonio Anastasia (PSDB) 
“deveria assumir de vez a sua condição de se tornar candidato 
a vice-presidente do Brasil. Afinal, os candidatos à presidente 
vindos de São Paulo sabem que sem o apoio de Minas, o 
segundo colégio eleitoral do país, fica difícil de conquistar o 
sucesso e o nome do senador tucano é uma reserva moral dos 
mineiros”, vaticinou o parlamentar petebista. Menos deputado...

Amil X Unimed
Há cerca de 10 anos instalada em Belo Horizonte, a Amil, 

plano de saúde procedente de São Paulo, continua em seu 
insosso prédio na Avenida do Contorno, no Lourdes. Enquan-
to isso, a sua concorrente, a Unimed, vai avançado por toda 
capital, construindo hospitais próprios, centro de atendimentos 
e tudo mais.

PT X PT
O pessoal do Palácio da Liberdade anda de cabelos em pé 

com as radicais posições de uma petista importante: a presi-
dente da CUT, Beatriz Cerqueira. A preocupação é ainda maior 
no sentido de que se ela for eleita deputada estadual como 
pretende, o seu tom critico contra o governo mineiro poderia 
se acentuar ainda mais. É uma espécie de PT X PT, dizem 
pessoas próximas ao governador Fernando Pimentel (PT).

Intrusas em escola
A Escola Estadual Jornalista Jorge Paes Sardinha rece-

beu, além de seus alunos, outro visitante na volta às aulas: 
as abelhas. Alunos relataram para nossa produção que há 
uma grande colmeia próxima às salas de aula e que algumas 
crianças já tentaram jogar pedra nos insetos. Nossa equipe 
entrou em contato com a instituição e uma funcionária afirmou 
que o corpo de bombeiros sempre é acionado para resolver o 
problema, contudo, as abelhas voltam.

Comentário final: Parece um ciclo sem fim. É torcer para 
que elas jamais piquem ninguém. 

Em construção
O Aeródromo Inhotim, em Betim, já tem a autorização da 

Anac para iniciar a construção. O investimento estimado é de 
R$ 140 milhões e o local estima gerar mais 650 empregos 
diretos e 800 indiretos. O empreendimento terá capacidade 
de receber aviões grandes, como o Boeing 737, que leva até 
150 passageiros. Vale a pena conferir.

Lula em Minas
Na última semana, o ex-presidente esteve na capital, no 

Expominas, onde reforçou a sua pré-candidatura, no entanto, 
as circunstâncias podem traçar outra realidade: a agenda do 
petista continua cheia de compromissos pelo Brasil afora, 
mesmo sem saber ao certo se poderá ser ou não candidato. 
Vai entender.

Comentário único:  No mesmo dia que esteve em BH, 
ele aproveitou para visitar os betinenses a fim de fazer o dito 
“social” com os vizinhos da capital.

O governador Fernando Pi-
mentel (PT) participou de uma 
reunião com os comandantes das 
Unidades Operacionais da Polícia 
Militar de Minas Gerais para discu-
tir diretrizes e ações da corporação 
para este ano. Durante o encontro, 
ele ressaltou que a segurança no 
Estado tem alcançado resultados 
bons e expressivos.

“Estamos fazendo em Minas 
Gerais a boa política pública de 
segurança. A experiência acu-
mulada pela Polícia Militar de 
Minas Gerais está nos permitindo 
avançar e implementar modelos de 
policiamento que estão produzindo 
resultados positivos. O que fizemos 
com as bases móveis já é um su-

cesso. É algo que funciona, com 
a polícia comunitária próxima da 
população e com grande reconhe-
cimento. Temos a melhor PM do 
Brasil, isso posso falar sem medo 
de errar. Temos que defender o 
modelo de política de segurança 
que estamos fazendo em Minas 
Gerais”, afirmou.

O comandante-gera l  da 
PMMG, coronel Helbert Figueiró 
de Lourdes, destacou os resulta-
dos obtidos em 2017, ressaltando 
que o trabalho realizado pela 
corporação tem como objetivo 
reduzir ainda mais os índices de 
criminalidade no Estado.

“Esse encontro é uma reunião 
de trabalho para estabelecer as 

diretrizes do Comando para o 
desenvolvimento das atividades 
operacionais neste ano. Faremos 
também uma avaliação do sucesso 
obtido em 2017 no que diz respeito 
à redução dos crimes violentos. 
Sucesso que caminha na mesma 
direção no ano de 2018, cujos ín-
dices até então são bem melhores 
do que o do ano passado” avaliou 
o comandante-geral.

Questionado pela imprensa so-
bre a situação da segurança no Rio 
de Janeiro, o comandante-geral 
ressaltou que a expectativa é Mi-
nas Gerais não seja atingida com 
possíveis reflexos. “É importante 
frisar que a nossa polícia está 
atenta, com um olhar cuidadoso, 

sobretudo na região de divisa com 
o Rio. Já desenvolvemos estraté-
gias de reforço e de monitoramento 
das fronteiras. Vamos, agora, 
analisar eventuais reflexos, que até 
então não foram percebidos. Todo 
o plano já está formatado. Mas o 
que eu digo é que o cidadão minei-
ro, sobretudo na região da divisa 
com o Rio de Janeiro, pode ficar 
tranquilo, pois teremos condições 
de responder à altura”, finalizou.

Também participaram do en-
contro o chefe do Gabinete Militar 
do Governador e coordenador 
estadual de Defesa Civil, coronel 
Fernando Arantes, e o subcoman-
dante-geral da PM, coronel André 
Agostinho Leão de Oliveira.

Marcio Lacerda já se prepara para 
as eleições ao Governo do Estado

“Acredito que tenho a obrigação de me co-
locar à disposição devido ao meu histórico”, diz 
Marcio Lacerda (PSB) quando perguntado por 
que deseja ser governador por Minas Gerais. 
O ex-prefeito de Belo Horizonte já visitou mais 
de 130 municípios mineiros a fim de instalar 
uma base consistente para a sua candidatura. 
“A nossa prioridade, no ano passado, foi per-
correr o Estado e construir uma musculatura 
como pré-candidato baseada na formação de 
opinião das bases da sociedade mineira que 
estão nas cidades. Realizamos cerca de 500 
reuniões e durante essa peregrinação que, eu 
chamo de aprendizado, nos propiciou conhecer 
mais pessoas, lideranças e aprender com elas”. 

Para o pré-candidato, essa é a forma de 
ter um contato mais próximo com a realidade 
de cada local. “Minha trajetória e experiência 
de vida somada ao diálogo que tive com esse 
grande número de cidades levou a formação 
de uma imagem vinda de baixo para cima. Isso 
facilitou a formação de alianças que começaram 
a surgir em dezembro e, que a partir de agora, 
estão se afunilando”.

Durante as visitas aos municípios, Lacerda 
ressalta que há uma preocupação imediata do 
funcionalismo (prefeitos, vereadores e lideran-
ças próximas dos programas sociais), com o 
atraso dos repasses, como na saúde e trans-
porte escolar. “A economia mineira tem sofrido 
muito com a crise, visto que o Estado está bem 
abaixo da média nacional e que crescemos me-
nos com a recessão nos últimos anos”.

Campanha
Como ainda não se sabe quais são os no-

mes que irão concorrer ao cargo de governador, 
pedimos para Lacerda avaliar como poderá ser 
a corrida ao Palácio. No entanto, ele ressaltou 
que não cabe a ele avaliar outros pré-candi-
datos, mas compete a cada um se apresentar 
e deixar a população fazer esse julgamento. 
“Devido à crise política e econômica que vive-
mos, acredito que pelo menos dois terços da 
população querem votar em um gestor com 
experiência comprovada e ficha limpa. Dessa 
forma, pretendo apresentar minha trajetória de 
família modesta do interior que veio para Belo 

Horizonte estudar e foi empresário por mais de 
20 anos”. Lacerda ressalta que a sua experi-
ência na militância de entidades de classe e a 
sua carreira política com cargos nos governos 
federal, estadual e como prefeito de BH só 
somam a sua pré-candidatura. “O que tenho a 
oferecer é uma trajetória de trabalho honesto e 
dedicado, visando o interesse público”.

Em relação aos projetos para a campanha, 
Lacerda almeja se apresentar de forma trans-

parente. “Minas se encontra em uma situação 
considerada a pior de toda a sua história e o 
enfrentamento dessa situação exige projetos 
sem demagogia, populismo e sem promessas 
fáceis. Não haverá uma rápida recuperação 
da capacidade de investimento do Estado. 
Precisaremos de união da sociedade e de toda 
força política para retomar o desenvolvimento 
econômico. Eu defendo que se faça um plane-
jamento estratégico de todas as microrregiões 
de Minas Gerais e que o governador seja o 
grande maestro desse projeto e de sua exe-
cução, focado essencialmente na geração de 
emprego e renda”.

Alianças em debate
Perguntado sobre as siglas que podem 

apoiar sua candidatura, ele diz que ainda não 
irá citar quais são os aliados. “Posso dizer que 
chegaremos ao mês de abril com um número 
robusto de partidos”.

Em relação a composição da chapa, La-
cerda salienta que será constituída de forma 
que represente ao máximo as alianças e redes 
de apoio pelo Estado e também locais fora da 
região metropolitana. 

Já sobre os rumores de que o ex-deputado 
Dinis Pinheiro possa fazer parte da sua chapa, 
o ex-prefeito foi democrático em sua resposta. 
“Temos uma proximidade grande com Dinis 
que é uma pessoa de bem e que tem uma bela 
trajetória a serviço de Minas Gerais. Ele tem 
uma rede de aliados e apoio de vários partidos 
que veem com muito bons olhos a nossa pro-
ximidade. Tenho certeza que irá se concretizar 
em uma chapa majoritária”.

Distante do PSDB 
O nome do ex-governador do Es-

tado e atual senador Aécio Neves 
(PSDB) no passado era bem vinculado 
a Lacerda, visto que Neves era consi-
derado seu padrinho político. Contudo, 
o pré-candidato esclarece que Aécio 
precisa ter oportunidade como qualquer 
brasileiro de se defender na Justiça e se 
apresentar a população para disputar 
qualquer cargo, pois é um direito que 
ele tem. “Mas, com exposto até agora, 
houve um afastamento do PSDB nos 
últimos anos e não conto com eles 
como suporte a nossa pré-candidatura. 
No entanto, vejo com muita simpatia a 
manifestação de apoio de um grande 
número de prefeitos da sigla e de outros 
partidos que valorizam a minha experi-
ência de presidente da Frente Nacional 
de Prefeitos”. 

“Eu defendo que se faça um planejamento estratégico
de todas as microrregiões de Minas Gerais”, diz Lacerda

“A nossa prioridade,
no ano passado, foi
percorrer o Estado
e construir uma
musculatura como
pré-candidato baseada
na formação de
opinião das bases”

Es
te

vã
o 

Fo
ns

ec
a

Fernando Pimentel elogia 
modelo de segurança em Minas

Governador: “O que fizemos com as bases móveis já é um sucesso”
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

No atual cenário, em que o Brasil 
busca se recuperar das crises econômica 
e política, o país precisa se organizar e 
voltar a crescer. Após a aprovação da 
Lei de Modernização Trabalhista no ano 
passado – primeiro passo nesse longo 
caminho –, a Reforma da Previdência 
ganha destaque como a mais urgente. 
A votação das mudanças propostas no 
plenário da Câmara dos Deputados já está 
prevista para o dia 19 de fevereiro, logo 
após o Carnaval. 

O debate em torno do tema precisa ser 
amplo e transparente, mas é fundamental 
que o Poder Legislativo não se omita neste 
momento de importância singular para 
todos os brasileiros. Mais que isso, é neces-
sário que os parlamentares compreendam 
a aprovação da Reforma da Previdência 
como algo vital para eliminar déficit do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
na ordem de R$ 200 bilhões ao ano, pro-
vocado pelos regimes de aposentadoria 
público e privado vigentes, que guardam 
graves distorções. 

A Previdência Social está negativa há 
anos e os reflexos disso se espalham por 
todos os segmentos da sociedade, culmi-
nando no contingente de R$ 12,6 milhões 

de desempregados existente. O recente 
rebaixamento da nota do Brasil pela mais 
conceituada agência internacional de risco 
de crédito, a Standard & Poor’s (S&P), 
pela terceira vez consecutiva, reforça esse 
entendimento. 

A empresa explicita que desistiu de 
esperar a aprovação de medidas indispen-
sáveis à correção do desequilíbrio fiscal do 
país, entre elas a reformulação do regime 
previdenciário, que absorve, inadequada-
mente, a maior parte dos recursos públicos. 
A situação ainda tende a se agravar com 
as mudanças demográficas. O aumento 
da longevidade tem como consequência 
o crescimento do número de idosos e 
aposentados acima do percentual de tra-
balhadores na ativa, que são a base de 
arrecadação do INSS.

 Ou seja, menos pessoas deverão 
trabalhar e contribuir, enquanto uma 
parcela imensamente maior receberá 
benefícios da Previdência Social. Para 
encerrar essa trajetória e garantir a 
sustentabilidade, é preciso uma série 
de ajustes, como extinguir aposentado-
rias precoces, isenções e privilégios. A 
reforma proposta, assim como ocorreu 
com a modernização trabalhista, não 

elimina direitos, em especial aqueles já 
adquiridos. O que se pretende é atualizar 
as regras, aprimorar, adequar o sistema 
à nova realidade do país e do mundo. Se 
a medida não for aprovada, a alternativa 
sinalizada para a questão fiscal é aumen-
tar os impostos, o que, na prática, amplia 
os gargalos para o desenvolvimento 
da economia e não resolve o problema 
histórico das aposentadorias. 

A trajetória rumo a um país mais 
estruturado deve passar também pelas 
reformas política e tributária, além da tra-
balhista e previdenciária. No caso do sis-
tema tributário, é preciso reduzir a elevada 
carga fiscal e diminuir a sua complexidade 
– que acaba comprometendo substancial-
mente a produtividade dos investimentos. 

É fundamental torná-lo mais justo, 
migrando da tributação sobre o consumo 
para a tributação progressiva sobre a 
renda. Por isso, as entidades represen-
tativas do setor produtivo mineiro estão 
unidas em um movimento a favor das 
reformas. Em especial, a aprovação das 
alterações na Previdência. Acreditamos 
que essa é a única maneira de devolver 
ao país um ambiente de negócios seguro 
e competitivo.

a urgência da reforma da Previdência

Vendas de veículos seminovos e
usados crescem 6,8% em minas

Ano passado foi um pe-
ríodo no qual a economia 
começou a dar sinais de 
recuperação e isso também 
foi sentido no mercado de 
carros seminovos e usados. 

Segundo dados da Federação 
Nacional das Associações dos 
Revendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto), na 
comparação com 2016, hou-
ve um aumento de 6,5% nas 
vendas em 2017 no Brasil. Em 
Minas Gerais, os números são 
ainda melhores: alta de 6,8%.

De acordo com o presi-
dente da Associação do Re-
vendedores de Veículos de 
Minas Gerais (Assovemg) 
– entidade que representa a 
Fenauto no Estado -, Glênio 
Júnior, essa elevação se 
deve principalmente a três 
fatores: mercado de veícu-

los novos aquecido, queda 
na taxa de juros e aumento 
do emprego formal. “Com 
mais pessoas comprando 
carros zero, o número de 
usados cresce, consequen-
temente, a oferta aumenta 
e os preços f icam mais 
atrativos”.

loraynne araujo

MODElOS DE CARROS MAiS VEnDiDOS
ranking modelo dezembro 2017 porcentAgem sem juros 

1º Gol 13.878 13,78

2º Uno 10.582 10,51

3º Palio 9.458 9,39

4º Siena 2.991 2,97

5º Fiesta  2.880 2,86

6º Corsa 2.859 2,84
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Júnior acrescenta que existem vanta-
gens de se adquirir um automóvel usado. “É 
possível comprar um seminovo com vários 
itens e complementos com o preço de um 
novo sem esses adicionais. Além disso, do 
ano de fabricação para o seguinte, um carro 
desvaloriza, em média, 20%”. 

E foi justamente pensando nessas van-
tagens que a dentista Aline Martins optou 
por um usado. No começo deste ano, ela 
comprou um Fiesta do ano de 2014. “O carro 
zero desvaloriza muito rápido, pois a tabela 
Fipe está caindo muito. Já o usado, os juros 
estavam mais acessíveis e, pelo preço que 
paguei, não daria para comprar um novo 
completo”.

Além de levar a um profissional de con-
fiança para fazer uma avaliação do veículo, 
Júnior também aconselha verificar a docu-
mentação. “Hoje, infelizmente, muita gente 
aplica golpes e, para não cair em um, se 
certifique que a documentação esteja em dia 
e a origem do veículo”. 

dicas: 
  Teste antes;

  Fiquei de olho na quilometragem; 

  Certifique-se de que o carro não tenha  
            sido batido ou sofrido com alagamentos; 

  Pesquise a origem; 

  Analise o estado de conservação no geral; 

  E, acima de tudo, não tenha pressa 
            em comprar. Pondere todas as ofertas e 
            preços antes de fechar a compra.

Cuidados na compra 
Aline conta que antes de adquirir o carro 

o levou para uma revisão no mecânico. “É 
importante levar em alguém de confiança 
para se ter a certeza de que está investindo 
dinheiro em um automóvel bom”. 

Tabela Fipe expressa preços mé-
dios de veículos no mercado nacional, 
servindo apenas como um parâmetro 
para negociações ou avaliações. 
Os preços efetivamente praticados 
variam em função da região, conser-
vação, cor, acessórios ou qualquer 
outro fator que possa influenciar as 
condições de oferta e procura por um 
veículo específico.
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“É possível comprar um
seminovo com vários itens e

complementos com o preço de
um novo sem esses adicionais”
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defensivos agrícolas 
Em Brasília, o deputado federal Leonardo Monteiro 

(PT) promete bater pesado para tentar convencer a bancada 
ruralista ao criar uma lei mais atualizada para permissão de 
uso de defensivos agrícolas nas lavouras brasileiras. Para ele, 
atualmente, são jogadas toneladas de veneno nas plantações 
que chegam à boca do brasileiro. “É um horror o que vem 
acontecendo atualmente”, comenta o parlamentar.

sargento e o pdt
Ninguém tem coragem de comentar às claras, mas circu-

lam rumores nos corredores da Assembleia Legislativa sobre a 
possibilidade do deputado Sargento Rodrigues deixar o seu 
partido, o PDT. Por enquanto, tudo não passa de especulação.

ex-poderoso danilo 
Formalmente afastado da política partidária, o ex-todo-po-

deroso Danilo de Castro tem sido convocado a todo instante 
para conversas de bastidores, tendo em vista a sucessão para 
governador de 2018. Dizem que o homem tem o mapa das 
lideranças mineiras na cabeça. “Um verdadeiro computador 
ambulante”, comenta uma pessoa que o conhece.

Prefeito com Pimentel
Tem havido uma verdadeira romaria de prefeitos em Belo 

Horizonte para se reunir com o governador Fernando Pimen-
tel (PT). Semana passada foram mais de 200. Uma loucura!

apoio de medioli
Os pré-candidatos ao Governo de Minas, Rodrigo Pacheco 

(MDB), Fernando Pimentel (PT), Marcio Lacerda (PSB) e Romeu 
Zema (Novo) nutrem a expectativa de contarem com o apoio do 
influente prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS). Coitado deles!

Aécio na berlinda
A vida do senador Aécio Neves (PSDB) não tem sido fácil. Em 

Brasília, ele continua mantendo um razoável grupo de apoio. No 
entanto, em Minas diminui cada vez mais o seu extenso círculo de 
bons contatos. No mundo empresarial então, não querem sequer 
ouvir falar o nome do senador tucano. Quem te viu, quem te vê.

dono do psdb
Sem meias palavras, o historiador paulistano Marco An-

tonio Villa bateu pesado durante debate na TV Cultura. “O 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é o verdadeiro 
dono do PSDB”, sentenciou o cientista. Cruz credo, gente! 

Crivella 
Na avaliação do historiador Marco Antonio Villa, a ausência 

do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) durante 
a maior festa popular brasileira, que acabou culminando com 
a tragédia das chuvas e tudo mais, é uma omissão irredimível 
do chefe do Executivo. “No futuro, o poderoso homem da Igreja 
Universal, irá pagar um preço alto politicamente por conta disso”. 

 

Crivella ii
Ainda com relação ao roteiro internacional do prefeito 

Marcelo Crivella (PRB), durante o Carnaval, o filósofo Mario 
Sérgio Cortella disse: “A decisão do prefeito de se afastar do 
Rio no Carnaval foi efetivamente imperdoável. Ele ainda vai 
ser cobrado muitas vezes por conta desse malfadado gesto”.

ditadura partidária
O comentarista e economista Antonio Corrêa de Lacerda 

avaliou que o enorme volume de dinheiro destinado ao Fundo 
Partidário Nacional irá proporcionar em breve, uma espécie de 
ditadura entre os partidos políticos brasileiros. “O coronelismo 
partidário será ainda mais forte”, prevê o professor.

http://veiculos.fipe.org.br/
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daniel Amaro

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e 

Turismo de Minas Gerais 
(Fecomércio MG) dispõe 

de uma newsletter para 
divulgar as principais 

notícias que interessam ao 
setor e suas ações.

 

Fique por dentro das 
principais informações 

sobre contabilidade, 
desenvolvimento 

empresarial, economia, 
jurídico, negócios 

internacionais, turismo, 
entre outras.

 

O envio é feito todas as 
quartas-feiras e você 

pode acompanhar tudo 
isso na palma da mão, 
direto no smartphone.

 

Siga as instruções ao lado 
e cadastre-se!

mercado delivery de alimentos 
fatura mais de r$ 10 bi no brasil

O iFood é um dos 
aplicativos pioneiros no 
delivery de comida. O ser-
viço está presente em 15 
Estados brasileiros e em 
cidades argentinas, co-
lombianas e mexicanas, 
com mais de 15 mil res-
taurantes cadastrados. no 
Brasil, 56% das pessoas 
que possuem o aplicativo 
realizam ao menos um 
pedido por semana. Por 
mês, o iFood entrega 3 
milhões de pedidos e a 
maior parte ocorre no 
período noturno, durante 
os fins de semana (67%). 
A classe B é a que mais uti-
liza a plataforma (69%).

Devido a facilidade e comodi-
dade, a maioria dos brasileiros pre-
ferem pedir comida em casa ou no 
trabalho. No Brasil, os serviços de 
entrega, conhecidos como delivery, 
foi um dos que mais cresceu nos 
últimos anos. Dados da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) mostram que o setor fe-
chou 2017 com faturamento acima 
dos R$ 10 bilhões. E os hábitos 
do consumidor também muda-
ram, pois se antes havia apenas 
a possibilidade de fazer o pedido 
por telefone, hoje em dia existem 
os sites e aplicativos. Muitos es-
tabelecimentos têm investido no 
serviço delivery para atrair clientes 
e aumentar as vendas.

Um levantamento feito pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) reforça a preferência dos 
consumidores por locais que ofere-
çam entrega em domicílio. Metade 
dos restaurantes e lanchonetes 
atendidos pela instituição em todo 
o país oferecem o serviço, sem 
terceirização, para dar mais como-
didade ao cliente. Ainda segundo a 
pesquisa, 12% não possuem loja 
física, trabalhando exclusivamente 
por meio de entregas, sem portas 
abertas para a rua.

O gerente administrativo Clei-
ton Novaes é adepto dos serviços 
delivery. Ele conta que uma das 
vantagens é a praticidade. “Hoje 
em dia o trânsito está caótico, 
ainda mais nos horários de pico. 
Então, prefiro fazer o pedido via 
aplicativo e receber no conforto 
de casa. Além disso, muitos res-
taurantes e lanchonetes estão 
sempre cheios. E mesmo pagando 
taxa de entrega o serviço ainda 
compensa, porque se eu fosse até 
o estabelecimento teria que gastar 
com transporte”. Ele diz que muitas 
vezes encontra promoções pelo 
aplicativo que valem mais a pena.

investimento
Para Anderson Oliveira, pro-

prietário de uma lanchonete, além 
do conforto, oferecer a opção de 
entrega faz as vendas crescerem 
e conquistam o cliente. “Nós temos 
o delivery há 5 anos. Todos os 
pedidos são feitos pelo telefone e 
o cliente pode conferir o cardápio 
na internet. Desde que adotamos o 
serviço, percebemos um aumento 
de 30% no faturamento. A cada dez 
vendas, sete são para entrega”, 
revela.

O estabelecimento vende 
hambúrguer, cachorro quente e 

porções de batata frita. Oliveira 
diz que possui dois motoboys 
contratados. “Durante a semana 
um só consegue dar conta, mas 
nos fins de semana a demanda 
é maior. O telefone não para 
de tocar um minuto. Os clientes 
sempre nos elogiam pela qua-
lidade do serviço e rapidez na 
entrega”. Ele explica que ainda 
não aceitam pedidos pela internet 
e aplicativo, mas está analisando 
a possibilidade.

O empresário Vanderley Gon-
çalves é dono de uma pizzaria, 
inaugurada há pouco mais de 2 
anos. O grande diferencial é que 

não possui loja física, sendo o 
atendimento exclusivo por um 
aplicativo. “Optamos por esse 
modelo de negócio por ser mais 
econômico”, afirma. Ao todo, a 
empresa conta com 20 funcioná-
rios. “Por dia, chegamos a vender 
uma média de 35 pizzas. No apli-
cativo é possível personalizar o 
pedido e conferir nosso cardápio 
completo, além de participar de 
promoções”.

Ele afirma que tem uma pes-
soa que fica responsável por 
receber os pedidos e repassar 
para a cozinha. “Depois de feita a 
encomenda, a entrega é realizada 
em até uma hora. Nós temos três 
motoboys e um cuidado para que 
chegue tudo perfeito e quentinho 
na casa do cliente. A taxa de en-
trega é variável de acordo com 
cada região e o valor aparece no 
ato do pedido”, finaliza.

Planejamento
Para a analista do Sebrae-MG 

Luciana Lessa, os negócios 
virtuais são uma tendência que 
vieram para ficar, muito pela co-
modidade que os consumidores 
estão buscando. Ela explica que 
para que a empresa comece a 
oferecer o serviço de delivery, a 
primeira coisa que deve ser feita 
é desenhar o modelo de negócios 
que se pretende trabalhar e fazer 
um bom planejamento, analisan-
do a capacidade de produção e 
entrega.

Entre as ações que podem 
ser tomadas pela empresa para 
garantir um bom funcionamento 
do serviço de entregas, Luciana 
destaca o atendimento perso-
nalizado e eficaz. “É importante 
entregar o que foi prometido e 
na hora combinada para que o 
cliente não receba a comida fria. 
Além disso, ter um bom arma-
zenamento na entrega para não 
danificar os produtos durante o 
transporte”.

restaurantes e lanchonetes apostam cada vez mais no serviço de entregas para fidelizar clientes e aumentar vendas

D
iv

ul
ga

çã
o

“É importante
entregar o que foi
prometido e na
hora combinada
para que o cliente
não receba a
comida fria”

“Desde que
adotamos
o serviço,
percebemos um
aumento de 30%
no faturamento.
A cada dez vendas,
sete são para
entrega”

tecnologia
lucrativa

Com as discussões sobre 
Reforma da Previdência So-
cial suspensas enquanto durar a 
intervenção no Rio de Janeiro, o 
Congresso Nacional deve avançar 
com propostas que contribuam 
para dar sequência à agenda de 
competitividade do país. 

Em encontro com o presidente 
Michel Temer (MDB) no Palácio do 
Planalto, no dia 20 de fevereiro, o 
presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson Bra-
ga de Andrade, reforçou o apoio ao 
avanço de projetos da agenda de 
competitividade, mesmo em face 
do calendário eleitoral de 2018. 

“Aprovamos reformas que há 
20 anos se discutia. Temos de ter 
a capacidade de sermos um país 
que atrai investimentos, olhando 
para o Brasil em longo prazo”, 
disse Andrade, que esteve à fren-
te da comitiva de presidentes de 
federações e empresários de 20 
Estados. O presidente da Fiemg, 
Olavo Machado Junior, e o presi-
dente da Fiemg Regional Vale do 
Aço, Luciano Araújo, participaram 
do encontro. 

O presidente da CNI falou 
da importância de se realizar um 
encontro como esse no início do 
ano, como forma de conhecer a 
pauta prioritária do Executivo e de 
mobilizar o setor produtivo pelas 

propostas que contribuem para o 
desenvolvimento do país. 

Ao discursar para os empresá-
rios, o presidente Temer explicou a 
opção pela intervenção no Rio de 
Janeiro, como medida “extrema” 
de combate à violência e a conse-
quente interrupção das discussões 
da Reforma da Previdência. Ele 
afirmou que o sistema previden-
ciário e a segurança pública são 
temas prioritários para a admi-
nistração, mas que o segundo se 
impôs com mais urgência neste 
momento. “É importante esclarecer 
por que tivemos de interromper a 
Reforma da Previdência, mas o 
debate não parou”, disse. 

Andrade reforçou o apoio do 
setor produtivo à reforma da Pre-
vidência, frisou que está é uma 
agenda que terá de ser, inevitavel-
mente, enfrentada pelo governo. 
Durante a reunião, o presidente 
da CNI e representantes da indús-
tria apresentaram prioridades da 
indústria que precisam avançar, 
mesmo que em ano eleitoral, para 
se manter em andamento a agenda 
de competitividade no Congresso 
Nacional. Ele destacou, entre os 
projetos prioritários do Executivo, 
medidas que contribuam para a 
simplificação e desburocratização 
de tributos, como a reforma do 
PIS/Cofins.

dirigentes de 20 federações da 
indústria se reúnem com temer

“é importante esclarecer por que tivemos de interromper
a reforma da Previdência, mas o debate não parou”
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http://www2.planalto.gov.br/
http://www2.planalto.gov.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


G E R A L6 EDIÇÃO DO BRASIL
24 de fevereiro a 3 de março de 2018
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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

D A   C O C H E I R A

prefeito de itabirito, Alex salvador (psd), participou
como ritmista na escola de samba império da saudade

SUS FAZ ANIVERSÁRIO E VIVE EM CRISE - Em 1988 quando 
os constituintes criaram o Sistema Único de Saúde (SUS) era para 
ele fazer parte do Sistema de Previdência Social. Até aquela época, 
a assistência à saúde era feita pelo INPS, na qual cada trabalhador, 
com carteira assinada ou contribuição autônoma, tinha direito a aten-
dimento médico-ambulatorial ou internação para ele e sua família. 
A consulta médica, por exemplo, era feita nas grandes cidades e 
pelas redes privadas de saúde. Aqui, em Belo Horizonte, os hospitais 
Felício Rocho, Vera Cruz, o antigo Santa Mônica, Santa Casa, São 
Lucas, Santa Rita e Santa Helena, no Eldorado, atendiam pelo INPS, 
por meio de convênio próprio. Já os públicos recebiam os pessoas 
carentes, ou seja, quem não tinham direito a assistência daquele 
sistema. Ao criarem a nova Previdência Social, os constituintes im-
plementaram os chamados impostos previdenciários. Com a sanção 
do Congresso à Nova Constituinte, organizou-se em todo o país o 
SUS, que passou a ser administrado pelas prefeituras. A partir desse 
momento, nenhum cidadão precisava mais pagar previdência para ter 
assistência à saúde. O sistema, copiado de Cuba, tirou da Previdência 
muitos contribuintes, que foram para a economia informal, sabendo 
que a assistência à saúde era, a partir daquela data, obrigação do 
governo. Assim, cada prefeitura receberia recursos para administrar 
o SUS. Em BH, a prefeitura recebe mais de R$ 150 milhões por 
mês. Os municípios da região metropolitana também recebe seus 
milhões por mês. Algumas cidades tem um sistema gerencial melhor, 
como Nova Lima que, apesar de viver em crise, vai zerar a fila de 
procedimentos na área de exames e internações.

TOQUE SUTIL - O ministro Ricardo Lewandowski publicou 
um artigo na Folha de São Paulo outro dia. Com o título “Proi-
bição do Retrocesso”, o texto foca nos direitos fundamentais da 
pessoa humana, sob a égide da tradição judaica, da filosofia 
grega e da jurisprudência romana. O ministro revê a história 
para dizer que todos os direitos alcançados pelo homem foram 
contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, com o incremento da globalização do século XX, surgiram os 
direitos de solidariedade ou fraternidade. Parece que o artigo de 
Lewandowski é um alerta para seu voto no processo contra Lula 
(PT), caso ele chegue ao Supremo.

FALANDO EM LULA (PT), a paz do ex-presidente vai ficar 
abalada. Além do tríplex no Guarujá na qual foi condenado e do 
processo sobre as obras no sítio de Atibaia, agora sua relação com 
a Rose, a chefe de representação da Presidência em São Paulo 
também é colocada em xeque. Ela recebeu, a pedido de Lula, me-
sadas de algumas empreiteiras depois que foi obrigada a deixar a 
chefia, após acusações de lobby.
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Joesley Batista ainda não conseguiu vender o seu apar-
tamento em Nova York, a sua casa em Angra dos Reis e um 
lindo iate. Os bens são avaliados em mais de R$ 100 milhões.

Bolsonaro (PSC) tem como plano de campanha uma uni-
versidade nos moldes das americanas: financiadas por grandes 
empresas, que ficam com seus estudos, novas tecnologias e 
mão de obra especializada. O governo dos EUA gasta muito 
na formação básica do aluno, deixando para a iniciativa privada 
o curso superior. 

Senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse 
que Lula (PT) será candidato a presidente, mesmo estando 
preso. Acho difícil, mas não impossível. Aqui em Minas já 
tivemos um caso desses. Em Unaí, Antério Mânica foi eleito 
prefeito mesmo estando preso, acusado de ter mandado matar 
um auditor do Ministério do Trabalho. Saiu da cadeia e cumpriu 
seu mandado.

domingo, 25 de fevereiro
Wilson da Silva Piazza
Sonia Baldoni
Solange Auxiliadora dos Santos
Jornalista Arnaldo Viana
Geraldo do Varejão das Tintas

segunda-feira, 26
Adilson Cinzel - de Dores do Indaiá
Maria Aparecida Siqueira 
Jorge Vieira nascimento 

terça-feira, 27
Lázaro Pontes 
Breno Melgaço
Geraldo leandro Carneiro

Quarta-feira, 28
Radialista Silva neto
Jornalista Márcio Fagundes
Antônio Alberto Canabrava
Ex-vereador Hugo Thomé

Quinta-feira, 1º de março
Jornalista Fábio Rodrigues
Dr. Walter Matozinhos - Brumadinho 
Dr. Carlos Alexandre

sexta-feira, 02
Dr. Lúcio Assumpção
longuinho de Freitas
Marcos Paolo

sábado, 03 
Dr. neilor lasmar
lomelino Ramos Couto
José Cícero Gonzaga - Cícero do Acordeom

Punta Cana
A dermatologista Eveline Bar-

tels com o marido, o neurologista 
Henrique Carneiro e o casal de 
ginecologistas Ana Márcia Cota 
e Armando nonaka, chegaram 
do disputado destino caribenho 
Punta Cana esta semana, onde 
passaram o Carnaval.

Formatura
O versátil Carlos Souto formou-se no dia 

24, em Teologia pelo Instituto Teológico 
Missionário Ômega, em Ipatinga. Dentre 
várias outras atividades, o jornalista é 
juiz de paz eclesiástico, cerimonialista da 
prefeitura de Coronel Fabriciano e faz inú-
meros trabalhos assistenciais em diversas 
instituições Brasil afora.

mercado cervejeiro
Previsto para inaugurar em março, no Jardim Canadá, em Nova Lima, o Mercado 

Cervejeiro será um centro gastronômico que reunirá 20 estandes, sendo 15 de cer-
vejarias e cinco destinados a alimentação diversa. O foco do empreendimento, de 
1.300 metros quadrados, é a cervejaria artesanal.

orquestra Filarmônica
A respeitada Orquestra Filarmônica de Minas 

Gerais comemorou 10 anos com um concerto es-
pecial no último dia 17. A apresentação aconteceu 
na Sala Minas Gerias sob a regência do titular da 
orquestra, Fábio Mechetti e contou com a presença 
de vários convidados ilustres, dentre eles, o gover-
nador Fernando Pimentel (PT), acompanhado da 
sua mulher Carolina, o presidente da Assembleia 
legislativa Adalclever lopes (MDB), o embaixador 
da França no Brasil, Michel Miraillet e o cônsul-geral 
francês do Rio de Janeiro, Jean-Paul Guihaumé.
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nat macedo

progrAmAÇÃo cinemArK

bH sHopping (24/02/2018 a 03/03/2018)

FilmE Horários

Pantera Negra LEG 3D quinta/sex/sab/domingo/seg/ter/qua 17:10 - 20:10 

Fala Sério, Mãe! quinta/sex/sab/domingo/seg/ter/qua 13:05 - 15:10 

Pantera Negra LEG 3D XD DBOX quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 18:30 - 21:30

Pantera Negra DUB 3D XD DBOX sab e dom 12:30 - 15:30 

Pantera Negra LEG 3D DBOX quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:50 - 20:50

Cinquenta Tons de Liberdade DUB quinta/sex/sab/dom/terça/quarta 13:20 - 15:50  - 18:20 - 21:00 

Pequena Grande Vida LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:00 - 16:00 - 19:00 - 21:50 

Maze Runner: A Cura Mortal DUB quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 18:40 - 21:40 

Viva - A Vida É Uma Festa DUB quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 16:20

Meu Amigo Vampiro DUB quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:50

Cinquenta Tons de Liberdade LEG sexta 14:40  -17:20 - 20:00  sab/dom 12:20 - 14:40 - 17:20 -  20:00 

Pantera Negra DUB 3D quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 16:10 - 19:10 

Extraordinário LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 22:10

Peixonauta O Filme quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:00

As Aventuras de Paddington 2 DUB quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:40

Cinquenta Tons de Liberdade LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 22:00

A Forma da Água LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 16:30 - 19:20 

O Touro Ferdinando DUB sab/ domingo 12:00

A Grande Jogada LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua    14:30 - 17:30 - 20:30

pátio sAVAssi (24/02/2018 a 03/03/2018)

FilmE Horários

Pequena Grande Vida LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:30 - 17:30 - 20:45 

As Aventuras de Paddington 2 DUB sab/dom 12:10                      

Cinquenta Tons de Liberdade LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 15:45

A Grande Jogada LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 18:30 - 21:30 

Meu Amigo Vampiro DUB quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:20

Três Anúncios Para Um Crime LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:40 - 16:20 - 19:10 - 21:50 

Pantera Negra DUB 3D quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 16:00 - 19:00

Cinquenta Tons de Liberdade LEG quinta / sexta 13:00 Sab/dom/seg/ter/qua 13:00 - 22:00

O Destino de Uma Nação LEG quinta 22:00

Me Chame Pelo Seu Nome LEG sexta 22:00

Pantera Negra LEG 3D sab/dom 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00 
quinta/sex/seg/ter/quar15:00 - 18:00 - 21:00 

A Forma da Água LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:00 - 16:40 - 19:30   22:10

Cinquenta Tons de Liberdade LEG sab/dom 12:20 - 14:50 - 17:45 - 20:30
quinta/sex/seg/ter/quar 14:45 - 17:45 - 20:30 

The Post - A Guerra Secreta LEG sábado 15:45

diAmond mAll (24/02/2018 a 03/03/2018)

FilmE Horários

Trama Fantasma LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua  15:45 - 18:45 - 1:45 

The Post - A Guerra Secreta LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:00

A Forma da Água LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 21:20

Lady Bird: A Hora de Voar LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 13:50 - 16:20 - 19:00

Cinquenta Tons de Liberdade LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:00 - 16:50 - 19:30   22:00

Pantera Negra LEG quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 15:30 - 18:30 - 21:30

 Pantera Negra DUB  sab/ dom 12:30

Viva - A Vida É Uma Festa DUB  sab/ dom 12:00

Pantera Negra LEG 3D quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 17:30 - 20:30

Pantera Negra DUB 3D quinta/sex/sab/dom/seg/ter/qua 14:30

Pequena Grande Vida sab/dom 11:50 - 14:45 - 17:50 - 20:50

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

Piolho acomete mais de 
2 milhões de pessoas por ano

Comum em crianças, problema também podem afetar adultos

A volta do período escolar deixa muitos pais 
em alerta para um problema comum entre 
as crianças: o piolho. A pediculose, nome 
dado a infestação dos parasitas, atinge 

cerca de 2 milhões de pessoas a cada ano. E, ao 
contrário do que muitos pensam, a doença acomete 
também os adultos.

De acordo com a diretora da Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia - Regional Minas Gerais, Michel-
le Diniz, o problema é mais frequente em crianças 
devido ao contato. “Elas ficam muito próximas umas 
das outras e isso é a chave para a transmissão”.

Ela acrescenta que o principal sintoma é a 
coceira, mas, que o problema pode trazer outros 
sinais ou até mesmo ser assintomática. “O piolho 
adulto se alimenta de sangue e resto de pele. Na 
hora que ele faz essa alimentação, acaba gerando 
uma irritação no local. Além da coceira no couro 
cabeludo, a nuca e a região atrás da orelha também 
podem incomodar. Mas há quem não sinta nada ao 
ser acometido pelo inseto”.

A dermatologista informa que existem três 
tipos de piolho mais comuns. “O primeiro que afeta 
a cabeça e é extremamente normal de se pegar. 
Outro que se espalha no pelo do corpo e o último 
que atinge os adultos e se localiza na região genital, 
podendo ser transmitido, inclusive, pela relação 
sexual”.

Ela elucida que, apesar do incômodo, a pedicu-
lose não é grave, mas por ser uma infecção, precisa 
ser tratada. “Se a pessoa não cuidar pode causar 
infecções secundárias. Dificilmente o problema vai 
se curar espontaneamente, é preciso intervenções”.

Os principais recursos terapêuticos utilizados para 
acabar com o pilho são loções ou medicamento via 
oral. A especialista esclarece que é importante que a 
pessoa busque auxílio médico, principalmente se for 
fazer o tratamento medicamentoso. É preciso saber a 
dose correta que, muitas vezes, é medida pelo peso”.

No entanto, segundo Michelle, na grande maio-
ria dos casos, a pediculose é tratada de maneira 
tópica. “Usamos loções, shampoos e também a 
remoção das lêndeas com o pente fino. Vale frisar 
que elas são os ovos e que se não forem removidas, 
a infecção se mantêm, já que elas viram um piolho  
e continuam se reproduzindo. Hoje, a maioria dos 
remédios e produtos matam os dois”.

É comum que as escolas peçam 
para os pais observarem se seus 
filhos estão com pediculose, há al-
gumas que até, inclusive, proíbem 
que as meninas usem cabelos soltos. 
A especialista diz que essa é uma 
maneira de evitar o problema, mas 
que não é 100% confiável. “Com o 
cabelo preso, a chance de contato 
é menor. E para o piolho ir de uma 
cabeça a outra, ele precisa de pro-
ximidade, por isso adultos tem com 
menos frequência”.

Michelle acrescenta que a 
principal maneira de preservação 

é evitar o contato direto com a 
pessoa infectada e seus utensílios 
como pente, presilha, toalha etc. 
É o que tem feito a dona de casa 
Isabela Santos. Ela conta que 
sua filha teve o problema quando 
entrou na escolinha. “Depois de al-
guns meses ela começou a coçar. 
A professora disse que algumas 
alunas estavam tendo os sintomas 
também. Cuidando dela eu tam-
bém peguei. Acabou que fomos 
ao médico e ele nos receitou um 
remédio e loção. Melhorou, mas 
verifico todos os dias”.

É possível evitar o piolho?
Fica a dica

É comum vermos receitas 
caseiras para tratar os piolhos. 
Vinagre e azeite são os principais 
ingredientes usados no combate 
ao parasita. Mas, a dermatologista 
aponta que eles não solucionam 
o problema. “Eles não vão matar 
as lêndeas e piolhos, apenas 
auxiliam a removê-los do couro 
cabeludo e cabelo. É um auxílio 
e não a solução”.

pente fino é aliado no combate ao problema
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Consulte um médico para
receber orientação
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E V E N T O

Quanto mais evoluí-
mos nas análises das 
relações humanas, 
mais percebemos e 

nos indignamos com a força 
negativa e com os efeitos per-
versos da ingratidão. Para os 
católicos como eu não é pos-
sível falar de ingratidão e não 
lembrar daquela passagem 
do Evangelho que não atingiu 
apenas Jesus Cristo, mas to-
dos os seus seguidores.

Narra o Evangelho que 
Jesus curou dez leprosos e 
somente um voltou para agra-
decer pelo feito. Jesus, como 
filho de Deus, tinha a missão 
de nos ensinar e nos motivar 
a praticar as coisas boas, 

inclusive a exercer o perdão 
em sua plenitude. Por isso 
perdoou os ingratos.

A gratidão é um dos sen-
timentos mais nobres que se 
espera de um ser humano. Ser 
grato é uma dádiva daqueles 
que reconhecem uma ação ou 
um benefício recebido, como 
exemplo, a vida. A gratidão 
é a forma mais generosa e 
simples de se retribuir. Ela 
exercita a paz interior e irra-
dia energias positivas. Em 
compensação, a ingratidão é 
o pior dos sentimentos.

No mundo contemporâ-
neo, a gratidão está perden-
do feio para a ingratidão. É 
cada vez maior o número de 

pessoas que recebem e não 
agradecem. O ingrato vive no 
seu mundo, buscando apenas 
seus próprios interesses. 

Para sobreviver nesse 
mundo de trevas e de ingrati-
dão, as pessoas criam antído-
tos. No meu caso, como sou 
um homem de fé, me apego 
em orações e converso com 
Deus. Quando tenho que to-
mar uma decisão importante, 
peço ao Pai Celestial que, se 
aquela decisão for para o meu 
bem, para o bem dos meus 
e, principalmente, se não for 
prejudicar a ninguém, que ele 
a encaminhe. Caso contrário, 
que abra a porta para eu sair. 
Tem dado certo.

AdVogAdo, empresário e conselHeiro benemérito do clube
Atlético mineiro – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

FAbiAno lopes FerreirA

ingratidão, o pior dos sentimentos

os pais devem influenciar na
escolha profissional dos filhos?

Toda criança já ouviu a 
seguinte pergunta: o que 
você quer ser quando 
crescer? As respostas 

podem ser as mais variadas, 
afinal, os pequenos tem uma 
imaginação e tanto. Porém, 
chega uma fase da vida em que 
é necessário decidir qual profis-
são seguir. Alguns vão optar por 
uma carreira mais rentável e com 
um bom salário, enquanto outros 
vão preferir aquela que mais o 
satisfaz. Esse é um momento de 
grande conflito entre os jovens. 

Mas, qual seria o papel dos pais 
durante esse processo de esco-
lha da profissão dos filhos?

Para a psicóloga Elisângela 
Pereira, os pais devem desem-
penhar a função de orientação. 
“Cabe a eles fazer com que 
o jovem busque informações, 
entenda como cada profissão 
funciona, além de colocar esse 
adolescente em contato com 
profissionais da área para que ele 
possa conhecer um pouco mais”. 
Na visão do professor e especia-
lista em gestão educacional, Luiz 
Roberto Martins de Oliveira, os 
responsáveis devem manter um 
diálogo com os filhos. “É natural 

que eles queiram influenciar, mas 
é preciso que tenham consciên-
cia e valorizem aquilo que o filho 
quer fazer. Deixá-lo à vontade 
para escolher, incentivar e mos-
trar os prós e os contras”.

Muitos pais desejam que os 
filhos sigam a sua profissão, o 
que na maioria das vezes pode 
terminar em frustração. “Ele 
pode ficar insatisfeito e seguir 
a mesma carreira somente para 
agradar. Eu já ouvi relatos de 
pessoas que ao formarem, entre-
garam o diploma nas mãos dos 
responsáveis e decidem adotar 
outra profissão. Mas existem 
casos, por exemplo, em que 

o pai é medico e o filho se dá 
bem naquele ambiente e já tem 
uma tendência a fazer o que o 
pai gosta pelo fato dele também 
adorar”, afirma Luiz Roberto. A 
psicóloga reforça que o desejo 
dos filhos deve ser respeitado. É 
importante que esses adolescen-
tes e futuros profissionais façam 
algo que realmente gostem para 
poder fazer bem”.

Ainda segundo a psicólo-
ga, a noção do que a criança 
pretende ser no futuro é muito 
variável. “Algumas desde muito 
cedo escolhem suas profissões 
e seguem firmes nelas o resto da 
vida. Já outros tem mais dúvidas. 

A partir do momento que a crian-
ça começa a ter um certo senso 
crítico ela já pode ter ideias dos 
seus talentos, mas não significa 
que isso não possa mudar na 
fase adulta”, explica.

Quando chegam na adoles-
cência, muitos estudantes, na 
hora de prestar vestibular, já 
precisam escolher determinado 
curso para seguir uma carreira. 
Nesse aspecto, Elisângela cha-
ma atenção que essa decisão 
é tomada em um momento bem 
precoce. “Aqui também entra o 
papel dos pais de mostrar para 
esse adolescente que caso a 
escolha que ele faça não seja a 

mais adequada, ele pode mudar 
isso no futuro. Acho que o deses-
pero dos jovens vem no sentido 
de que não pode errar e ter que 
escolher direito, pois é o que 
você vai fazer o resto da vida”.

O especialista em gestão 
educacional acrescenta que essa 
fase da adolescência é difícil para 
discernir o que se quer. “Não há 
uma maturidade totalmente pron-
ta e existe muita pressão para 
escolher a profissão. Acontece 
de muitos entrarem na faculdade 
e, no meio do primeiro ou segun-
do período, perceberem que não 
é aquele curso que gostariam 
de fazer”.

1º medicina

2º direito

3º administração

4º Engenharia Civil

5º Pedagogia

influências
A advogada Joana 

Marques, de 42 anos, 
conta que nunca ten-
tou influenciar os filhos 
na escolha de suas 
profissões. “Na nossa 

família a maior parte 
é formada em direito. 
Quando chegou a fase 
de prestar vestibular 
chamei cada um para 
conversar e deixei claro 

que eu gostaria que 
fizessem a faculdade 
que tivesse mais a ver 
com eles. Expliquei 
tudo sobre a profissão 
na área de advocacia e 

eles ficaram livres para 
escolher. Hoje tem um 
formado em engenharia 
elétrica e outro que 
pretende se formar em 
educação física”.

cursos mAis procurAdos no brAsil

especialistas afirmam que o papel dos responsáveis deve ser pautado pelo diálogo e orientação
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daniel Amaro

deputAdo reÚne liderAnÇAs

O deputado federal Ademir Camilo (Pode) realizou o Encontro Estadual do Partido Podemos, 
no dia 19, em Belo Horizonte. O evento contou com presença das principais lideranças, como 
prefeitos e vice-prefeitos de Minas Gerais, o governador do Estado, Fernando Pimentel (PT) 
e o mais novo filiado ao partido, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli. À noite, a reunião 

aconteceu na confraria fogão a lenha, a convite do empresário Roberto Gontijo.

Pimentel elogiou o crescimento da legenda

Fabiano Ferreira, ademir Camilo 
e roberto gontijo

durval Ângelo também participou do evento carlos Viana e Ademir camilo

Várias lideranças de minas 
participaram do encontro

governador Fernando Pimentel com 
o deputado ademir Camilo
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loraynne araujo

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

Este ano, o Sesc promove, 
pela primeira vez em nosso 
Estado, o projeto Sesc Con-
fluências, uma oportunidade 
para agentes culturais (artistas, 
críticos, jornalistas, educadores, 
pesquisadores, estudantes, ges-
tores, curadores, etc) debaterem 
o cenário das artes visuais em 
Minas Gerais.

Em encontros 
imersivos colaborati-
vos, os participantes 
irão se reunir em la-
boratórios culturais, 
com mediadores in-
dicados pelo Sesc, 
para o desenvolvi-
mento de projetos 
coletivos construídos 
a partir das necessi-
dades locais. Além 
desses encontros, o 
Sesc Confluências 
prevê, como suporte 
à imersão, cursos, palestras, 
oficinas ou outras consultorias 
indicadas pelos participantes. 
Após esse processo, com diag-
nósticos do cenário artístico de 
Minas, os participantes poderão 
propor a elaboração coletiva de 
um projeto futuro, a ser execu-
tado pelo Sesc.

Entre as possíveis ações a 
serem produzidas pelo progra-
ma estão a organização de catá-
logos, exposições, seminários e 
residências artísticas. O projeto 

irá gerar também uma série de 
informações que auxiliarão o 
Sesc em Minas a promover a 
programação de cada local, bus-
cando ativar a cena e fortalecer o 
campo das artes visuais no país.

Os encontros serão reali-
zados ao longo de 2018, todos 
no Sesc Palladium, em Belo 

Horizonte, com a me-
diação e curadoria de 
Francisca Capolari 
(MG) e Divino Sobral 
(GO). Os participan-
tes do interior rece-
berão do Sesc em 
Minas uma ajuda de 
custo para hospeda-
gem e alimentação 
enquanto participam 
dos debates em BH.

Os interessados 
em participar do Sesc 
Confluências pode-
rão se inscrever no 

site www.sesc.com.br/portal/
site/confluencias/home/, de 26 
de fevereiro a 25 de março. 
São 20 vagas disponíveis. Mais 
informações também podem ser 
acessadas no endereço acima. 
A seleção dos participantes 
será realizada por uma equipe 
formada pelos profissionais de 
artes visuais do Sesc e media-
dores convidados. O resultado 
e o cronograma das atividades 
serão divulgados até o dia 10 de 
abril de 2018.

VocÊ conHece o THETAHEALING?
“Em agosto do ano passado, fui 

a um curso sobre terapias alterna-
tivas. Chegando lá, assisti a uma 
palestra na qual a pessoa falava 
sobre umas coisas estranhas que 
envolviam comunicação com os 
animais. Os relatos clínicos me cha-
maram muita atenção, porque todos 
envolviam lesão medular e reabili-
tação dos pacientes - justamente 
assuntos que são pedras no meu 
sapato! - Se não fosse a presença 
de um veterinário respeitável na 
sala, dizendo que era tudo verdade, 
eu não teria colocado muita fé”. 

Esse é o relato de como a ge-
neticista Camilli Chamone conhe-
ceu o Thetahealing, uma terapia 
alternativa que utiliza técnicas da 
física quântica para entrar em me-
ditação. A especialista nesse trata-
mento Fernanda Pimenta fala que 
com esse método pode-se acessar 
as crenças limitantes herdadas, 
além de todos os registros armaze-
nados do que se experimentou em 
todos os níveis de existência, seja 
o DNA ou o subconsciente. 

“Existem comandos para nos 
libertarmos dessas crenças limitan-
tes e a possibilidade de fazermos 
‘downloads’ de crenças libertado-
ras, ou seja, que nos ajuda a ma-
nifestar nosso potencial e alinhar 
nosso propósito de vida”.

Fernanda acrescenta que as pes-
soas que procuram o Thetahealing 
vão em busca de autoconhecimento 
ou precisam trabalhar algo específico, 
seja relacionado a doenças, traumas, 
distúrbios comportamentais etc. “O 
público que mais procura por essa 
terapia está conectado a evolução es-
piritual, são naturalistas e acreditam 
que somos seres multidimensionais 
e holísticos”.

Além das sessões individuais, 
a especialista também realiza 
encontros com grupos para de-

senvolver a técnica. “A terapia em 
conjunto consiste em meditações 
e abordam o que aquelas pesso-
as trazem, como necessidade de 
curar ou refletir”.

Conexão com os animais 
Além do escaneamento de hu-

manos, Fernanda também realiza 
sessões com animais de estima-
ção. “Normalmente faço a leitura do 
cão que, naturalmente, traz o que 
pode estar espelhando dos seus 
tutores ou algo que estão tentando 
sinalizar do que precisa ser curado 
no contexto em que vive”.

E foi justamente isso que cha-
mou a atenção de Camilli nessa 
técnica. Ela conta que, após ter 
visto a palestra de Fernanda na 
feira, resolveu marcar uma ses-
são para comprovar se realmente 
funcionava. “Eu estava superdes-
confiada. No começo da consulta, 
fiquei calada e deixei ela falar tudo. 
Fernanda me atendeu justamente 
na semana que o meu cachorro foi 
envenenado e quando me permitiu 
permissão para conectar com ele, 
achei estranho, mas deixei. A pri-
meira coisa que me perguntou foi 
‘o que está acontecendo com ele 
que o estômago e intestino estão 
fracos?’”

Além disso, Camilli relata que a 
especialista também comentou que 
seu cão estava se sentindo culpado 
e absorvia o sentimento de luto 
pelo qual a tutora estava passando. 
“Me arrepio só de lembrar. Ela me 
disse que antes de tratarmos essa 
energia do meu cachorro, era ne-
cessário me curar primeiro”.

Após essa consulta, a ge-
neticista conta que já participou 
de dois encontros coletivos e 
uma sessão individual. “As reu-
niões são incríveis! Ouvi relatos 
impressionantes e senti muita 
gratidão no meu coração, por-
que o universo conspirou, muito 

malandramente (como quem não 
queria nada), para cruzar o meu 
caminho com o da Fernanda. 
Abram o coração para o Thetahe-
aling também!”

Experiência pessoal 
A convite de Fernanda, esta 

repórter fez uma sessão de The-
tahealing. A consulta durou mais 
ou menos uma hora e foi um 
momento no qual consegui rela-

xar totalmente. No dia em que fui 
encontrá-la, estava passando por 
um momento difícil no qual tive 
que tomar uma decisão que afetou 
muito a minha vida. Sai de lá com 
o coração mais confortável e as 
energias renovadas. Não sei o que 
ela fez, mas existe uma áurea que 
a rodeia e essa força positiva me 
atingiu no instante que mais estava 
precisando. É difícil explicar o que 
exatamente senti, mas saí disposta 
a fazer diferente.  

Principais benefícios 
do Thetahealing: 

• Autoconhecimento;
• Expansão de consciência; 
• Energização e alinhamento
de chacras; 
• Cancelamento de crenças limitantes
a nível de DnA e subconsciente;
• Instalação de crenças libertadoras
que potencializam a manifestação de 
uma vida próspera e equilibrada a nível 
físico, mental, emocional e espiritual.

serviço: 
O agendamento de con-

sultas com Fernanda Pimenta 
é feito por WhatsApp por meio 
do número (31) 99820-0886. 
Além de atendimentos pre-
senciais, ela também realiza 
via Skype e as sessões indi-
viduais custam de R$ 170 a 
R$ 250. Já as vivências em 
grupo, o valor é de R$ 70. 

terapia alternativa tem conquistado cada vez mais adeptos
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luciana Ferrari lança novo clipe “aí no Whatsapp”
Com sólida experiência no 

mercado musical, a cantora e com-
positora mineira Luciana Ferrari, 
grande aposta do sertanejo univer-
sitário, inicia um novo ciclo em sua 
carreira. A música que marca este 
novo momento é “Aí no Whatsapp”, 
que tem uma pegada do arrocha, 
com um tempero especial da voz 
marcante da artista. A canção faz 
parte do álbum “Tudo Pra Você”, 
que conta com 11 faixas autorais 
da artista.

O clipe de “Aí no Whatsapp”, 
com a direção e roteiro de Amós 
Rodrigues, em conjunto com a Lu-
ciana, conta a história de uma mu-
lher que mandou uma mensagem 
pelo aplicativo de mensagens e o 
destinatário teria visualizado e não 
respondido. “A intenção é brincar, 
se divertir e mostrar que as pessoas 
estão dependentes do Whatsapp, 
mas esquecem de viver de verdade, 
fora do aplicativo”, explica a artista, 
que revela ainda que a história é 
real e aconteceu com ela.

O processo de criação do clipe foi 
em conjunto. Por mais que seja ser-
tanejo universitário e apresente uma 
situação que envolve tecnologia, Lu-
ciana queria imprimir sua identidade 
no trabalho. Por isso, fez apenas duas 
exigências ao diretor do clipe: que as 
locações das gravações fossem em 
ambiente rural, que é uma caracte-
rística dela, e que o clipe tivesse um 
final feliz. “Aí no Whatsapp foi criada 
há cerca de 2 anos após uma experi-
ência pessoal. Eu queria brincar com 

isso e fiz a música para me divertir. 
Durante as gravações, eu escolhi o 
ator para ser o meu, digamos, boy 
magia, pois eu queria alguém mais 
alto que eu, já que eu sou bem alta, e 
também passar a imagem do cowboy 
bruto do interior”, conta.

sobre luciana Ferrari
A história de Luciana na mú-

sica começou bem cedo, aos 5 
anos. “Eu brincava de programa 

de auditório, subia em cima de 
banco para colocar o som para 
tocar e fazia uma festa em casa”, 
relembra.

A cantora e compositora come-
çou a escrever bem cedo, aos 12 
anos, os seus primeiros poemas. 
Já aos 13, suas primeiras músicas 
foram criadas. Hoje, Luciana tem 
o seu trabalho voltado para o ser-
tanejo. Ainda na adolescência, a 
cantora decidiu que o seu objetivo 
de vida seria viver de música.

O ambiente interiorano é 
uma paixão, tanto que ela que 
faz questão de não perder suas 
raízes. “Coloco elementos do 
campo em meu trabalho, pois 
amo aquele clima gostoso de 
boa conversa ao lado do fogão 
a lenha, observar as estrelas, 
sentir o cheirinho de terra mo-
lhada… Acredito que desta forma 
consigo gerar uma identificação 
com quem ama a roça como eu”, 
revela a artista.

Compositora mineira luciana Ferrari
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sesc propõe debate sobre 
as artes visuais em minas

Sesc
Confluências

abrirá
inscrições

gratuitas a
partir de 26
de fevereiro
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Desde o dia 9, os integrantes 
da Guarda Municipal de Juiz de 
Fora (GM) estão sendo armados 
com novas unidades de pistolas 
elétricas incapacitantes (PEI). O 
armamento faz parte dos itens 
de proteção pessoal utilizados 
pela tropa desde 2016, com 
renovação do conjunto, como 
medida de garantia de eficiência 
do equipamento. Das 49 unida-
des que estavam em uso, muitas 
já apresentavam algum tipo de 
problema. Todas foram recolhi-
das pela empresa fornecedora e 
substituídas por novas.

O equipamento é permanen-
temente monitorado, através de 
sistema de leitura digital (Datakit). 
Esse dispositivo registra o uso 
das PEIs, computando todos os 
disparos feitos, detalhando o 
horário e até o tempo de aciona-
mento. Por se tratar de material 
eletrônico, muito sensível, as prin-
cipais avarias detectadas foram 
falha elétrica, com ausência de 
corrente durante o teste de cen-
telha. Assim, como consequência, 
o equipamento não ligava.

 “Depois de idas e vindas de 
um representante da empresa, 
que recolhia armamentos num dia 
e quando vinha fazer a entrega já 
tinha outros à sua espera, conse-
guimos negociar com a Condor 
(fornecedora) a renovação, por 
completo, das armas”, explicou 
a comandante da GM, Emilce 
de Castro.

Em um ano de uso, com-
pletado em dezembro de 2017, 
houve apenas três casos em que 

foi necessário o uso do choque, 
quando, apenas por contato, o 
agressor foi imobilizado, sem ne-
cessidade do disparo de dardos 
para emissão da corrente elétrica. 
“Tal conduta está plenamente de 
acordo com o treinamento e o es-
calonamento do uso da força pelo 
agente de segurança pública, 
definido no Manual de Uso Pro-
porcional da Força”, esclareceu a 
comandante.

A PEI é classificada como 
armamento menos letal e seu 
uso é controlado pelo Exército 
e autorizado pela Lei Municipal 
nº 13.167, sancionada em 2015. 
Para seu porte, toda a tropa 
recebeu treinamento teórico e 
prático. Aspectos de seguran-
ça no manuseio do material, 
distância mínima obrigatória, 
área a ser alvejada e proce-
dimentos em caso de disparo 
foram alguns destes. Na parte 
prática, os guardas ainda se vo-
luntariaram para sentir na pele 
a potência do choque: forma 
de garantir o uso consciente do 
equipamento.

Ao ser disparada a pistola 
emite dois dardos - com polos 
positivo e negativo – que, ao acer-
tarem o alvo, continuam ligados à 
arma por fios metálicos, ocasio-
nando o fechamento do circuito 
de energia, denominado arco 
voltaico, conduzido pelos fios. A 
pessoa então perde, por algum 
tempo, o controle da musculatura. 
A pistola conta ainda com mira 
laser, lanterna e trava, para evitar 
disparos acidentais.

rAposos VoltA Ao mApA do turismo mineiro

O resgate dos eventos tradicionais e a 
criação da Feira Cultural Artes em Nos-
sas Mãos, contribuiu para o retorno de 
Raposos ao Mapa do Turismo. 

A Secretaria Municipal de Administração, 
por meio da Divisão de Patrimônio, realizou 
um minucioso trabalho de regularização e atu-
alização da carga patrimonial do município com 
o controle dos bens existentes, transferências 
entre setores e baixa dos inservíveis/leiloados 
em anos anteriores.

Em 2017 todos os bens imobilizados da 
cidade foram inventariados e sua situação 
foi ajustada no sistema de informática pos-
sibilitando desta forma a identificação dos 
bens em uso e sua real localização, bens 
danificados, bens furtados (com Boletins 
de Ocorrência da época do furto) e bens 
desaparecidos, ou seja, que estão em locais 
incertos e não sabidos.

A modernização da gestão do patrimônio 
do município possibilita diversos controles, 
valoriza os investimentos realizados ao longo 
dos anos e auxilia na proteção do patrimônio 
público.

A Secretaria Municipal de Administração im-
plantou no ano passado técnicas de negociação 
nos processos licitatórios e nos de compras, 
agilizando as aquisições, mantendo os almoxa-
rifados abastecidos e garantindo a continuidade 
das prestações de serviços aos munícipes e as 
demandas de todas as secretarias.

O resultado foi a economia de mais de 
R$ 395 mil comparando-se com as licitações 
e compras realizadas em anos anteriores. A 
maior transparência dos processos licitatórios 
aliada a formulação de editais que atendam 
aos interesses da municipalidade garantiram 
a ampla concorrência entre os diversos for-
necedores, propiciando a aquisição de bens, 
produtos e serviços de maior qualidade e 
melhor preço.

realizações
Transformar o departamento de pessoal 

(DP) do município de Raposos em departa-
mento de recursos humanos é uma das metas 
da Secretaria Municipal de Administração, pois 
além de ser um mero responsável pelo cálculo 
dos salários o setor passará a proporcionar o 
treinamento necessário para que os servido-
res possam realizar suas funções e identificar 

as lideranças e a necessidade de benefícios, 
garantido assim, que todos estejam cumprindo 
as suas tarefas, satisfeitos com as condições 
de suas ferramentas e do seu local de trabalho. 

A partir do ano passado o sistema de 
folha de pagamento passou a ser 100% 
automatizado sem a intervenção manual na 
digitação dos valores a serem pagos aos 
servidores e agentes políticos. Agora a folha 
de pagamento é calculada e os valores são 
enviados automaticamente ao banco, que 
realiza os créditos diretamente nas contas 
dos servidores o que melhora  na agilidade 
do processo e na diminuição dos erros que 
ocorriam anteriormente.

Os resultados já começaram a acontecer e 
são perceptíveis a todos que usam os serviços 
do DP da prefeitura.  O aumento da assertivida-
de, produtividade e velocidade  no atendimento 
já são uma realidade e os números mostram 
isso. Em 2017 o DP atendeu a 115 requerimen-
tos contra apenas 66 em 2016, o que mostra um 
aumento de 42,6% no atendimento ao servidor. 
O número de requerimentos pendentes caiu 
para 21 em 2017 enquanto no ano anterior 
foram deixados 48 requerimentos pendentes, 
ou seja, uma queda de 68,18% nas pendências 
de requerimentos registrados pelos servidores 
ao DP da prefeitura.

saúde 
Em menos de um ano foram adquiridas no-

vas ambulâncias, carros, novos equipamentos 
para fisioterapia, laboratório de análises, clínicas 
inauguradas, remédios, médicos especialistas, 
entrega da reforma do posto de saúde, PSF’s 
com atendimento diferenciado (coletas de 
sangue). 

Depois de mais de 4 anos de espera, 22 
pacientes em sua maioria idosos, conseguiram 
finalmente fazer a cirurgia de catarata. “Depois 
de muito trabalho, conseguimos mais essa 
conquista para a saúde da população”, disse o 
prefeito Serginho da Bota (PSB).  

“Há mais de 5 anos eu descobri que sofria 
de cataratas e há 3 estava aguardando para 
operar. Graças ao prefeito e a Secretaria de 
Saúde minha visão está bem melhor”, disse o 
aposentado José do Carmo. 

Em parceria com o Instituto Yara Tupinambá 
e Anglo Gold Ashanti, o posto de saúde recebeu 
uma completa reforma e é considerado referên-
cia na região. 

Com o objetivo de oferecer um atendimento 
de qualidade, a prefeitura inaugurou um novo 
laboratório de análises clínicas e comprou 
novos e modernos equipamentos para o setor 
de fisioterapia.

Agora a folha
de pagamento é
calculada e os
valores são
enviados
automaticamente
ao banco

atual administração tem investido na infraestrutura do município
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e d u c a c a o . m g . g o v . b r

Para o Governo de Minas Gerais, educação 
é prioridade. Com diversidade e inclusão, 
estamos escrevendo uma nova história.

  Mais de 150 mil alunos na Educação Integral e Integrada.

  Concurso público: 16 mil vagas para professores.

  Nomeação de 50 mil novos servidores.

  Crescimento de 150% na oferta de cursos técnicos.

  480% de aumento dos investimentos em Educação Profissional.

  Reajuste de mais de 46% nos salários dos trabalhadores 
da Educação.

  O melhor índice de leitura do Brasil na Avaliação 
Nacional de Alfabetização.

  Um dos melhores Estados em escrita e matemática 
no Ensino Fundamental.

“ A ESCOLA 
REPRESENTA 
O MEU 
FUTURO.”
Luane Martins, aluna da Escola Estadual 
Ruth Brandão de Azeredo.

VOLTA ÀS AULAS 2018
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe advogado & Jornalista

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

nanorrobôs de dnA. Um grande passo foi 
dado nonomedicina para combater o câncer. 
Cientistas projetaram com sucesso nanorrobôs 
de DnA que são injetados e, uma vez dentro do 
corpo, são programados para procurar tumo-
res e destruí-los em até 48h. O experimento foi 
feito por pesquisadores da Universidade (ASU), 
em colaboração com Centro nacional de nano-
ciência e Tecnologia, da Academia Chinesa de 
Ciências. Os testes aconteceram primeiro em 
mamíferos, utilizando modelos de câncer de 
mama, melanoma, ovário e câncer de pulmão. 
O resultado foi publicado na revista natures 
Biotechnology. (Fonte: O Tempo)

boa alternativa. Além da opção de abrir 
uma empresa tradicional é possível optar pela 
modalidade de Microempreendedor individual 
(MEI) que é o empresário individual e logo, 
sem sócios, com receita bruta anual de até 81 
mil e um funcionários. Foi o que decidiu fazer, 
em outubro, Carolina Barra Palmeiri. Ela tem 
uma agência de viagens home office, a Rota 
Violeta Viagens e Experiências. Ela conta que 
aproveitou a experiência de mais de 10 anos em 
operadoras de turismo e procurou informações 
no Sebrae. (Fonte: O Tempo)

Espancador de mulheres. Diplomata acu-
sado por agressão e até estupro de mulheres 
se queixa por não ter tido benefícios nas pro-
moções da carreira. Renato de Ávila, continua 
impune, mas obteve da Justiça Federal uma 
decisão inusitada: a suspensão das promoções 
por merecimento no Ministério das Relações 
Exteriores. Renato exultou no Twitter, lembran-
do que foi ele quem se representou junto ao 
Ministério Público Federal. (Fonte: Mídia News)

c A n A l   A b e r t o

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

12º ediÇÃo do sAlÃo do turismo

cHuVAs de FeVereiro

mcdonAlds mudA mclAncHe Feliz

Minas Gerais receberá a 12ª edição do 
Salão do Turismo, que será realizada no 
dia 16 de março de 2018, no Dayrell Hotel 
e Centro de Convenções, das 9h às 19h. 
Após a abertura, serão ministradas palestras 
relacionadas aos negócios do turismo e no 
encerramento do evento será servido um 
coquetel para participantes. Caravanas de 
várias cidades mineiras estarão presentes 
na feira. O evento conta com a participação 
da hotelaria, operadoras de turismo, com-
panhias aéreas, locadoras e outros segui-
mentos do setor de turismo e hospitalidade. 
O evento é uma realização do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte (Sindhorb-BH), a Associação 
Mineira de Bares, Restaurantes, Hotéis e lan-
chonetes (Amibar), a Federação de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Estado 
de Minas Gerais (Fhoremg), em parceira 
com a Associação Brasileira de Agências de 
Viagens de Minas Gerais (ABAV-MG).

A chuva veio com força no início do mês, 
sumiu durante o Carnaval, mas até agora 
choveu o que era esperado para fevereiro. O 
período chuvoso, no geral, tem correspondi-
do com a expectativa. Em dezembro ficou um 
pouco acima da média histórica (330 mm), o 
que compensou o mês de janeiro, que ficou 
abaixo (116 mm). Mas em fevereiro, pode-
mos esperar que as chuvas voltem a partir do 
dia 22 e sigam até o dia 28, atingindo média 
de 296 mm, segundo os meteorologistas.

O Mc Donalds anunciou que vai mudar 
o seu combo infantil, Mc Lanche saudável. 
A meta da rede é implantar as mudanças em 
seus principais mercados no mundo até 2022. 
A empresa pretende adaptar o cardápio para 
que tenham no máximo 600 calorias e menos 
650 mg de sódio, além de limitar em menos de 
10% das colorias referentes a gorduras satura-
das e adição de açúcar. (Fonte: Jornal Metro)

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

Fabriciano reúne 4 mil pessoas
na Campanha da Fraternidade

Coronel Fabriciano realizou 
no dia 18, um grande even-
to de abertura da Campa-
nha da Fraternidade 2018. A 

prefeitura da cidade, que tem como 
meta de governo a prevenção de 
todas as formas de violência e 
ações que promovam a segurança 
e bem estar social, aderiu à cam-
panha: “Fraternidade e superação 
da violência - Em Cristo somos 
todos irmãos (Mt 23,8)”, da Con-
federação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

A abertura aconteceu no Santu-
ário Nossa Senhora da Piedade, no 
bairro Córrego Alto, um dos locais 
mais visitados pelos católicos. O 
prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB) 
e o secretário de governança do 
Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Cultura, Leandro Xin-
gó – Xingozinho, participaram 
da celebração e reafirmaram o 
apoio do poder público à Diocese 
Itabira-Fabriciano para que o tema 
em pauta se efetive em ações prá-
ticas no município.

O prefeito destaca as ações 
da administração municipal para 
combater a violência na cidade. 
“Temos atuado em parceria com a 
Polícia Militar e pudemos constatar 
que os índices de violência em 
nossa cidade já diminuíram. Por 
outro lado, investimos em proje-
tos voltados para a infância. Nós 
sabemos que os resultados vêm a 
longo prazo, mas acreditamos que 
podemos salvar muitas crianças da 
marginalidade dando a elas oportu-
nidades hoje, de brincar, estudar e 
ter uma profissão”, conclui.

O secretário Xingó completou 
dizendo que todas as formas de 
violência, e não só a física, devem 
ser coibidas. Mas para o sucesso 
e o bem de todos, é preciso que 
a comunidade em geral abrace a 
causa e pratique a ações justas e 
respeitosas com o seu próximo no 
dia a dia. “É oportuna discussão le-
vantada pela CNBB, ainda mais na 
atual conjuntura que vive o Brasil. É 
um tema que envolve todos e nos 
pede um olhar especial, repensar 
as atitudes e como posso colabo-
rar. Não podemos deixar que uma 
minoria – a que pratica a violência 
– sobreponha a grande maioria, 
que busca o bem”, pontua.

A missa reuniu milhares de fiéis 
e envolveu as Paróquias de Coronel 
Fabriciano e região. A missa foi presi-
dida pelo Vigário Episcopal da Diocese 
Itabira-Fabriciano, Padre Pascifal, que 
também atua na Igreja Católica do 

Timirim, em Timóteo. No Vale do Aço, 
a programação da Campanha da Fra-
ternidade contará com missas, fóruns 
de discussões, grupos de debates 
etc. Para participar, basta procurar a 
Paróquia mais próxima e se informar 
sobre o calendário de atividades.

 

não à violência
A Campanha da CNBB deste 

ano fala sobre “Fraternidade e 
superação da violência. A mobili-
zação aponta, principalmente, os 
altos índices de mortes violentas no 
país. Em 2016, o Brasil teve sete 
casos de mortes violentas por hora, 
totalizando 61.619 registro só na-
quele ano – um aumento de 3,8% 
em relação a 2015. Os dados são 
do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, lançado em 2016. 

A campanha também lança uma 
reflexão não apenas a violência físi-
ca, mas todo o conjunto de agres-
sões contra a vida humana que são 
praticadas, a cada dia, sobretudo 
contra os menos favorecidos.

O vigário da Diocese Itabira-
-Fabriciano, Padre Aloísio, que 
também participou da missa de 
abertura da Campanha ressalta 
que a “Cultura de Paz” é uma busca 
incessante da Igreja Católica. “A 
cultura de paz é uma construção 
coletiva da sociedade, e passa 
pela tomada de consciência da 
violência, em todas as suas formas. 
A Campanha da Fraternidade lança 
luzes sobre o tema e promove as 
discussões. Mas é fundamental o 
envolvimento de todos nesta ca-
minhada”, finaliza o Padre Aloísio.

dr. marcos Vinicius e padre pascifal

7º FestiVAl do jApÃo em minAs

No ano em que comemo-
ram-se os 110 anos da 
imigração Japonesa no 
Brasil, Belo Horizonte 

recebe o 7º Festival do Japão 
em Minas, maior celebração da 
cultura japonesa no Estado. O 
evento acontece no Expominas, 
de 23 a 25/02, e apresenta uma 
programação que inclui tradições, 
culinária, artes marciais, música 
e celebrações típicas. O Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac 
participa de mais uma edição, 
oferecendo atividades de lazer, 
oficinas gratuitas, entre outras 
atrações.

O público poderá participar de 
oficinas de culinária japonesa ofe-
recidas gratuitamente pelo Senac, 
com o chef Michel Abras, professor 
da graduação tecnológica em 
Gastronomia da instituição. Ele irá 
conduzir o preparo de pratos típi-
cos como Okonomiak, Sukiyaki e 
Yakimeshi. “As pessoas conhe-
cem muito o sushi e o sashimi, 
mas a gastronomia japonesa é 
muito rica e nós vamos mostrar 
outras receitas que também são 
muito populares e saborosas”, 
conta Michel. A prática acontece 
no SenacMóvel, a carreta escola 
adaptada para o ambiente de 
cozinha.

No estande da Fecomércio, 
serão oferecidas informações sobre 
produtos e serviços direcionados 

a empresários como assessoria 
econômica, jurídica e em negócios 
internacionais. Também haverá 
atividades exclusivas para crian-
ças, entre elas o Espaço Lazer, 
promovido pelo Sesc, que contará 
com brincadeiras, oficinas, jogos re-
creativos, eletrônicos e desportivos. 
Os pequenos ainda poderão fazer 
pintura facial e se divertir na cama 
elástica e nos brinquedos infláveis.

Festival 
O Festival do Japão em Mi-

nas tem a proposta de divulgar 
a cultura japonesa e promover 
o intercâmbio social, cultural 
e econômico entre esses dois 
países. O evento, que já se con-
solidou no calendário mineiro, 
é uma iniciativa da Associação 
de Cooperação em Ciência 
e Tecnologia Brasil-Japão e 
do Escritório do Cônsul Geral 
Honorário do Japão em Belo 
Horizonte.

Os ingressos para o Fes-
tival do Japão em Minas po-
dem ser adquiridos no local, 
sendo R$ 16 a inteira e R$ 8 a 
meia-entrada para menores de 
12 anos, estudantes e idosos. 
Informações sobre o evento 
no www.festivaldojapaominas.
com.brChef michel abras
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presidente dA rede itAtiAiA de rádio
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EmanuEl CarnEiro

o seu consórcio multibrasileiro

Rally: minas volta para o 
calendário das competições
Conceição do Mato Dentro irá sediar provas em março

Conceição do Mato Dentro 
(MG), localizada a 167 
km da capital, agora faz 
parte da agenda dos cam-
peonatos Brasileiros de 

Rally Cross Country e Rally Baja. 
Devido a sua geografia e belezas 
naturais, a cidade receberá o Rally 
Minas Brasil entre os dias 09 e 11 
de março. Uma das novidades é 
que a disputa também valerá pela 
etapa de abertura do Campeonato 
Mineiro de Rally. 

Segundo o CEO da Rally-
makers Fernando Bentivoglio, 
serão 2 dias de provas em um 
percurso de 150 km cada, com 
trajeto cronometrado. O roteiro 
montanhoso oferecerá todas as 
variáveis que este tipo de relevo 

pode proporcionar. “Há a largada 
e chegada controlada por fotocé-
lula, desta forma é feita a soma do 
tempo dos 2 dias para determinar 
o vencedor da prova nas diversas 
categorias”.

Ele explica que são premiados 
os classificados até o 5º lugar de 
cada categoria e até o 3º colocado 
no tempo geral do rally entre as 
diversas classes: motocicletas, 
quadriciclos, UTVs (Utility Task 
Vehicle, sigla em inglês) e carros. 
“Dentro de cada classe há cate-
gorias que separam os veículos. 
Não há premiação em dinheiro, e 
sim troféus”.

A expectativa é que mais de 
100 competidores se inscrevam 
para o campeonato. “Além do 
relevo que irá proporcionar uma 
prova especial, pois enxergamos 
aqui um lugar para disputa de 

padrão internacional, a cidade já é 
conhecida por fazer parte do roteiro 
de turismo de aventura que irá pro-
mover bons momentos de lazer aos 
competidores e o público. Por meio 
do esporte conseguimos mostrar o 
que o Brasil tem de melhor, já que 
ele fomenta o turismo”, diz. 

O piloto Marco Antônio Pereira, 
atual campeão mineiro na catego-
ria das motos, também vai partici-
par do campeonato. Ele conta que 
pratica o motociclismo off-road há 
23 anos. “Já fui campeão mineiro e 
brasileiro da modalidade. Mas me 
encontrei mesmo no rally em 1999 
quando participei de uma prova na 
Serra do Cipó, o Baja Cipó 1000, no 
qual fui o melhor brasileiro na pro-
va na categoria super production 
(que era para pilotos profissionais 
e estrangeiros), mas sou semipro-
fissional”. 

Hoje, ele compete na categoria 
production, para pilotos semipro-
fissionais. “Tendo como base a 
marca internacional, considero que 
a minha melhor foi nesta de 1999, 
pois estava competindo em uma 
categoria superior e tive um resul-
tado ótimo. O último ano foi bem 
legal, 2017 fui campeão mineiro 
de rally e brasileiro de production. 
Além disso fui vice-campeão do 
rally dos Sertões”. 

Em relação ao Rally Minas 
Brasil, Marco conta que já está se 
preparando. “Conceição do Mato 
Dentro é um lugar muito bom. Ia lá 
quando era mais novo para fazer 
trek, escalar, caminhar e passear. 
Estou ansioso para fazer essa 
prova. A expectativa é a melhor 
possível, porque estou indo para 
brigar pela vitória na categoria 
motos”.

Estrutura
O evento será realizado dentro 

dos padrões exigidos pela regu-
lamentação das Confederações 
dos Desportos e pelas legislações 
pertinentes. “A Rallymakers é au-
torizada e fez todo o levantamento 
em conjunto com as equipes das 
Secretarias de Turismo e de Meio 
Ambiente da cidade. A prefeitura 
está engajada”.

O parque de apoio será monta-
do no aeroporto de Conceição do 
Mato Dentro, que está situado na 
área urbana. Isso facilitará o aces-
so da população ao evento para 
que tenham contato com o esporte, 
bem como dos participantes, com 
os serviços essenciais, a exemplo 
de postos de combustível, oficinas, 
restaurantes e hotéis.

 

Esporte arrojado
Bentivoglio diz que não se sabe 

ao certo o número de adeptos ao 

esporte, mas estima que supere 
mil. “Como o rally possui muitas 
vertentes, temos a impressão que 
existem cerca de mil pilotos, uns 
200 competidores e pelo menos os 
100 melhores estarão na prova de 
abertura. Posso dizer que é a clas-
se mais arrojada da modalidade de 
esporte a motor off-road”.

O CEO diz ainda que quem 
tem interesse em ingressar neste 
esporte o valor depende do veículo 
escolhido. “Se for uma motocicleta, 
por exemplo, é possível iniciar com 
um investimento que pode variar 
entre R$ 15 e R$ 20 mil mais o 
equipamento de segurança pesso-
al. Já um carro protótipo com pa-
drão internacional pode custar até 
R$ 1,5 milhão. É uma gama muito 
grande. Hoje, a classe que mais 
cresce são as UTVs que estão na 
faixa de R$ 130 mil”.

Os equipamentos podem ser 
facilmente encontrados em territó-
rio nacional. “Nem tudo é fabricado 
aqui, mas é possível encontrar 

tudo”. Além do equipamento, Ben-
tivoglio aponta que o condicio-
namento físico é importante para 
conseguir uma boa colocação na 
prova. “Na nossa modalidade além 
da questão técnica e equipamen-
tos de ponta, a condição física do 
competidor conta muito”. 

Por fim, em relação a visibi-
lidade do esporte ele afirma que 
estão passando por um momento 
promissor devido a duas conquistas 
inéditas. “O Brasil é bicampeão no 
Rali Dakar – um dos mais difíceis do 
mundo – nunca tínhamos consegui-
do um título na classe de UTV. Des-
ta forma, o esporte tem ganhado 
uma motivação extra e espaço que 
ainda não havia alcançado”, finaliza.

inscrições abertas

As inscrições podem ser
realizadas por meio do site
www.rallymakers.com.brAdrenalina é garantida para os competidores dessa categoria

utV é um tipo de carro que tem ganhado espaço nas competições
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la Bestia: Cruzeiro apresenta marca
que será utilizada na Libertadores

O início da Copa Libertadores 
de 2018 já está batendo à porta. 
Dono de duas taças, a Raposa 
inicia a busca de seu terceiro título 
do torneio no fim deste mês. Para 
celebrar a nova participação do 
clube na competição continental, 
o Cruzeiro lançou a marca “La 
Bestia”, que será utilizada desde 
em campanhas nos canais de 
comunicação a até produtos que 
serão comercializados, além de 
outras iniciativas.

A nova marca traz de volta uma 
máxima que foi eternizada durante 
as décadas de 1980 e 1990 em 
toda a América do Sul. Nesta épo-
ca, o clube foi considerado por toda 
a imprensa como a equipe mais 
temida e quase imbatível.

nação azul
O apoio incondicional exercido 

pela imensa torcida celeste foi e é 
fundamental para que o Cruzeiro 
siga sendo um dos maiores clubes 
de toda a América. Seja dentro dos 
estádios, nos bares, residências ou 
em qualquer local, sempre haverá 
um entre os mais de 9 milhões de 
apaixonados acompanhando o 
Pentacampeão da Copa do Brasil.

Com o grande elenco formado 
e todas as iniciativas realizadas 
pela gestão do presidente Wagner 
Pires de Sá, acompanhado do 
vice-presidente de futebol, Itair 
Machado, e pelo vice-presidente 
executivo, Marco Antônio Lage, 
a parceria com o torcedor cinco 
estrelas ficou ainda mais evidente. 
Com pouco mais de um mês de tra-

balho da nova diretoria, o programa 
Sócio do Futebol saltou de 37 mil 
cruzeirenses adimplentes para 
quase 50 mil. Nos quatro jogos da 
Raposa no Mineirão, 150.225 tor-
cedores azuis estiveram presentes.

Para esta edição da Libertado-
res, a diretoria preparou um super-
pacote de ingressos com preços 
mais baixos em relação aos pratica-
dos por outras equipes para jogos 
do torneio. Com exclusividade para 
os sócios e descontos que chegam 
a até 50%, o pacote fez com que 
fossem registradas mais de 3 mil no-
vas adesões ao programa somente 
com uma semana de anúncio, pas-
sando de 45 mil para 48 mil sócios 
do futebol adimplentes.

“Sem dúvida nosso principal 
patrocinador é o torcedor cruzei-
rense. Planejamos o lançamento 

de forma que a torcida realmente 
abraçasse o clube. O resultado 
foi bastante expressivo visto que 
tivemos muitas adesões somente 
nos primeiros dias de divulgação. 
Temos acompanhado que a quan-
tidade de sócios tem aumentado e 
esperamos que esses pacotes se 
esgotem para que a Nação esteja 
nos jogos no Mineirão participando 
e fazendo a festa”, afirmou Marco 
Antônio Lage.

A comercialização do Pacote 
Libertadores é exclusiva para 
sócios do futebol e começou a ser 
feita no dia 20, pelo site www.socio-
dofutebol.com.br ou pelo aplicativo 
oficial do Cruzeiro. Para adquirir, é 
necessário que app seja atualizado 
e que o sócio esteja adimplente 
nos dias dos jogos. Fonte: Site 
Cruzeiro.

presidente e vice-presidente executivo apresentaram a marca
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neymar X Cristiano ronaldo
Em dezembro de 2011, em 

Yokohama, no Japão, houve a 
decisão do Mundial de Clubes 
entre Barcelona e Santos. A 
imprensa brasileira não se 
cansava de anunciar o duelo 
Neymar x Messi.

Neymar jogava no time co-
mandado por Muricy Ramalho e 
tinha como companheiros, entre 
outros, Ganso, Arouca, Dracena 
e Henrique. O Barcelona de Pep 
Guardiola jogava com craques 
conhecidos, como Piqué, Puyol, 
Iniesta, Xavi e Messi (o melhor 
em campo). O resultado foi uma 
goleada de 4x0 dos espanhóis, 
com Neymar jogando mal e 
tentando resolver tudo sozinho.

No último dia 14, houve uma 
história parecida. O mundo não 
parou de falar do duelo entre 
Paris Saint Germain e Real 
Madrid, no Santiago Bernabéu, 
pela Liga dos Campeões. No-
vamente, para os brasileiros 
deslumbrados, seria a prova de-
finitiva de que Neymar é melhor 
que Cristiano e já merece há 
muito tempo o título de melhor 
do mundo.

O português decidiu o jogo, 
mostrou toda a sua capacidade 
de golear nos momentos decisi-
vos, mesmo já batendo na casa 
dos 33 anos de idade.

Neymar foi chamado de 
“Neymal” pela imprensa euro-
peia e recebeu como média a 
nota 4 pela atuação.

Muita gente ainda pensa 
que o Brasil tomou de 7x1 
da Alemanha, no Mineirão, 
porque Neymar não estava 
em campo.

Resumo da história: como 
não temos hoje, entre os joga-
dores brasileiros que atuam aqui 
ou no exterior, nenhum com as 
qualidades de Neymar, criou-se 
em torno dele a mística de que 
o Real Madrid compra votos 
para eleger Cristiano Ronaldo, 
o melhor do mundo.

O aviso que chega neste 
momento da atuação de Ney-
mar no PSG é que a sua fama 
de menino mimado está cada 
vez mais visível e o seu egoís-
mo em campo, desconhecendo 
o futebol coletivo, imaginando 
resolver tudo sozinho, merece 
uma advertência (quem sabe 
do Tite).

O Brasil vai precisar muito 
dele na copa da Rússia por 
ser um fora de série e precisar 
colocar um título mundial no seu 
currículo. O jogo Real Madrid 
3x1 PSG e o show de Cristiano 
Ronaldo baixam a bola dos nos-
sos ufanistas. Neymar é muito, 
mas não é tudo.
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http://click.presskit.com.br/?usuid=641001&urlid=424427&url=http%3A//www.rallymakers.com.br
http://www.sociodofutebol.com.br/
http://www.sociodofutebol.com.br/

