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O número de idosos no Brasil aumenta 
a uma velocidade exponencial. Se-
gundo dados do IBGE, em 2060, ha-

verá uma média de 19 milhões de pessoas 
com idade acima de 80 anos. Paralela-

mente a esse fato, cresce a quantidade de 
denúncias de violência contra esse grupo. 
De acordo com o Disque 100, em 2016, o 
país contabilizou 32.632 notificações de 
maus-tratos. A presidente do Conselho 

Municipal dos Idosos de Belo Horizonte, 
Sandra de Mendonça Mallet, explica que 
a mudança social dentro do seio familiar 
pode ser um dos fatores para o aumento 
dessas taxas. “É preciso que haja uma 

intervenção do Estado para dar suporte 
e apoio à essas famílias, pois se nem as 
políticas públicas com o boom do envelhe-
cimento estão prontas para atender essa 
mudança, imagine elas”. oPinião – PáginA 2

Nos bastidores da política mineira, co-
meça o burburinho em relação ao pleito de 
2018. No momento, estão sendo analisa-
dos partidos e nomes para a formação de 
alianças. E, neste contexto, o governador 
Fernando Pimentel (PT), se confirmado 
para a reeleição, enxergaria com bons olhos 
o atual presidente da ALMG, Adalclever 
Lopes (PMDB), como vice. Dinis Pinheiro 
(PP), segundo se comenta, pode ter ao seu 
lado o deputado João Vítor Xavier (PSDB). 
O prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS), 
caso participe da disputa, pode chancelar 
um nome com o estilo do deputado federal 
Odair Cunha (PT) como companheiro de 
chapa. PolíticA – PáginA 3

Jejum intermitente
demanda cuidado

As pessoas sem o devido preparo físico 
devem ter precaução ao se submeter a formas 
de emagrecimento. Ficar um longo período 
sem consumir qualquer tipo de refeição, como 
acontece na prática do jejum intermitente pode 
ser prejudicial a saúde. Existem adeptos desse 
procedimento que ficam entre 8 a 36 horas sem 
ingerir nada. A nutricionista Cássia Nascimento 
enfatiza que o risco é maior, especialmente, para 
paciente acometido por pressão baixa e diabetes, 
por exemplo. sAúde & VidA – PáginA 7

Durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito 
de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (PMDB), juntamente com 17 outros admi-
nistradores municipais da Região da Zona da Mata, assinou um Protocolo 
de Intenção do Projeto Macaúba. O objetivo é de implementar o trabalho 
regional, mediante o plantio dessa árvore nativa em áreas degradadas, 
como forma de fortalecer o agronegócio e ao mesmo tempo, garantir a 
recuperação do ambiente. cidAdes – PáginA 9

Atualmente, existem l96 locais devidamente adaptados para o 
recebimento de cães, em Belo Horizonte. Os espaços, chamados 
pet friendly são a nova tendência do mercado e têm ganhado força 
em Minas. gerAl – PáginA 8

mineiros apontam que turismo
do estado é pouco valorizado

Uma pesquisa sobre o Perfil do Turista 
Belo-Horizontino elaborada pela Fecomércio 
MG aponta: 73% dos entrevistados disseram 
que se houvesse pacotes com custos meno-
res, maior divulgação dos pontos turísticos 
e melhores condições de hospedagem, 
eles viajariam mais para dentro do próprio 
Estado. O economista Guilherme Almeida 
considera que, mesmo com a crise, o vo-
lume de viagens começa a crescer, diante 
da redução das dificuldades financeiras. 
economiA – PáginA 4

idosos em Perigo

Nomes são especulados
para vice-governador
para o próximo ano

João Vitor Xavier é cobiçado para o cargo
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Projeto macaúba visa 
recuperar meio ambiente
na região de Juiz de Fora
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Doorgal BorgeS De anDraDa

O Supremo Tribunal Federal começou a 
discutir uma nova interpretação para aplicação 
do foro por prerrogativa de função – o foro privi-
legiado – de um modo mais restritivo, retirando 
os crimes comuns cometidos por parlamentares, 
magistrados, membros do MP, ministros de 
Estado, governadores, etc.

Alguns pontos negativos advirão dessa 
mudança. Primeiramente é de se ressaltar que o 
‘foro por hierarquia da função’ existe por razões 
históricas, sociológicas, jurídicas e filosóficas, 
e não é uma invenção brasileira, mas fruto de 
uma evolução jurídica ao longo de séculos na 
Europa, onde, aliás, todos os 28 países praticam 
o foro especial de forma ampla, como de resto 
todos países da América do Sul. Ainda agora o 
Ministério Público francês solicita do Parlamento 
Europeu, sediado em Estrasburgo, autorização 
para poder processar criminalmente a conhe-
cida deputada Marine Le Pen. Além do foro 
privilegiado, o parlamentar na Europa também 
tem imunidade parlamentar.

Outros argumentam que o Supremo não 
possui estrutura material e já conta quase 500 
processos criminais sobre foro privilegiado. 
Cada ministro tem então cerca de 45 processos. 
Ocorre que com a restrição ao foro os processos 
dos crimes comuns cometidos pelas autoridades 
irão para a 1ª instância onde as varas criminais 
estão com mais de 3 ou 4 mil processos e ca-
berão depois inúmeros recursos. A morosidade 
será bem maior que no STF.  Ora, quantos juízes 
de direito também desejam - como o STF discute 
-  diminuir o serviço e o número de processos 
sobre suas mesas? Devem ser milhares... Aliás, 
o juízo federal de Curitiba-PR que julga a Lava 
Jato foi obrigado a paralisar todo o seu trabalho 
para ficar por conta daquele processo e recebe 
ajuda de vários juízes-cooperadores.

Quanto a alegada necessidade de alte-
ração porque “todos somos iguais perante a 
lei” parece ser uma argumentação sem con-
sistência jurídica.  Sempre somos julgados 
igualmente pela mesma lei, pois respondemos 
igualmente pelos crimes previstos no mesmo 
Código Penal, pela mesma lei do direito de 
família, as mesmas regras do direito de pro-

priedade, a mesma CLT etc, seja o processo 
iniciado nos tribunais, seja no foro da Justiça 
Federal, ou, mesmo no STF. 

A prevalecer esse entendimento equivo-
cado de falta de igualdade ante a diferença da 
competência, então, talvez, até teríamos que 
extinguir - por exemplo, toda a Justiça Federal:  
ora, por que o homicídio cometido por servidor 
público federal pode ser julgado no Tribunal 
do júri na Justiça Federal, e, não no Tribunal 
do júri da justiça comum? Seria isso uma de-
sigualdade?  Evidente que não.  Do contrário, 
a própria competência originária do STF não 
poderia existir, afinal, tudo e todos teriam que 
ser julgados sempre e apenas pelo juiz de 1º 
grau da justiça comum.

Essa novel alteração nos levará a fatos 
curiosos:  os magistrados dos tribunais poderão 
ser denunciados pelo Promotor de Justiça da 
comarca de qualquer cidade e citado para lá 
ser interrogado. E, caso venha ser condenado 
pelo juiz local a uma pena maior que 02 anos de 
prisão ou detenção (em regime aberto ou sursis) 
perderá o cargo de ministro, seja do STF, STJ, 
TST, STM, TSE, os desembargadores, membros 
do MP estadual ou federal - o PGR -  deputa-
dos, senadores, governadores, etc. Se alguns 
cidadãos se sentirem ofendidos ou difamados 
por um discurso ou entrevista concedida pelas 
autoridades acima, poderão processá-las em 
diversas cidades ao mesmo tempo, oferecendo 
queixas-crime e/ou com abertura de inquéritos 
policiais.

Juízes irão julgar os promotores de justiça 
que atuam na mesma comarca. Os promotores 
de justiça terão poder para denunciar juízes da 
comarca, desembargadores, ministros, etc. O 
delegado de polícia da comarca poderá reque-
rer a prisão do juiz ou do promotor com quem 
trabalha. Tudo bem próprio de uma anarquia 
hierárquica. No interior do país, um policial ou 
que tenha antipatia por um juiz, promotor, de-
sembargador ou ministro, ou que seja desafeto 
político-ideológico de um deputado, governador 
ou senador, poderá encontrar razões para le-
galmente dar voz de prisão em flagrante delito, 
inúmeras vezes, para aquelas pessoas.

Por analogia, essa inversão jurídica da 
hierarquia funcional (competência) poderá con-
taminar e se estender a administração pública 
– direito administrativo disciplinar - com grandes 
novidades: o modesto funcionário de repartição 
pública terá direito a abrir um processo adminis-
trativo e aplicar pena no seu superior; o agente 
de polícia civil poderá presidir procedimento 
administrativo e punir o chefe de Polícia ; o te-
nente da PM (ou do Exército) terá direito a aplicar 
punição administrativa num major ou general, e, o 
chefe da garagem do BNDES abrirá investigação 
administrativa contra o diretor do banco. 

Neste momento tormentoso por qual passa 
o país, não seria desejável nem razoável que 
o STF venha abandonar o ônus/incômodo de 
julgar plenamente os homens poderosos da 
República. O direito é também uma luta pela 
implantação da paz social, por uma sociedade 
justa, feliz, organizada, igualitária, com pro-
gresso, porém, isso jamais deve ser cedido ou 
confundido com anarquismo administrativo, o 
populismo jurídico e a submissão de magistra-
dos aos desejos da mídia leiga.

Este “foro especial abrasileirado” (foro privi-
legiado restrito), se de fato for criado ofendendo 
toda a história universal da evolução do direito 
constitucional dos países que adotam a Civil 
Law, pergunta-se: o juiz de uma vara única com 
o promotor de justiça, numa cidade carente e 
pobre numa remota comarca – por exemplo - 
quase incomunicável  do interior dos grandes 
Estados do Centro Oeste, do Nordeste, ou da 
Amazônia, a conviver com elevado índice de 
mortes por ‘encomenda’ e tristes cenas de ‘ma-
tadores de aluguel’, etc terá melhores recursos 
materiais ou maior força político-institucional, 
maior presença e apoio da polícia federal ou 
estadual, sofrerá menor pressão do que os 
membros do STF, para julgar um governador do 
Estado, um ministro de Estado, um procurador, 
um senador da República ou um empresário 
milionário que supostamente mandou invadir 
e furtar centenas de cabeças de gado, numa 
atuação junto com maus políticos poderosos? 
Essa proposta de mudança discutida no STF 
será melhor para o país?

Ambulantes de BH

A s classes produtoras estão aplaudindo a orientação do pre-
feito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), após suas 
recentes declarações.  Kalil deu sua deliberação para que 
sejam criados espaços próprios onde serão encaminhados 
os moradores em situação de rua, além de um galpão des-

tinado a reunir grande parte dos camelôs que, atualmente, invadem 
de maneira desordenada os espaços públicos, especialmente, no 
hipercentro da cidade.

Rogamos a Deus que não se trate de mais uma promessa pública, 
proferida em um momento de atormenta. Como se sabe, um levanta-
mento realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Minas 
(ACMinas), assim como estudo da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), nos últimos 4 anos, comprovaram que os 
comerciantes na região estão passando por uma fase crítica, com 
muitos deles, inclusive, sucumbido na falência. Isso se deve a uma 
série de problemas, mas, essencialmente, em função da denominada 
concorrência predatória de vendedores ambulantes que comercializam 
produtos e quinquilharias sem origem comprovada e por preços bem 
abaixo da tabela. 

É bem verdade que a propalada recessão da economia brasileira e 
a cruel comprovação do desemprego estão contribuindo sobremaneira 
para o agravamento do episódio, lamentavelmente, um fenômeno que 
ocorre em todas as grandes cidades do país. 

No entanto, para minimizar essa conjuntura desordenada é ne-
cessário políticas públicas inerentes aos fatos, inclusive a possibili-
dade de se incrementar o lançamento de um programa de geração 
de emprego e renda mínima. Se a tese for apenas induzir essas 
pessoas a deixarem seus postos, amontoando-os em um espaço 
afastado, como forma de distanciá-los do grande público, a tarefa 
do prefeito pode ser inócua. Seria o mesmo que enxugar gelo. Claro 
que o Sr. Alexandre Kalil já demonstrou sensibilidade ao procurar 
enfrentar o dilema social com prioridade. Mas, o terreno é árido e 
requer atenção especial. 

Para tentar conter toda essa celeuma, o chefe do Executivo de Belo 
Horizonte precisará de parcerias, incluindo as classes representativas 
do setor privado, mas, prioritariamente, se aliar ao Governo do Estado. 
Até mesmo por causa de outra constatação: essa grande aglomeração 
formada na região está ensejando a ampliação da violência. As praças 
Sete, da Rodoviária e da Estação, se transformaram em verdadeiros 
logradouros dos bandidos.

O desafio está lançado e o prefeito, na época de campanha, prometeu 
combater a violência contra os cidadãos de bem. E o início das conver-
sações neste sentido já significa um dos caminhos para uma solução 
parcial da ocorrência que, por todos os títulos, faz jus a um roteiro com 
princípio meio e fim. Afinal, a espiral de violência de nossa cidade tem 
como fonte principal, o centro da capital, recinto apropriado no qual os 
meliantes encontram mais facilidade de transformar as pessoas comuns 
a presas fáceis, impiedosamente.

negligência é a principal
violência contra idoso no país

Em 2016, foram contabilizadas 32.632 denúncias

O Brasil está envelhecendo em uma velocidade 
assustadora. Até 2060, o IBGE estima que 
haverá mais de 19 milhões de idosos no 
país. Mas, o maior agravante é o aumento 

da violência contra esse grupo.

Desde a criação do Disque 100, em 2011, dobrou 
o número de casos em relação ao maus-tratos contra 
a pessoa idosa. No Brasil, em 2016, foram contabiliza-
das 32.632 denúncias. No ranking, a negligência ocu-
pa o primeiro lugar, com 38%; seguida por violência 
psicológica, 26%; abuso financeiro, 20% e agressão 
física ,13,8%. Do total, 54% das notificações configu-
ram os filhos como autores do crime. Recentemente, 

um caso de violência chamou a atenção nas redes 
sociais e dos veículos de comunicação. No vídeo, que 
circulou na internet, um homem (filho) dava tapas e 
ameaçava com um pedaço de madeira uma senhora 
de 84 anos - sua mãe. 

15 de junho é o Dia Mundial de Conscienti-
zação da Violência contra a Pessoa Idosa - data 
em que os direitos fundamentais dessa parcela 

da sociedade são colocados na mesa e discu-
tidos com mais avidez. Por isso, o Edição do 
Brasil conversou com a presidente do Conselho 
Municipal do Idoso de Belo Horizonte, Sandra 
de Mendonça Mallet, que também é psicóloga, 
analista de políticas públicas, especialista em 
gerontologia e mestre em promoção da saúde e 
prevenção da violência.

Ariane Braga

Há um crescimento na violência/desrespeito 
contra os idosos, principalmente, no seio fami-
liar. Por que isso acontece?

A grande maioria da violência contra esse 
grupo é por meio da negligência. É preciso que 
haja uma intervenção do Estado para dar suporte 
e apoio à essas famílias, pois se nem as políticas 
públicas com o “boom” do envelhecimento estão 
prontas para atender essa mudança, imagine a 
família. Se 10 filhos não conseguem cuidar dos 
pais, estamos evoluindo para um quadro mais 
grave, já que a taxa de reposição da sociedade 
está em baixa (média de 1,5 filho por casal). A 
legislação rege que o ideal é que a pessoa idosa 
seja cuidada dentro do seu lar, mas isso não exige 
o papel do Estado. 

existe algum perfil ou estrutura familiar na qual 
o idoso é mais vulnerável a violência? 

Quando pensamos nesse perfil da família em que 
sabemos que a negligência pode ocorrer, lembrando 
que isso acontece por falta de tempo, conhecimento 
e, até mesmo, condições. Existem outras tipologias 
de violência além da negligência como a financeira, 
a física, a sexual e a autonegligência - que é difícil 
de lidar porque o próprio idoso não consegue mais 
exercer atividades da vida diária, como tomar um 
banho, se cuidar e não aceita ajuda da família.  Nor-
malmente, o perfil da vítima é o idoso que precisa 
de cuidados intensivos para atividades do cotidiano 
e não construiu grandes laços afetivos no decorrer 
da vida com a sua família. Outro ponto é o histórico 
de violência, no qual o próprio idoso foi uma pes-
soa agressiva e o contexto se perpetua. É difícil 
estabelecer vínculos nesse cenário, mas tentamos 
pensar no viés do respeito e cuidado, independente 
do amor – que é difícil de construir se não existiu no 
decorrer da vida.  

o que se caracteriza violação dos direitos do 
idoso? Quais são os tipos mais comuns de 
violência?

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
apontou que a violência contra a pessoa idosa é qual-
quer ato único, repetitivo ou omissão numa relação 
supostamente de confiança e que cause, de alguma 
forma, dano ou incômodo. Nas tipologias temos a 
violência sexual, física, psicológica e a financeira. 
Durante meu mestrado consegui criar um panorama 
por meio das violações que chegavam ao Conselho 
(entre 2013 e 2015). E nos encaminhamos para os 
serviços específicos às denúncias, mas é importante 

lembrar que o papel da prefeitura é fortalecer vínculos 
familiares e não de punição. É claro que se o caso for 
grave, outros órgãos são acionados – nós temos uma 
rede de proteção ao idoso em que estão inseridos: a 
Delegacia do Idoso, polícia, Ministério Público etc. 

No último ano analisado, verifiquei que o maior 
índice de violência foi à negligência e o pior, houve 
um número alto de óbito de pessoas a partir de 60 
anos – 26% estavam sendo negligenciados e, conse-
quentemente, gerou óbito, um número alarmante que 
baliza a necessidade do Conselho criar novas políticas 
de apoio. A violência psicológica fica em segundo 
lugar – uma vez que ela passa por todos os tipos de 
violência, seguido pela financeira e a física.

o estatuto do idoso é seguido e, até mesmo, 
conhecido pela população?

Sempre trabalhamos com a capacitação sobre o 
Estatuto do Idoso em diversos locais, pois acreditamos 
que o conhecimento é importantíssimo. Outro ponto é 
que a legislação deve ser inserida nos eixos transversais 
da educação e não só do idoso, mas de outras políticas, 
pois queremos que as pessoas sejam multiplicadoras. 
Claro, que existem indivíduos que conhecem o Estatuto, 
mas também tem quem não conhece, ou simplesmente, 
não quer saber ou não tem acesso. 

Quais são as ações que o conselho municipal do ido-
so realiza para mudar a realidade dessas pessoas?

Nós trabalhamos com dois eixos: proteção e cuidado, 
valorização e respeito. Sempre fazemos uma campanha 
em junho, com a Coordenadoria de Direito da Pessoa 
Idosa e até o dia 1º de outubro (Dia Mundial do Idoso) 
iremos desenvolver atividades para fortalecer as ações em 
prol do grupo. O papel do Conselho é exercer o controle 
social e provocar o poder executivo para as necessidades 
que verificamos por meio das notificações e conferências.  

É importante ressaltar que o país está envelhecen-
do e as famílias precisam falar mais sobre o assunto. 
Quando leio os relatórios, em muitos percebo que o 
maior problema é a falta de comunicação. Em alguns 
casos, uma simples declaração antecipada de vontade 
(documento no qual o idoso declara suas vontades) 
pode evitar muitos problemas no futuro. Precisamos 
de políticas públicas de impacto.   

sobre as penalidades, o que pode ocorrer com 
alguém que agride um idoso?

Em relação às punições, elas são várias, desde 
o regime fechado, semiaberto e aberto. Depende 
da pena e todas elas estão previstas no Estatuto do 
Idoso. Mas é preciso está em alerta em relação aos 
índices das agressões, mesmo porque até 31 de maio, 
recebemos 156 casos no Conselho Municipal do Idoso.

Até 31 de maio, 156 casos foram notificados no conselho municipal do idoso

consequências judiciais da nova
interpretação no stF para o foro privilegiado
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tércio Amaral

lacerda x Julio delgado 
É cada vez mais tensa a relação entre o deputado federal 

Júlio Delgado e o ex-prefeito Marcio Lacerda pelo comando 
da presidência estadual do partido em que ambos pertencem, o 
PSB. Recentemente, o ex-prefeito da capital tem confidenciado 
a amigos a dificuldade de convivência com o parlamentar. Isso 
pode acarretar a saída de Delgado rumo ao Partido Verde. 
Atualmente, ele tem como mentor político o ex-deputado 
isaias Silvestre, por coincidência condenado nas denúncias 
da conhecida Operação Sanguessuga, relativamente ao en-
volvimento de políticos e empresários no segmento da saúde. 

Comentário final. De acordo com informações de bastidores, 
Júlio Delgado sequer teve condições de regularizar a situação 
do diretório municipal dos socialistas em sua cidade, Juiz de Fora. 

reforma complicada
A reforma administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte, 

projeto de ouro do prefeito Alexandre Kalil (PHS), em debate 
da Câmara Municipal, não está tramitando com tanta facilidade 
como havia prometido o líder do governo, vereador Leo Burguês 
(PSL). Resta saber se, após o episódio, ele também vai ser 
convidado a deixar a liderança como aconteceu no início do ano, 
com o antigo ocupante do posto, vereador Gilson Reis (PCdoB).

sucessão no cruzeiro
O envolvimento do senador afastado, Aécio Neves (PSDB) 

com seu colega Zezé perrella (PMDB), a quem coube arma-
zenar dinheiro de propina, foi o motivo principal que levou o 
ex-presidente do Cruzeiro a desistir da eleição do clube. Para se 
ter uma ideia, até o marqueteiro de campanha já estava contrata-
do, com slogan pronto e tudo mais. Coisas da vida, seu perrella.

Aécio x imprensa
Vejam como são as coisas, quem, de certa forma, detonou 

politicamente o senador Aécio Neves (PSDB) foi a imprensa 
nacional. Em Minas, o noticiário sobre seu afastamento do 
Congresso foi tratado com parcimônia.

Mas, em relação a sua irmã, Andrea Neves, houve mani-
festação e reação mais tensa de setores da mídia.

empresários x Políticos
“Os empresários brasileiros nunca têm capital próprio para 

crescerem de maneira mais forte e vigorosa, sem apoio ou sem 
a sombra do poder político. E isso é ruim para ambos os lados. 
É uma associação que, em muitas oportunidades, se traduz 
em corrupção, como estamos assistindo agora”. Palavra do 
cientista político Ricardo Sennes, de São Paulo.

O filósofo Leandro Karnal, que também é paulistano, con-
sidera a simbiose empresa-política uma promiscuidade que, 
no final das contas, só atrapalha o crescimento da sociedade. 
Para ele, esta relação nada desejável precisa acabar.

economista otimista
Para o economista Carlos Alberto Teixeira, o Brasil 

desceu oito pontos, neste mês, no que se refere ao cenário 
econômico atual. Mas, apesar de observações críticas, o es-
pecialista considera que estamos no caminho certo, visando 
distanciar da recessão. É o que todos esperam...

Política em uberlândia 
Deputados atuais e pretensos candidatos ao posto fazem 

filas no gabinete do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), à procura de apoio político. Ele tem a fama de nunca 
ter perdido uma reeleição. Então, “vamos todos a ele”, dizem 
alguns políticos da região.

Política em moc
Já em Montes Claros, a conhecida capital do Norte de 

Minas, a situação é diferente. Segundo pessoas da cidade, o 
veterano político e prefeito, Humberto Souto (PPS), almeja 
conduzir uma administração sem maiores rompantes. E quando 
o assunto é política, ele desconversa, diz a turma do buchicho, 
na famosa porta do Café Galo.

 

PsdB dos caciques
Indo direto ao tema, o filósofo Luiz pondé, no alto de sua 

experiência atacou: “O PSDB, que atualmente se diz governo 
e não sabe o que será do amanhã, é o mesmo partido de 
sempre. Nele, só há cacique e nada de índio”, arrematou o 
enfurecido professor. 

Comentário único – Quando o assunto é complicado, os 
tucanos tem fama de ficar em cima do muro.

Agendas movimentadas
Uma curiosidade: as quatros agendas mais concorridas 

de Minas são do governador Fernando pimentel (PT); do 
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Herbert 
Carneiro; do presidente da Fiemg, Olavo Machado e do 
prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS).

A época é de meras especulações 
nos bastidores da política minei-
ra e em todo Brasil. Por aqui, os 
pré-candidatos ao governo não 
estão perdendo tempo e se pronun-

ciam, cotidianamente, na busca de consolidar 
os seus respectivos projetos, tanto nos âmbito 
dos partidos como junto aos grupos de líderes, 
capazes de definir os rumos do pleito de 2018. 

Os nomes mais lembrados no tangente à 
sucessão para o cargo de governador já são co-
nhecidos. No entanto, as discussões começam a 
peregrinar na direção de quem teria chance de 
ser homologado para o cargo de vice.

Adalclever com Pimentel 
Amigos e defensores da recandidatura do 

atual governador, Fernando Pimentel (PT), 
consideram o nome do presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

deputado Adalclever Lopes (PMDB), como o 
parceiro ideal na eventual formação de chapa 
PT/PMDB. Isso permitiria a continuidade da 
aliança do Partido dos Trabalhadores com o 
PMDB - o maior partido de Minas em número de 
prefeitos e vereadores, além de contarem com 
mais de 500 diretórios em todo Estado.

O perfil do jornalista, radialista, comentarista 
esportivo e deputado estadual, João Vitor Xavier 
(PSDB), se encaixaria como luva no caso de vin-
gar a pretensão do ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro (PP) para enfrentar a disputa para 
cadeira de governador. Xavier, reeleito parlamen-
tar por diversas legislaturas, tem prestígio junto 
ao eleitorado na região metropolitana. E Pinheiro 
está se articulando com as lideranças do interior 
do Estado ao longo dos últimos 12 meses. 

Poderia haver uma chapa “puro sangue” no 
PMDB. Neste caso, o deputado federal Rodrigo 
Pacheco, candidato a prefeito de Belo Horizonte 
no ano passado, encabeçar a lista, aceitando ter 
ao seu lado como companheiro o atual prefeito 
de Juiz de Fora, Bruno Siqueira. O prefeito é 
uma das lideranças jovens e promessa do par-

tido, por ter sido deputado estadual e, agora, 
reeleito para o cargo municipal.

Mas, se o PHS resolver bancar o empre-
sário e prefeito de Betim, Vittorio Medioli como 
candidato, neste caso, existem uma série de 
nomes que teriam o perfil ideal. Entres os di-
versos mencionados, está o deputado federal 
e atual secretário de Governo, Odacir Cunha 
(PT). O parlamentar tem uma enorme votação 
concentrada na região Sul do Estado, um dos 
grandes colégios eleitorais, local onde o nome 
de Medioli ainda não é muito conhecido.

Quando o assunto é eleição de 2018, o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kaill 
(PHS) fica mudo. Inclusive, seus assessores e 
amigos evitam tratar deste tema com ele. Mas, 
se por questões partidárias, o chefe do Execu-
tivo municipal decidir abandonar o seu posto e 
embrenhar no pleito, o cenário de políticos que 
poderiam fazer par com ele é bem mais amplo. 
Um dos nomes mais citados, especialmente, pe-
los jornalistas da crônica político, seria do atual 
deputado federal Reginaldo Lopes (PT), ligado 
à Pimentel e votado em quase todo o Estado.

Apesar de ter melhorado seus indicadores 
financeiros no primeiro quadrimestre de 2017, o 
Governo do Estado segue extrapolando o limite 
de gastos com pessoal determinado pela Lei 
Complementar 101, de 2000, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF). Portanto, continua 
impedido de conceder aumentos salariais, tais 
como o reajuste do piso nacional da educação.

Esse foi o cenário descrito pelos represen-
tantes do Poder Executivo durante reunião reali-
zada nesta terça-feira (13/6/17) pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 
A reunião teve o objetivo de cumprir a determina-
ção constitucional de demonstração e avaliação 
quadrimestral das metas fiscais do Estado.

De acordo com a superintendente da 
Central de Contadoria Geral da Secretaria da 
Fazenda (SEF), Maria da Conceição Barros de 
Rezende, o Estado gastou 49,1% da Receita 
Corrente Líquida (RCL) com o pagamento de 
pessoal no primeiro quadrimestre de 2017. O 
percentual caiu em relação ao quadrimestre 
anterior, mas ainda está acima do limite de 
49% fixado pela LRF.

O presidente da comissão, deputado Tiago 
Ulisses (PV), quis saber se o governo tem al-
guma perspectiva de quando seria possível o 
Estado reduzir o gasto com pessoal de forma a 
não superar o limite de 49%.

O subsecretário de Estado de Planejamen-
to, Orçamento e Qualidade do Gasto, Ricardo 

Lopes Martins, explicou que reduzir a folha de 
pagamento é muito difícil. “Há um esforço de 
buscar uma melhora na receita para que pos-
samos reverter esse índice, talvez no próximo 
quadrimestre”, afirmou.

Questionado pelo deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) se algum reajuste salarial seria 
possível antes de se reverter esse quadro, 
Martins confirmou que o governo está impe-
dido legalmente de aumentar sua despesa 
de pessoal e, portanto, os reajustes não são 
possíveis, inclusive os 7,64% que incidiram 
sobre o piso nacional de educação, por de-
terminação do Ministério da Educação. Por 
isso, os professores do Estado continuarão 
ganhando abaixo do piso.

especula-se nomes para
vice-governador em 2018

João Vitor é lembrado
para vice de dinis Pinheiro

Bruno siqueira poderia compor
chapa com rodrigo Pacheco

reginaldo lopes, parceiro
de Kalil em 2018?

Estado melhora contas, mas
ainda não pode dar reajustes

mineiros e argentinos reforçam parceria
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Um almoço realizado na 
sede da Fecomércio MG, 
celebrou a assinatura do 
protocolo de intenções 

para a criação da Câmara do Co-
mércio e Indústria Argentina-Minas 
Gerais. Além da Federação e da 
Fiemg, o documento conta com a 
representação da Embaixada da 
Argentina no Brasil (idealizadora do 
projeto) e do Consulado Geral da 
Argentina em Belo Horizonte. O ob-
jetivo é criar um canal para fomentar 
e estreitar o intercâmbio econômico, 
tecnológico, social, educacional e 
cultural entre as duas partes.

O presidente do Sistema Feco-
mércio MG, Sesc e Senac, Lázaro 
Luiz Gonzaga, ressaltou que a Câma-
ra será fundamental para diversificar 
e ampliar os laços do nosso Estado 
com o país vizinho. “A ideia da Câ-
mara é atuar de forma dinâmica, em 
contato direto com o empresário”, ex-
plica. A Fecomércio oferecerá apoio 
institucional, estudos para embasar 
as estratégias, organização de roda-
das de negócios e outras iniciativas 
para intermediar as transações com 
o empresariado mineiro.

O embaixador da Argentina no 
Brasil, Carlos Alfredo Magariños, 
acrescentou que os dois países 
têm uma parceria de mais de 30 
anos, que se fortalece por meio de 
iniciativas como a que foi formaliza-
da hoje. “Temos grande potencial 
para ampliarmos ações, apesar de 
turbulências econômicas e políticas. 
E a relação que temos com Minas 
é muito importante, até mesmo em 
comparação com outros países da 

Europa. O compromisso que firma-
mos agora significa uma porta para 
seguir construindo essa integração, 
com uma Câmara moderna e que 
vai dinamizar os negócios”, conclui.

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Olavo Machado, 
observa que a Câmara é um pro-
jeto que vem sendo construído há 
algum tempo e que contribuirá para 
valorizar tanto o empresariado mi-
neiro quanto o argentino. Além dis-
so, deverá estimular investimentos. 

A cerimônia oficial de assinatura do 
protocolo de intenções acontecerá 
às 16h30, na sede da Fiemg.

Estiveram presentes ao evento 
da Fecomércio MG: presidente do 
Sistema Fecomércio MG, Sesc e 
Senac, Lázaro Luiz Gonzaga; pre-
sidente da Fiemg, Olavo Machado 
Júnior; embaixador da Argentina no 
Brasil, Carlos Alfredo Magariños, 
cônsul-geral da Argentina em Belo 
Horizonte, José Cafiero; cônsul-
-adjunto da Argentina em Belo Hori-
zonte, Camilo Ernesto Silberkasten; 

presidente da Câmara de Comércio 
Argentino-Brasileira, Federico Ser-
video; superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha; secre-
tária da Embaixada da Argentina 
no Brasil, Maria Julia Lorenzo; 
cônsul-adjunto Geral da Argentina 
em Belo Horizonte, Mariano Guida; 
representante da Fecomércio MG 
na Câmara do Comércio e Indústria 
Argentina-Minas Gerais e presidente 
do Sincagen, Marcus Cury; presi-
dente do Sincopeças BH, Helton 
Andrade, entre outros convidados.

lázaro gonzaga, carlos Alfredo magariños, e olavo machado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
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roBerto luciAno Fortes FAgundes

Ariane Braga

A Fiemg, por meio do Conselho de 
Relações do Trabalho, realiza a 8ª edição 
do Encontro Mineiro de Atualização em 
Negociação Coletiva. O evento acontece 
no dia 23 de junho, na sede da Federação, 
na Avenida do Contorno, 4456, no bairro 
Funcionários, em Belo Horizonte. A ação é 
voltada para dirigentes dos sindicatos pa-
tronais, advogados, profissionais de RH e 
todos que atuam em negociação coletiva.

Na pauta do evento, são destaques 
temas como “O impacto da economia 

nas negociações coletivas”, palestra 
proferida pelo professor Paulo Paiva, 
ex-ministro do Trabalho (1995-1998) e 
do Planejamento e Orçamento (1988-
1999). Além de “Os novos horizontes da 
negociação coletiva”, com o ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, Douglas 
Alencar Rodrigues.

Participam também do evento o ex-
-superintendente do Ministério do Traba-
lho e Emprego em Minas Gerais, Ubirajara 
Alves de Freitas; o consultor em Relações 

do Trabalho da Confederação Nacional 
da Indústria, José Pastore; o presidente 
do Conselho de Relações do Trabalho 
da Fiemg; Osmani Teixeira de Abreu e 
a gerente de Relações Trabalhistas da 
instituição, Verônica Álvares.

As inscrições já estão abertas e o in-
vestimento é de R$ 250,00 para empresas 
associadas aos sindicatos patronais e de 
R$ 300,00 para empresas não associa-
das. Informações: evento.grt@fiemg.com.
br / (31) 3263-4395

40% dos belo-horizontinos tem destino
certo na hora de viajar: minas gerais

A s belezas naturais e toda a história 
das Minas Gerais têm conquistado 
os belo-horizontinos. Quebrando o 
paradigma das viagens constantes 
para o litoral, a pesquisa elaborada 

pela Fecomércio MG revela que 40,3% dos 
moradores da capital viajaram pelo Estado nos 
últimos 12 meses e outros 20,9% planejam rotei-
ros locais para os próximos passeios. Contudo, 
o potencial turístico mineiro pode ser mais explo-
rado no cenário nacional quanto internacional, 
conforme destaca a pesquisa Perfil do Turista 
Belo-Horizontino. 

O economista da Fecomércio MG, Guilherme 
Almeida, considera que, mesmo com a crise, o 
volume de viagens apontado na pesquisa é po-
sitivo, pois movimenta toda a cadeia do turismo 
(setores como transporte, hotelaria, restaurantes 
e varejo local). “Nós tivemos melhorias na econo-
mia, como a redução da inflação que causou um 
alívio no orçamento de muitas pessoas, além da 
retração dos juros nominais que podem ajudar a 
aumentar os índices das viagens”.  

O levantamento apontou ainda que o núme-
ro de pessoas que não programam as viagens 
chegou a 31,1%. Com isso, o economista salien-
ta que, como as decisões podem ser tomadas 
posteriormente, o volume de passeios tende a 
crescer no futuro. “Cidades mais próximas são 
alternativas para o consumidor que não quer 
gastar muito devido o deslocamento”.

O estudo mostrou também que 46% dos 
consumidores associam o turismo ao descan-
so e à tranquilidade, seguido por 28,1 que o 
consideram como diversão e entretenimento. 
Cerca de 73% dos entrevistados disseram que 
se houvessem pacotes com custos menores, 
maior divulgação dos pontos turísticos (19,9%) 
e melhores condições no preço de hospedagem 
– viajariam mais dentro do Estado. 80,2% dos 
entrevistados viajam por conta própria, contra 
16,3% que compram pacotes turísticos. Almeida 
acrescenta que esse índice é reforçado devido 
ao valor dos pacotes e, também, porque muitos 
planos são engessados, impossibilitando as 
pessoas de criarem seus próprios roteiros. 

Para fomentar ainda mais o turismo mineiro, 
Almeida destaca que a federação tem um setor 
de turismo, no qual desenvolve projetos e par-
ticipa de comitês em prol do segmento. 

Pé na estrada
Entre os 40% dos que optam por Minas, está 

a manicure Karita Martins. Ela conta que viaja 
uma vez por ano para sua cidade natal, Araçuaí, 
há 678 km da capital. “Amo a minha cidade e 
aproveito para ir durante as férias escolares de 
julho do meu filho. Sempre vou de ônibus ou car-
ro, mas em média, gasto R$ 1.000 a R$ 1.500, 
sendo que de ônibus o custo é maior”. Karita diz 
ainda que ama viajar em Minas, pois considera 
o Estado maravilhoso. “Viajar por onde a gente 
gosta é a melhor coisa que existe”, comenta. 

O encarregado de mercearia Bruno Morais 
tem priorizado os destinos mais próximos, como: 
Serra do Cipó e o Centro-Oeste de Minas. Ele 
conta que tem parentes na região. “Gosto de ir 
de carro. Gasto em média R$ 120 de gasolina 
e ainda levo mais R$ 100 para gastos eventuais 
e outra quantia por segurança”. 

Já o locutor Arleison Roberto diz que viaja 
para o Vale do Jequitinhonha, há 690 km de BH, 
cerca de três vezes por ano. Quando ele vai de 
carro gasta R$ 500 de gasolina, mas também 
costuma ir de ônibus, no qual a viagem dura 12 
horas e custa R$ 220,00. “Existe a possibilidade 
de ir de avião – com parada em Almenara tendo 
uma viagem mais curta, cerca de 1h30, entre-
tanto, o custo é ainda maior, R$ 700 o bilhete”.

 Ele comenta ainda que Minas é um lugar 
mágico que só quem conhece, sabe o verdadei-
ro valor que tem. “Eu acho de suma importância 
a valorização do nosso Estado. É uma terra rica 
nas tradições e na cultura, além da comida ter 
um sabor especial”.

O Senac Minas tem um projeto cha-
mado Descubra Minas, no qual tem o 
objetivo de difundir informações e conhe-
cimento sobre o Estado – entre turismo 
e cultura, além de dicas para o turista.  
Acesse: www.descubraminas.com.br

descobrindo minas

serra do cipó é um local requisitado devido à distância e suas belezas naturais
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Fiemg promove Encontro Mineiro de
Atualização em Negociação Coletiva

mercado se descola da política. Ainda bem!

Tudo parecia indicar, no dia seguinte à 
divulgação do teor da gravação de con-
versa entre o presidente Temer (PMDB) e 
o empresário Joesley Batista, que o caos 

se implantara na economia brasileira. A Bovespa 
chegou a ter seu pregão suspenso e fechou 
com queda de 8,8 por cento, a cotação do dólar 
e o risco Brasil deram um salto e praticamente 
todas as agências de análise macroeconômica 
pareciam convencidas de que o turbilhão chegara 
para valer e afetaria inexoravelmente a lenta, mas 
perceptível, reversão do quadro recessivo do país.

Felizmente, o day after ficou no singular. 
Depois do rebuliço, que ainda persistia na sexta 
feira 19 de maio, passado o fim de semana já 
ficava claro que pelo menos na economia a 
tempestade cessara. A Bolsa praticamente se 
recuperara, o dólar voltou a seu patamar, o setor 
produtivo continuava operando e os analistas 
econômicos começaram a mudar de assunto. Na 
área política, ao contrário, o circo pegava fogo 
com as prisões efetuadas pela Polícia Federal e 
ministro algum, nem deputado, senador – e me-
nos ainda o presidente da República –, sabiam 
exatamente o que ainda viria e ninguém, naque-
les dias, era capaz de qualquer análise coerente.

Agora, pouco menos de um mês depois do 
susto, verifica-se, de acordo com o Relatório 

Focus do dia 9 de junho, que as expectativas 
de mercado não foram afetadas. Estão estáveis, 
com a inflação permanecendo em tendência 
de queda, a cotação do dólar em ligeira queda 
na comparação com a do início do mês e a 
manutenção da projeção de uma taxa Selic 
de 8,5 por cento até o final do ano. O Banco 
Central, embora ainda não faça uma avaliação 
das implicações da tormenta, admite que “o 
processo de recuo da inflação é robusto e que 
está monitorando os impactos e atuando para 
manter a funcionalidade dos mercados”. Afirma 
também que o Brasil tem amortecedores efetivos 
que tornam sua economia menos vulneráveis à 
incerteza política. Idêntica visão tem também o 
Banco UBS, que em relatório divulgado no início 
deste mês pondera que os fundamentos mais 
sólidos da economia brasileira permitiram que 
o mercado financeiro tivesse uma reação mais 
pontual e controlada ante a crise política.

Diante desse cenário já é possível extrair 
pelo menos uma conclusão: a de que o merca-
do, que vinha até então rigidamente atrelado 
à política, acompanhando seus altos e baixos, 
parece ter dela se descolado e passado a guiar-
-se por si próprio, num inegável amadurecimen-
to, como acontece em países desenvolvidos. 
Nestes, crises políticas – das quais não estão 

imunes, ao contrário – são o que são: crises 
políticas. Naqueles países, elas raramente afe-
tam seriamente os negócios, que contam com 
a blindagem de regras estáveis na economia e 
da autorregulação do mercado.

Há porém um fator que pode desestabilizar 
esse cenário: a própria política, já que esta, ao 
contrário do mercado, acusou fortemente o baque 
da crise. A tendência de recuperação econômica 
verificada neste ano e meio de governo Temer, 
que resulta da expectativa pelas reformas, espe-
cialmente a trabalhista e a da Previdência, poderá 
ficar paralisada, ou mesmo ser revertida se o 
Congresso Nacional não superar suas próprias 
ansiedades e contradições e colocá-las logo em 
votação e se, também, a situação do governo 
Temer não se definir de uma vez.

Um passo importante para a sua permanên-
cia no poder já foi dado, com a vitória no TSE. 
Quando o ministro Gilmar Mendes, dias depois 
do julgamento afirmou que suas posições eram 
guiadas pelos interesses do país, referia-se, 
mesmo sem ser explícito, ao vácuo que suce-
deria à cassação de Temer e que faria voltar 
à estaca zero todos os avanços já obtidos em 
seu governo. E este risco, ainda real por força 
de denúncia do Ministério Público Federal, pode 
pôr tudo a perder.

Problema em Juatuba
A família do ex-senador Clésio Andrade ainda não definiu 

o que fazer com o prédio onde funcionava a falida Faculdade 
J. Andrade, localizado bem na entrada da cidade de Juatuba. 
Hoje, o que restou do prédio mais parece um mausoléu. Um 
horror!

dilma x Futuro
Na opinião de jornalistas da crônica política de Brasília, in-

clusive do famoso comentarista Merval pereira, não condenar 
a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mesmo depois de tantas 
denúncias contra, como uma das beneficiadas do dinheiro de 
propina da Petrobras e, até mesmo, com sua reclusão é o 
mesmo que dar a ela um prêmio. Coitada da presidenta, gente!

sistema viciado
Não chega a ser novidade, mas o doutor em direito pela 

UFMG, Bruno Carezza, considera o atual sistema eleitoral 
brasileiro efetivamente viciado e com muitas brechas para a 
corrupção. Para ele, se o sistema não mudar, novas operações 
como a Lava Jato podem surgir no futuro. Cruz credo, pessoal!

Pimentel animado
Depois de mais uma excursão pelo interior mineiro, em 

Juiz de Fora, o governador Fernando pimentel (PT), ao ser 
aplaudido pela plateia, voltou ao Palácio da Liberdade real-
mente bem mais animado.    

Fim melancólico 
Se não cair, o governo do presidente Temer (PMDB) corre 

o risco de chegar ao fim de maneira tão melancólica quanto 
o governo do presidente José Sarney (PMDB). Na época, 
a inflação era de 80% ao mês, agora o problema é outro. O 
atual governo está entalado em corrupção. Detalhe, ambos 
são do PMDB e têm popularidade abaixo de um dígito. Um 
vexame, óbvio.  

deputado esperançoso
Quando esteve participando do programa Mundo Político, 

da TV Assembleia, recentemente, o deputado federal Reginal-
do Lopes (PT), demonstrou otimismo quanto a possibilidade 
do governo federal aceitar o denominado encontro de contas, 
entre o governo federal e o governo mineiro. Naquela tese de 
que por conta da Lei Kandir, na qual os mineiros deixaram de 
receber mais de R$ 130 bilhões de impostos, via ICMS, enquan-
to a atual dívida estadual com Brasília beira os R$ 80 bilhões.

Em tempo: Reginaldo Lopes é vice-presidente da Co-
missão Especial, criada na Câmara Federal para discutir esse 
assunto junto às diferentes esferas.

Pesquisas petistas
A CUT (Central Única dos Trabalhadores) teria contratado 

a Vox Populi, conhecido Instituto de Pesquisa de Minas Ge-
rais, com a finalidade de realizar pesquisas quinzenais para 
avaliar a popularidade do ex-presidente Lula (PT) e, também, 
do governador Fernando pimentel (PT). 

inferno astral
Depois de ser mencionado pelos delatores da Lava Jato, o 

vice-governador, Antonio Andrade (PMDB), agora é acusado 
de haver recebido muita grana como propina, cujo acerto se 
deu quando ainda era ministro da Agricultura. Mas, vejam bem 
como é a política. Ele, até agora, livre, leve e solto, está vivendo 
um verdadeiro inferno astral. 

candidatos do PmdB
Recentemente, um leitor ligou para nossa redação soli-

citando a divulgação de que o PMBD mineiro tem três pré-
-candidatos ao Governo de Minas. São eles: deputado federal 
Rodrigo pacheco, deputado federal Newton Cardoso Junior 
e o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira.

http://www.descubraminas.com.br
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E C O N O M I A

Belo Horizonte está vivendo o 
maior Arraial de sua história. Em 
sua 39ª edição, o festejo junino 
cresceu em números, em divulga-
ção e em abrangência, tomando 
conta de todas as regionais da 
cidade. Com programação cons-
tante, que iniciou dia 9, e termina 
no dia 9 de julho, Belo Horizonte 
terá mais de 200 festas, sendo 158 
abertas ao público em geral.

O Arraial de Belo Horizonte ga-
nhou ainda mais importância após 
ter sido contemplado com projeto 
da Prefeitura de Belo Horizonte, no 
Edital de Festejos Juninos lançado 
pelo Ministério do Turismo e pela 
Embratur. Com isso, a capital minei-
ra está hoje entre os cinco maiores 
destinos turísticos do período, ao 
lado das cidades de Bragança (PA), 
Campina Grande (PB), Corumbá 
(MS) e São Luís (MA).

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
comemora com a prefeitura essa 
conquista. Para o presidente da 
CDL/BH, Bruno Falci, o Arraial de 
BH incrementará os setores de 
turismo e comércio, e gerará em-
prego e renda, além de diversão à 
população. “Belo Horizonte já vem 
se destacando como destino turís-
tico em função do Carnaval. Agora 
a capital ganha mais representati-
vidade ao oferecer aos turistas e 
aos moradores as festas juninas 
como um produto turístico”, disse.

Assim como no Carnaval, o 
Arraial é um bom momento para 
o comércio aquecer suas vendas. 
“O crescimento do Carnaval de rua 
na capital gerou impactos positivos 
para os setores de comércio e 

serviços. Acreditamos que o Arraial 
de Belo Horizonte, também vai for-
talecer e movimentar a economia”, 
disse o presidente da CDL/BH.

Para o presidente da Belo-
tur, Aluizer Malab, ao lado das 
tradições regionais, busca-se a 
inserção do Arraial no calendário 
artístico e turístico brasileiro, como 
um atrativo típico de Minas e de 
Belo Horizonte, com aspectos e 
ações singulares que o diferenciam 
de outras festas juninas existentes 
no Brasil. “Com o nosso Arraial, 
conseguimos unir elementos fun-
damentais de um excelente destino 
turístico, tais como a gastronomia, 
a dança, as tradições e a cultura 
junina da capital mineira”, explica.

Se o Arraial de Belo Horizonte 
seguir os passos do Carnaval que 
vem ganhando projeção nacional, 
só temos a comemorar. De acordo 
com pesquisa da Belotur sobre o 
Carnaval em 2017, a maioria dos 
visitantes (78,6%) e dos morado-
res (76,8%) avaliou que o evento 
superou ou atendeu plenamente 
suas expectativas. Entre os visi-
tantes que declararam ter partici-
pado em edições anteriores, mais 
de 90% têm a intenção de retornar 
em 2018.

Os visitantes do Carnaval tive-
ram um gasto médio de R$ 607,47 
durante os dias de folia. Desse 
modo, o Carnaval de 2017 gerou 
uma receita turística direta para Belo 
Horizonte, estimada em R$ 91,8 mi-
lhões. Isso significa, de acordo com 
a Belotur, um aumento de 459%, 
no período de 2015 a 2017, sem 
considerar os efeitos multiplicadores 
na economia da cidade.

confiança dos empresários da
construção avança 2,1 pontos
Apesar da crise política, a economia apresenta sinais de recuperação

Para quem quer reformar a casa  

A pedido da reportagem, a ar-
quiteta Silvia Carvalho listou alguns 
quesitos que devem ser levados em 
conta antes de uma reforma:

Festas populares movimentam a 
economia e geram entretenimento

resultado de 2017 foi o
melhor para o mês de

maio dos últimos 4 anos
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Belo Horizonte terá mais de 200 festas

• Conhecer as novas tendências 
do mercado de arquitetura;  

• Identificar qual é o melhor estilo 
e o que mais irá se adaptar a sua 
forma de vida; 

• Contar com a ajuda de um bom 
profissional da área;

•  Fazer orçamentos sempre 
levando em consideração o custo x 
benefício.

A economia parece não estar sentindo os 
efeitos da crise política, afinal, de acordo com 
o levantamento da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), em conjunto 
com a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e o Sindicato da Indústria da Construção 
Civil (Sinduscon-MG), os empresários do setor 
de construção civil estão mais confiantes. O 
índice que mede esse aspecto – denominado 
Iceicon-MG – apresentou, em maio, alta de 
2,1 pontos em relação a abril, registrando 49,2 
pontos. E nos cinco primeiros meses deste ano, 
o indicador acumulou aumento de 5,7 pontos.

O Iceicon ainda está abaixo dos 50 pontos, 
o que sinaliza falta de confiança. Entretanto, o 
resultado de 2017 foi o melhor para o mês de 
maio dos últimos 4 anos. 

De acordo com o economista e coordena-
dor do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-
-MG), Daniel Furletti, o bom resultado se deve 
às condições atuais de negócio, que apresen-
tou incremento de 4,6 pontos na passagem de 
abril (38,8 pontos) para maio (43,4 pontos). 

Porém, o índice continua sinalizando o 
descontentamento dos empresários do setor 
com as condições atuais, ao permanecer 

abaixo da linha divisória dos 50 pontos. “Essas 
mudanças políticas ainda não foram captadas 
nesta pesquisa.  Nos próximos meses é que 
iremos saber como os escândalos impactaram 
a confiança do empresariado”. 

O economista destaca ainda que parece 
que a economia se descolou da política, pois 
os índices, no geral, estão melhores do que no 
ano passado. Entretanto, é necessário continu-
ar monitorando os indicadores. “O país vive um 
cenário econômico diferente do que se tinha 
antes. Existe uma estabilidade muito clara, a 
construção civil não está sentindo a pressão 
e continua estável. Além disso, houve uma 
previsão de crescimento do PIB, sinalizando 
um possível crescimento, e o setor também 
vai seguir essa tendência”. 

 
Casa nova 

A funcionária pública Conceição Cruz é 
uma das pessoas que estão mantendo a con-
fiança dos empresários do setor da construção 
em alta. Ela está reformando a sua casa, local 
onde mora com a mãe e um tio. A previsão de 
duração dos reparos é de 2 meses e ela conta 
que irá fazer uma reforma geral, gastando 
cerca de R$ 13 mil.

“Estamos trocando os pisos na sala, copa, 
cozinha, banheiro, lavanderia e varanda. Nos 
quartos, as paredes receberam impermeabili-

zante e uma pintura na casa por dentro e por 
fora. Também estamos fazendo manutenção no 
muro, portões e troca da caixa d’água”, relata.

Conceição diz que já tinha algum tempo que 
não faziam nada na casa. “Com o tempo é pre-
ciso fazer manutenções e acabamos deixando. 
Percebemos que já estava passando da hora. 
Quem quer realizar alguma obra precisa estar 
preparado, porque sempre acaba aparecendo 
alguma coisa nova que não estava prevista”.

Apesar das dificuldades, o Governo do Estado 
trabalha para garantir o funcionamento 
dos serviços públicos em toda Minas Gerais. 
E assim, atender os mineiros que mais precisam.

Ouvindo as pessoas, valorizando as regiões 
do Estado e trabalhando com seriedade, 
estamos construindo um governo 
verdadeiramente de todos.

DIÁLOGO, 
EQUILÍBRIO
E SERIEDADE.
É ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO TRABALHA
PARA SUPERAR AS DIFICULDADES E MANTER TODOS
OS SERVIÇOS PÚBLICOS FUNCIONANDO.

Disque-Ouvidoria 162

Pelo site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

Em atendimento presencial nos Fóruns Regionais
e na sede da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE) 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.                                                                                

Por cartas ou ofícios enviados para a Cidade Administrativa
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Papa João Paulo II, 
4.001 - Edifício Gerais, 12º andar - Bairro Serra Verde
Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 31630-901

Escolha um dos nossos canais de atendimento. Com a sua voz, Minas Gerais fica bem melhor.
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), Dinis Pinheiro, participou de um almoço com 43 prefeitos 
da Zona da Mata. Estiveram presentes o ex-governador Alberto 
Pinto Coelho, o deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB) e o 
deputado estadual Duarte Bechir (PSD).

quEM VAi ESCREVER ESTA HiSTÓRiA - Confesso a 
vocês, leitores desta coluna, que teremos de ter muito critério 
para escrever a história dos tempos atuais para as gerações fu-
turas. Venho ao longo da minha vida, como cidadão e jornalista 
político, me esforçando para entender a história do Brasil, desde 
os tempos coloniais e, principalmente, depois da instalação da 
República com o fim da monarquia. Nunca imaginei que iria-
mos viver situação semelhante a de hoje: um país mergulhado 
numa crise sem precedentes, com escândalos se renovando 
a cada dia, sem que tivéssemos tempo para refletir um fato 
acontecido há 24 horas. Quando ainda tentávamos entender 
o depoimento do ex-presidente Lula (PT) ao juiz Sérgio Moro, 
vem a delação de Joesley Batista, comprometendo seriamente 
o presidente da República, que caiu como um “patinho” numa 
armadilha armada pela Procuradoria-Geral da República e 
Polícia Federal, contra a figura maior da República, que é o 
presidente. De roldão foi também um senador que, até então, 
tinha sido candidato a presidente com um honroso segundo 
lugar e levando à prisão de sua irmã, no caso a jornalista An-
drea Neves, a ex-toda-poderosa na política de Minas. O nosso 
historiador terá que contar sobre a corrupção que desenrolou o 
carretel de escândalos atingindo todos os segmentos políticos 
partidários, isentado poucos que serão verdadeiramente “salvos 
nesse grande incêndio” que vem destruindo a reputação de 
nosso país. Parece que a história não terá fim.

dinis em sAntos dumont
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FÔLEGO ELEiTORAL- O ex-presidente da Assembleia, 
deputado Dinis Pinheiro, continua percorrendo o interior do 
Estado, reunindo prefeitos, vereadores e lideranças na sua 
pregação visando uma candidatura ao governo de Minas pelo 
PP. De outro lado, Marcio Lacerda (PSB) vai caminhando 
também na direção das lideranças do interior, com o mesmo 
desejo de disputar o governo. Enquanto isso, o governador 
Fernando Pimentel (PT) vai administrando o Estado dentro 
do atual quadro de dificuldades, dialogando por meio dos 
encontros regionais.

CORRupÇÃO – Recentemente fui a Espanha e Portugal e 
nesses dois países como aqui, todos só falavam na corrupção 
dos políticos. Agora, na Rússia, o povo já vai às ruas para 
protestar contra o presidente Vladimir Putin e o motivo é o 
mesmo: corrupção.

dinis Pinheiro em discurso para os prefeitos O prefeito Alexandre Kalil (PHS), não imaginava que seria 
levado a praticar política 24 horas por dia, tudo porque decidiu 
não fazer nenhuma troca de apoio por cargos na prefeitura. 
Quando imaginou que uma “pelada com churrasco” resolveria 
o problema com a Câmara, se enganou. Vai ter que gastar 
muitos jantares. 

A usiminas resolveu reativar sua mineradora em Itatiaiuçu, 
com a contratação de mais 400 funcionários. A cidade está em 
festa e os comerciantes rindo a toa.

A reestruturação da Loteria de Minas está demorando 
porque toda a legislação que rege as loterias no Brasil passa 
pela Caixa Econômica Federal, que não quer concorrente e 
cria todas as dificuldades. Como na arrecadação de impostos, 
o Governo Federal quer tudo e não deixa nada pra ninguém. 

A Rádio Inconfidência está com sede própria depois de 
perder a sua no ano de 1966, quando o Governo do Estado re-
solveu acabar com a Feira de Amostras para no lugar construir 
a atual rodoviária da cidade. A emissora que foi inaugurada em 
setembro de 1936, com sede na Feira de Amostras, ficou, até 
semana passada, pagando aluguel. Foram 51 anos esperando 
uma sede. Ela ocupa um espaço no Centro Cultural Itamar 
Franco, que tem a Sala Minas Gerais da Filarmônica e mais a 
futura sede da TV Minas. Obra iniciada no governo Anastasia 
(PSDB) que Pimentel (PT) entrega agora.

domingo, dia 18 de junho 
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
Dr. Vilmar de Oliveira 
Lelis Nogueira 

segunda-feira, 19
Jornalista Eleuza Passos Guimarães 
Newton Paiva Ferreira Filho 
Sra. Júnia Barcelos Ferreira de Melo 
Chico Buarque

terça-feira, 20
Delegado Antônio Caetano Camargo
Drª Tânia Mara Saldanha 
Luiz Antônio Prazeres - ALMG

Quarta-feira, dia 21
Amilcar Martins 
Vanessa de Oliveira Dias 
Ex-senadora Júnia Marise
Luiz Góes - Santa Tereza

Quinta-feira- 22
Roberto Carvalho 
Jornalista Demóstenes Romano 
Edgar Guedes - Contagem

sexta-feira, 23
Geraldo Magela Parreira - ALMG 
Rafael Drogamaxi
Edna Campos Fialho 

sábado, dia 24
Laurinha Lucas Diniz Ferreira
Ivana Pinheiro - Ibirité 
Jornalista João Felipe Loly - Rádio Itatiaia 
Deputado João Victor Xavier - Rádio Itatiaia

REALIZAÇÃO:

O edital já está aberto. Inscreva seu projeto até o dia 
30 de setembro de 2017. Informações: cultura.mg.gov.br

O MAIOR VALOR DA HISTÓRIA DO 
EDITAL: CERCA DE 92,3 MILHÕES.



17 a 24 de junho de 2017 77EDIÇÃO DO BRASIL S A Ú D E  E  V I D A

natália macedo

Jejum intermitente: prática para 
emagrecer pode fazer mal a saúde

Pessoa adepta a essa dieta chega a ficar até 36 horas sem comer

Muitas pessoas fazem loucuras 
em busca do corpo perfeito. A nova 
tendência para emagrecimento é o 
jejum intermitente. O processo promete 
emagrecimento rápido, mas com um 
longo período em jejum sem consumir 
nenhum alimento, inclusive pulando 
refeições importantes, como o café da 
manhã. Pessoas adeptas a esse jejum 
chegam a ficar de 8h a 36h sem comer.

A nutricionista Cássia Nascimento 
explica que, nesta estratégia, o corpo é 
forçado a usar sua reserva de gordura, 
uma vez que a pessoa fica muito tempo 
sem comer. “De certa forma, você co-
meria em um momento que seu corpo 
realmente precisa e fica o resto do dia em 
jejum para otimizar o uso dessa reserva”.

Mas, de acordo com ela, a prática 
deve ser feita de forma cautelosa e 
orientada, do contrário, pode causar 
sérios riscos a saúde. “Esses métodos 
não se aplicam para a maioria da popu-
lação, porque o método é individual. Ele 
é muito usado em pessoas que já estão 
em um nível avançado de atividade 
física, ou que faz uma dieta controlada 
há muito tempo. Porém, uma pessoa 
diabética, por exemplo, ou que tenha 
pressão baixa, não deve ficar em jejum, 

pois pode passar mal. É muito perigoso 
para nossa saúde fazer algo que o 
corpo não está preparado”.

Foi o que aconteceu com a estu-
dante Isadora Ribeiro. Ela conta que 
leu sobre vários métodos na internet e 
decidiu pelo jejum intermitente porque 
ele a faria perder peso mais rápido. 
“Coloquei na cabeça que precisava 
perder peso para ficar bonita no ves-
tido de formatura. No entanto, nunca 
fiz exercício e não tenho bons hábitos 
alimentares. Lembro que ficava por 
horas sem comer, principalmente, 

enquanto estava no colégio. Quando 
a fome apertava muito, eu comia um 
pedacinho de queijo branco”.

A prática não durou muito. “Eu co-
mecei a me sentir fraca, mas insisti além 
do que o meu corpo podia. Um dia esta-
va no ônibus, indo para o colégio, sem 
tomar café, e minhas pernas ficaram 
bambas. Depois disso, só lembro de ter 
acordado deitada no chão do coletivo, 
com várias pessoas olhando pra mim. A 
partir daí, desisti do jejum. Consegui per-
der 5 quilos em três semanas, mas não 
valeu a pena porque fiquei muito mal”.

Alimentação
A nutricionista comenta que ficar 

muito tempo sem comer não, neces-
sariamente, faz com que a pessoa 
emagreça. Na verdade, o que auxilia 
na hora de perder peso é o que você 
come. “Quantas pessoas ficam horas 
sem comer, às vezes, não janta, pula 
o café da manhã e não é magra? Isso 
ocorre porque a alimentação é errada. 
O jejum em si não emagrece, mas a 
dieta, sim”.

Ela acrescenta que o ideal é ajus-
tar a prática para cada organismo. “É 
essencial que a pessoa tenha todos 
os macro e micro nutrientes balancea-
dos ao longo do dia para que tenha a 
energia necessária. Tudo isso deve ser 
equilibrado dentro do perfil e objetivo 
de cada um”.

Cássia reforça ainda a necessida-
de de auxílio médico. “A pessoa precisa 
de um profissional, seja um médico, 
nutricionista ou professor de educação 
física para adaptar o seu estilo de vida 
a sua necessidade. Para tudo isso é 
preciso força de vontade. O que mais 
funciona é aquilo que conseguimos fa-
zer por mais tempo, por isso, a dieta, ou 
qualquer outro procedimento escolhido, 
tende a ir evoluindo de acordo com os 
limites da pessoa”, conclui.

Prática requer cuidados, pois pode afetar a saúde

Assembleia de minas se une à campanha Junho Vermelho

V
ocê sabia que uma 
bolsa de sangue do-
ado pode salvar até 
quatro vidas? E que há 
doentes cuja única es-
perança de cura é en-

contrar, entre milhares de pessoas, 
um doador de medula compatível?

Estimular esses gestos simples, 
mas que transbordam solidariedade, 
é o objetivo da adesão da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) à campanha Junho Verme-
lho, resultado de uma parceria com 
a Fundação Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas Gerais 
(Hemominas).

A campanha foi lançada no dia 
13, véspera do Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, quando o Palácio da 

Inconfidência, sede do Legislativo 
mineiro, recebeu uma iluminação 
especial na cor vermelha, que será 
mantida até o dia 23 de junho.

A ideia é sensibilizar as milha-
res de pessoas que diariamente 
circulam pelas dependências da 
Assembleia de Minas e pela região 
a replicar esses atos de amor pelo 
próximo em uma época em que os 
estoques dos bancos de sangue 
costumam ficar mais baixos.

Para estimular o debate em 
torno do assunto, o Parlamen-
to mineiro também vai mobilizar 
suas redes sociais e outros canais 
de comunicação. Anualmente, a 
ALMG se une a esse esforço, mas 
o tema é recorrente nas discussões 
legislativas.

Dois exemplos são a Lei 18.026, 
de 2009, originada do Projeto de Lei 
(PL) 624/07, do então deputado es-
tadual Weliton Prado, hoje deputado 
federal pelo PMB-MG, que institui 
a Semana de Doação de Sangue, 
comemorada na semana do dia 25 de 
novembro; e a Lei 22.198, de 2016, 
originada do PL 3.004/15, do deputa-
do Thiago Cota (PMDB), que institui 
o Dia do Doador de Medula Óssea, 
comemorado em 14 de dezembro.

“Campanhas como a do Junho 
Vermelho valorizam a importância 
da doação de sangue, que é uma 
questão da consciência de cada um. 
A Assembleia de Minas está de pa-
rabéns por entender isso e manter 
o assunto no centro das atenções”, 
afirma o deputado Thiago Cota.

“Cada doação de sangue também 
é importante para aumentar o número 
de pessoas cadastradas para a doa-
ção de medula óssea. A lei resultado 
de projeto de minha autoria, além de 
estimular a doação, também serve 
para homenagear as pessoas que, 
com um simples gesto, salvam muitas 
vidas”, completa o parlamentar.

Informações sobre quem pode 
doar e o agendamento estão dis-
poníveis no site da Hemominas ou 
pelo telefone 155. O requisito bási-
co é estar em boas condições de 
saúde. Ao comparecer a um hemo-
centro, o candidato também não 
pode estar em jejum. Vale lembrar 
que todo o material utilizado para a 
coleta é descartável e não há risco 
de se contrair doenças.thiago cota é o autor do projeto
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Para marcar o Dia Municipal de Cons-
cientização Sobre a Cardiopatia Con-
gênita, lembrado sempre no dia 12 de 
junho, a Prefeitura de Juiz de Fora, 

através da Secretaria de Saúde, realizará no 
dia 23 deste mês, um evento com o objetivo 
de mostrar que, quanto mais cedo a doença 
for descoberta, maiores são as chances de 
a criança receber o tratamento adequado 
e ter uma vida normal.  

Em Juiz de Fora, o Dia Municipal de Car-
diopatia Congênita é comemorada em função 
da Lei Municipal 12.120/2010, de autoria do 
então vereador Bruno Siqueira. O projeto de 
lei que instituiu a data no calendário oficial do 
município destaca a iniciativa como de “extrema 
importância”, considerando-se, principalmente, 
que a patologia representa um dos defeitos 
congênitos mais comuns e uma das principais 
causas de óbitos relacionada à má formação 
do coração.   

O evento ocorrerá no período das 9h às 
13h e, no dia, os profissionais de saúde esta-
rão no  c alçadão da Rua Halfeld para fazer um 
primeiro atendimento à população de qualquer 
faixa etária, com exames básicos, como auscul-
ta cardíaca, além de orientações e encaminha-
mento, caso seja necessário. O Departamento 
de Saúde da Criança e do Adolescente (DSCA) 
também participará do evento, promovendo 
ações de conscientização e diagnóstico.

JF realiza dia de conscientização 
sobre a cardiopatia congênita

A doença  
A cardiopatia congênita 

é caracterizada por qualquer 
anormalidade apresentada na 
estrutura ou funcionalidade do 
coração. Pode ser detectada 
ainda na gestação ou nas 
primeiras 24 horas  de vida. O 
problema decorre quando há 
alteração no desenvolvimen-
to embrionário da estrutura 
cardíaca e pode levar anos 
para se manifestar se não 
descoberto.

A médica do Departamen-
to de Saúde da Criança e do 
Adolescente (DSCA), Maria-
na Constantina, explica que, 
para diagnosticar a doença, o 
exame do oxímetro ou Teste 
do Coraçãozinho é feito logo 
nas primeiras horas de vida 
da criança: “O aparelho avalia 
as taxas de pulso, batimentos 
cardíacos e oxigenação sanguí-
nea. Se for detectada alguma 

alteração, a criança é encami-
nhada para realizar o exame de 
ecocardiograma que confirmará 
qual é o tipo de problema, para 
que o médico oriente sobre 
o tratamento adequado. Em 
alguns casos e, conforme o 
desenvolvimento do corpo e 
órgão, a criança fica totalmente 
curada até o segundo de vida. 
Em outros, somente a cirurgia 
corrige a anomalia”.

Caso a criança não tenha 
tido o diagnóstico precoce, a 
mãe pode ficar atenta a alguns 
sintomas, como pele arroxeada, 
cansaço ao mamar, falta de ar 
e pneumonia de repetição. O 
Teste do Coraçãozinho é feito 
em todos os hospitais de Juiz de 
Fora que possuam maternida-
de, como Santa Casa de Miseri-
córdia, Maternidade Therezinha 
de Jesus e os hospitais Albert 
Sabin, Monte Sinai e HTO.

MERGULHE NESTE
 APLICATIVO.

CHEGOU O COPASA DIGITAL.

Segunda via de conta, comunicação de 
vazamento e de falta d’água. Serviços da 
Copasa a um toque do seu celular. 
Baixe agora no Google Play ou App Store.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18026&comp=&ano=2009
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18026&comp=&ano=2009
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2007&n=624&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2007&n=624&t=PL
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22198&comp=&ano=2016
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2015&n=3004&t=PL
http://www.hemominas.mg.gov.br/
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Existe um banco diferente de todos os outros que você conhece. Um banco que acredita no potencial de Minas Gerais para diversificar 
sua economia e gerar mais e melhores empregos. Por isso, financia projetos como o do Renato, que desenvolveu uma tecnologia para 
iluminação com mais eficiência e economia. Um desafio aceito por um banco forte e criativo. Um banco que só o BDMG pode ser.
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TODO BANCO ESPERA RESULTADOS EM 
NÚMEROS. PARA O BDMG, O NÚMERO 
DE PESSOAS BENEFICIADAS.

daniel Amaro e
loraynne Araujo

“Pet friendly” ganham espaço em minas
Donos podem levar seus bichinhos de estimação para lugares adaptados a eles

Os lugares onde as pessoas 
podem se divertir e, ao 
mesmo, ter a companhia 
dos seus cachorros é uma 

tendência de mercado. Eles são 
chamados de espaços pet friendly. 
O site especializado mascote.net 
contabilizou que em Belo Horizonte 
existam 196 locais que recebam os 
cães - sendo que 105 são bares e 
restaurantes; 21 são shoppings e 
negócios; 30 são praças e parque; 
e 40 são hotéis e pousadas.  

 O dentista Juliano Meijon, 30, é 
tutor do Batata. Ela conta que o leva 
em todos os lugares que aceitam ca-
chorros. “Sempre vou com ele na cer-
vejaria Sátira e lá tem um potinho de 
água personalizado que os garçons 
levam na mesa quando chegamos. 
Costumo ir também ao shopping 
Bouvelard, porque lá aceita cachorros 
e é perto da minha casa. Mas antes, 

quando esse mall não permitia a 
entrada, ia no Pátio Savassi”. 

  Porém, nem todos os locais 
estão receptivos a essa nova ten-
dência. A fisioterapeuta Vanessa 
Mesquista foi em um evento cha-
mado Pet Day, no dia 15 de abril, 
no Monte Carmo Shopping, em 
Betim. Ela conta que ao chegar no 
mall, se deparou apenas com uma 
feira de adoção no estacionamento 
e as outras atrações prometidas na 
propaganda, como conversa com 
adestrador, veterinária e sorteio 
de brindes, não aconteceram. 
Após isso, ela resolveu passear 
com o animal e foi abordada por 
seguranças do local. “Eles pedi-
ram para que eu me retirasse e ao 
questioná-los, um segurança gritou 
e foi muito deselegante”. 

Vanessa relata que depois do 
ocorrido foi à delegacia e fez um 
boletim de ocorrência”. Além disso, 
a fisioterapeuta está movendo uma 
ação contra o Monte Carmo por 
danos morais.

Procurados pela reportagem, 
a assessoria do shopping infor-
mou que em nenhum momento 
os seguranças alteraram a voz e 
a confusão aconteceu porque o 
funcionário era novato e não sabia 
que naquele dia a circulação de 
animais estava liberada. Eles dis-
seram, também, que irão procurar 
Vanessa para esclarecer a situação 
e convidá-la a ir no próximo Pet 
Day, com o intuito de apagar o mal 
entendido. 

“Arcãobancada”
O Estádio do Mineirão saiu na 

frente e inaugurou, no dia 19 de 
maio, na partida entre o Cruzeiro 
e São Paulo, o espaço “arCãoban-
cada”, lugar destinado para levar 
os cachorros “torcedores”. Esta re-
pórter levou o seu bulldog francês - 
chamado Wilson - para acompanhar 
a partida entre o clube Celeste e a 
Chapecoense e a experiência foi óti-
ma! A comodidade começa quando 

o ingresso também dá o direito de 
ter uma vaga no estacionamento e a 
entrada é exclusiva para os tutores 
e seus animais. 

Ao chegar no espaço, onde é 
possível deixar o cachorro sem a 
guia, os cães tem um belo espaço 
para correr, vários brinquedos e 
“aumigos”; já os tutores veem a 
partida de um local privilegiado. 
Além disso, existe um adestrador 
que fica de olho nos animais para 
evitar confusões entre eles e dá 
boas dicas de como proceder com 
os cães no dia a dia. 

Para quem quiser ser “cãovi-
dado” para o local, deve postar 
foto do seu pet e marcar as redes 
sociais do Mineirão com a hashtag 
#caotbtorce.

em Juiz de Fora 
Em Juiz de Fora, ainda são 

poucos os espaços pet friendly. 
Pensando nessa questão, o verea-
dor Cido Reis (PSB), protocolou na 
Câmara Municipal um projeto de lei 
que faz com que os hipermercados, 
supermercados e shoppings cen-
ters, com área construída igual ou 
superior a mil metros quadrados, 

disponibilizem área para cães, 
gatos e demais animais domésti-
cos. De acordo com Reis, os pro-
prietários de animais domésticos 
têm dificuldades de transitar em 
grandes lojas de departamentos, 
sendo que alguns deles proíbem 
a entrada dos animais.

Na proposta, os estabelecimen-
tos deverão ter no mínimo cinco 
áreas, individualizadas, higieni-
zadas, equipada com grades de 
segurança e compartimento, além 
da disponibilização de água para 
os animais. A utilização dos espaços 
fica restrita aos consumidores que 
estiverem nas dependências dos 
locais abrangidos pela proposição. 
“Essa é uma forma simples de dar 
conforto e praticidade aos donos e 
aos bichos de estimação, já que é 
tendência das famílias brasileiras 
e que vem superado o número de 
filhos em seus lares”, afirma.

Essa necessidade de se ter um 
espaço pet friendly já foi percebida 
desde 2016 pelo Independência 
Shopping. “Para muitas pessoas o 
cachorro faz parte da família. Por 
isso, com a liberação do acesso 
dos pets ao shopping, buscamos 
tornar o passeio em família com-

pleto. O objetivo é que os clientes 
se sintam em casa, por isso, nada 
melhor que integrar todos os habi-
tantes nesse momento de compras 
e lazer”, explica o superintendente 
do Shopping, José Bernardo Milek.

No entanto, existem algumas 
regras de convivência e segurança. 
“Nas escadas rolantes, por exem-
plo, apenas animais de pequeno 
porte são permitidos, desde que 
levados no colo. Já os animais de 
grande porte devem usar a escada 
fixa. A utilização de coleira e guia 
de condução é obrigatória. Os 
bichos de estimação podem entrar 
apenas nas lojas que possuem 
o adesivo pet friendly colado na 
vitrine”.

Ainda conforme o superin-
tendente, os animais não podem 
circular nas áreas de alimentação. 
Já os cães guias podem circular em 
qualquer espaço. Algumas raças 
como Mastim Napolitano, PitBull, 
Rottweiler, American Staffordshire 
Terrier, também tem que usar foci-
nheira e guia de curta condução. 
O shopping possui dispensers com 
sacolas para que os donos possam 
recolher as “sujeirinhas” de seus 
bichos de estimação.

lucas silva e logan são os garotos-propaganda do “arcãobancada”
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O adestrador Augusto 
Lavinaes diz para frequen-
tar um espaço pet friendly, 
o animal deve ser educado 
para o ambiente em ques-
tão e sociável com outros 
cães e pessoas.

O Mineirão tem uma 
nova funcionária: a cade-
linha Ginga, de 3 meses. 
Adotada pelo estádio, ela 
ficará no local com livre 
acesso e será adestrada.

Para saber quais são 
os lugares que aceitam ani-
mais em Belo Horizonte e 
região, acesse http://www.
mascote.net/

http://www.mascote.net/
http://www.mascote.net/
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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

No dia 9, aconteceu o seminário ‘Unifica-
ção das Polícias Civis e Militares – Viabilidade 
e seus desdobramentos’ na Câmara Municipal 
de Uberlândia. A exposição é uma iniciativa 
da Comissão Especial destinada a estudar 
e apresentar propostas de unificação das 
polícias civis e militares (Ceunifi). O delegado 
Edson Moreira, que é presidente da comissão, 
o secretário de Prevenção às Drogas, Defesa 
Social e Defesa Civil, Emerson Aquino, re-
presentantes da Polícia Civil e Militar, além 
da sociedade civil participaram do seminário.

Criada em 2015, a comissão visitou 
alguns países onde a polícia é unificada. 
O objetivo é aprimorar os estudos sobre o 
tema para poder discutir o assunto com os 
mais de 425 mil policiais militares e 117 mil 
policiais civis que atuam em todos os estados 
brasileiros.

Para o presidente da comissão, a inicia-
tiva abre espaço para o diálogo e a busca de 
soluções. “A ideia desse seminário é discutir 
segurança pública. O mudo evolui e a polícia 
precisa evoluir também. Por mais que seja 
um organização centenária, é necessário 
inovar as medidas. Precisamos trabalhar em 
parceria para ter um só pensamento. Assim 
a população ganha muito”, conta.

Para o delegado-chefe do 9º Departamen-
to de Polícia Civil de Uberlândia, Hamilton 
Tadeu de Lima, o debate precisa ser amplo e 
bem estudado. “Precisamos diminuir, de qual-
quer forma, os índices de criminalidade. Eu 
não tenho uma fórmula eficaz, mas por meio 
de debates e apresentações de novas ideias, 
podemos chegar em um bem comum”, afirma.

Já para o tenente-coronel Adriano César 
Ribeiro Araújo, comandante do 53º Batalhão 

de Polícia Militar da cidade de Araguari, o 
caminho para a diminuição dos índices de 
criminalidade seria outro. “Acreditamos que o 
ciclo completo de polícia seria o mais eficaz. 
Cada entidade faria a prevenção e também in-
vestigaria os crimes em cada estado”, aponta.

Representando o prefeito Odelmo Leão 
(PP), o secretário de Prevenção às Drogas, 
Defesa Social e Defesa Civil, Emerson Aquino 
ressaltou a importância desse debate para a 
cidade de Uberlândia. “Recebendo a comis-
são, podemos saber quais as visões de cada 
instituição. Como em cada estado as neces-
sidades são diferentes e os tipos de crimes 
são diferentes, é preciso ouvir todos os lados 
para chegarmos num resultado satisfatório”, 
explica. A comissão tem até o final de 2018 
para apresentar o projeto de unificação para 
a Câmara Federal dos Deputados.

conferências de Assistência
social e de saúde

acontecem em nova lima

A VII Conferência Municipal de Assistência Social será 
realizada nos dias 30 de junho e 1º de julho e, em preparação 
ao encontro, já estão em andamento as pré-conferências 
com as comunidades. Neste ano, o tema central do debate é 
“Garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas)”. 

Na VII Conferência de Assistência Social de Nova Lima, 
serão discutidos quatro eixos: “A proteção social não con-
tributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 
gestão dos direitos socioassistenciais”, “Gestão democrática e 
controle social: o lugar da sociedade civil no Suas”, “Acesso às 
seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de renda como garantias de direitos”, 
além de “A legislação como instrumento para uma gestão de 
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos 
para garantia dos direitos socioassistenciais”.

saúde
A 9ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorre no dia 

22, com o tema “Por uma Saúde Acolhedora e Integrada, com 
base na Política Nacional de Humanização”. Os trabalhadores 
da saúde, prestadores de serviços, gestores e a própria co-
munidade podem participar das plenárias, que visam garantir 
a ampla discussão da realidade local. 

Em 2017, os eixos norteadores das discussões são: Des-
centralização da Saúde; Gestão Participativa; Informação em 
Saúde; Infraestrutura e Ambiência no Sistema de Saúde; Am-
pliação da autonomia do Município na Gestão de Prestadores 
de Serviço (Gestão Plena); além de Gestão do Trabalho. A par-
ticipação nas plenárias é importante, uma vez que as propostas 
referentes a cada eixo serão apresentadas na conferência.

orçamento apresentado
pela PBH prevê equilíbrio 

financeiro em 2018
A Prefeitura de Belo Horizonte, 

por meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e 
Informação (SMPL) apresentou 
o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO 2018).  A 
LDO orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e con-
templa as metas e prioridades para 
aplicação dos recursos públicos, a 
estrutura do orçamento, a forma e 
a apresentação dessa execução.

Durante a audiência pública, 
realizada na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, foram apresentadas 
as projeções das metas fiscais para 
2018, 2019 e 2020, considerando-
-se o cenário macroeconômico 
contido no Projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias para 2018 do 
Governo Federal, encaminhado ao 
Congresso em abril de 2017.

A meta de resultado primário 
para 2018 é de déficit de R$ 119 
milhões em valores correntes, 
devendo a receita primária situar-
-se em torno de R$ 9,9 bilhões e a 
despesa primária em torno de R$ 
10 bilhões. A metodologia deste 
cálculo é baseada em critérios 
determinados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional/STN, e corres-
ponde à diferença entre as receitas 
e despesas não financeiras, ou seja, 
as receitas previstas deduzidas de 
rendimentos de aplicações finan-
ceiras, de operações de crédito e 
de alienação de ativos e despesas 
deduzidas de pagamento de encar-
gos e amortização da dívida. 

Quanto à previsão do resultado 
nominal para 2018, estima-se um 
valor de R$ 134 milhões, tendo em 
vista a previsão de aumento da dívi-
da contratada por ingresso de opera-
ções de crédito para investimentos 
previstos no Programa de Governo 
e no Orçamento Participativo.

Segundo o secretário municipal 
adjunto de Orçamento, Bruno Pas-
seli, a construção do documento 
foi baseada nas diretrizes dessa 
gestão de fazer funcionar com 
qualidade e de governar para quem 
precisa, dentro das conformidades 
estabelecidas pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. 

“Atuaremos em 10 áreas de 
resultado, priorizando a saúde, 
educação e as políticas sociais”, 
destacou Passeli. De acordo com 
o secretário adjunto, os números 
demonstram equilíbrio financeiro 
nas contas públicas e certo conforto 
em comparação a outros municípios 
brasileiros.

A Câmara Municipal de Belo 
Horizonte receberá até a próxima 
terça-feira, 13 de junho, sugestões 
populares relativas ao projeto da 
LDO.

secretário municipal adjunto
de orçamento, Bruno Passeli

PB
H

Projeto macaúba tem como objetivo

reestruturar meio ambiente em JF
O “Dia Mundial do Meio Ambiente”, insti-

tuído pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) na Conferência de Estocolmo em 1972, 
o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira 
(PMDB), e aproximadamente 17 chefes do 
Executivo de cidades da Zona da Mata Mineira 
assinaram o “Protocolo de Intenção do Projeto 
Macaúba”. Esse é o primeiro passo para viabi-
lizar o desenvolvimento e a implantação deste 
projeto regional, que considera o plantio dessa 
palmeira nativa em áreas degradadas, como 
forma de fortalecer o agronegócio, e, ao mes-
mo tempo, garantir a recuperação ambiental.

O secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Geração de Emprego e Ren-
da (Sedettur), João Matos, destacou que as 
prefeituras estão dando um importante passo 
para transformar áreas inutilizadas em áreas 
prósperas, trazendo um aumento do produto 
interno bruto (PIB) agropecuário regional 
e cumprindo de forma afirmativa a agenda 
colocada pelo acordo ambiental de Paris.

O evento aconteceu no Parque Natural 
Municipal da Lajinha, dentro da programação 
da “Semana Integrada do Meio Ambiente”. 
Na ocasião, Juiz de Fora também recebeu o 
primeiro “tomógrafo para árvores”.

tomógrafo para árvores
A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da 

Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) adquiriu um 
aliado nas vistorias técnicas do Departamento 
de Educação Ambiental e Proteção dos Re-
cursos Naturais (Deapren). De acordo com 
o secretário de Meio Ambiente, Luís Cláudio 
Santos Pinto, Juiz de Fora é uma das poucas 
cidades de Minas Gerais a adquirir o aparelho, 
que dará mais segurança aos engenheiros 
florestais nas vistorias que são realizadas.

 “Recebemos em torno de 90 solicita-
ções por mês e apenas cerca de 10% são 
deferidas, pois a nossa regra é não cortar, 
não suprimir, não transplantar. Por isso, o 

equipamento vem ao encontro aos anseios 
da SMA, justamente para garantir ainda mais 
preservação”.

O tomógrafo, importado da Alemanha, é 
portátil e gera imagens permitindo definir em 
tempo real, por meio de sensores instalados 
nos troncos, possíveis apodrecimentos, da-
nos ocultos, regiões ocas, entre outros com-
prometimentos, sem danificar as árvores. As 
informações são enviadas para um sistema 
que realiza cálculos e resultados de tomo-
grafia, complementando a avaliação visual 
feita pelos profissionais. Os servidores que 
utilizarão o equipamento receberam treina-
mento especializado pela empresa fabricante.

Em geral, durante as análises são avalia-
das ocorrências de agentes biodeteriorado-
res, como cupins, brocas e fungos; situações 
que colocam em risco pessoas e bens; queda 
de árvores; contato com fios de alta-tensão; 
estufamento de passeios em razão das raí-
zes; o estado geral, como podas inadequadas 
de galhos e raízes; o desequilíbrio da copa, 
entre outros, e medidas dendrométricas, 
como diâmetro e altura da vegetação.

Ao final da solenidade, uma blitz educa-
tiva com doação de mudas foi realizada em 
frente ao Parque pela Associação pelo Meio 
Ambiente de Juiz de Fora (AMA-JF) e Polícia 
Militar de Meio Ambiente. No início da tarde, 
técnicos da SMA promoveram uma demons-
tração ao público, no Parque Halfeld, sobre 
o funcionamento do tomógrafo.

A “Semana Integrada do Meio Ambiente” é 
organizada pela PJF, através da SMA, Comis-
são Interinstitucional de Educação Ambiental 
(Ciea - Polo Juiz de Fora), Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), Exército, Corpo de Bom-
beiros Militar, Polícia Militar de Meio Ambiente 
e Guarda Municipal Ambiental, entre outros.

Além disso, conta com apoio da Secre-
taria de Saúde (SS), Defesa Civil, Centro 
de Triagem de Animais Silvestres (Cetas-
-JF), Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), Instituto Federal Sudeste de Minas 
Geral (IFF Sudeste), Votorantim Energia, da 
Associação dos Amigos (Aban), AMA-JF e 
Projeto Replantar.Bruno siqueira assinou Protocolo de intenção do Projeto macaúba
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Medidas de segurança pública
são analisadas em Uberlândia

edson moreira: “A ideia desse seminário é discutir segurança pública”
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

Disponível na Disponível no

Baixe os aplicativos Colab, CittaMobi e Descarte.me

Faça propostas, fiscalize e avalie 
serviços. Ajude a melhorar a cidade.

 

Saiba o horário certo que o ônibus 
vai passar e não perca tempo. 

Veja quando o caminhão de coleta 
vai passar pela sua rua.

beta

LIVRE
Com a internet gratuita em ônibus, 
praças e calçadões, você acessa os 

aplicativos e ainda se mantém informado!

natália macedo

50,1% das famílias estão fora 
dos padrões tradicionais

O modelo de família tradicional é aquele 
cujo alicerce é formado por pai e mãe. Mas, 
de acordo com o último censo do IBGE, em 
nossa sociedade, existem 19 tipos de laços 
de parentescos. Dentre eles, há mães ou 
pais solteiros, netos com avós, pais divor-
ciados que se casam novamente e moram 
com os filhos do antigo casamento, além 
dos casais homoafetivos que possuem 
filhos adotados ou gerados por processos 
de produção assistida. Ao todo, a formação 
clássica representa 49,9% dos domicílios 
e outros tipos de família já somam 50,1%, 
tratando-se da maioria. Se é assim, por que 
o assunto ainda é pouco tratado? 

O estudante Igor Vinicius Silva foi cria-
do apenas por sua mãe. Em datas como o 
Dia dos Pais, ele não tinha quem homena-
gear. “Eu lembro que a gente fazia danças e 
teatros, mas a escola não deixava as mães 
entrar, então a minha me deixava lá e me 
buscava depois. Lembro-me de sempre 
ser questionado sobre a presença dele e 
de todas às vezes inventar uma desculpa. 
Não queria ser o único sem pai ali”.

Ele recorda que o assunto nunca foi 
tratado entre os alunos. “Acho que a escola 
poderia ter conversado mais sobre isso, ou 
simplesmente aberto exceções para crianças 

que, assim como eu, só tinha a mãe ou só o 
pai nas apresentações e demais atividades. 
Talvez isso amenizasse a sensação que eu 
sempre tive de ser excluído e diferente”.

A psicóloga Luisa Conrado aponta 
que é importante explicar para a criança 
o motivo da família dela ser diferente do 
tradicional. “Isso faz parte da sua história 
de vida e, consequentemente, de quem ela 
é. Não é certo se sentir mal sobre isso. A 
criança pode pensar que é menos mere-
cedora, que tem alguma coisa de errada 
com ela e se sentir até mesmo culpada”. 

Ela acrescenta que é importante cons-
cientizar todas as crianças acerca do tema. 
“Existem muitas famílias não tradicionais que 
cumprem o papel de forma digna. É importan-
te que elas saibam desde pequenas que um 
lar não será constituído, necessariamente, 
por homem e mulher, mas que o importante 
é que, quem exerça o papel de pai e mãe, 
faça isso da melhor forma”, conclui.

Para a coordenadora do ensino fun-
damental 2 do Colégio ICJ, Junia de Albu-
querque, este é um assunto que, de fato, 
precisa ser trabalhado. “É essencial para 
que a criança se sinta acolhida e possa 
vivenciar um único espaço escolar com 
oportunidades iguais, independente de 
onde ela venha. A escola é muito impor-
tante na construção da prática do respeito 
e na educação cívica do aluno”. 

Ela ressalta que o tema deve ser 
trabalhado também com os pais e pro-
fissionais, pois se trata de pessoas que 
vieram de gerações diferentes. “Nós, 
adultos de hoje, fomos criados da forma 
tradicional. E as crianças reproduzem 
na escola o que aprendem em casa. A 
discriminação é cultural. Então, cabe aos 
pais, junto aos profissionais da escola 
desconstruir isso”.

A coordenadora explica que as escolas 
precisam se preocupar mais com a for-
mação humana de seus alunos. “Não são 
todas as instituições que prestam atenção 
nisso. Muitos educadores estão preocupa-
dos apenas com a formação acadêmica 
e com a transmissão do conteúdo, mas 
não se atentam com a capacidade de se 
relacionar da criança e do adolescente. É 
preciso ensiná-los a lidar com o diferente, 
a trabalhar a empatia. Tudo isso usando 
recursos dentro da sala de aula”.

Junia elucida que isso só será possível, 
quando todos forem abertos ao diálogo. 
“Na sociedade como um todo: escolas, 
igrejas, comunidades esse assunto deve 
ser tratado abertamente. Mas lidam com 
ele como se fosse minoria, quando, na 
verdade, ele já deixou de ser. Não adianta 
dizer que está tudo bem, eu já vi inúmeros 
relatos de alunos que sofrem e muito por 
isso. É hora de mudar”.

O governador Fernando Pimentel 
(PT) participou da inauguração das novas 
instalações da Rádio Inconfidência, que 
passa a fazer parte do Centro de Cultura 
Presidente Itamar Franco, no Barro Preto, 
em Belo Horizonte, construído em parce-
ria com a Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig). 
Pimentel participou do programa Casa 
Aberta, apresentado ao vivo pelo diretor 
artístico da emissora, Elias Santos.

Pimentel destacou o esforço do go-
verno em renovar e valorizar permanen-
temente a rádio, impulsionando, assim, 
a cultura no Estado. “A cultura é funda-
mental na formação da nossa identidade 
enquanto nação, povo. O Brasil é um país 
que tem raízes culturais e tradições muito 
fortes e amplas. Em Minas, que é uma 
síntese do Brasil, o governo tem feito um 
esforço grande de interiorização do apoio 
cultural. A Rádio Inconfidência tem um 
papel fundamental neste processo. Acho 
que estamos no caminho certo. Por isso, 
estou feliz em estar aqui e poder compar-
tilhar esse momento de alegria”, afirmou.

Pimentel foi convidado a participar 
de três quadros do programa. No bloco 
“Ao Mestre com Carinho”, lembrou de 
um professor querido, Francisco Iglésias, 
da UFMG. Já no quadro “Sequência do 
Ouvinte”, pediu as músicas “Timoneiro”, 
de Paulinho da Viola, e “Doce de Coco”, 
de Jacob do Bandolim. Ao indicar um 
livro, sugeriu o romance “Machado”, de 
Silviano Santiago. 

Ainda na nova sede da rádio, o 
governador recebeu uma carta com su-
gestões e demandas na área de política 
pública de comunicação assinada pelos 
Sindicatos dos Jornalistas Profissionais 
de Minas Gerais e dos Trabalhadores do 
Serviço Público de Minas Gerais, pela 
Associação dos Servidores Profissionais 
da Rede Minas e pelo Fórum Nacional 
pela Democratização da Comunicação. 

Política cultural
O secretário de Estado de Cultura, 

Angelo Oswaldo, falou sobre a descentra-
lização das ações e dos investimentos em 
todo o Estado. “A cultura é diversificada 
e muito rica em cada região. Nós chega-
mos a esses territórios com programas 
especiais, que são resultados de editais. 
Adotamos essa prática para que os 
recursos do Fundo Estadual de Cultura 
possam chegar ao interior. Havia, antes, 
uma concentração muito grande desses 
recursos, quase em 80%, em Belo Hori-
zonte. Agora, com essa caracterização da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 45% 
serão destinados ao interior, permitindo 
que todas as regiões consigam apoio”. 

Para o presidente da Empresa Minei-
ra de Comunicação, Flávio Henrique, a 
inauguração do novo prédio é um “marco 
na comunicação pública de Minas”. “Isso 
prova que o governo Pimentel está inves-
tindo de fato na infraestrutura e na possi-
bilidade de um crescimento da rádio e da 
TV pública. Estamos com o que existe de 
melhor em sistema digital. É um divisor de 
águas porque vamos ter boas condições 
de trabalho e condições técnicas”, disse.

O presidente da Codemig, Marco 
Antônio Castello Branco, defendeu os 
investimentos da empresa na realização 
de obras no Centro de Cultura Presidente 
Itamar Franco.  “A obra tem um significado 
especial na história da Rádio Inconfidên-
cia e da TV Minas. Nós também estamos 
contribuindo com isso ao alcançar um 
número maior de ouvintes”, completou. 

A Rádio Inconfidência é uma empresa 
pública estadual que oferece música de 
qualidade, além de literatura, jornalismo, 
esporte, cinema, cultura e cidadania aos 
seus ouvintes. Opera na FM 100,9, conhe-
cida como Brasileiríssima, e na AM 880, 
“O Gigante do Ar”. Também na internet 
oferece a sua programação completa.

Crianças ainda sofrem discriminação por serem criadas de forma diferente

de acordo com dados do iBge, no país existem 19 tipos de laços parentescos
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Governador inaugura nova
sede da Rádio Inconfidência
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Pimentel descerrou a placa que marcou a inauguração da rádio

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.inconfidencia.mg.gov.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.redeminas.tv/
http://www.cultura.mg.gov.br/
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um banco para exportação. Com a 
troca de comando no BNDES, retomou-se 
o debate para se criar, a exemplo de outros 
países, como EUA, China, Japão e Índia, 
uma agência só para financiar exportações. 
É que, por causa dos rolos das empreiteiras 
da Lava Jato, cujos negócios em países como 
Angola e Cuba foram questionados, o banco 
ficou meio cabreiro nesta área. Angola e cuba 
levam a fama, mas o maior cliente do BNDES 
nesta área são os EUA. O banco financiou 
14 bilhões de dólares entre 1998 e 2016 por 
causa, principalmente, da exportação de avi-
ões da Embraer.

Temer jamais. Alceu Valença aderiu 
à campanha “Diretas já”. Gravou vídeo e 
postou no Facebook. Um trechinho: “Temer é 
temeroso. Temer acabou. Sai Temer... (...) O 
Congresso está comprometido... PEC Diretas 
Já para o Brasil recomeçar!”.

Brasil. O economista Paulo Rabello de 
Castro, novo presidente do BNDES, diz que 
não há nada mais atual do que uma antiga 
frase de Roberto Campos: “Os países emer-
gentes facilmente submergem; e, uma vez 
no fundo, têm grande dificuldade de emergir 
durante as emergências”.

inédita do Cazuza. Uma canção inédita 
de Cazuza, que não entrou no álbum “Só se 
for a dois”, gravado pelo cantor em 1987, foi 
recuperada por Nilo Romero, produtor do 
disco. Nilo regravou a música, mantendo a 
voz original do compositor, e chamou Ney 
Matogrosso, ex-companheiro do cantor, para 
dividir os vocais – apesar do romance os dois 
nunca gravaram juntos. A canção foi lançada 
pela Universal, no CD “Cazuza exagerado”, 
com 12 músicas sobre amor.

Não tem para quem vender. Ministro da 
Agricultura alerta que a crise vai se agravar 
se chegar às áreas de suínos e aves, que têm 
ciclos curtos de produção. O ministro defende 
que fábricas arrendadas à JBS voltem a fazer 
abates, inclusive com a ajuda do BNDES. Ele 
diz que as concorrentes Minerva e Marfrig 
estudam reabrir unidades fechadas. O BNDES 
errou por dar muito dinheiro para a JBS. Eles 
foram adquirindo outras empresas, adquirindo 
plantas no interior, comprando aqui e ali, e 
concentrou demais o negócio. Houve o fecha-
mento de várias plantas no Mato Grosso, por 
exemplo. Foi ruim social e economicamente. 
A maioria dos pecuaristas não tem para quem 
vender, porque em determinadas regiões só 
tem a JBS. O concorrente está muito longe. 
Para transportar gado para muito longe, há 
problemas de perda de peso dos animais, 
você machuca o gado. Dá prejuízo para todo 
mundo. 

Guerra de trânsito. O Brasil deixou de 
ganhar R$ 146 bilhões, em 2016 (2,4% do 
PIB), por causa da violência no trânsito – 
número 32% menor que o de 2015. É o valor 
que teria sido produzido pelas vítimas que se 
acidentaram: 33,5 mil morreram e 28 mil fica-
ram inválidas. O cálculo é do professor Claudio 
Contador, do Centro de Pesquisa e Economia 
do Seguro, da Escola Nacional de Seguros.

Freire e o universo LGBT. O prêmio 
Incentivo à Cultura de Paz, do MinC, a ser 
lançado este ano, incluirá 80 iniciativas do 
universo LGBT entre os 300 projetos esco-
lhidos. A ideia do ministro Roberto Freire é 
premiar ideias “que promovam transformações 
socioculturais positivas nas comunidades em 
que estão desenvolvidas”.

c A n A l   A B e r t o

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

comPAnHiAs AÉreAs
temem imPActo dA crise

isto É BrAsil

noVo trABAlHo

A Associação Internacional de Transporte Aéreo 
(Iata, na sigla em inglês) manifestou preocupação com 
o impacto da crise política no Brasil sobre os negócios 
do setor, cuja demanda doméstica apresentou cresci-
mento em março e abril, após 19 meses seguidos de 
retração. Além da incerteza sobre os rumos políticos 
no país, o vice-presidente regional da Iata, Peter 
Cerdá, citou entraves na regulação como obstáculos 
que devem ser vencidos no Brasil para que a indústria 
da aviação continue a crescer. “O país vive mais uma 
crise política e econômica, com demandas para que 
o presidente Michel Temer (PMDB) renuncie em meio 
a um escândalo de corrupção. Embora as empresas 
aéreas tenham registrado fortes margens operacionais 
no primeiro trimestre, a instabilidade política continua 
a criar incerteza em um país onde o governo já trata 
de forma desigual a regulação”, afirmou Cerdá.

O programa de estágio de férias da Odebrecht, 
na edição de julho de 2017, teve, veja só, 19.645 
universitários inscritos para 50 vagas.

Um álbum inédito de Zé Ramalho, “Atlântica”, com 
músicas gravadas ao vivo na Paraíba, em 1974, sairá 
em capa dupla e com vinil 180g, até o fim do mês, pelo 
selo Discobertas, de Marcelo Froés. Será o primeiro 
a ser lançado pela Novodisc, fábrica e distribuidora 
de CDs e DVDs que entra agora no mercado de vinil.

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br
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SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

leonardo Quintão anuncia quase
r$ 20 mi em recursos para ipatinga

O deputado federal Leonardo 
Quintão anunciou no dia 9, ao par-
ticipar juntamente com o prefeito 
Sebastião Quintão do lançamento 
do Mutirão de Prótese Dentária, 
gestões de seu mandato que estão 
viabilizando inúmeros benefícios 
para a população de Ipatinga, es-
pecialmente nas áreas de esportes, 
saúde e educação.

Entre as ações está a viabili-
zação de um novo curso superior 
gratuito para o município. São 35 
vagas para Engenharia Elétrica. As 
aulas serão ministradas no prédio 
do antigo centro de treinamento 
do Senai, no bairro Veneza, hoje 
cedido ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de Minas Gerais (IFMG), cujas ins-
talações estão sendo reformadas 
com uma verba de R$ 2,5 milhões 
liberada pelo MEC por intermédio 
do gabinete do parlamentar. 

O governo encontrou a edifica-
ção abandonada e completamente 
depredada. Nos últimos anos, ela 
foi alvo de furtos de toda ordem, 
com subtração de portas, janelas e 
até mesmo fios de eletricidade. Em 
seu primeiro mandato, o prefeito 
havia feito uma série de obras civis 
no espaço, preparando-o para a 
formação de centenas de jovens 
em cursos do Serviço Nacional da 
Indústria.

De acordo com o deputado, 
sua intenção é continuar traba-
lhando em parceria com o novo 
governo de Ipatinga para que até 
o final do atual mandato a cidade 
possa alcançar até 1.400 alunos 
em cursos do IFMG. O diretor-geral 
da instituição, Alex de Andrade, 
considera que “este é um momento 
histórico para a cidade, a consoli-

dação do nome de Ipatinga como 
polo gerador de ensino gratuito de 
qualidade”. Ele adiantou que no 
processo seletivo serão conside-
radas também as maiores notas 
do ENEM de 2015 e 2016, além 
da lei de quotas.

recursos
Leonardo revelou que os mu-

tirões de cirurgias eletivas agora 
viabilizados em Ipatinga também 
contam com recursos canalizados 
por seu mandato. “A meta é zerar 
as filas de espera que se agi-
gantaram nos últimos anos, sem 
qualquer providência do poder pú-
blico. São verbas da ordem de R$ 
6 milhões liberadas para alcançar 
mais de 7.000 pessoas”, informou 
o deputado.

Ele também citou a liberação 
de R$ 1,588 milhão para compra 
de alimentos para suprir escolas 

e entidades assistenciais de Ipa-
tinga, assim como a recuperação 
de verbas de R$ 4 milhões que 
estavam praticamente perdidas, 
destinadas à construção de duas 
novas creches no município, cujas 
obras já foram iniciadas.

O parlamentar ainda citou a 
recuperação de R$ 1,4 milhão para 
recuperação do estádio Ipatingão. 
Os recursos estavam parados 
desde 2013, sem providências da 
administração anterior para captá-
-los. Na mesma área, falou também 
sobre R$ 1,4 milhão conquistados 
para continuidade do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade (PELC); 
R$ 1 milhão para recuperação de 30 
campos de várzea, e a perspectiva 
de atendimento de 7.000 jovens a 
partir de janeiro do próximo ano, 
no Centro Cultural e Esportivo 7 de 
Outubro, com uma verba de R$ 2 
milhões direcionada para ações do 
Programa Segundo Tempo.

Alex de Andrade, leonardo Quintão e sebastião Quintão
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secretaria propõe corte
de gastos em mariana

Seguindo o princípio de minimi-
zar os gastos públicos a partir da 
otimização das compras públicas e 
da gestão de estoque, a Prefeitura 
de Mariana, através da Secretaria 
de Planejamento e Gestão, vem 
realizando uma série de ações 
estratégicas. Representantes de 
todas as secretarias municipais 
participaram de uma reunião com o 
intuito de levantar o quantitativo de 
seus materiais estocados visando 
identificar a possibilidade de even-
tuais remanejamentos entre as 

unidades administrativas que com-
põe a máquina pública, atendendo 
assim todos os departamentos com 
os suprimentos necessários as rea-
lizações das atividades cotidianas.

Segundo o secretário de Pla-
nejamento e Gestão, Marlon Fi-
gueiredo, a ação prioriza diminuir 
os gastos com compra de material. 
“Esse levantamento é fundamental 
para que possamos otimizar a 
gestão dos insumos estocados 
no almoxarifado central e melhor 
aproveitar os materiais que são 

comprados por cada setor”, expli-
cou pontuando que o remaneja-
mento tem prioridade os materiais 
perecíveis, o que evitará também 
o desperdício, otimizando a apli-
cação do sistema PEPS (primeiro 
que entra primeiro que sai), que é 
uma ferramenta logística básica de 
gestão de estoque.

Todo o material estocado no 
almoxarifado foi levantado e apre-
sentado a todas as secretarias, que 
após a realização de visita assistida 
poderão, através de comunicados 
internos, dar a devida destinação 
de uso, evitando desperdícios, 
atendendo suas demandas inter-
nas e evitando a realização de 
compras desnecessárias. 

“Essa é somente uma de vá-
rias ações que a secretaria vem 
desenvolvendo no intuito de otimi-
zar os gastos públicos. Estamos 
realizando outros levantamentos e 
conseguiremos reduzir ainda mais 
os as despesas do município e com 
transparência e responsabilidade”, 
finalizou Marlon lembrando a im-
portância dessas ações e do apoio 
de todas as secretarias.representantes de todas as secretarias municipais participaram da reunião
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Toma posse na Presidência do TRE-MG, no dia 23, o 

desembargador Edgard Penna Amorim Pereira e o vice-
-presidente, Pedro Bernardes de Oliveira
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

A data 12 de junho marca 
o início da feliz relação entre 
Atlético-MG, Fred e torcida 
alvinegra. Sua estreia pelo 
clube mineiro foi exatamente 
há um ano, na derrota de 3 a 
2 para o Cruzeiro. 

Apesar do revés, o camisa 
9 deixou a sua marca na oca-
sião e começou a trilhar um 
caminho glorioso. Desde en-
tão, ele fez mais 30 gols, deu 
dez assistências e atuou em 
outras 53 vezes e conquistou 
o Campeonato Mineiro desta 
temporada. 

Com 14 gols, sendo dois 
pelo Fluminense, ele foi um 
dos artilheiros do Brasilei-
rão de 2016. Com dez, ele 

também foi o maior goleador 
do Campeonato Mineiro de 
2017. O atacante ainda é o 
vice-artilheiro da Libertadores, 
com seis tentos, dois a me-
nos que Chumacero, do The 
Strongest, time já eliminado. 

Além disso, conduziu o time 
a uma vaga na Libertadores de 
2017, competição que o time 
já está nas oitavas. O clube 
também está nas quartas de 
final da Copa do Brasil, ficou em 
quarto no Brasileirão de 2016 e 
não foi eliminado em nenhuma 
competição eliminatória desde 
a sua chegada. O Galo também 
disputa a Primeira Liga. Em 
agosto, pelas quartas de final, 
encara o Internacional.

Fred completa um ano de
galo com bons números
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Jogador é um dos maiores ídolos atleticano

cruzeiro inaugura academia 
para atletas das categorias de base
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Há mais de quatro décadas considerada 
um dos maiores centros de treinamentos 
da América do Sul, a histórica Toca da 
Raposa I segue não apenas resistindo 

ao tempo, mas também se adaptando a ele. 
Graças ao esforço de diversos profissionais, 
capitaneados pelo presidente da Raposa, Gilvan 
de Pinho Tavares, o espaço obteve mais uma 
importante conquista em sua história no final de 
maio: a inauguração do Centro de Treinamento 
de Força das Categorias de Base do Cruzeiro 
Esporte Clube (CTFOR).

O espaço recebeu 30 novas máquinas de últi-
ma geração, sendo 19 para musculação e 11 para 
exercícios cardio, para melhor trabalhar o preparo 
físico dos atletas. Entre os produtos adquiridos - to-
dos da Life Fitness, líder mundial em equipamentos 
de ginástica - destacam-se as esteiras com painel 
Discover, cuja tecnologia permite criar treinos per-
sonalizados para os atletas e monitorar o progres-
so de cada um, via LFconnect. Outra importante 
aquisição foi de equipamentos da linha Hammer 
Strength Select, que são máquinas com seletores 
para treinamento de força de alta performance que, 
com um design mecânico simples, proporcionam 
alta durabilidade e suavidade nos movimentos e 
suportam as exigências dos atletas de elite.

Detentora das marcas Hammer Strength, 
Cybex, Indoor Cycling Group (ICG), SCIFIT, 
InMovement e Brunswick Billiards, a Life Fi-
tness fabrica e distribui produtos para mais 
de 148 países para musculação e exercício 
cardiovascular, reabilitação e bem-estar produ-
tivo, mesas e acessórios de bilhar e mobiliário 
para jogos. 

“Ficamos muito felizes por vencer o pro-
cesso para fornecimento dos equipamentos e 
começar essa parceria com o Cruzeiro, forne-
cendo os mais modernos equipamentos para 
auxiliar na preparação física dos atletas”, diz 
Giuliana Cogo, gerente de marketing da Life 
Fitness Brasil.

Gilvan Tavares destacou que a ideia do 
clube é a de sempre se manter atualizado com 
as novas exigências do futebol e do mercado. 
“O futebol tem que ser a cada dia atualizado 
e observamos atualmente que a preparação 
física dos atletas é extremamente superior à de 
outras épocas. Pensando nisso, fizemos uma 
reforma geral na Toca I. Nos campos, refeitório, 
cozinha, alojamentos e na sala de preparação 
física com equipamentos modernos, que pos-
sivelmente estão superando até os de equipes 
profissionais”, citou.

De acordo com o fisiologista do clube, Tane 
Kanope Ferreira Serpa, foi uma grande aquisição. 
“Tínhamos receio que fossem adquiridos equipa-
mentos de baixa qualidade e sem reconhecimento 
no mercado esportivo. Um projeto desta magni-
tude só seria viável se conseguíssemos adquirir 
de uma empresa reconhecida nacionalmente no 
mercado como essa”, conta.

Diretora de projetos incentivados do clube, 
Deis Chaves, destaca a preocupação do Cruzeiro 
com o processo de formação e desenvolvimento 
dos atletas, da iniciação esportiva até o alto ren-
dimento. “Para o projeto Nilapes, onde foi criado 
o CTFOR, tivemos a felicidade de adquirir equi-
pamentos de uma empresa renomada, que atua 
há vários anos no mercado”, aponta.

Deis acrescenta que treinar atletas de alto ren-
dimento, com o objetivo de torná-los competitivos 
em nível mundial e que representem a instituição 
dentro e fora de campo, é uma tarefa árdua e de 
custo elevado. “Investimentos são necessários no 
intuito de otimizar os trabalhos já realizados pelo 
clube, adquirir novos equipamentos, materiais es-
portivos e tecnologia. A Lei de Incentivo é uma gran-
de conquista para o esporte brasileiro e um apoio 
importantíssimo concedido aos clubes formadores, 
trazendo esta oportunidade de melhoria”, conclui.

espaço recebeu 30 novas máquinas de última geração

O futebol tem
que ser a cada
dia atualizado
e observamos

atualmente que
a preparação

física dos atletas
é extremamente

superior à de
outras épocas

A dança dos técnicos no Brasileirão

O Campeonato Bra-
sileiro começou a 
todo vapor. Clás-
s icos reg iona is , 
polêmicas, muita 

rivalidade, raça, disputas acir-
radas e até agora nenhuma 
equipe disparou na tabela 
de classificação. Isto ao que 
parece vai ser a tônica da 
competição. Jogos decididos 
nos pequenos detalhes, onde 
qualquer falha individual ou 
coletiva pode custar muito 
caro. E quem vem pagando 
um preço alto pelos insuces-
sos na competição nacional 
são os técnicos.

Dorival Júnior, que estava 
desde julho de 2015 à frente 
do Santos (o técnico há mais 
tempo no comando de um clu-
be no Brasil), teve que fazer as 
malas e dizer adeus ao elenco. 
Balançando no cargo desde o 
Campeonato Paulista, o treina-
dor Santista não resistiu a mais 
um resultado ruim (derrota por 
2 a 0 no clássico contra o Co-
rinthians no último dia 03 de ju-
nho). Mesmo tendo a confiança 
dos jogadores em seu trabalho, 
as fortes pressões da torcida e 
de parte dos conselheiros do 
clube culminaram na demissão 
do treinador. Dorival Júnior 
deixou o cargo com 65% de 
aproveitamento nestes quase 
dois anos de trabalho, o título 
de Campeão Paulista de 2016 
e a vaga para a fase decisiva 
da Libertadores. A diretoria 
santista contratou Levir Culpi. 

Dorival Júnior se juntou a 
uma lista que já contava com 
Paulo Autuori (que, na verda-
de, não foi demitido, mas dei-
xou o cargo de treinador para 
Eduardo Baptista e assumiu 
as funções de diretor de fute-
bol no Atlético-PR). O mineiro 
Ney Franco foi demitido do 
Sport após perder a Copa do 
Nordeste. 

Já Guto Ferreira, após 
vantajosa proposta financeira 
e apostando no projeto gran-
dioso do Gigante da Beiro Rio, 
deixou o Bahia para assumir 
o Internacional no lugar de 
Antônio Carlos Zago, demitido 
na terceira rodada da Série 
B. Outros dois técnicos que 
após algum tempo de inati-
vidade voltaram ao trabalho 
foram Vanderlei Luxemburgo 
e Jorginho, respectivamente, 
assumindo Sport e Bahia.

A última vítima dos maus 
resultados foi o técnico do 
Atlético/GO, Marcelo Cabo, 
demitido após a derrota para 
o Bahia por 3x0 no último dia 
05. O Dragão ocupa a lanterna 
do Brasileirão e já contratou 
Doriva.

 Se fizermos as contas, já 
são seis trocas de técnicos em 
apenas quatro rodadas. Muitas 
mudanças em curto espaço 
de tempo. E, a julgar pelos 
resultados de alguns clubes 
nas próximas rodadas, o cam-
peonato pode sofrer novas 
baixas. Embora prestigiados, 
Mano Menezes no Cruzeiro 

e Roger Machado no Atlético/
MG, vem apresentando um 
aproveitamento muito abaixo 
do esperado na competição 
até aqui. A Raposa ocupa a 6ª 
colocação da tabela, enquanto 
que o Galo, mesmo com um 
elenco poderoso está perto da 
zona do rebaixamento. 

Em verdade, essa alta 
rotatividade de técnicos no 
Brasil é o grande problema 
para a formação dos times 
no país. Os treinadores tem 
um prazo muito curto para 
formar um time e os dirigentes 
querem resultados imediatos. 
Muitos jogadores quando são 
repatriados retratam as dife-
renças entre jogar aqui e no 
velho continente. No Brasil, 
vários presidentes e diretores 
não têm compromisso com o 
clube diretamente. Eles, muitas 
vezes, buscam seus próprios 
interesses.

 Na Europa, normalmente, 
os presidentes são os donos 
dos clubes, ou seja, são mais 
profissionais, porque estão 
trabalhando com seu próprio 
dinheiro. Eles só escolhem 
pessoas de confiança para 
cargos altos, e por isso, eles 
possuem grandes estruturas. 
Entendo que passou da hora 
do futebol brasileiro copiar 
esse modelo de gestão. Caso 
contrário, essa dança dos 
técnicos vai se perpetuar por 
muitos e muitos anos. E quem 
perde com isso é o nosso fu-
tebol brasileiro.


