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comércio deVe FAturAr
com A coPA do mundo
cercA de r$ 1,5 bilhão

A C o p a  d o 
Mundo é na 
Rússia,  mas 

quem ganha é o Bra-
sil. Isso porque o co-
mércio varejista deve 
arrecadar aproximada-
mente R$ 1,5 bilhão. O 
segmento que mais se 
destaca é o de eletrô-
nicos e eletrodomés-
ticos, cerca de 49,4% 
do faturamento será 
proveniente da venda 
de aparelhos de TV. 
economiA – PÁginA 5

Em pleno 2018, as mulheres são rejeitadas em seleção de emprego 
simplesmente por serem mulheres, ainda. Segundo pesquisa, 46% das 
entrevistadas confessam ter sentido isso na pele. O fato de se ter filhos ou 
manifestar o desejo de engravidar piora o quadro.

A deputada federal do PCdoB Manuela d’Ávila (foto), do Rio Grande do 
Sul, almeja a Presidência da República com objetivo de resgatar o Brasil das 
crises econômica e política.

Mulher sofre preconceito 
no mercado de trabalho

Prefeitura de JF promove
operação tapa-buraco

manuela d´Ávila diz que 
candidatura à presidência é 
fruto das crises brasileiras

deu brAnco?

D
iv

ul
ga

çã
o

Cresce a busca por 
empresas que tiram

o nome do SPC
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Minas Gerais 
já é 2º polo
tecnológico
do Brasil

Programa de eficiência
energética projeta a

cemig nacionalmentees
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sem o jeitinho brasileiro
A classe política está pavorosa diante dos primeiros números, apresentados 

por especialistas, em relação à expectativa do custo das campanhas eleitorais, es-
pecialmente, para quem almeja ingressar no certame neste ano de 2018. A Justiça 
Eleitoral, em todas as suas instâncias, tem demonstrado garras afiadas no sentido 
de coibir quaisquer tipos de descomedimentos, até porque, em caso de desrespeito 
aos preceitos legais, quem fica com o resultado negativo por conta da aplicação da 
lei, é o próprio infrator, no caso, o candidato.

Do alto de sua sabedoria, Clarice Lispector já disse, em uma de suas famosas 
frases: “O óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada”.

Agora, dizemos: o financiamento empresarial está proibido no Brasil. Mas, até 
agora, os pré-candidatos não querem assimilar essa realidade. Não ambicionam, 
como diz a escritora, enxergar o que é obvio. Por certo, alguns irão refletir sobre a 
possibilidade de aplicar o propalado jeitinho brasileiro, qual seja, esquecer de propó-
sito da lei que proíbe tais ações para encontrar algum tipo de brecha por onde possa 
receber alguma pecuniária ajuda. Mas, para barrar essas supostas “espertezas”, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Minas, está desenvolvendo uma série de ações 
e muitas delas são ligadas ao mundo digital, para analisar a postura e os atos dos 
candidatos, em tempo real, mediante o recebimento de denúncias. Quando o assunto 
exigir, o TRE utilizará de pronto do auxílio da Política Federal, já devidamente instruída 
no sentido de providenciar as medidas cabíveis de maneira bem célere, posto que a 
legislação pertinente ao tema tem prazos bem mais exíguos do que a justiça comum, 
no empenho de adotar as medidas necessárias e punir, quem assim merecer.       

Paralelamente ao financiamento de campanha existe outro fator de insônia para 
muitos políticos. Trata-se do famigerado caixa 2, irmão siamês do financiamento 
indevido. Como se sabe, para buscar maneiras de burlar o sistema, ou seja, receber 
“algum” por fora em época de eleições, as autoridades encarregadas de realizar o 
real cumprimento da lei proibitiva estão utilizando mecanismos sérios, como a Receita 
Federal e dados do Banco Central.  Enfim, um verdadeiro aparato com o intuito de 
evitar que a eleição deste ano não se submeta a influência indevida e transcorra como 
é de se esperar de uma democracia, com a maior transparência possível.

Essas medidas adotadas, depois de 50 anos da velha política, quanto ao uso de 
dinheiro sem critério e sem origem definida no financiamento de campanhas, cobiça 
conjugar os interesses do cidadão comum com as práticas da boa política, pois os 
eleitos, até que se prove o contrário, são homens do bem e aptos. 

Os brasileiros precisam apoiar esse advento demarcador de uma nova era 
nos mecanismos destinados a estabelecer um regime político plural, democrático 
e porque não dizer, confiável. Caberá, então, ao eleitor eleger pessoas do bem, 
enterrando para sempre os oportunistas de plantão que se valem dos pleitos 
eleitorais para promoverem, por décadas a fio, negócios escusos. Viva a liberdade, 
viva os novos tempos.

lula livre e candidato, será?
Os ministros do Supremo Tribunal Fe-

deral, Gilmar Mendes e Luiz Fux, falaram 
com a imprensa em São Paulo, conforme 
noticiado no site da revista ISTOÉ, a respei-
to da possibilidade do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) ser colocado em 
liberdade e que a sua candidatura para 
presidente da República seja registrada.

Após as falas dos ministros começa-
ram as especulações sobre a real possibi-
lidade de Lula ser solto e poder disputar 
as eleições presidenciais. Na realidade, 
não foi isto o que disseram os ministros. 
A interpretação me parece um pouco 
equivocada, senão vejamos:

Ao ser perguntado sobre o recurso do 
condenado Lula que questionava a deter-
minação de sua prisão antes de julgado 
o segundo embargos declaratórios no TRF 
da 4ª Região, Gilmar Mendes se manifes-
tou: “Eu acredito que já esteja prejudicado 
(recurso), porque o Tribunal (TRF4) negou 
o recurso, mas pode, claro”. 

A toda evidência, o recurso restou 
prejudicado em razão do exaurimento 
de seu objeto que requeria à espera do 
julgamento do segundo embargos decla-
ratórios interpostos pela defesa, para que 
então, fosse emitida a ordem de prisão 
do condenado. Ocorreu que antes de ser 
julgado o Recurso na Suprema Corte, o 
TRF4 decidira os embargos, não havendo 
mais objeto a ser examinado no STF. A 

ressalva posta pelo ministro atém-se ao 
campo remotíssimo das hipóteses.

Já a fala de Luiz Fux, também deve ser 
examinada com moderação e prudência, 
para que não surjam interpretações errône-
as do que foi dito. Ao ser perguntado sobre 
a hipótese de Lula ter sua candidatura à 
Presidência da República registrada, Fux de-
fendeu que a missão do Tribunal Superior 
Eleitoral é preservar a Lei da Ficha Limpa, 
mas ponderou: “A lei prevê que o acesso ao 
Judiciário é uma cláusula pétrea. Evidente 
que se o Supremo Tribunal Federal deferir 
uma liminar e o TSE vem abaixo dele, man-
da quem pode obedece quem tem juízo”.

Em sua fala, o ministro só fez dizer o 
óbvio, ou seja, a busca da tutela jurisdi-
cional ou acesso ao Judiciário é garan-
tia Constitucional a todos os cidadãos 
que acham que seu direito foi violado. 

Então se o pretenso candidato a cargo 
eletivo, mesmo que processado, conde-
nado e cumprindo pena, a despeito da Lei 
135/2010 – conhecida como Ficha Limpa 
– entende-se que seu direito a disputar 
as eleições fora violado, deve-se buscar 
as vias judiciais para socorrê-lo. Porém, o 
fato de entrar com recurso e ser provido 
existe uma distância abissal.

No mesmo diapasão da obviedade, 
terminou a entrevista dizendo que: “Se o 
Supremo emitir uma ordem eu terei que, 
necessariamente, cumprir”, o que é lógi-
co, a Suprema Corte é a última instância 
do Poder Judiciário e, portanto, a última 
palavra.

Como diz o ditado popular: “O óbvio 
tem que ser dito”, mas não se pode esque-
cer da frase de Clarice Lispector, “O óbvio é 
a verdade mais difícil de enxergar”.
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“minAs, o melhor lugAr PArA inoVAr”

M inas Gerais tem se destacado 
no que diz respeito à tecno-
logia e inovação. De acordo 

com o Censo Mineiro de Startups e de 
demais Empresas de Base Tecnológica 
(EBT), o número de startups no Estado 
cresceu 320% desde 2015 e 556% des-

de 2010. Estima-se que, atualmente, 
existem cerca de 1.050 startups aqui. 

O levantamento mostrou também 
que a região metropolitana de BH 
concentra o maior número de startups 
(41%), seguido do Sul de Minas (17%) 
e Triângulo Mineiro (16%). Atualmente, 

o Estado ocupa o 2º no ranking de 
aceleradoras digitais. Diante de tanto 
desenvolvimento, conversamos com se-
cretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Vinícius Rezende sobre as 
ações da pasta.

como minas gerais tem 
fomentado o setor tecno-
lógico?

Desde 2015, o Governo de Minas, 
por meio da Sedectes, tem atuado 
com diversos projetos para o fomento 
da ciência, tecnologia e inovação mi-
neira. O programa Minas Digital foi 
criado para atuar como articulador 
do dinâmico ecossistema de inova-
ção de MG, gerando crescimento 
econômico por meio da tecnologia, 
do empreendedorismo e da econo-
mia digital e criativa, conforme as 
necessidades e vocações das regiões 
mineiras. Dentre as inúmeras ações, 
destaca-se o Meu Primeiro Negó-
cio, Startup Universitário, Uaitec e 
o Seed. As políticas estabelecidas 
desde sua criação já permitiram o 
desenvolvimento de projetos impor-
tantes, a formação de novos talentos 
e o crescimento de novos negócios. 
Além disso, a Sedectes realiza ao 
longo do ano inúmeros eventos para 
promover conexões.

   

é intenção do estado trans-
formar belo horizonte na 

capital da inovação? 
O trabalho que está sendo desen-

volvido busca tornar “Minas Gerais o 
melhor lugar para inovar”. O Minas 
Digital tem fomentado o ambiente 
de empreendedorismo e inovação do 
Estado, incentivando jovens a se en-
volverem com pesquisas e tecnologia, 
aproximando grandes empresas e 
startups, trazendo eventos conceituados 
para o público mineiro, impulsionando 
a criação de novas soluções para o 
mercado, abarcando projetos em todos 
os territórios do Estado, criando uma 
cultura de inovação efetiva. A política 
pública realizada pela atual gestão ouve 
os mineiros para depois governar. 

Quais são os incentivos que 
o governo tem dado para 
estimular o desenvolvimen-
to de projetos e startups?

O programa Minas Digital tem 
realizado diversas chamadas públicas 
que têm por objetivo estimular o de-
senvolvimento de projetos e startups. 
A intenção é implementar cultura do 
empreendedorismo e da inovação, seja 
com concessão de bolsas ou difusão do 
programa pelo Estado. Além disso, o 
governo conecta os empresários às star-
tups, incentivando a implementação 
do empreendedorismo e inovação nas 
instituições de ensino, com a criação de 
empresas (startups), o que gera uma 
verdadeira política pública de Estado. 

Especificamente no Seed (única 
aceleradora pública do país) foram, 152 
startups aceleradas - 116 brasileiras e 36 
estrangeiras, 384 empreendedores de 
27 nacionalidades, 5.408 inscrições, 
mais de 300 empregos diretos gerados 
em MG e cerca de R$ 22 milhões em 
investimentos captados (isso somente 
para falar de um programa “premium” 
onde as startups selecionadas já estão 
em um estágio avançado de maturida-
de). Além disso, outra ação da Sedectes 
é o “Difusão do Minas Digital”.  

o estado tem mão de obra 
qualificada? 

Minas tem talento de sobra para 
atuar no crescimento da inovação. O 
Inova-Pró, Programa do Minas Digital, 
seleciona projetos de startups em desen-
volvimento por alunos e professores da 
pós-graduação stricto-sensu de institui-
ções públicas de ensino superior sediadas 
aqui. As ações do Inova-Pró têm o objetivo 
de potencializar o ambiente de inovação 
e empreendedorismo existentes nas ins-
tituições, além de apoiar financeiramente 
projetos de startups que estejam em fase 

de concepção, ideação ou gestação. O 
Startup Universitário, outra ação da Se-
dectes, desperta a cultura empreendedo-
ra e o desenvolvimento dos ecossistemas 
universitários nas instituições públicas e 
privadas de ensino superior. 

 

Qual a participação da 
tecnologia na economia do 
estado?

As inovações tecnológicas provocam 
crescimento econômico em todos os 
setores. As transformações geradas pela 
inovação afetam as estratégias tecnológi-
cas das empresas facilitando ou agilizando 
processos que se traduzem em benefícios 
de custos e produtividade. A inovação 
como a automação de processos e tarefas 
e a capacidade de aumento da capacidade 
produtiva revolucionaram todas as linhas 
de montagem e produção no mundo.

estado avança em tecnologia e inovação
Minas hoje desponta como polo tecnológico e de inovação do país:

  3º maior Pib nacional;

  2º estado com mais empresas de 
tecnologia da informação e biotecnologia;

  2º maior ecossistema de startups do 
brasil e abriga o san Pedro Valley;

  tem mais de 20 
incubadoras distribuídas 
em 16 cidades;

  conta com seis parques tecnológicos e tem 
renomadas instituições de tecnologia têm 
sede aqui, como google, ibm, ge, embraer, 
Accenture, infosys, etc.

Acesse o site
e conheça os

programas da sedectes:
www.tecnologia.mg.gov.br

Acesse o site
e conheça os

programas da sedectes:
www.tecnologia.mg.gov.br

secretário da sedectes, Vinícius rezende
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loraynne Araujo

“serei presidenta se houver 
mobilização social contra as injustiças”

O PCdoB será mais um partido da esquerda 
que apresentará candidatura própria para as 
eleições de outubro deste ano. O nome escolhi-
do pela legenda foi o de Manuela d´Ávila, que 
ocupa, atualmente, uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. Com apenas 36 
anos, ela já possui uma carreira política consoli-
dada: foi eleita a vereadora mais jovem, com 23 
anos, de Porto Alegre e teve dois mandatos como 
deputada federal, sendo a mais votada do Estado 
nas duas eleições. 

Ela conta que o lançamento da candidatura 
foi motivada pelas crises política e econômica nas 
quais o Brasil vive. “Depois do golpe parlamentar 
que o país sofreu, há rupturas que se abrem na 
vida das pessoas e a velocidade com que destroem 
as conquistas sociais e a perspectiva de perdas 
estão cada vez mais intensas”.

Manuela reitera que o PCdoB trabalha nesse 
pleito para sair desse momento difícil. “Para isso, 
é necessário garantir que o povo brasileiro tenha 
o direito sagrado de escolher quem será o próximo 
presidente ou presidenta da República”. 

Em relação ao segundo turno, a candidata 
acredita que estará na disputa e pretende discutir 
projetos de um país melhor com o futuro adver-
sário. “Eu serei presidenta em um contexto caso 
haja uma verdadeira mobilização social contra 
todas as injustiças e se o povo se levantar contra 
esse sistema político que representa apenas 1% da 
população, contra todos os bancos que possuem 
juros exorbitantes e contra as mil famílias que 
não pagam tributos sobre suas grandes fortunas”.

Propostas 
Para melhorar as condições do mercado de 

trabalho, Manuela defende que é necessário, 
antes de qualquer medida progressista, revogar 
a Reforma Trabalhista aprovada no Governo 
Temer. “É preciso uma Reforma Tributária para 
possibilitar uma maior arrecadação do Estado 
e, consequentemente, mais investimento e 
geração de renda. Também sou defensora da 
redução da jornada de trabalho. Os avanços 
tecnológicos nos colocam diante de uma en-
cruzilhada, pois precisamos garantir que o povo 
trabalhe e viva com dignidade. Somos um dos 
países com as maiores jornadas do mundo, por 
isso eu, como presidenta, serei defensora da 
redução para 40 horas semanais e, com isso, 
haverá também mais postos de trabalho”.

Outra questão apontada é em relação 
aos investimentos na educação. Ela 
acredita que é preciso mais verbas 
para o ensino superior, pois é nesse 
setor que há mais pesquisas que po-
dem desenvolver o setor industrial. 
“Além desse segmento, precisamos 
também aplicar recursos na edu-

cação infantil. Como mãe de uma menina de 2 
anos e meio, sei que os primeiros anos impactam 
na evasão escolar, porque é nesse período que 
desenvolve e aprende mais, e há uma relação 
direta entre a não entrada de crianças ao sistema 
de educação, com a não geração de emprego e 
o não retorno das mulheres, que são mães, ao 
mercado de trabalho”. 

Sobre o SUS, Manuela afirma que ele é 
um projeto ousado e há necessidade de avaliar 
melhor o financiamento. “É possível garantir um 
investimento maior se cobrarmos mais impostos 
dos mais ricos. Ademais, preci-
samos pensar na regionali-
zação de alguns serviços, 
mas temos que apostar 
que a saúde deve ser 
ofertada pelo SUS e 
não por medidas 
elitistas e anti-
populares que 
Temer tenta 
adotar”. 

governabilidade 
Com uma bancada pequena na Câmara dos 

Deputados de apenas 10 parlamentares e uma 
senadora, o PCdoB é considerado um partido 
pequeno se comparado com outros, como MDB, 
PT e PSDB. Apesar disso, a candidata acredita 
que não terá dificuldades para governar e co-
locar os seus projetos em prática. “Se o povo 
se levantar e quiser mudar o Estado, a minha 
governabilidade será construída a partir disso. 
Fui parlamentar por 8 anos e sei que pautas e 

alianças podem ser construídas. Mas, para 
que isso aconteça, é necessário que 

a presidenta tenha um projeto 
nítido e eu estou construindo 

o meu com os brasileiros”.

Conheça Manuela d’Àvila, candidata à presidência pelo PCdoB

Fe
de

ra
su

l

Governo reforça segurança 
pública no interior de Minas

A sensação de segurança tomou conta da 
população de duas cidades mineiras, Mantena 
e Aimorés, no Território Vale do Rio Doce. Isso 
porque o Governo de Minas entregou, em mar-
ço, duas companhias independentes da Polícia 
Militar, uma para cada cidade - atendendo a 
demanda da população nas etapas dos Fóruns 
Regionais de Governo. Com essas entregas, 
são 14 novas unidades da PM instaladas em 
municípios mineiros desde 2015.

Com uma população de cerca de 28 mil 
habitantes, Mantena não tinha uma unidade 
da PM para atender à população local.  Agora, 
com a unidade em funcionamento, a expecta-
tiva é de mais segurança entre os moradores 
da cidade e região.

A comandante da 18ª Companhia Inde-
pendente da PM na cidade, major Carla de 
Oliveira, por sua vez, contou que a instalação 
de uma unidade policial no município era uma 
reivindicação antiga.  “A população foi atendida 
e está se sentindo mais segura”, diz.

reforço na fronteira
Aimorés tem cerca de 25 mil habitantes e 

está na divisa com o Espírito Santo. A proximida-
de era motivo de insegurança para a população, 
especialmente por causa dos ataques às agên-
cias bancárias, de acordo com o comandante da 
recém-inaugurada 15ª Companhia Independen-
te da PM, major Jesus Souza Lima. 

“Com a inauguração da companhia, tanto o 
patrulhamento nas ruas quanto o atendimento 
às ocorrências foram otimizados. Estamos 
dentro da cidade e isso agiliza o deslocamento 
para o atendimento a qualquer ocorrência”, 
complementa.

O governador Fernando Pimentel enfatizou que 
o Estado está dedicado à prevenção, investigação 
e combate à criminalidade no interior. “Além de 
aumentar a sensação de segurança, há uma preo-
cupação em relação à questão socioeconômica dos 
pequenos municípios mineiros, no que diz respeito 
aos ataques a caixas eletrônicos”, afirmou.

Pimentel ressaltou que, após a explosão ou 
assalto ao caixa eletrônico, os cidadãos mineiros 
acabam ficando descobertos dos serviços bancários, 
uma vez que muitas cidades não possuem agências 
de banco. “Eu converso com os prefeitos e vejo a 
enorme preocupação deles, que é justa, e estamos 
comprometidos com esta causa”, assegurou.

+ segurança
A melhoria das estatísticas de segurança, 

conforme o relatório de balanço dos índices 

de criminalidade em Minas Gerais em 2017 e 
mantida no primeiro trimestre de 2018 (www.
seguranca.mg.gov.br) é resultado das ações de 
segurança pública pelo governo.

Entre 2015 e 2018, o governo mineiro formou 
e colocou à disposição da população mais 5 mil 
militares. Só no último trimestre, são mais de 
1.440 novos policiais nas ruas para atendimento 
ao cidadão, e 92 investigadores da Polícia Civil em 
atuação e outros 450 nomeados, que estão fazen-
do curso na Academia de Polícia Civil (Acadepol). 

O governo também abriu concurso para 76 
novos delegados de polícia e autorizou concurso 
para 119 escrivães de polícia. Ainda neste ano, 
novas turmas de soldados irão se formar no inte-
rior do Estado. O programa +Segurança também 
entregou à Polícia Militar cerca de 2 mil viaturas. 
Somente no primeiro trimestre de 2018 foram 
entregues 209 veículos para as polícias mineiras.

companhia independente, instalada em mantena
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não foi o Paulino
Segundo a assessoria do ex-deputado Paulino cícero, não foi 

dele a responsabilidade de jogar água nos professores quando 
era o secretário da educação. Quem teria mandado realizar o ato 
contra as profissionais foi o então secretário de Segurança Pública 
e coronel do Exército, Armando Amaral. Tudo isso aconteceu lá na 
era do Governo Francelino Pereira. 

inquietação na Assembleia 
Mesmo que os deputados digam ao contrário, a definição do 

governador Fernando Pimentel (PT), quanto à indicação do nome 
para aprovação no plenário, com finalidade de preencher a vaga 
de Conselheiro do Tribunal de Contas, é o motivo de bate-boca 
constante entre eles. Aliás, esse tema tem provocado mais desa-
vença do que a filiação da ex-presidente dilma rousseff (PT) como 
eleitora de Minas Gerais.  

sem coordenação 
Por enquanto, ainda não se sabe efetivamente quem será coor-

denador oficial da campanha de reeleição de Fernando Pimentel 
(PT). Segundo pessoas próximas, essa definição só vai ocorrer lá 
pelo meio do mês de julho. Será?

interferência indevida
Entre as muitas intrigas palacianas, comenta-se, a boca peque-

na, a respeito de uma completa irritação por parte do secretário da 
Fazenda, José Afonso bicalho. Segundo consta devido à interferên-
cia de pessoas da cúpula da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão de Minas Gerais em sua pasta.

odair sem rumo
Ninguém do meio político sabe efetivamente o que vai acon-

tecer no futuro com o deputado federal do PT, odair cunha. 
Ex-poderoso secretário de Governo, ele deixou o cargo recentemen-
te. Por enquanto, fala-se na possibilidade de sua candidatura para 
a ALMG, embora o próprio nunca tenha declarado nada sobre o 
assunto. Junto ao Palácio da Liberdade, consta a possibilidade de 
sua presença na coordenação da candidatura de Pimentel (PT) a 
reeleição. A conferir.

Palocci demolidor
As delações do ex-ministro Antonio Palocci, na Operação Lava 

Jato, estão prestes a chegar ao esquema dos bancos e do Judiciário. 
“Isso será uma verdadeira bomba relógio”, avaliam comentaristas 
da crônica política de Brasília. Cruz credo!

insegurança em bh
A cada dia, aumenta o número de reclamações de pessoas 

atendidas e de quem trabalha nos postos de saúde, especialmen-
te, da periferia de Belo Horizonte, quanto à falta de segurança. O 
prefeito alexandre Kalil (PHS), por certo, não está sendo informa-
do corretamente sobre o problema que atormenta muita gente. 
O medo da população em relação à isso é fruto das ausência de 
Guardas Municipais. Vamos lá, gente!

nomes populares
Enquanto não acontece o debate aberto sobre a política, 

análises e projeções são feitas. Uma delas diz respeito a possíveis 
votações de deputados federais. Consta, por exemplo, que os par-
lamentares Weliton Prado (PMB), eros biondini (PROS) e Paulo 
guedes devem conquistar a cabeça da lista, com uma média de 
150 mil votos cada um. Porém, caso a ex-presidente dilma rousseff 
(PT) entre no páreo, o cenário mudaria por completo.

Fracasso nacional
Um levantamento informal a respeito do programa Minha 

Casa, Minha Vida mostra uma série de problemas. Primeiro, a 
grande maioria dos imóveis foram erguidos distante do centro 
das cidades, em área apenas semiurbanizadas. Segundo é que o 
programa, comandado pelo governo, passou a ser cobiçado pelas 
espertas construtoras, que mudaram o estilo da construção para 
pior, claro. E, finalmente, de acordo com informações de Brasília, 
70% dos beneficiados não estão quitando as prestações. Tema 
complicado, gente.

distância do eleitor
Com experiência de longos anos no segmento do marketing 

político, o historiador Jaime Pinsky adverte: “Os candidatos aos 
cargos eletivos precisam ter em mente que o eleitor não aceita 
aquele velho truque de telemarketing. Pelo contrário, eles vão se 
orientar de outras formas, inclusive, pelas redes sociais, na hora de 
escolher o nome ideal. Ou seja, nada de ficar ligando para a casa 
dos outros com a finalidade de pedir voto. Isso não irá funcionar”, 
lembra.

Adeus, cármen lúcia...
“Os políticos brasileiros, em geral, estão sonhando com a saída 

da ministra cármen lúcia da presidência do STF em setembro”. 
Opinião do jornalista gerson camarotti.

caso lula
Reunindo a opinião de 20 advogados foi lançado um livro sobre 

o caso Lula, no qual se questiona o Judiciário, uma vez que culminou 
com a prisão do o ex-presidente. Uma das autoras, a professora de 
Filosofia do Direito da UFMG mariah brochado disse que a obra 
tem fatos interessantes sobre o tema. 

exportando violência 
O reitor da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), sandro 

Valentino adverte: “O Brasil tem que torcer para o resultado ser 
positivo na força tarefa no Rio de Janeiro, caso contrário, a vio-
lência, ainda circunscrita aos morros cariocas, tende a se alastrar 
pelo resto do Brasil, estabelecendo o verdadeiro caos nacional”, 
sentencia. Santo Deus!

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://mg.gov.br/instituicao_unidade/secretaria-de-estado-de-planejamento-e-gestao-de-minas-gerais-seplag
http://mg.gov.br/instituicao_unidade/secretaria-de-estado-de-planejamento-e-gestao-de-minas-gerais-seplag
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Têm me chamado a atenção as minguadas 
páginas que jornais e revistas vêm dedicando à 
economia. A revista Veja da semana passada, 
por exemplo, dedicou à Economia exíguas três 
páginas – e, mesmo assim, com uma “matéria 
fria” sobre a proliferação das maquininhas de 
leitura de cartões de crédito. Nos jornais, até 
mesmo naqueles que normalmente dedicam 
espaços consideráveis às notícias econômicas, 
tem sido a mesma coisa. Uma notícia aqui a 
respeito do comportamento de determinado 
segmento do mercado ou sobre o lançamento 
de um novo produto, mais outra ali sobre o 
crescimento da economia. Quase nada sobre 
investimentos, consumo, expansão de merca-
dos, projeções de negócios. E não é porque os 
jornalistas que cobrem o setor não continuem 
batalhando por notícias – elas é que não estão 
acontecendo.

Há por detrás disso, acho eu, uma razão 
muito simples: a política, com a absurda con-
fusão que dela tomou conta, especialmente no 
plano federal. Não se tem hoje a menor ideia 
do que irá sair das urnas em outubro, e, pelos 
currículos dos pré-candidatos já anunciados, 
não é de se esperar que venha boa coisa. Neste 
contexto em que tendências ou preferências 
políticas se acirram e extrapolam aquele que 
deveria ser seu ambiente natural – o Congresso 
e o Executivo – ela mobiliza agora até mesmo o 
Poder Judiciário, onde hoje se faz política aberta 
e explicitamente até no STF, como a TV Justiça 
nos mostra cotidianamente. É natural, portanto, 

que o noticiário político ganhe espaço muito 
maior que a economia nos jornais, revistas, 
TV e, principalmente, nas redes sociais. E é 
também natural que neste ambiente de incer-
tezas absolutas nenhuma grande corporação, 
nenhum grande empresário, sem saber o que irá 
encontrar pela frente, queira correr riscos. Estão, 
naturalmente, em compasso de espera, com 
investimentos paralisados e decisões adiadas. 
Enfim, tocando o barco com cautela.

Este preâmbulo serve para contextualizar 
minha convicção, já expressa neste espaço 
em mais de um artigo, de que a retomada do 
crescimento econômico brasileiro não é, na 
verdade, uma verdadeira expansão, mas sim o 
resultado da simples supressão, pelo atual go-
verno federal, dos efeitos dos malabarismos 
macroeconômicos e fiscais da gestão anterior 
– que, aliás, culminaram com o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff (PT). Nada a se 
desprezar, reconheçamos, mas o crescimento 
de 1% em 2017 é insuficiente para reverter a 
queda acumulada de quase 7% entre 2014 e 
2016. E não tenho muita esperança de que 
haja muitos avanços em 2018, exatamente 
por causa do “tocar o barco com cautela” 
adotado no ambiente corporativo por causa 
das incertezas – e surpresas – inerentes à 
política e à próximas eleições. Infelizmente, 
política e economia aqui não se desgrudam.

Por causa disso, aliás, já são visíveis alguns 
sintomas de retrocesso, que vêm desde o 
final de 2017. O grupo varejista Walmart, por 

exemplo, decidiu pôr o pé no freio, fechando 
cinco de suas lojas no início deste ano e de-
mitindo cerca de 300 funcionários. Segundo 
a própria empresa, o processo ainda não foi 
concluído. Levantamento feito pela Serasa 
Experian no final do ano passado mostrou que 
um terço das cerca de 17 milhões de empresas 
em atividade no Brasil estão passando por 
problemas financeiros, com riscos de crédito 
médio e alto por conta de débitos em atraso. 
A maior parte é formada por microempresas, 
com faturamento de até R$ 360 mil anuais, 
em geral negócios mantidos no mercado 
por meio de recursos de seus proprietários. 
Ou seja, uma receita que não dá certo: o 
dinheiro do dono não pode se misturar com 
o do negócio.

Não pretendo ser pessimista, mas veri-
fiquei também que o desemprego voltou a 
subir no país e o número de pessoas em bus-
ca de trabalho chegou perto de 14 milhões, 
numa taxa de desocupação que subiu a 13,1% 
no trimestre encerrado em março, segundo o 
IBGE. Nesse período foram eliminadas mais de 
1,5 milhão de vagas, com indústria, constru-
ção e comércio na liderança das demissões. 
Apenas entre os postos de trabalho formais 
foram extintos 408 mil. Ainda segundo o 
IBGE, nunca, desde 2012, tantas carteiras de 
trabalho foram para a gaveta: desde o pico 
dos contratos de trabalho, em junho de 2014, 
foram perdidas 4 milhões de vagas formais.

Quero continuar otimista, mas está difícil.

sou otimista, mas...

contratação de empresas para
limpar nome triplica em um ano

A busca por empresas que tiram o nome de 
pessoas da lista de negativados cresceu no último 
ano. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o número 
de inadimplentes que afirmam já ter procurado 
esses locais aumentou 16 pontos percentuais (p.p.) 
neste ano (25%) em comparação com 2017 (9%). 

Os principais motivos para contratar uma 
instituição especializada são garantir que o 
nome fosse realmente limpo (24%), receber 
ajuda nas negociações (19%) e evitar constran-
gimentos com os credores (19%). Ademais, 
aproximadamente 14% que contrataram o 
serviço resolveram a situação (aumento de 10 
p.p. em relação ao ano passado, 4%) e 11% não 
tiveram o nome limpo (crescimento de 5 p.p.). 

Já o valor pago para limpar o nome foi 
de R$ 375,21, sendo que 45% pagaram uma 
quantia antecipada fixa e 37% quitaram um 
percentual sobre o montante da dívida. 

Diferentemente do que acontecia antes, 
quando a indicação de uma pessoa próxima 
teve influência para contratar uma empresa 
para limpar o nome, quem possui débitos em 
atraso, em 2017, optou por locais que tinham 
anúncio na internet. Aproximadamente 43% 
dos consumidores encontraram as empresas 
de forma online, enquanto 15% receberam a 
indicação de conhecidos - queda de 17 p.p.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, acredita que esse aumento na procura 
está relacionado à necessidade dos brasileiros 
de limpar o nome. “Apesar do auge da crise 
econômica ter ficado para trás, o número de 
inadimplentes têm crescido e, hoje, temos quase 
62 milhões de pessoas nessa situação. Isso abre 
espaço para essas empresas atuarem”.

Marcela acrescenta que é necessário que 
haja uma avaliação prévia. “Algumas pessoas 
acabam buscando uma instituição especializada 
sem saber que, para limpar o nome, não precisa 
dessa assessoria. O ideal é procurar o local onde 
a dívida foi feita e negociar diretamente. As ins-
tituições têm um canal aberto para renegociar 
a dívida e, em momento de crise, ele fica ainda 
mais forte, pois elas sabem que o consumidor 
não consegue fazer mais negócios e precisa 
quitar a sua dívida para continuar consumindo”.

E se caso ainda tenha alguma dúvida sobre 
o valor da dívida, ela aconselha a procurar os 
serviços de apoio ao consumidor da cidade, 
como Procons. “Isso pode ajudar a evitar gastos 
extras com as empresas que renegociam os 
débitos em atraso”. 

O site Serasa Consumidor dá 
dicas do passo a passo de como 
limpar o nome:

Cuidado!
Ao contratar uma empresa para 

limpar o nome, fique atento para não 
cair em algum golpe. Certifique-se que 
ela tenha um bom nome na praça e 
que as promessas feitas sejam possíveis. 
Por exemplo, se a instituição oferecer a 
quitação sem pagar o valor da dívida, 
isso certamente será um golpe!

como pagar a dívida 
Marcela pontua que antes de procurar a 

empresa devedora para renegociar a dívida, é 
preciso colocar as despesas em um papel e se 
organizar para oferecer a melhor oferta. “Quem 
está com contas em atraso é necessário um 
esforço maior, decidir quais gastos podem ser 
redirecionados para o pagamento de dívidas e, 
muitas vezes, fazer algum sacrifício, como sus-
pender algo que gosta ou até vender um bem 
visando evitar o corte de serviços essenciais ou 
taxa de juros muito elevadas”. 

1 - Consulte seu CPF: Antes de 
tudo é preciso saber exatamente qual 
é a sua dívida, pois existem muitas 
pessoas que estão negativadas e 
não sabem. Pode acontecer de você 
mudar de endereço e se esquecer 
de avisar alguma empresa. Pode 
ser a empresa de gás, um cartão de 
mercado ou boleto de alguma loja 
que você comprou há muito tempo.

2 - Negocie a dívida: Se você 
consultou seu CPF e viu que está com 
dívidas. O jeito mais rápido pode ser 
usar o site Serasa Consumidor, na 
opção “Serasa Limpa Nome”. Lá exis-
tem algumas empresas parceiras que 
negociam na própria plataforma.

Acesse o site:
serasaconsumidor.com.br

serasa consumidor:
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de olho no inss
“Se o menor aprendiz está autorizado por lei a trabalhar em 

determinadas empresas, o seu tempo de serviço também deveria 

ser contado para efeito de aposentadoria junto ao INSS. Aliás, para 

mim, o ideal é que, nesta idade, ninguém precisasse trabalhar, 

mas já que não tem jeito, pelo menos haja mais seriedade do 

governo perante à esse assunto”. Opinião do famoso filósofo luiz 

Felipe Pondé. 

Queridinho do Pt
Por enquanto, nem mesmo a capacitada imprensa de Brasília 

conseguiu entender os motivos que levaram o ministro gilmar 

mendes a se tornar, de uma hora para outra, defensor dos inte-

resses do Partido dos Trabalhadores. Tanto que Sua Excelência já é 

denominado de “o queridinho do PT”. Eu, hein!?

brasil de temer
Ao participar de um programa de TV, recentemente, a pre-

sidente da CUT de Minas Gerais, beatriz cerqueira, ironizou 

ao dizer que michel temer (MDB) usa, a todos os instantes, a 

imprensa nacional para dizer que o Brasil vai bem, está saindo 

da crise e tudo mais. “Resta saber onde está este país mencio-

nado pelo presidente, já que a falta de emprego e a recessão 

econômica continua corroendo o nosso dia a dia e, inclusive, a 

nossa esperança”, atacou a sindicalista.   

lula especial
Sobre o ex-presidente Lula (PT), eis a opinião do reitor da Fa-

culdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, José Vicente. “Lula 

não é um cidadão comum. O Estado tem a obrigação de mantê-lo 

em segurança para o bem da nossa futura história. Se isso tem um 

custo-financeiro, que seja levado em consideração, pois estamos 

falando de um ex-presidente, por duas vezes, de nosso país”, co-

mentou o mestre. 

Ainda sobre o lula
Outro paulistano de proa, o presidente da OAB daquele Estado, 

marcos da costa, acredita que o futuro político do ex-presidente 

Lula (PT) está comprometido. “Mesmo que venha se desvencilhar 

da prisão, eleitoralmente, está dilacerado”, avalia o representante 

da OAB.

mortalidade desenfreada
Segundo dados de entidades brasileiras e internacionais, o 

Brasil é recordista mundial em morte de jovens. Ave Maria, gente!

liderança emdebista
Aos poucos, o prefeito de Moema e atual presidente da Asso-

ciação Mineira de Municípios, Julvan lacerda, se consolida como 

líder do MDB. “O partido precisa de renovação e abrir espaço para 

lideranças novas”, dizem alguns matemáticos da sigla.
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copa do mundo deve movimentar
r$ 1,5 bilhão no varejo brasileiro

Falta pouco menos de 2 
meses para o início do 
maior evento esportivo: 
a Copa do Mundo. E con-

forme uma estimativa da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), a 
competição de futebol deve movi-
mentar R$ 1,51 bilhão no comércio 
varejista brasileiro. Os segmentos 
especializados em eletroeletrôni-
cos e eletrodomésticos, além de 
artigos de vestuário esportivo, 
são os mais impactados de forma 
positiva. A CNC espera que o ramo 
de eletroeletrônicos, influenciado 
pelas vendas de televisores, deva 
responder por praticamente me-
tade (49,4%) do faturamento do 
setor decorrente do evento.

Ainda de acordo com estima-
tiva da CNC, por uma estabilidade 
relativa da taxa de câmbio nos últi-
mos meses, os importados deverão 
voltar às prateleiras. A importação 
de televisores cresceu 59% nos 
últimos 6 meses, totalizando 5,5 
milhões de aparelhos. “Além das 
importações, a indústria nacional 
também acelerou a produção de 
eletrônicos para fazer frente ao 
aumento sazonal de demanda. 
De acordo com o IBGE, no primeiro 
bimestre de 2018, a fabricação de 
produtos eletrônicos, informática e 
óticos avançou 31,5% em relação 
aos dois primeiros meses do ano 
passado”, explica Fabio Bentes, 
chefe da Divisão Econômica e autor 
do estudo.

Colaborando com a estimativa 
da CNC, o volume de vendas de 
televisores subiu 42,29% no Brasil no 
primeiro trimestre de 2018, quando 

comparado ao mesmo período do 
ano passado. Os dados são da Eletros, 
que reúne os fabricantes de eletroe-
letrônicos no país. Ao todo foram 3,6 
milhões de unidades vendidas nos 
três primeiros meses do ano.

Vestuário
Para quem pretende acompa-

nhar os jogos, os televisores não 
são o único produto indispensável. 
Nessa época do ano, também não 
pode faltar a tradicional roupa nos 
tons verde e amarelo ou algum 
acessório. O comércio tem inves-
tido cada vez mais nesse tipo de 
mercadoria. É o caso do empresá-
rio Laerte Monteiro, dono de uma 
confecção. “Assim como fizemos no 
mundial de 2014, esse ano vamos 
investir em uma linha especial. Na 
última Copa vendemos cerca de 
30% a mais. Esse ano as vendas 
vêm crescendo a cada semana e 
esperamos superar essa marca”.

Ele conta que há um ano vem 
pensando nessa nova linha. “Co-
locamos os produtos nas lojas há 
mais de um mês, mas a concepção 
começou em maio de 2017. São 
camisas, blusas de moletom e 
bermudas. As cores seguem o pa-
drão verde e amarelo, com diversos 
modelos e tamanhos diferentes, 
incluindo para crianças. Os preços 
variam entre R$ 40 e R$ 60, depen-
dendo da peça. O diferencial desse 
ano é que fizemos chinelos com 
estampas personalizadas”.

Figurinhas
Também nessa época do ano, 

o álbum de figurinhas da Copa vira 
uma febre entre crianças, adoles-
centes e adultos que não poupam 

nos gastos. De acordo com uma 
pesquisa da Cuponation, plataforma 
de descontos na internet, completar 
o álbum pode custar até R$ 1.938, 
contando que a pessoa não realize 
nenhuma troca e confie somente no 
conteúdo dos pacotinhos.

Para Edson Santos, dono de 
uma banca de jornais e revistas, a 
venda do álbum e cromos da Copa 

movimenta bastante o setor. “A 
procura pelas figurinhas tem sido 
alta. Chego a vender, por dia, mais 
de 2 mil pacotinhos. Teve um cliente 
que gastou de uma só vez R$ 150 
em figurinha. Toda semana tenho 
que repor estoque para dar conta da 
demanda. Eu também estou fazendo 
o álbum e sempre que posso procuro 
vender as repetidas ou trocar”, conta.

Cada pacote de cromos custa 
R$ 2. O estudante Henrique Ma-
chado já completou sua coleção. 
“Não cheguei a fazer as contas de 
quanto gastei, mas tenho certeza 
que foi mais de R$ 400. Umas das 
figurinhas mais difíceis de sair é 
a do Neymar. Tinha um cara ven-
dendo e paguei R$ 25 por ela”, diz 
o estudante.

Ele conta que possui muitas 
figurinhas repetidas e está come-
çando a preencher um novo ál-
bum. “Algumas eu consigo trocar, 
outras mais difíceis eu vendo. O 
meu vou guardar e esse segundo, 
quando completo, pretendo vender 
para algum colecionador. Acho que 
consigo uns R$ 600 a R$ 900 para 
recuperar o que gastei”.

eventos esportivos
fazem as vendas

de televisão
disparar no país
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Orquestra Contemporânea do Sesi
estimula criatividade de jovens

Desde 2015, o projeto Orquestra Contemporânea 
do Sesi Mariana, realizado em parceria com a Vale, 
estimula cerca de 70 crianças e jovens da cidade da 
Região Central de Minas Gerais a enxergarem a música 
com um novo olhar. Instrumentos como bateria, flauta 
doce, teclado, violão e violino, além de um coral, dão 
vida a concertos com obras que incluem no repertório 
do MPB ao Pop e Rock nacional e internacional.

A criação dos espetáculos, que além dos jovens, 
conta com cinco instrutores de música graduados, 
que auxiliam no processo criativo dos arranjos, inclui 
também práticas teatrais. Durante os concertos, os 
alunos são estimulados a serem autônomos uma vez 
que não há a figura do maestro e a realização da obra 
é conduzida por todos simultaneamente.

Em 2017, a Orquestra Contemporânea, como 
novidade, passou a executar concertos temáticos. A 
partir de uma pesquisa realizada pelos alunos e ins-
trutores, o primeiro tema escolhido pelo grupo foi o 
desenvolvimento da indústria fonográfica brasileira e 
seu desenvolvimento tecnológico. Foi feito um recorte 
temporal entre obras nacionais abarcadas de 1913 até 
2010. O resultado é um espetáculo que reconta com 
detalhes a trajetória da música em nosso país trazido 
de forma leve por crianças e adolescentes.

Já para 2018, as novelas serão o grande destaque 
musical da jovem orquestra. A supervisora técnica 
do projeto, Érica Queiroz, explica como está sendo a 

concepção da nova temporada. “A pesquisa que irá 
orientar os trabalhos do projeto ao longo de 2018 
será acerca da indústria da telenovela brasileira. Tal 
fenômeno nacional é uma ótima matéria-prima, pois 

é um produto que ‘entra’ diariamente na casa dos 
brasileiros desde os anos de 1950 sendo responsável 
pela construção da identidade cultural e do modo de 
ser que compõem o imaginário nacional”, diz.

Érica ainda explica que “o recorte temporal da 
pesquisa se dá entre 1978 e 2012, e a execução 
será realizada pelos alunos de nível intermediário e 
avançado devido à complexidade do trabalho a ser 
desenvolvido”. Do novo espetáculo, participam cerca 
de 40 alunos entre 8 e 24 anos.

Já o gerente do Centro Cultural de Mariana, 
Nilson Ros, enfatiza o papel social da ação. “To-
dos os nossos alunos são residentes e naturais de 
Mariana. Nosso esforço é para destacar a presença 
da comunidade industriária nesse processo. Além 
disso, temos uma grande chance de criação de 
uma agenda cultural positiva para a cidade tão 
castigada em sua autoestima. O destaque dos 
talentos e valores locais traz exatamente isso de 
volta”, finaliza. As alunas do Centro Cultural e in-
tegrantes do projeto, Beatriz e Bruna Costa, de 15 
anos, comentam sobre a importância da Orquestra 
em sua formação. 

“Nós fazemos várias aulas desde os 12 anos, como 
dança, música, violino e canto. Conseguimos durante 
esse tempo aprender muitas coisas novas e são apren-
dizados que a gente gosta muito. É importante ter 
esse contato com experiências, gente nova e culturas 
diferentes”, comentam. Elas ainda completam: “com 
certeza, tudo o que estamos vivenciado no Centro 
Cultural e na Orquestra, ainda vai nos abrir muitas 
portas”, finalizam.

serviço:

• Idade mínima de 8 anos comple-
tos / idade máxima de 17 anos;

• Permanência do aluno junto ao 
projeto - até os 21 anos;

• Alunos adultos (acima de 21 
anos) que estão no projeto poderão per-
manecer mais 2 anos (até nov. 2018);

• Entrar somente após 1 ano de estar 
frequente na curso de música (salvo 
exceções).

• Frequência nas aulas e ensaios - 
75% de aproveitamento.

informações: (31) 3557-1041
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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

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

domingo, dia 06 de maio
Carlos Roberto 
Rosangela Santos Fagundes
Tiago Barbosa

segunda-feira, 07
Jornalista João Carlos Amaral
Eunice Fialho 
Dr. Dárcio Guimarães de Andrade

terça-feira, 08
Ex-deputado Diniz Pinheiro 
Miguel Ângelo Santiago
Washington Duarte Teixeira Pinto
Dona Maria Emília, mulher de Fernando de Castro

Quarta-feira, 09
Jornalista Mário Fontana
Carlo Sejour
Fernando Cabral
Sra. Laura Machado Medioli, mulher de Vittório Medioli
Jairo Alves - Casco Escuro

Quinta-feira, 10
Professor Ricardo Romero - Contagem
Geraldo Magela – O Ceguinho 

sexta-feira, 11
Cristiano Carfneiro Naves
Antônio dos Reis
Senhora Meiga Vasconcelos 

sábado, 12
Dalmi de Jesus, ex-diretor Geral da Assembleia 
Angela Maria Paixão Lages
Aldja Starling Jorge
Walter Pernambuco
Cléia Diniz, mulher de Waldemar Piló

exposição
O Boulevard Shopping recebeu a Exposição 

Nacional de Orquídeas, uma realização da 
Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte. Além 
de apresentar espécies raras, com direito a 
premiações, a mostra traz mais de 600 plan-
tas de 40 classificações diferentes. A entrada 
é gratuita.

Confraria
Aconteceu no último dia 30, 

um encontro de lideranças polí-
ticas de diversas cidades minei-
ras na Confraria do Roberto Gon-
tijo. Na ocasião, foram discutidos 
o atual cenário político e social de 
Minas. De BH, marcaram presença 
os vereadores Wendel Mesquita 
(PSB) e Rafael Martins (PRTB), 
além de João Biondini e de vários 
outros líderes e empresários.

o empresário 
e conselheiro do 
Atlético, Fabiano 

lopes Ferreira 
(Pros), ao lado 

do também 
empresário e 

vice-presidente 
do cruzeiro, 

ronaldo Granata 
(Podemos)

Aloísio Vasconcelos (mdb)
contextualizou o cenário
da política atual

o anfitrião roberto gontijo com a
deputada federal Jô moraes (Pcdob)

lançamento
Proprietária de um dos mais requi-

sitados e conceituados restaurantes 
mineiros, com reconhecimento inter-
nacional, aos 86 anos, Maria Lúcia 
Clementino Nunes lançou, no último 
dia 03, a 5ª edição do livro “A história 
da arte da cozinha mineira por Dona 
Lucinha”. A obra narra um pouco da 
trajetória da autora, bem como há-
bitos da culinária tradicional, além, é 
claro, de preciosas receitas.

responsabilidade social
Engajado em prol de um trânsito mais seguro, o 

Minas Tênis Clube aderiu ao movimento internacional 
de conscientização para reduzir o número de acidentes 
de trânsito, ‘Maio Amarelo’, proposto pela Organização 
das Nações Unidas. Até o dia 31, o Prédio do Relógio, 
o da sede Social e a entrada e hall do Centro Cultural 
estarão decorados com luzes na cor amarela para 
chamar a atenção para o alto índice de acidentes no 
trânsito. Além disso, o clube participa junto a diversos 
estabelecimentos do bairro de Lourdes de outras ini-
ciativas, como, por exemplo, blitz educativa.

musicalidade
Entre os dias 4 e 6 de maio, acontecerá no 

teatro Sesiminas, a 18ª edição do Prêmio BDMG 
Instrumental. Além de renomados nomes da 
música instrumental brasileira, na comissão 
julgadora, a premiação conta com a participação 
de vários candidatos e também dos vencedores 
de edições passadas.
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Aniversário

A nossa
aniversariante

da semana,
a querida

Aldja Starling 
Jorge

desonestidAde dA PActo imÓVeis - É muito comum qualquer 
empresa passar por dificuldades. No entanto, a imobiliária instalada 
na Avenida João Fonseca e Silva, em Contagem, vem abusando dos 
clientes que colocaram a administração dos imóveis em suas mãos. São 
muitos os reclamantes que não estão recebendo seus alugueis que são 
recebidos pela Pacto Imóveis. Uma está há quase 2 meses sem ver seu 
dinheiro, enquanto os inquilinos estão pagando seus compromissos 
em dia. O mais interessante é que os responsáveis pela empresa não 
atendem aos proprietários que reclamam seus direitos. O assunto já 
está sendo levado a Justiça.

ocuPAÇão urbAnA - Depois do que aconteceu em São Paulo, onde 
um prédio abandonado pelo governo federal, ocupado pelos sem teto, 
virou um lixão humano. Aqui, em Belo Horizonte, as autoridades correm 
para averiguar o que está acontecendo com um prédio abandonado do 
INSS na Rua Caetés e outro que pertence a iniciativa privada na Avenida 
Afonso Pena. O problema da moradia em qualquer cidade do país é muito 
sério, pois em qualquer lugar se constrói barracos feitos à base de papelão 
e pequenos pedaços de madeira. Na verdade, ninguém quer morar longe 
e quanto mais perto dos centros urbanos, melhor. Vejam os moradores à 
beira do Anel Rodoviário: estão ali sujeitos ao barulho, poluição sonora 
e visual e ainda enfrentam o perigo de um caminhão desgovernado 
arrasar com as moradias. A prefeitura não toma providências porque o 
terreno pertence ao DNIT, enquanto esse finge que o problema não é 
seu. E assim, temos uma comunidade totalmente alheia às leis. É preciso, 
também, investigar aqueles que vivem promovendo essas ocupações e 
que recebem um bom dinheiro dos pobres coitados que precisam de um 
lugar para morar. Enquanto isso, a fiscalização é implacável com quem 
quer viver dentro da legalidade.

dias toffoli vai relatar pedido dos advogados de Lula, para que o 
processo em que o ex-presidente é réu no caso do Sítio de Atibaia, saia das 
mãos de Sergio Moro e vá para a Justiça Federal de São Paulo. O assunto 
nas mãos de Dias Toffoli é certeza de vitória de Lula. Os advogados do 
ex-presidente entendem que só o juiz Sérgio Moro condena Lula e que 
outros magistrados não teriam a coragem que ele teve de mandar um 
ex-presidente da República para a cadeia. 

enquanto isso, ninguém, até agora, se interessou pelo triplex do 
Guarujá, pivô da prisão de Lula. O apartamento foi colocado a leilão 
pelo preço de R$ 2,2 milhões.

Antes da constituição de 1988, a polícia prendia e era respeitada 
em qualquer lugar do país. De repente, o policial foi convidado a tratar 
a marginalidade com muito carinho. O bandido passou a ter os mesmos 
direitos das pessoas honestas. Parece uma constituição feita para dar 
muitas ações vitoriosas para os advogados. 

se Joaquim barbosa vier a ser o candidato a presidente pelo PSB, 
Ciro Gomes vai perder o apoio, em Minas, do seu aliado Marcio Lacerda. 
O único empecilho, até agora, para Barbosa é o Estado de Pernambuco.

A Azul, empresa aérea brasileira está crescendo. Deve criar até ao 
final do ano, mil vagas de novos empregos na companhia. 

o sinal digital da Record TV está em funcionamento em Itabirito 
desde a último dia 27, no canal 2.1. O sinal analógico da emissora 
permanece em funcionamento, dando à população a possibilidade de 
migrar para o digital com tranquilidade.

Bruno
siqueira e
antonio

Andrade,
em evento

do mdb
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

da redação

Segundo o dermatologista, 
a canície não tem tratamen-
to. O que é recomendado é 
exatamente a coloração dos 
fios. Mas, Silvania alega que 
algumas tintas de cabelo não 
tingem seus fios. “Uso a da cor 
do meu cabelo - chocolate -, e 
algumas marcas não possuem 
esse tom. Não é todo produto 
que dá um bom resultado”.

De acordo a especialista em 
cabelo Juliana Brasil, isso se deve 
ao fato de que os cabelos, quan-
do ficam brancos, se tornam 
mais grossos e resistentes. “Por 
isso são mais difíceis de colorir. O 
folículo piloso envelhecido tem 
menor capacidade de nutrir e 
produzir menos queratina”.

Ela dá algumas dicas em 
relação ao produto que deve 

ser escolhido. “Para quem tem 
poucos fios grisalhos a dica é 
usar um tonalizante, pois ele 
é menos agressivo. Já quem 
possui mais cabelo branco a 
aplicação da tinta deve ser feita 
pela frente, na área da testa e 
têmporas. É necessário um pro-
duto de boa qualidade e manu-
seio correto para que garantam 
um resultado satisfatório”.

VocÊ sAbe o Que é cAnície?
Surgimento dos fios brancos é comum durante o envelhecimento

Problema surge da área temporal da cabeça

E les chegam de maneira 
tímida, escondidos no 
couro cabeludo e quan-
do você menos espera, 

tomam conta da sua cabeça. 
Estamos falando da canície, a des-
pigmentação capilar e que surge 

gradualmente. Os famosos fios 
brancos tendem a aparecer após 
a terceira década de vida na raça 
branca e na quarta na raça negra. 
Algumas pessoas notam a mudan-
ça um pouco antes. Mas, será que 
a canície precoce pode ser sinal de 
algum problema?

De acordo com o dermatolo-
gista Domingos Jordão Neto, o 

problema pode ser hereditário ou 
até mesmo pelo envelhecimento 
do corpo. “Quando a canície apare-
ce de forma precoce é sinal de que 
existe um distúrbio dessa fisiologia, 
talvez por uma questão autoimune 
o organismo produz anticorpos 
contra o melanócito - responsável 
pela coloração - e ele não consegue 
tingir o folículo piloso”. 

Apesar de não ser sinal de algo 
grave, segundo o especialista, 
deve-se dar atenção quando o fio 
começa a esbranquiçar fora dos 
padrões. “O certo é começar na 
região temporal da cabeça e ir 
evoluindo progressivamente. Mas 
é válido pensar que isso é a fisio-
logia do envelhecimento humano. 
Existem muitas coisas que mudam 
quando a idade vai avançando”.

Foi por isso que a dona de 
casa Silvania Rodrigues não se 
preocupou com a chegada dos 
fios brancos. A canície chegou 
relativamente cedo, aos 29 anos. 
“Na minha família é comum. Meus 
irmãos mais velhos têm e meus 
pais também. Lembro que meu 
pai sempre usava tinta. Por algum 
tempo eu não quis pintar, porque 
a tinta tem o cheiro forte e eu sou 
alérgica”. 

Depois de um tempo reco-
mendaram a Silvania uma tinta 
natural. “Mas ela sai muito rápido, 
então não compensava. Achei uma 
marca que tem um cheiro menos 
forte e uso ela. Tento retocar uma 
vez ao mês, mas, às vezes, deixo 
pra lá. Não ligo de ter o cabelo um 
pouco grisalho. Faz parte da vida”.

Quando a canície aparece de forma precoce é
sinal de que existe um distúrbio dessa fisiologia

tratamento

mito ou 
verdade?

Muitas
pessoas

acreditam
ter fios
brancos

devido ao
estresse. Mas,

segundo o
dermatologista,

os problemas
não têm
relação.
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da redação

ariane Braga

É MÃE?

Quase 50% das mulheres já foram
rejeitadas em seleção de emprego

“Tem vaga para o cargo de ges-
tão, líder ou supervisão, mas não 
pode ser mulher. Vai que ela engra-
vida!”. Parece mentira, mas muitas 
empresas vetam a participação de 
mulheres em processos seletivos. 
Uma pesquisa realizada em 2017, 
pela empresa MindMiners, com 
mil profissionais, revela que quase 
metade das mulheres contam que 
já foram rejeitadas em seleção de 
emprego por serem mães ou ma-
nifestar desejo de engravidar. 46% 
relatam já ter enfrentado alguma 
dificuldade no trabalho por se 
ausentarem para resolver algum 
problema relacionado aos filhos, 
como consultas médicas. 

O estudo mostra também que 
37% delas acreditam que já perde-
ram alguma chance de promoção 
por causa da maternidade. Entre as 
principais queixas das profissionais 
com filhos estão à pressão psicoló-
gica e o preconceito no ambiente 
de trabalho.

Sem pudor e realizado de 
forma sutil, algumas vagas de 
emprego já estabelecem em seu 
escopo a exigência de que prefe-
rem mulheres sem filhos ou que 
não pretendem ter. Com muitos 
exemplos de vagas desse tipo, 
a fanpage “Vagas Arrombadas” 
denuncia com uma pitada de 
humor as oportunidades que não 
são condizentes com a realidade e, 
até mesmo, com a lei trabalhista.  

Como nesse pequeno trecho de 
uma vaga: “Preciso de uma babá 
para morar. Que não estude, não 
tenha filhos e que tenha disponibi-
lidade de horário (…)”. 

Em outras, além da exigência 
de não ter filhos, o empregador 
estabelece o manequim da mulher 
e, em outra, pede que não tenha 
marido ciumento. 

Já em um desabafo via redes 
sociais, uma mulher diz que o pro-
blema não é falta de vagas. Para 
ela, a extensa lista de exigências 
para determinados cargos e o des-
caso com currículos de mulheres 
com mais de 30 anos e com filhos 
é frequente. Por fim, ela ainda 
acrescenta que, a seu ver, ter expe-
riência, bom currículo e vontade de 
trabalhar não são mais suficientes 
para maioria das empresas.  

A diretora e consultora da Lea-
ders HR Consultants, Astrid Vieira, 
explica que vagas que colocam 
como requisito “não ter filhos” 
não podem ser divulgadas. “Isso é 
discriminação e teoricamente não 
pode ser escrito. Dessa forma, se 
estabelece que as mulheres com 
filhos não são bem-vindas. Minha 
sugestão é procurar por outra 
empresa, pois organizações deste 
tipo não devem ser interessantes 
de se trabalhar”.

Astrid ressalta ainda que mu-
lheres que têm filhos não deixarão 
de ser contratadas devido a esse 
fato, pois tudo depende da postura 
na hora de um processo seletivo. 
Ela explica que é preciso estabe-

lecer uma posição de igualdade 
com os homens, pois a função 
de cuidar dos filhos deve ser com-
partilhada para não prejudicar o 
trabalho de ambos. “Desde que a 
profissional seja organizada e que 
tenha o apoio da família, não há 
problema”.  

 

mudança positiva 
ou negativa? 

A Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado aprovou, no mês 
passado, o projeto de lei que amplia 
o prazo da licença-maternidade de 
120 para 180 dias, agora a trami-
tação seguiu para a Câmara dos 
Deputados e aguarda aprovação. 
Segundo advogada Sara Bene-
vides, essa alteração é positiva e 
vai de encontro aos interesses da 
saúde do bebê. Ela conta que isso 
já ocorre nas empresas cidadãs 
que ganham incentivos fiscais em 
troca desse benefício. Contudo, a 
advogada salienta que há também 
pontos negativos. “Toda vez que no 
mercado há uma questão ligada 
à proteção do trabalhador, isso 
acaba resultando em um afasta-
mento do mercado de trabalho, 
como se fosse uma resistência. O 
que se teme quando fala de uma 
aprovação de lei que protege as 
mulheres, nessa condição, é resul-
tar em uma discriminação maior 
na contratação. Os números, como 
nas pesquisas do IBGE, mostram 
que elas necessitam de proteção 
nesse quesito”. 

Sara também avalia o lado do 
empresário e não vê grandes perdas.  
“Se formos pensar no ponto de vista 
do empregador, não há um custo 
extra, pois ele antecipa esse valor e, 

posteriormente, é arrecadado de vol-
ta por meio das guias pertinentes”.

Para a advogada, a lei deve 
passar tranquilamente pela Câma-
ra, pois é simples. “Estou fazendo 

uma previsão um pouco arriscada, 
no entanto, tendo em vista as outras 
questões que estão na pauta, uma 
lei que protege o trabalhador pode 
não ter adesão neste momento”.

entre as principais queixas das profissionais com filhos estão
à pressão psicológica e o preconceito no ambiente de trabalho
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95% dos negócios de Juruaia
são comandados por empresárias

O empoderamento feminino 
é um tema recorrente, mas 
em Juruaia, cidade locali-

zada no Sul de Minas, essa ação é 
comum. O município, que possui 
10 mil habitantes, tem cerca de 
300 lojas de moda íntima, praia e 
fitness, sendo que 95% dos empre-
endimentos foram fundados e são 
chefiados por elas.  

A atividade é a principal fonte 
econômica da cidade. De acordo 
com a Associação Comercial e 
Industrial de Juruaia (Aciju), as 
confecções fabricam 2 milhões 
de peças mensais. O faturamento 
é em torno de R$ 20 milhões e 
o crescimento médio anual é de 
20%. Cerca de 4.200 pessoas tra-
balham neste segmento e a cidade 
é o 3° maior polo de moda íntima 
do país.

A presidente da Câmara da 
Mulher Empreendedora de Juru-
aia, Rozana Marques, atribui esse 
sucesso à atitude feminina. “Na 
sociedade em que vivemos preci-
samos provar que somos capazes 
para ter algum crédito. E conse-
guimos mostrar a nossa força, 
conquistar espaço e movimentar 
a economia da cidade”.

Felinju
Em sua 21ª edição, a Felinju - 

Moda e Lingerie de Juruaia - contou 
com 30 mil visitantes em 4 dias de 
desfiles e negócios. A feira também 
movimenta cidades vizinhas. “Os 
hotéis dos municípios vizinhos ficam 
lotados, assim como os setores de 
alimentação e beleza”, afirma o pre-
sidente da Aciju, José Antônio da Silva.

De acordo com ele, a feira co-
meça a ser organizada com meses 
de antecedência e a cidade se mo-
biliza para o evento. “Nós lançamos 
a 21ª Felinju em julho do ano passa-
do, ou seja, há um processo gigante 
para que tudo seja concluído sem 
erros e dentro do planejado”.

Silva acrescenta que os lojistas 
também se preparam bastante. 
“Há uma sinergia e isso é per-
ceptível. Os empresários saem da 
zona de conforto a fim de preparar 
o estabelecimento para receber 
a movimentação durante a feira. 
Isso tudo dentro da estratégia que 
a Aciju monta”.

Rozana ressalta que o sucesso 
do evento segue por todo o ano. 
“Ela funciona como vitrine, pois 
quando acaba, continua os negó-
cios e vendas”.

o desfile

somos apenas um parceiro. A gente 
percebe o profissionalismo quando 
a base é bem feita. Ninguém ca-
minha sozinho e em Juruaia isso é 
posto em prática”.

localização
Por ser longe da capital, o mu-

nicípio ainda é pouco conhecido 
pelos belo-horizontinos. Mas, de 
acordo com a secretária de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Dedel 
Gonçalves, essa realidade pode 
mudar em breve. “Iniciamos um 
trabalho a fim de estreitar o laço 
com BH. O segmento de lingerie 
se desenvolveu e o de gestão não. 
Juruaia precisa da atenção do 
poder público”.

Felinju teve um
crescimento de 13%

e faturou
r$ 20 milhões
em negócios

turismo
O prefeito de Juruaia 

elucida o desejo de que em-
presários do setor imobiliário 
acreditem no potencial do 
município a fim de construir 
um hotel na cidade, serviço 
que ainda não é oferecido. 
“Não é justo termos um 
fluxo tão grande de pessoas 
e mandá-las para cidades 
vizinhas para se hospedar”.

moda de Juruaia

Nos inspiramos na mulher brasileira, na força feminina, no que 
ela gosta e procura”, Miryam e Brenda Iori – Íntima Dívina.

Na contramão da moda íntima, criamos a marca de pijamas. Me 
inspiro no que está em alta no mercado”, Neia Ribeiro – Oficina 
do Pijama.

Nossa moda fitness é prática, assim a mulher pode usar no 
trabalho e depois ir para a academia, por exemplo”, Dedel 
Gonçalves – Art Desejo.

“Nós conseguimos mostrar a
nossa força, conquistar espaço e

movimentar a economia da cidade”
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O foco do desfile de abertura 
foi “Vista a paz, viva o amor”. De 
acordo com o produtor e proprietá-
rio da marca Modelle, Val Allans, o 
tema diz muito sobre o município. 
“Para que seja um sucesso, Juruaia 
tem um fator primordial que é a 
união dos empresários. Não nos 
tratamos como rivais devido à con-
corrência, mas sim como parceiros. 
Além do design das peças, cada um 
tem sua identidade dentro de sua 
proposta e, consequentemente, 
seu espaço”. 

O prefeito Claudeci Araujo 
(PSB) considera essa união a chave 
para o crescimento. “O principal 
personagem desse sucesso é o 
empresário. Nós, da prefeitura, 
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lingerie é principal fonte de renda da cidade
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Quais as políticas públicas 
necessárias para atender aos 
jovens que moram em regiões 
de vulnerabilidade social em 
Minas? Como fazer o planeja-
mento, executar e monitorar 
essas políticas? Contribuir para 
responder a essas perguntas foi 
um dos principais objetivos dos 
diagnósticos apresentados de 
23 a 26 de abril, na Cidade Ad-
ministrativa, por pesquisadores 
da Fundação João Pinheiro, para 
técnicos das Secretarias de Estado 
de Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), de Educação 
(SEE), Segurança Pública (Sesp) 
e de Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania (Sedpac).

Em 2016, a partir de estudo da 
Sedese, Fundação João Pinheiro 
(FJP) e Sesp, foram identificados os 
municípios mineiros com maior taxa 
de mortalidade de jovens de 15 a 
19 anos por causas externas, entre 
2008 e 2013. Com esse resultado, 
15 municípios foram priorizados 
para a implantação do Programa 
Juventudes: Belo Horizonte, Betim, 
Contagem, Ribeirão das Neves, na 
região metropolitana; e, no interior 
do Estado, Curvelo, Diamantina, 
Divinópolis, Governador Valadares, 
Juiz de Fora, Montes Claros, Paraca-
tu, Passos, São João del-Rei, Teófilo 
Otoni e Uberlândia.

Após a definição dos mu-
nicípios foram identificadas as 
regiões mais vulneráveis em cada 
um deles. A partir daí, a Fundação 
João Pinheiro elaborou Diagnósti-
cos das regiões intraurbanas para 
formulação de políticas públicas 
com foco na população jovem, 
de 15 a 29 anos, em situação de 
vulnerabilidade social.

Os diagnósticos dos municí-
pios de Belo Horizonte, Conta-
gem, Betim, Ribeirão das Neves, 
e Passos foram apresentados em 
junho de 2017, durante a primeira 
etapa de execução do Programa 
Juventudes. Com a continuidade 
do Programa e sua ampliação 
em 2018, foram apresentados 
os diagnósticos dos demais mu-
nicípios neste mês de abril. Eles 
apontaram, entre outros, como 
diferenças de gênero têm desta-
que entre os jovens. Na área de 
educação, por exemplo, meninas 
apresentam maior nível de esco-
laridade, porém, quando se trata 
de oportunidades no mercado de 
trabalho, meninos ocupam mais 
vagas com carteira assinada.

Projeto trampos
Para a realização do Projeto 

Trampos do Programa Juventu-
des, a Sedese, com apoio da SEE, 

articula apoio com as prefeituras 
municipais e com a rede de prote-
ção sociocomunitária das regiões 
intraurbanas.

Em 2017, na primeira etapa 
de execução do Projeto Trampos, 
foram ofertadas 1.200 vagas, por 
meio do desenvolvimento de sete 
cursos de qualificação profissional. 
Além disso, foram executadas 
oficinas de orientação profissional 
que contaram com a participação 
de cerca de 930 jovens. 

A partir de 2018, há uma pre-
visão de ampliação das atividades 
com previsão de atendimento a 
15 mil jovens.

emprego e 
empreendedorismo

O Programa Juventudes/
Projeto Trampos foi elaborado 
a partir de deliberações dos 
Fóruns Regionais de Governo. 
Entre as ações do Projeto Trampos 
destacam-se o mapeamento das 
oportunidades de emprego e 
empreendedorismo nas regiões 
intraurbanas priorizadas e a ofer-
ta de orientação profissional indi-
vidual, minicursos de orientação 
profissional, cursos profissionali-
zantes, assessoramento técnico 
a empreendimentos de jovens.

O governador Fernando Pimen-
tel (PT) assinou em Uberaba, no Terri-
tório Triângulo Sul, decreto que institui 
a Comissão de Estudos Estratégicos 
para a Cadeia Produtiva de Lácteos de 
Minas Gerais. O evento ocorreu na sede 
da Associação Brasileira de Criadores 
de Zebu (ABCZ), que organiza, a partir 
deste sábado (28/4), a 84ª edição da 
Expozebu, principal evento do setor no 
país. Na ocasião, o Governo do Estado, 
por meio do Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG), também 
lançou uma linha de crédito para 
apoiar pequenos produtores rurais na 
aquisição de matrizes de maior valor 
genético.

A Comissão de Estudos Estra-
tégicos para a Cadeia Produtiva de 
Lácteos de Minas Gerais terá como 
objetivo principal a definição de 
um preço de referência para o leite 
in natura. Com isso, o Governo do 
Estado busca valorizar a produção 
do setor lácteo, beneficiando toda 
a cadeia produtiva e o consumo 
do produto.

Pimentel ressaltou que fez ques-
tão de visitar a exposição como 
uma demonstração de prestígio e 
valorização do setor agropecuário 
em Minas Gerais. “O Estado tem 
que, publicamente, prestar um 
tributo, uma homenagem, aos pro-
dutores rurais. Tenho certeza que o 
agronegócio, a pequena produção 
agrícola e o produtor rural têm mui-

to a ver com esta estabilidade, com 
essa serenidade com que Minas 
Gerais tem conseguido, a duras pe-
nas, atravessar essa crise horrorosa 
que o Brasil está vivendo”, afirmou.

Segundo o governador, sua 
gestão tem “se desdobrado para 
atender às reivindicações para o 
setor produtivo”. Como exemplo, 
Pimentel afirmou que a criação 
da Comissão vai permitir que se 
obtenha, no estado, o preço de 
referência do leite, melhorando 
as expectativas dos produtores. 
“Poderíamos ter feito mais se essa 
crise não fosse tão extensa como é, 
mas fizemos muito. E, às vezes, as 
coisas nem custam dinheiro, como 
a criação da Comissão. Agora, nós 
vamos caminhar para ter o preço 
de referência, que é uma demanda 
antiga do setor. É uma decisão que 
melhora muito a perspectiva do 
produtor de leite”, analisou.

O governador lembrou ainda 
que a ABCZ é hoje referência mundial 
em genética de gado zebu. “O Brasil 
tem uma importância histórica na 
questão genética. Hoje, a Índia não 
tem mais o registro genealógico. Nós 
é que temos o livro mais antigo, de 
1919. Então, temos uma responsabili-
dade mundial nesta questão e temos 
sabido desempenha-la bem, graças 
ao trabalho da ABCZ e das outras 
associações. A ABCZ é hoje um patri-
mônio do Brasil e do mundo”, disse.

conquistas
O presidente da ABCZ, Arnal-

do Manoel de Souza Machado, 
deu boas-vindas ao governador 
e agradeceu o apoio do Governo 
para a realização da feira. Ele 
ainda lembrou que as medidas 
anunciadas irão atingir milhares 
de pequenos produtores. “Neste 
ano teremos o +Gastronomia, 
que será uma atração da expo-
sição. Sabemos a tradição de 
Minas nesta área”, afirmou.

O presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores de Gi-
rolando, Luiz Carlos Rodrigues, 
considerou o anúncio da criação 
da comissão como um momento 
histórico para Minas Gerais. “O 
senhor é um homem sensível 
aos produtores, e o parabenizo 
pelo seu trabalho no Estado. 
Não podemos ter preços tão 
discrepantes do leite em Minas. 
O governo está de portas abertas 
para os produtores. Juntos, sere-
mos mais fortes, temos que unir 
esforços”, avaliou.

Já o diretor administrativo 
da ABCZ, Rivaldo Borges, afir-
mou que a medida vai servir 
de exemplo para o restante 
do país. “Estou aqui há dois 
mandatos e este foi o governo 
que mais contribuiu com o 
agronegócio”, disse.

E S P O R T E

Presidente dA AssociAÇão mineirA de cronistAs
esPortiVos (Amce) – amce@amce.org.br

Luiz CarLos Gomes

diagnósticos facilitam a implantação de 
políticas públicas para jovens mineiros

evento aconteceu na cidade Administrativa
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Pimentel anuncia ações para
a pecuária em Minas Gerais

“Poderíamos ter feito mais se essa crise não fosse tão extensa”

Ca
rl

os
 A

lb
er

to

A mão no futebol
Uma das maiores polêmicas 

no futebol é com relação a mão. 
Ela pode ou não participar do 
jogo? – Exceto para goleiro ou 
na cobrança de lateral a mão 
é um grande problema para o 
jogador. O atleta precisa correr 
pensar, observar o adversá-
rio, fazer ou evitar gol e ainda 
esconder a mão. E não pode 
amarrar ou enfiar a dita cuja 
no calção.  Muito menos tirar a 
mão para jogar. Acho até que o 
inventor das regras era maneta 
ou detestava uma mão. Pobre 
mão. Totalmente discriminada, 
reprimida e objeto de duras 
penas e muitas polêmicas. 

Informa à regra que a mão 
pode participar da jogada, quan-
do não tem a intenção de partici-
par. Entretanto, ninguém nunca 
perguntou para a mão qual sua 
real intenção ou se estava ape-
nas dando uma de mão boba. O 
fato é que na maioria das vezes 
é quase impossível decidir o que 
é mão na bola ou bola na mão.  

Na velocidade do jogo, o ár-
bitro tem que interpretar em um 
segundo o que é certo ou errado. 
Analisar intenção, distância, po-
sicionamento, direção e outros 
fatores. Algo impossível para 
qualquer ser humano normal. 
Acho que nem os especialistas da 
Nasa conseguem. Existe ainda a 
malandragem dos boleiros, que 
costumam colocar a mão em 
lugares pouco prováveis. Aí o ár-
bitro fica sem saber onde está a 
mão. Neste caso, paralisa o jogo, 
consulta vários auxiliares e toma 
a decisão, em geral errada. Com 
tantos jogadores em campo e 
tantas partes do corpo podendo 
ser utilizada, uma simples mão 
costuma virar a maior atração do 
espetáculo. Assunto para vários 

programas esportivos, debates 
acalorados entre torcedores e 
sucesso nas redes sociais. Quem 
se dana mesmo é o danado do 
soprador de apito que acaba 
levando uma bela mão na cara, 
independente da terrível decisão 
tomada.

O certo meus amigos e ami-
gas, é a necessidade de encon-
trar uma solução para a mão no 
jogo de futebol. Ela não pode fi-
car com tanta responsabilidade.

Proibir a entrada da mão do 
jogador em campo é impossível. 
Colocar chip não funciona. Ten-
tar árbitro de vídeo é muito caro. 
Contratar um auxiliar para ficar 
de olho na mão é complicado. 
Já tem auxiliar demais na beira 
do gramado. Em geral eles não 
enxergam nada.

O melhor mesmo é acabar 
com a confusão. Mudar a regra. 
A bola bateu na mão é falta e 

pronto. Não interessa se é mão 
na bola ou bola na mão. Ficar 
querendo interpretar intenção é 
coisa de doido. Nem o Supremo 
Tribunal consegue. A não ser 
que se coloque um leitor de 
pensamento em cada jogador, 
ou então fazer como na pelada 
de rua, quando caso acaba em 
pancadaria ou o dono da bola 
acaba com a brincadeira. O certo 
é que a mão não pode e nem 
deve participar do jogo. Exceto, 
repito, em relação ao goleiro e 
na cobrança de lateral. 

Entretanto, acredito que os 
legisladores da Fifa escreveram 
a regra pensando neles próprios. 
Estão acostumados a utilizar a 
mão (grande) para angariar be-
nefícios pouco transparentes. Aí 
cada um interpreta o uso da mão 
a sua maneira. Fora isso, quem 
gosta de usar a mão precisa ur-
gentemente mudar de esporte.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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o seu consórcio multibrasileiro

Cumprindo a missão de ir 
mais longe para estar perto de 
quem mais precisa, o Servas 
retornou ao Sul de Minas para 
proporcionar um pouco mais 
de dignidade e qualidade de 
vida para os moradores de 
Alfenas e região. No último 
dia 27 de abril, a presidente 
Carolina Pimentel esteve na ci-
dade para atender mais de 50 
instituições socioassistenciais 
com a doação de geladeiras, 
cadeiras de roda e banho e 
lâmpadas de LED. A caravana 
também levou para a cidade 
o Carinho de Mãe, curso para 
gestantes em vulnerabilidade 
social.

Mais de 40 grávidas parti-
ciparam do curso, que tem por 
objetivo levar informação de 
qualidade sobre os cuidados 
durante a gestação e com o 
bebê e sobre os direitos de mãe 
e filho. Entidades de 25 muni-
cípios da região, incluindo Al-
fenas, receberam as doações.

Uma delas foi a Sociedade 
São Vicente de Paulo de Al-
fenas, que acolhe 98 idosos, 
entre homens e mulheres. 
“Nós só temos a agradecer, 
porque nem passava pela 
nossa cabeça, neste momento, 
receber essas doações. Será de 
muita utilidade para a nossa 
casa, porque são doações de 
extrema necessidade e porque 
vivemos de doações”, destacou 
o presidente da instituição, 
Roberval Rodrigues da Silva.

Antes da cerimônia de 
entrega das doações, Carolina 
visitou os idosos acolhidos pela 
Sociedade São Vicente de Pau-
lo e conheceu a estrutura da 
instituição. “É uma felicidade 
poder estar aqui para ajudar 
quem faz um trabalho tão 
importante e bonito com tão 
pouco”, afirmou.

Quando assumiu a gestão 
do Servas, em 2015, Carolina 
regionalizou as ações da insti-
tuição. “O objetivo era ampliar 

as ações e os nossos projetos, 
levando para o interior do Es-
tado o que já desenvolvíamos 
em Belo Horizonte. Com a 
Caravana Servas tornamos isso 
possível”, reforçou a presiden-
te, que trabalha para que o Ca-
rinho de Mãe se torne política 
pública de Minas Gerais. “Toda 
mãe tem direito a informação 
de qualidade sobre sua saúde, 
do bebê e os seus direitos.”

Todas as doações são via-
bilizadas por parcerias com 
agentes da sociedade civil e 
setor privado. Com a caravana, 
o Servas já atendeu entidades 
de Formoso, no Extremo No-
roeste de Minas e Araxá. Foi 
a Araçuaí, no Vale do Jequi-
tinhonha, no Serro, em Três 
Corações, e em São João das 
Missões, que fica às margens 
do Rio São Francisco, no Norte 
do Estado. Também passou 
por Pará de Minas e Mutum, 
além de Itambacuri, no Vale do 
Mucuri e agora Alfenas.

A parceria cultural entre o Sesc, integrado 
ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, e a 
Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena 
foi ampliada em 2018 e as Rodas de Conversa 
retornam ao evento ainda mais alinhadas 
com a temática geral da iniciativa, liberdade. 
Corpo e Liberdade; Teatro e Resistência; A 
representatividade da mulher negra nas artes 
cênicas: diálogos e liberdade serão os temas 
apresentados  com 
participantes que es-
tão na programação 
da mostra.

As Rodas de Con-
versa, realizadas pelo 
Sesc, foram criadas 
para proporcionar às 
pessoas uma oportu-
nidade de reflexão so-
bre assuntos diversos, 
por meio de encon-
tros com a participa-
ção de especialistas 
nos temas propostos. 
Essa versão tem como 
objetivo o desenvolvi-
mento de temas que 
estão de acordo com 
as discussões em cultura em suas diversas es-
feras, entendendo esse encontro com o público 
em geral como uma oportunidade de diálogo 
e construções possíveis. 

Na Mostra, em Tiradentes, a programação 
inicia-se no sábado, dia 5 de maio, no Jardim 
do Sobrado Quatro Cantos com a roda Corpo 
e Liberdade, em que será discutida a prática 

cultural para construção de um corpo cênico. 
Mediada por Marise Diniz – supervisora do Nú-
cleo de formação em Dança do Sesc em Minas, 
terá participação da coreógrafa e dançarina 
Morena Nascimento, a dançarina Clarisse 
Panadés, a atriz Carolina Correa, o artista 
circense Rafael Rocha e o ator Julio Adrião. 

No domingo, dia 6, a grande homenageada 
do Tiradentes em Cena, Zezé Motta, participa 

da Roda de Conver-
sa que abordará a 
representat iv idade 
da mulher negra nas 
artes cênicas. A atriz 
mineira Aruana Zam-
by também participa 
do encontro, que será 
mediado por Carol 
Fescina, curadora e 
analista cultural do 
Sesc em Minas. 

No encerramento 
da mostra, dia 12, o 
tema a ser discutido 
é Teatro e Resistência. 
Mediado por Diogo 
Horta, crítico de te-
atro, ator, professor 

e analista cultural do Sesc Palladium, a roda 
conta com participação do fundador da Cia. Do 
Tijolo, Dinho Lima Flor, o ator Alexandre Lino, 
o artista e pesquisador Adilson Siqueira, e o 
dramaturgo, diretor e professor de teatro, Ildeu 
Ferreira. Confira a programação completa em 
http://www.tiradentesemcena.com.br/mostra 
e participe!

Festival brasil sertanejo
acontece no mineirão

Falta pouco para o início da 
4ª edição do Festival Brasil 
Sertanejo. Nos dias 12 e 13 
de maio, sábado e domin-

go, a Esplanada do Mineirão vai 
sediar um dos eventos mais espe-
rados do ano em BH e que reunirá 
grandes nomes da música. Neste 
ano, a festa terá um dia dedicado 
ao funk e outro ao sertanejo, para 
agradar ao público e consolidar a 
capital mineira ainda mais como 
sede de grandes festivais. 

Cristiano Nenety, um dos or-
ganizadores do evento, conta que 
a equipe está antenada no que o 

público quer ouvir e curtir. “Como 
o nosso intuito é proporcionar 
boas experiências e, a cada ano, 
apresentar um evento inesquecível, 
nesta edição decidimos inovar, 
misturando o funk, que é o ritmo 
mais popular da atualidade, ao 
sertanejo, que se consolidou como 
um dos estilos mais queridos em 
todo o país”.

Um verdadeiro exército foi 
montado para fazer o Festival 
Brasil Sertanejo acontecer. Cerca 
de 3 mil pessoas estão envolvidas 
na realização do evento nas mais 
diversas funções, desde as produ-
ções das bandas, montadores de 
estruturas, seguranças, brigadistas, 
atendentes de bares, profissionais 
da limpeza, alimentação, entre 
outros. “É difícil mensurar o quanto 
este festival movimenta finan-
ceiramente, mas de uma coisa 
tenho certeza, que ajuda e muito 
na economia da cidade, pois atrai 
turistas que consomem em bares 
e restaurantes, se hospedam em 
hotéis e utilizam a infraestrutura 
de BHe”, conta o empresário João 
Wellington, que também atua na 
organização.

Até véspera do evento, quando 
a montagem será finalizada, cerca 
de 800 toneladas de estruturas e 
equipamentos estarão alocadas na 
Esplanada do Mineirão. Serão dois 

palcos, para que o intervalo entre 
os shows seja o mínimo possível, 
cinco telões, para proporcionar 
boa visibilidade às apresentações 
de todos os setores, 10 bares, praça 
de alimentação, posto médico. 
Mais de 500 banheiros químicos 
estarão à disposição do público 
durante todo o evento.  

O público pode escolher entre 
quatro espaços para curtir o Fes-
tival Brasil Sertanejo: a Área VIP; 
Camarote Oficial, com open bar de 
cerveja, vodka, refrigerante, suco 
e água; Front Stage, em frente ao 
palco, com open bar de cerveja, 
vodka, whisky 8 anos, catuaba, 
refrigerante, suco e água; e o Ca-
marote Black, no anel do Mineirão, 
com open bar de cerveja, vodka 
premium, whisky 8 anos, energéti-
co, espumante, refrigerante, suco e 
água, além de open food.

Servas atende mais de 50 instituições
socioassistenciais na cidade de Alfenas

Funk:

1º dia: Anitta, Jhowzi-
nho & Kadinho, Nego do 
Borel, Kevinho, MC WM 
e Livinho, além do tempe-
ro especial do baiano Léo 
Santana.

serviço

Festival brasil sertanejo 2018
local: Esplanada do Mi-

neirão – Av. Antônio Abrahão 
Caram, 1001, Pampulha

data e horário: 12 e 13 
de maio de 2018 (sábado e 
domingo)

onde comprar: os ingressos 
podem ser adquiridos pelo 
site www.nenety.com.br.

Programação

sertanejo

2º dia: Marília Men-
donça, Gusttavo Lima, Fe-
lipe Araújo, Henrique 
& Juliano e Zé Neto e 
Cristiano.

carolina Pimentel visitou os idosos da sociedade são Vicente de Paulo
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sesc participa da mostra de 
Artes cênicas tiradentes em cena

serão realizadas ‘rodas de conversa’ com  temas diversos nos dias 5, 6 e 12 de maio

nos dias 12 e 13 de maio,
esplanada deve receber
cerca de 30 mil pessoasH
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http://www.tiradentesemcena.com.br/mostra
http://www.nenety.com.br/
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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.

número de mei em minas cresce 69% em 4 anos. Em 4 anos, 
o número de Microempreendedores Individuais (MEI) aumentou 
69% no estado. Até o final de 2017, já eram mais de 852 mil for-
malizados, 349 mil a mais que no mesmo período de 2014. De 
acordo com um levantamento feito pelo Sebrae Minas, o Estado 
representa 10,8% do número de MEI dos mais de 4,6 milhões em 
todo o país. O cenário econômico foi um dos fatores que pode ter 
contribuído para o aumento considerável do número de formali-
zados em Minas.Com o aumento do desemprego, muitas pessoas 
encontraram no empreendedorismo uma alternativa para driblar 
a crise, sendo dono do seu próprio negócio.

Fonte: Agência Sebrae  

o arrogante poderoso. O “comentarista” de arbitragem Ar-
naldo Cezar Coelho, que já prejudicou o Atlético e Cruzeiro em anos 
anteriores, emitiu sua opinião como se fosse Deus no quarto gol 
do Cruzeiro contra o Vasco, afirmando que foi irregular. Ó sujeito 
antipático e bairrista! Ele deveria fazer o mesmo comentário nas 
dezenas de gols irregulares dos times do Rio de Janeiro.

c A n A l   A b e r t o

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

união Pelo FortAlecimento 
dos resorts

85 Anos do sindhorb-bh

turismo recorde

O segmento de resorts no Brasil 
busca inovação em seus serviços e tem 
mostrado cada vez mais uma semelhança 
com países. Com o intuito de padronizar 
serviços, capacitar colaboradores e trazer 
maior união dos players deste mercado, 
a Associação Brasileira de Resorts (ABR) 
trabalha há 17 anos para destacar o setor 
no mercado brasileiro e sul americano. 
Com apoio e incentivo ao associativismo, 
o italiano Alberto Cestrone estará à frente 
da entidade até 2019. Cestrone, que 
também é Diretor do Infinity Blue, resort 
situado em Balneário Camboriú (SC), 
pretende trabalhar pelo fortalecimento 
da parte educacional e de capacitação dos 
associados ABR, inovar em workshops e 
reforçar a tecnologia no setor para desbu-
rocratização das operações. A legalização 
dos cassinos é também um tema em 
pauta da associação, que faz brilhar os 
olhos dos proprietários de resorts. 

Fonte: Revista Hotéis

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Belo Horizonte 

(Sindhorb-BH) completou 85 anos 
de fundação no dia 02 de maio. Com 
base territorial em 360 cidades de Minas 
Gerais, a instituição foi fundada, em 
1933, pelo empresário Arcângelo Maleta. 
Parabéns a todos ex-presidentes que com 
dignidade, austeridade e compromisso 
com a nossa categoria, contribuíram 
com honradez para elevar o nome dessa 
entidade de classe patronal, um dos 
sindicatos mais antigo do Brasil. Agra-
decimento a Deus, a todos os diretores, 
funcionários, fornecedores e amigos da 
nossa categoria.

Os turistas estrangeiros injetaram 
US$ 779 milhões na economia brasileira 
em janeiro. Esse é o maior valor para o 
primeiro mês do ano da história, iniciada 
em 1990. Comparando com os demais 
meses, a receita com o turismo internacio-
nal só não foi maior que junho e julho de 
2014, meses da Copa do Mundo, quando 
o montante foi de US$ 793 milhões. Exata-
mente em janeiro, mês que passou a valer 
o visto eletrônico para Japão, Canadá e 
Estados Unidos. “É só o começo! Tenho 
certeza de que a abertura internacional do 
Brasil com o visto eletrônico vai movimen-
tar a economia nacional, gerar emprego 
e renda para o país”, comentou o ministro 
do Turismo, Marx Beltrão. De acordo com 
a Organização Mundial do Turismo, me-
didas de facilitação da entrada do turista 
estrangeiro gera um incremento de fluxo 
até 25% entre os países beneficiados. 
Pela projeção do MTur, o visto eletrônico 
pode injetar até R$1,4 bilhão na economia 
brasileira em dois anos.

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

nova lima: iPtu terá desconto
de 3% no pagamento à vista

A Prefeitura de Nova Lima 
começará a recolher, a partir do 
dia 11 de junho, o IPTU de 2018 
e os contribuintes que efetuarem 
o pagamento à vista terão aba-
timento de 3% no valor integral. 
Há a possibilidade de parcelar o 
valor em até seis parcelas mensais 
e consecutivas, porém, neste caso, 
não haverá o desconto. As guias 
começam a ser emitidas e enviadas 
às residências dos contribuintes 
nova-limenses a partir do dia 7 
de maio. 

O valor do IPTU cobrado neste 
ano respeita a decisão liminar do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que suspendeu o reajuste 
previsto na Lei nº 2.618/2017, nor-
ma que revisou a Planta Genérica 
de Valores, cujos valores estavam 
desatualizados há 12 anos. Com 
isso, o valor do imposto de 2017 
foi usado como referência para a 
cobrança deste ano e será reajusta-
do apenas pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do período, no valor de 
2,07%. Caso a Justiça reconheça 
a legalidade da lei, ao julgar o 
mérito da ação, o valor do IPTU 
recolhido neste ano poderá ser 
revisto posteriormente e cobrada 
a diferença.

Além do desconto para paga-
mento à vista, a legislação muni-
cipal prevê isenções ou reduções 
do imposto para contribuintes 
com idade igual ou superior a 60 
anos e renda de até três salários 

mínimos. Também há abatimento 
para quem possui imóveis residen-
ciais classificados como “categoria 
baixa”, contribuintes integrantes 
do Cadastro Único para Programas 
Sociais dos Governos Federal e 
Municipal e para quem possua 
residências com área entre 60 m² 
e 150 m². 

O número de imóveis de cate-
goria baixa está sendo mantido 
no mesmo patamar dos anos 
anteriores, ou seja, imóveis com 
pontuação de até 55 pontos (essa 
pontuação é obtida conforme o 
Padrão de Acabamento descrito 
no Boletim de Cadastro Imobiliário 
Municipal). Caso a Lei que encon-
tra-se suspensa volte a vigorar, os 
imóveis isentos passarão ao pata-
mar de 60 pontos, e isto fará que 
aproximadamente 10 mil unidades 
tenham a isenção do imposto.

Segundo o secretário municipal 
de Fazenda, Walmir Braga, a prefei-
tura tem por obrigação legal cobrar e 
recolher o IPTU. Ele explicou também 
que o imposto é uma das principais 
fontes de arrecadação do município, 
e que a sua cobrança é fundamental 
na administração da cidade. “Nova 
Lima voltou a crescer e isso se deve 
a uma gestão séria e consciente 
dos desafios a serem enfrentados. 
Diversas medidas foram tomadas 
para manter o desenvolvimento da 
cidade, mas é importante frisar que 
a população tem participação ativa 
nesse processo, já que os impostos 
são aplicados em melhorias em todo 
o município”, destacou. O IPTU, que 
não tem destinação específica, pode 
ser investido em qualquer projeto da 
Prefeitura, seja ele, para melhoria 
da infraestrutura urbana, em obras 
necessárias para a cidade, na área da 
Saúde, Educação, limpeza, seguran-
ça e programas sociais, por exemplo.

 

Pacote de obras
Entre os empreendimentos 

financiados pelo IPTU, estão parte 
das mais de 30 obras do pacote 
anunciado pela Prefeitura, em feve-
reiro, grande parte prevista para ser 
iniciada ainda neste ano. A retoma-
da da construção da Policlínica do 
bairro Jardim Canadá, empreendi-
mento que já está em andamento, 
e a reforma da Unidade Básica de 
Saúde Cabeceiras, em processo de 
licitação, são algumas delas.

secretário municipal de
Fazenda, Walmir braga
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Operação tapa-buracos é
realizada em 57 vias em JF
A Empresa Municipal de Pavimen-

tação e Urbanização (Empav) realizou 
operação tapa-buracos nas ruas 
Marina Ribeiro de Oliveira e Otávio 
Pereira Torres, no bairro Santa Rita; 
José Antônio Benhame, no Progres-
so; Osmar Silva e Antônio Augusto 
Teixeira, no Bom Pastor; “E”, no Bom 
Jardim; Avenida Ibitiguaia, no Santa 
Luzia; ruas Joaquim Vicente Guedes, 
no Graminha; Yolanda Bragagnolo, 
no São Geraldo; Darcy Vargas, no 
Ipiranga; das Magaridas, no Novo Ho-
rizonte; Rubens Timponi e Henrique 
Surerus, no Granville; José Lourenço 
Kelmer, no São Pedro; Helio Tomaz, 
no Cerâmica; e Trevizani e Betti, no 
Parque Independência.

Outras 40 vias foram atendidas. 
Entre elas: ruas Donato Pinto, no 
bairro Parque Imperial; Padre Café e 
Guaçuí, no São Mateus; Padre Júlio 
Maria, no Centro; Diva Garcia, Luís Fá-
vero, Alexandre Pinto Coelho e Adélia 

Ferreira Rocha, no Bom Jardim; Rio de 
Janeiro, no Nova Suíssa; e Imigrantes 
Italianos e Gabriel Gonçalves, no 
Parque Independência.

Também receberam manutenção 
as ruas Florentina Garcia, no bairro 
Nossa Senhora de Lourdes; Luiz Seve-
riano da Silva, na Vila da Prata/Santo 
Antônio; Joaquim Borges Pereira, 
Nove de Julho, Sebastião Pereira 
Barbosa e Avenida Juiz de Fora, no 

Granjas Bethânia; Fausto Machado, 
no São Sebastião; Aurora Torres, 
Ingrácia Pinheiro, João Marine de 
Souza e Sebastião Alves Marcato, no 
Santa Luzia; Major Raul de Mendonça 
e João Leopoldo Filho, no Democrata.

As equipes de tapa-buracos traba-
lharam também nas avenidas Barão 
do Rio Branco, no Centro e bairro Altos 
dos Passos; Pedro Afonso Pinheiro e 
rua Heitor Inácio, no Santa Efigênia; 
ruas Detetive Agapito Marques e 
Capitão Wanderley Nascimento, no 
Recanto dos Lagos; Engenheiro Hugo 
Vocurca Filho e Professora Maria 
da Conceição, no Barbosa Lage; 
Avelino Milagres e José Marangon, 
no Industrial; Vereador Raimundo 
Hargreaves e Selma Moreira Silveira, 
no Fontesville; Martins Barbosa, no 
Benfica; Adelaide Campos de Rezen-
de e Francisco Gonçalo de Faria, no 
JK; e Delorme de Carvalho e Vicente 
Manzini, no Bom Pastor.

equipe de tapa-buracos
durante o serviço
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O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), recebeu 

o atleta paralímpico juiz-forano Gabriel Schumman, também 
conhecido como “Schumacher das piscinas”. O nadador da 
equipe do Clube Bom Pastor, 19, com hemiparesia espástica, 
paralisia lateral que compromete locomoção, fala e audição, 
acaba de faturar cinco medalhas no “Open Internacional de 
Atletismo e Natação”, realizado anualmente pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro em São Paulo.
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A Associação dos municípios da Área mineira da sudene (Ama-
ms) realizou a solenidade de posse do seu novo presidente, mar-
celo Felix (Psb), prefeito de Januária. ele ocupará o lugar de José 
reis nogueira de barros (PPs), prefeito de bonito de minas e que 
se afastou do cargo para ser pré-candidato na eleição deste ano
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cemig é destaque nacional com
Programas de eficiência energética

Com o intuito de promover a 
economia de energia, por 
meio da mudança de hábitos 
e incentivo ao bom uso e 

preservação dos recursos naturais, 
a Cemig conta com o Programa de 
Eficiência Energética. De acordo com 
a companhia, de 2015 a dezembro 

do ano passado foram investidos, 
aproximadamente, R$ 150 milhões 
no projeto. Os locais beneficiados pelo 
programa são instituições de ensino, 
clientes e comunidades de baixa renda, 
além de entidades sem fins lucrativos, 
hospitais e iniciativas privadas. 

Entre as medidas realizadas estão 
a substituição de lâmpadas ineficien-
tes pelas de LED e a troca de chuveiros 
elétricos por sistemas de aquecimento 

solar. Cerca de 14 mil lâmpadas já fo-
ram trocadas, com um aporte superior 
a R$ 1,7 milhão. 

Além disso, até o momento, já 
foram instalados mais de 15 mil siste-
mas de aquecimento solar em 15,5 mil 
casas de conjuntos habitacionais, 37 
hospitais e 103 instituições de longa 
permanência de idosos (asilos). Para 
colocar esses dispositivos, o investi-
mento foi mais de R$ 53 milhões.

 O superintendente de Tecnologia, 
Inovação e Eficiência Energética da 
Cemig, Carlos Renato França Maciel, 
afirma que a substituição das lâm-
padas fluorescentes pelas de LED é 
importante, pois elas possuem mais 
eficiência. “As novas tecnologias têm 
um consumo menor em watts e gera-
ram mais luminosidade. Além disso, 
a vida útil também é maior e tem o 
custo-benefício melhor”. 

Já o aquecedor solar tem como 
objetivo principal diminuir os gastos 
de energia com o chuveiro. “Se fizer-
mos uma comparação com carros, 
podemos dizer que o chuveiro, em 
termos de potência, é uma Ferra-
ri se comparado com os demais 
equipamentos que há em casa. No 
final do mês, apesar de ficar pouco 
tempo ligado, ele faz diferença na 
conta de luz”.

da redação

Uma das instituições beneficiadas 
pelo Programa de Eficiência Energética 
foi a Cidade dos Meninos. Localizada em 
Ribeirão das Neves, região metropolitana 
de Belo Horizonte, o local atende crianças 
e jovens carentes. 

Nessa instituição, a Cemig está inves-
tindo cerca de R$ 330 mil na instalação de 
um sistema de aquecimento solar de água 
em 92 instalações, além da substituição 

de aproximadamente 1.500 lâmpadas 
ineficientes por outras de LED.

Carlos Renato França Maciel aponta que 
a redução será de 92 MWh por ano, o que 
equivale ao consumo de 60 residências, 
gerando uma economia de R$ 73 mil. A 
expectativa da coordenadora de cursos da 
Cidade dos Meninos, Deise Lúcia da Silva, é 
que esse valor seja revertido em mais inves-
timentos para o bem-estar dos alunos, que 

recebem educação em tempo integral, mo-
radia, alimentação, assistência odontológica, 
cultural, esporte, lazer, formação profissional, 
moral, humana e religiosa. Além da Cidade 
dos Meninos, outros locais também serão 
beneficiados pelo programa. Em abril deste 
ano, em parceria com o Governo de Minas 
Gerais, a Cemig destinou R$ 10,7 milhões 
para os projetos selecionados na Chamada 
Pública de Eficiência Energética 2017. No 

total, foram aprovados 18 projetos de todo 
Estado, e haverá, na maioria dos casos, a 
substituição da iluminação e a instalação de 
sistema de aquecimento de água. 

Após a execução do programa, a 
expectativa é de que os contemplados 
tenham uma economia média de até 
20% nas contas de luz. E, para a Cemig, 
a redução será 7.349 MWh por ano, o 
que equivale à energia utilizada por 

mais de 5,1 mil residências no mesmo 
período. 

Para além da redução de gastos, a 
estatal trabalha nas instituições com o foco 
de reeducação e mudanças de hábitos. 
“Por trás desse projeto, queremos levar 
a conscientização de que precisamos ser 
mais conscientes na forma de consumir”, 
finaliza o gerente de Eficiência Energética 
da companhia, Ronaldo Lucas Queiroz.

cidade dos meninos é um dos beneficiados

AtenÇão! 

As instituições que
ficaram interessadas em

participar do Programa de
eficiência energética fiquem

atentas, pois no final deste mês
haverá nova chamada Pública.

mudança por meio da educação

A consciência ambiental – que gera pensa-
mento e atitudes sustentáveis – deve ser 
trabalhada desde a primeira infância em 
nossos lares. Foi pensando nisso que a 
Cemig e o Governo de Minas Gerais, por 

meio da Secretaria de Estado de Educação, idealiza-
ram o Conexão Educar, projeto que visa aperfeiçoar 
o conhecimento do corpo docente do ensino público 
estadual sobre sustentabilidade e uso racional da 
energia elétrica, para que esse conhecimento seja 
retransmitido em sala de aula às novas gerações de 
consumidores.

O projeto, que teve início em março deste na e já 
passou pelos municípios de Belo Horizonte, Sabará, 
Barão de Cocais, Ribeirão das Neves, Betim, Conta-
gem, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano, Ouro 
Preto, Juiz de Fora, Ponte Nova, Araçuaí, Almenara, 
Montes Claros, Janaúba, Diamantina e Coronel Fabri-
ciano, podendo alcançar quase seis mil educadores 
de diversas regiões do estado. Como consequência, 
cerca de 700 mil alunos dos anos iniciais e finais do 
ensino fundamental terão a chance de aprender sobre 
esse recurso tão essencial para a sociedade moderna, 
que é a energia elétrica.

 Um dos principais objetivos da Cemig é difundir 
práticas eficientes e mostrar que o consumo 
consciente da energia elétrica pode ser alcançado a 
partir de pequenas e simples mudanças de hábitos. 
Para tornar essa tarefa mais fácil, o Conexão Educar 
desenvolveu um material didático em linguagem leve 
e atrativa para as crianças, que tem sido bastante 
elogiado pelos educadores.

Programa conexão educar, da cemig, no Vale do Jequitinhonha reuniu 124 educadores de Pedra Azul

Primeira edição do conexão educar foi realizado na escola estadual milton campos, em belo horizonte
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