
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   1 º  a  8  d e  j u l h o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 7 2   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

mário ribeiro

PáginA

2

bruno FAlci

PáginA

4

emAnuel cArneiro

PáginA

12

Não é somente a su-
cessão para o governo 
estadual, em 2018, que 
começa a esquentar em 
Minas. O assunto entrou 
na pauta do noticiário eco-
nômico, com a campanha 
para substituir o presidente 
Olavo Machado, da Fiemg. 
Já no mundo esportivo, as 
mudanças nas diretorias 
do Atlético e Cruzeiro tam-
bém agitam a imprensa. 
PolíticA – PáginA 3

As mensagens veiculadas pelas 
redes sociais condenando a vacinação 
tem a repulsa da infectologista Marise 
Oliveira Fonseca, da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG). “Essas 
páginas do Facebook divulgam infor-
mações sem comprovação científica e 
isso pode representar um risco muito 
grande para as pessoas”, comenta. Os 
movimentos já têm mais de 13,2 mil 
seguidores e preocupam o Ministério 
da Saúde, pois houve diminuição na 
adesão das campanhas de imunização 
em 2016.  oPinião - PáginA 2
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FeirAs de negÓcios 
tÊm FAturAmento
de r$ 3,7 bilHÕes

Um estudo da Federação Brasileira de Convention & Visitors 
Bureau revela que são promovidos, em média, 325 mil feiras 
por ano, gerando um lucro de R$ 3,7 bilhões e 730 mil em-

pregos diretos e indiretos. Exemplos desses eventos são Expocafé, 
Minas Trend Preview, Expocachaça e Professional Fair. Inclusive, 
o segmento de beleza está em plena expansão no Brasil, sendo o 
terceiro no ranking do mercado mundial. economiA – PáginA 4

Professional Fair vai acontecer nos dias 9 a 11 de julho
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35 anos do Edição do Brasil reúne
nomes de destaque do Estado

Realizado na segunda-feira (26), a solenidade que celebra 35 
anos do jornal e a entrega do Troféu Tancredo Neves contou 
com a presença de empresários, líderes sindicalistas, membros 

do poder público, políticos e comunicadores. O evento foi realizado no 
auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e reuniu 
cerca de 400 convidados. A cerimônia foi encerrada por Geraldo 
Augusto de Almeida, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, que representou o desembargador e 
presidente do TJMG, Herbert Carneiro. evento - PáginAs 5, 6, 7 e 8

A mesa das autoridades
deputado Antônio carlos Arantes entregou

o troféu para o prefeito Alex de Freitas
o parlamentar dilzon melo agraciou o
desembargador Amauri Pinto Ferreira
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sucessão movimenta Palácio da 
liberdade, Fiemg e times mineiros

granbel aponta que atuação conjunta 
minimiza problemas  nos municípios

“movimento contra vacinação 
é um desserviço aos brasileiros”
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Durante reunião promovida 
pela Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel), em Vespa-
siano, o presidente da entidade e 
prefeito de Nova Lima, Vitor Peni-
do (DEM), falou sobre a necessi-
dade da união dos administradores 
municipais na busca de soluções 
coletivas para os problemas da 
região. cidAdes – PáginA 9

Presidente da 
instituição, 

vitor Penido, 
comandou o 
encontro em 

vespasiano
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o prefeito de
betim, vittorio
medioli pode ser
opção para 2018
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País tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua

Localizado em Juiz de Fora, 
na Zona da Mata mineira, o museu 
possui um acervo singular e de pro-
priedade particular. Atualmente a 
exposição “Esplendor das Formas: 

Esculturas do Acervo do Museu 
Mariano Procópio” está em cartaz. 
O público pode conferir a mostra de 
terça a sexta-feira, das 10h às 17h. 
cidAdes – PáginA 9

Museu Mariano Procópio 
completa 96 anos
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mário ribeiro

Futebol: ilusão e negócios

No mundo do futebol, vale a emoção, o resul-
tado e os gols, ingredientes necessários para 
trazer alegria aos torcedores. Mas, de algumas 
décadas para cá, os clubes passaram a ser 
administrados como empresas, embora, em 

verdade, o nosso futebol, tenha se tornado volátil, como 
se estivéssemos tratando de uma requintada fábrica de 
ilusão. Não uma qualquer, mas algo capaz de fazer salti-
tar os corações de milhões de brasileiros pelo país afora.

Além deste lado lúdico, existe também o interesse eco-
nômico, bastante aguçado por empresários e representan-
tes dos jogadores, que, aliás, vem em uma crescente a pon-
to de fazer com que um bom profissional se transforme em 
uma espécie de “mina de ouro”.  Em consequência disso, 
os valores envolvidos nas transações para transferências 
e aquisição dos craques, se traduzem em números de dar 
inveja a qualquer grande investidor, aqui ou no exterior.    

Mas, se o objeto adquirido tem preços estratosféricos, 
nem sempre a atuação desses profissionais, em cam-
po, correspondem ao investimento. Que digam os times 
mineiros: Atlético e o Cruzeiro, que estão em posição 
nada confortável na tabela de classificação nesta fase do 
Campeonato Brasileiro, embora ambos promoveram con-
tratações de atletas, supostamente, de elevada qualidade 
e desempenho. Mas, os times mineiros sofrem do excesso 
de quantidade contratados, porém o retorno está aquém 
das expectativas. 

É comum a circulação de informações registrando a 
existência de salários na casa dos R$ 300 mil por mês, pa-
gos a nomes que nem sempre estão disponíveis para atuar 
em jogos decisivos. Aí, fica aquela questão: na iniciativa 
privada, empresas normais, quando o empregado não pode 
trabalhar justifica-se a falta, apresenta atestado médico ou 
desconta os dias. Se essa nossa legislação fosse aplicada 
também no esporte, talvez a realidade fosse diferente. Não 
trabalhou, não tem direito ao mesmo montante combinado. 
Isso facilitaria as tão questionadas rescisões contratuais 
no segmento. Quem sabe assim os times teriam mais faci-
lidade em realizar suas aquisições, pois é notório que com 
as transações, no estilo de agora, os clubes terminam por 
firmar compromissos financeiros sempre acima de suas 
reais capacidades de cumpri-los em dia.

Parece que, finalmente, o 
Brasil alcançou o objetivo 
por tanto tempo espera-
do: o caos infernal, depois 
de longa trajetória para 

transformar o país em nova Torre 
de Babel.

Ninguém se entende, cada um 
fala uma língua e os debates só 
servem para fazer do país uma 
terra arrasada, como depois de uma 
guerra. Todos falam ao mesmo tem-
po como donos da verdade absoluta 
em redes antissociais onde se pode 
dizer, com ou sem sentido, sobre 
qualquer assunto, principalmente 
do momento político.

Todos são culpados e também 
santos abençoados pela moderni-
dade dos meios de comunicação 
tendo por trás de toda confusão 
personagens carimbadas como Luiz 
Inácio da Silva, juízes dos principais 
tribunais da República e jornalistas 
que mais opinam do que informam. 
Sem falar em figuras repelentes 
como os irmãos da JBS que fazem 
gravações às escondidas, denun-
ciam quando são denunciados por 
escabrosas transações envolvendo 
partidos, políticos e personalidades 
antes consideradas honestas e 
imunes a denúncias.

A Torre-de-Babel-Brasil parece 
o antigo programa de humor “Balan-
ça, mas não cai”, só que o programa 
atual especializa-se somente em 
humor-negro e delações nunca cai. 

Um ex-presidente cassado por 
comandar o maior esquema de cor-
rupção da história da humanidade 
é cultuado pela esquerda, outro 

nome dos comunistas que se dizem 
“democratas” de fancaria, e tentam 
de toda forma confundir as cabeças 
brasileiras para impor ditadura nos 
moldes de Venezuela e Cuba.

Veículos de comunicação man-
têm noticiosos com apresentadores 
que se esmeram em promover con-
fusão, emitindo opiniões quando de-
veriam se reservar à divulgação dos 
fatos, como devem ter aprendido 
nas aulas de ética das faculdades 
de comunicação que frequentaram. 
Poucos são os que conseguem se 
contrapor ao esquema de redes-de-
-comunicação-com-rabos-presos à 
tarefa de intensificar mais e mais 
a decadência geral na República.

Até quando o país resistirá ao 
golpe anunciado por personagens 
que se arvoram santos enquanto 
mantêm aceso o fogo do inferno? 
Enquanto a iniciativa privada, prin-
cipalmente na área agrária, obtém 
números espetaculares na expor-
tação de produtos, gerando divisas 
fundamentais para a economia e o 
comércio se fortalece, os fanáticos 
da esquerda, usam a velha tática de 
mentira para tornar o país inviável.

Fechando com chave de ouro o 
horror comandado pela esquerda, o 
TRF-4 livra João Vaccari, chamado 
Moch por carregar mochila cheia de 
dinheiro de corrupção e condenado 
por Sérgio Moro a 15 anos de prisão 
por lavagem de dinheiro, associa-
ção criminosa e corrupção.  Há 
tempos dizia-se que o petróleo, fon-
te de todo escândalo de corrupção 
da esquerda, é nosso.  Mas o caos 
também é nosso.

movimento antivacina avança 
no brasil e preocupa especialista

G rupos contrários à vacinação es-
tão ganhando força no país. Uma 
prova disso são algumas páginas 
no Facebook que estão divulgan-

do assuntos relacionados ao tema e já 
contam com mais de 13,2 mil seguidores. 
Esse movimento preocupa o Ministério 
da Saúde, afinal a instituição constatou a 
queda de adesão por parte da população 
em campanhas de imunização oferecidas, 
gratuitamente, no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Por exemplo, em 2016, a cobertura 
da segunda dose da vacina tríplice viral, 
que protege contra sarampo, caxumba e 
rubéola, teve adesão de apenas 76,7% do 
público-alvo.

Na Europa, esses movimentos an-
tivacinas são apontados como um dos 
principais fatores para o recente surto de 
sarampo, onde 7 mil pessoas já foram 
contaminadas pela doença.

Para conversar sobre o assunto, o 
Edição do Brasil entrevistou Marise Oli-
veira Fonseca, infectologista, professora 
do departamento da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UMFG) e coordenadora 
de serviço de doenças do Hospital das 
Clínicas.

“Esses movimentos me
dão muita indignação,

porque existem
estudos comprovando

justamente o contrário”

Algumas doenças que já foram contro-
ladas podem ser reintroduzidas novamente 
na sociedade. Na década de 1990, fizemos 
o controle da poliomielite nas Américas, 
por meio das campanhas do Zé Gotinha, 
e isso é uma conquista espetacular. Ela é 
uma doença grave e pode causar sequelas 
nas pessoas. Antes disso, convivemos com 
várias pessoas que tinham dificuldade de 
caminhar devido à enfermidade e algumas 
até morriam. Se a população parar de 
vacinar contra a poliomielite, ela volta e 
pode trazer o impacto da doença para a 
sociedade, como morte e sequelas.

O governo tem algumas medidas que 
incentivam a população a tomar vacinas, 
como questões trabalhistas nas quais a em-
presa pede para o funcionário, antes da sua 
contratação, o cartão de vacinas. Além disso, 
a carteira vacinal das crianças também é exi-
gida em determinadas situações. Porém, não 
tem como o governo impor, ditatorialmente, a 
vacinação. Hoje, o que existe são campanhas 
educativas para a conscientização.

Existem diferentes tipos de vacinas, 
que podem ser produzidas a partir de 
toxinas do agente ou fragmentos de bac-
térias. Para serem comercializadas, os 
estudos de produção duram muito tempo, 
algumas demoraram até 10 anos para 
aprovação e verificação de sua eficácia. 
Além disso, as vacinas também possuem 
diferentes valências entre elas. Por 
exemplo, a mais eficiente é aquela que 
se assemelha com o agente da natureza, 
pois os imunizantes terão todos os ativos 
produzido pela doença.

Existem algumas lacunas de efeitos 
colaterais que podem acontecer. As mais 
brandas são, por exemplo, dor muscular 
e febre, já as mais graves, que podem ser 
uma forte alergia ou ser levado para o hos-
pital, são raras. Quando a gente compara 
os efeitos positivos que uma vacina pode 
causar em relação os mais adversos, o 
primeiro se sobressai sobre o segundo. E 
isso é comprovado cientificamente.

As vacinas devem ser tomadas por 
duas causas básicas: a proteção individual 
e, a mais importante, coletiva. Se analisado 
o resultado de mortalidade infantil antes 
e depois que as vacinas entraram no 
calendário, podemos notar números bem 
contundentes à favor dos imunizadores. 
Elas trouxeram sobrevida para crianças, 
adultos e idosos. 

Essas páginas do Facebook que são 
contra a vacina prestam um desserviço 
à sociedade, pois divulgam informações 
sem comprovação científica e isso pode 
representar um risco muito grande para as 
pessoas. Frases como “vivemos anos sem 
vacina e por que vacinar agora?” são, na 
minha opinião, um absurdo. Esses movi-
mentos me dão muita indignação, porque 
existem estudos comprovando justamente 
o contrário.

Qual o risco se a população 
parar de tomar vacinas?

o governo pode impor à 
população a tomar vacina?

como são feitas as vacinas?

elas realmente podem fazer 
mal para as pessoas?

Por que devemos tomá-las?1

2
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marise oliveira é infectologista e professora da uFmg

loraynne Araujo
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• BCG (turbeculose)
• Hepatite B
• Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus
• Influenzae tipo B
• Poliomelite injetável
• Poliomelite oral 
• Rotavírus 
• Pneumocócia 10 valente (pneumonia, otite e meningite)
• Febre amarela
• Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba)
• DTP (difteria, coqueluche e tétano)
• Meningocócio conjugada tipo C (meningite)
• Influenza (gripe)
• Tetraviral (sarampo, caxumba, varicela)
• Hepatite A

vacinas ofertadas pelo sus
vacinas para adolescentes, adulto e idoso vacinas para criança

• HPV (papilomavírus)

• dTpa (difteria, 

coqueluche e tétano 

para gestantes)

• Febre Amarela

• Tríplice viral

(sarampo, rubéola, 

caxumba)

• Hepatite B
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secretário desconhecido
Ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, atual secretário da 

mesma pasta, porém na PBH, é natural de Salvador. Como não 
tem intimidade com o dia a dia da capital mineira, os opositores 
à sua nomeação estão ironizando. Para eles, o novo titular 
terá como um dos seus primeiros atos contratar um guia para 
lhe mostrar onde acontecem os eventos culturais da cidade. 

Peleguismo puro 
Com o seu estilo cáustico de analisar os acontecimentos 

do cotidiano brasileiro, o historiador paulistano Marco Antonio 
Villa informa: “No Brasil, existem aproximadamente 17 mil 
sindicatos, o maior número em todo mundo e os seus dirigen-
tes agem sempre em causa não republicana. Para ele, é um 
peleguismo sem a menor desfaçatez”.

campanhas caras
Por enquanto, os políticos não sabem como fazer para 

conseguir verbas destinadas aos gastos com campanha no pró-
ximo ano, especialmente, por conta das proibições em relação 
às doações. Acontece que, mesmo diante dessa proibição, elas 
entram em cena, só que muitos ficam em situação complicada, 
após o pleito, sobretudo, quando são derrotados. Esse é o 
caso do então candidato a prefeito em BH, no ano passado, 
João Leite (PSDB), que até hoje luta e saltita como pode 
para atender compromissos com fornecedores. Uma loucura! 

coitado do Pmdb
Experiente jornalista, com atuação destacada nos bastido-

res de Brasília, Cristiana Lôbo entende que se o ex-doleiro 
Lúcio Funaro, preso por conta da Operação Lava Jato, efeti-
vamente resolver detonar o PMDB, pode ser o fim do partido, 
pois além dos inúmeros membros da cúpula citados em outros 
processos, essa sua delação pode representar um desastre 
para a sigla, à qual é filiado o próprio do presidente da Repú-
blica. É aguardar para conferir... 

Poder de Adalclever
Na avaliação dos matemáticos da política mineira, o poder 

de fogo do presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, é de 
tal ordem que se quiser, ele poderá ser eleito presidente do 
PMDB, sem muito esforço. Mas, neste caso, o vice-governador 
Antônio Andrade (PMDB) teria de ser jogado para escanteio, 
o que não seria bom para o futuro do próprio partido. 

tucano desgarrado?
Ainda permanece uma certa mágoa entre familiares de 

Aécio Neves (PSDB) em relação ao presidente do partido 
em Minas, deputado Domingos Sávio. Para eles, por uma 
questão de lealdade, a postura de Domingos deveria ter sido 
mais enfático na defesa do senador, denunciado e afastado 
do posto pela Justiça. Isso ainda vai dar encrenca, ora se vai...

Política em bH
Consta do rosário político da capital mineira que o prefeito 

Alexandre Kalil (PHS) continuará evitando comparecer a 
eventos mais populares para não transmitir a impressão de 
estar em campanha para cargos eletivos no próximo ano. 
“Ele prefere realizar uma boa administração nestes 4 anos”, 
confessam alguns amigos.

Cena única – Toda a imprensa mineira sempre menciona 
o nome do prefeito como uma das opções para disputar o 
governo de Minas. Mas, por enquanto, o chefe do executivo 
municipal não que nem ouvir falar nesta possibilidade.

deputado pacificador
No âmbito da Assembleia Legislativa, circula informação 

indicando que o deputado estadual do PMDB, João Magalhães 
com seu estilo simples de agir politicamente, foi responsável 
por jogar água na fervura no entrevero entre o presidente da 
Casa, Adalclever Lopes (PMDB) e o poderoso secretário de 
governo, deputado federal Odair Cunha (PT).

Política estadual
O senador Antonio Anastasia (PSDB) faz questão de 

repetir: não quer, não deseja e não será candidato a nada em 
2018. Ele anda macambúzio depois de ter seu nome citado 
como receptador de dinheiro ilícito para sua campanha ao 
Senado, no último pleito majoritário em Minas Gerais.

Comentário único. Na avaliação de muitos políticos, a 
crise dentro do PSDB é realmente séria. E, caso eles não 
consigam um nome competitivo para disputar o Governo do 
Estado, essa realidade pode significar o esfacelamento dos 
tucanos mineiros.

É dada a largada para as sucessões:
governo, Fiemg, Atlético e cruzeiro

Os políticos de 
proa não que-
rem incentivar a 
discussão pela 

disputa ao governo de 
Minas, nessa fase do 
ano, por conta de fatos 
externos. Por exem-
plo, os tucanos estão 
amarrados às denúncias 
envolvendo o seu ca-
cique maior, o senador 
Aécio Neves (PSDB). O 
governador Fernando 
Pimentel (PT) espera 
mudar o perfil de sua ad-
ministração porque, até 
agora, enfrentou gran-
des dificuldades de levar 
adiante o programa de 
governo em função da 
crise econômica. O gru-
po liderado pelo prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli 
(PHS), permanece uma 
incógnita.

Outros postulantes, 
como Dinis Pinheiro 
(PP), Rodrigo Pacheco 
(PMDB) e Alexandre 
Kalil (PHS) não negam 
candidatura e, promo-
vem contatos de basti-
dores sem muito alarde 
sobre o tema, certamen-
te, por considerar que 
ainda é cedo para uma 
postura mais agressiva.

Fiemg
Mas não é apenas a sucessão ao 

governo que movimenta os bastido-
res. Na Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
pela primeira vez, nos últimos tem-
pos, prenuncia-se uma disputa 
aberta pelo cargo de presidente. Em 
verdade, neste momento de dificulda-
de do poder público, a Fiemg é uma 
espécie de estio na manutenção do 
dinamismo da economia, gerando 
milhares empregos, equilibrando a 
renda pública por meio de impostos, 
além de ser, ao mesmo tempo, um 
espaço onde líderes, empresários e 
outros cidadãos formadores de opi-
nião transitam. Esses, naturalmente, 
exercem uma forte liderança sobre 
os demais setores organizados da 
vida mineira. 

Sabe-se que o atual presidente 
da Fiemg, empresário Olavo Macha-
do Jr., tem evitado tratar desse as-
sunto. Segundo pessoas próximas, 
o dirigente considera a discussão 
antecipada um erro estratégico, pois 
isso prejudica o setor, que a exemplo 
dos outros segmentos nacionais 
passam por dificuldades diante da 
estagnação da economia brasileira. 
Apesar desse apelo do presidente, 
nos meandros da economia e da pró-
pria política partidária, a sucessão na 
Casa é tema permanente de debate. 

Não chega a ser novidade o fato 
de que o empresário Flávio Roscoe 
está em plena campanha para o 
posto de presidente da instituição. 
Depois do seu lançamento, o assunto 
passou a ser levado ao público, in-
clusive novos nomes foram surgindo 
com postulantes: o empresário Alber-
to Salum, vice-presidente da Fiemg, 
logo foi apontado como preferido da 
grupo da situação. Recentemente, 
o nome de outro integrante da atual 
diretoria, o empresário Aguinaldo 
Diniz, também começou a fazer parte 
da lista de possíveis candidatos.  

Considerado peso pesado no sis-
tema Fiemg, o empresário Fernando 
Coura, presidente do Sindicato da 
Indústria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra), é uma espécie 
de reserva moral dos empresários 
mineiros. Volta e meia, o nome dele 

é mencionado como uma provável 
solução, caso o impasse na disputa 
presidencial continue caminhando 
de maneira acirrada. Para muitos 
líderes do setor, o importante é tentar, 
a todo custo, um representante que 
seja consenso para ser escolhido 
presidente. 

times mineiros
Afora o assunto envolvendo os 

empresários, existem duas outras 
disputas em curso: a do Cruzeiro 
que, de acordo com os estatutos, 
o atual presidente Gilvan Pinho 
Tavares, não pode ser mais can-

didato. Entretanto, o advogado 
Sérgio Santos já se colocou como 
candidato à presidência do clube. 
A associação do time ainda não 
informou se há outros adversários.

Enquanto isso, no Galo, uma 
reeleição do atual presidente, Daniel 
Nepomuceno, caminha a passos 
largos. O nome de Nepomuceno é 
forte e, com isso, ele pode liderar o 
Atlético por mais um mandato.

Vale dizer que a sucessão ao 
governo de Minas, juntamente com 
as disputas na Fiemg, no Atlético 
e no Cruzeiro vão dominar grande 
parte dos espaços da mídia, nos 
próximos meses.

tércio Amaral

“o debate
sobre a

sucessão
fica para
janeiro”

Fernando coura pode ser o nome de consenso na federação
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Não há quem possa contes-
tar a credibilidade do veículo 

depois de 35 anos e isso só faz 
consolidar nossa democracia. E 
o Edição do Brasil tem demons-
trado, ao longo de sua existência, 
ser comprometido com a verdade. 
Eu recebo o troféu com muita hu-
mildade”.

O Edição do Brasil com sua 
atuação, em Minas, mostra 

para o povo todo trabalho que inspira 
as novas gerações. Ele tem a função 
social e cultural de melhorar o nível de 
informação. Receber o troféu tem uma 
importância diferenciada, pelo fato de 
estar ligado à Tancredo, uma pessoa 
que fez democracia no Brasil”.

O Ministério Público se sente 
muito honrado em participar da 
solenidade por compreender 

a fundamentalidade da imprensa no 
estado democrático de direito. Nós 
reconhecemos e deixamos toda a nos-
sa homenagem ao Edição do Brasil 
por essa sua existência e pelo troféu. 
Estou muito feliz em receber a home-
nagem, a gente se sente reconhecido 
naquilo que semeamos”.

Desde o primeiro momento do 
Edição do Brasil, a Itatiaia se 

tornou uma parceira. É um veículo 
que fala das coisas de Minas Gerais, 
do dia a dia, do quadro político e da 
situação que estamos vivendo. Ho-
menagem é sempre muito boa, quem 
fala que não gosta está mentindo. 
Pessoas de várias áreas estão com 
o troféu que estou empunhando com 
muito orgulho e satisfação”.

O veículo impresso ainda 
conserva uma característica 
que, muitas vezes, essa 

mídia volátil da internet e similares 
não tem, que é a profundidade. Ser 
homenageado é muito importante, 
porque a imprensa funciona como 
um elo do nosso trabalho com a 
sociedade”.

É um jornal respeitado, leio 
semanalmente o Edição do 
Brasil e acompanho, sem 

partidarismo, o que acontece em 
Minas e no Brasil. Ganhar o troféu 
é extremamente gratificante, afinal 
é o reconhecimento de um trabalho 
à frente de uma instituição muito 
forte, como é o Sindeac e a UGT, 
que represento”.

Vejo a importância do jor-
nal, principalmente, pelo 

resgate histórico. Folhear as pági-
nas do Edição do Brasil, do qual 
eu sou leitor, é tratar de questões 
do cotidiano e da realidade. Eu, 
como representante da Polícia 
Militar, estou muito feliz de estar 
recebendo essa homenagem e 
poder fazer parte desse importante 
momento”.

O Edição do Brasil está de 
parabéns, pois é um jornal de 
longa data e tem uma grande 

tradição.  Acredito que independente 
do avanço dos meios de comu-
nicação, o jornal tende a crescer 
devido a sua forma de divulgação 
e abordagem. Foi uma homenagem 
bem representativa ganhar o troféu, 
principalmente pela instituição ser 
lembrada neste momento”.
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Política em ipatinga 
Não é confortável a posição do prefeito de Ipatinga, Sebas-

tião quintão (PMDB). Ele tem seu mandato questionado pela 
justiça e isso tem dificultado a realização de um programa de 
atuação de médio e longo prazo nos projetos para comandar 
o município no Vale do Aço. 

Política em betim
Em Betim, o prefeito Vittorio Medioli (PHS) estaria se 

preparando para voos mais altos na política, em 2022. Essa 
informação deve ser uma maneira de evitar a pressão de diver-
sos grupos políticos que o querem participando da cena, já na 
sucessão do governador Fernando pimentel (PT), em 2018. 

Política em uberlândia 
Somente agora, ao completar 5 meses de administração, o 

prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), está conseguindo 
colocar em ordem as contas do antigo prefeito, Gilmar Ma-
chado (PT). Por conta dessa realidade, Odelmo esquiva-se a 
fazer comentários políticos. Mas, também, não desmente que 
irá apoiar o deputado Felipe Attiê (PTB) na sua pretensão de 
se eleger deputado federal. 

Política em moc
Base aliada ao governo Fernando pimentel, (PT) na As-

sembleia, os deputados Paulo Guedes (PT) e Tadeu Martins 
(PMDB), estão com a árdua missão de aumentar a popularidade 
do governador do Estado na região Norte de Minas, onde, no 
último pleito, o atual chefe do executivo foi campeão de votos. 

murta articulado
Recém-nomeado secretário de Atividades Urbanas de pi-

mentel (PT), o ex-prefeito de Vespasiano, Carlos Murta, com 
longa experiência política, tem sido o braço forte do governo no 
sentido de manter parte dos prefeitos da região metropolitana 
em sintonia com os acontecimentos do Palácio da Liberdade.

Cena final. Mas, a atuação de Murta não se restringe à 
Grande BH. Recentemente, ele relatava a amigos que esteve 
acompanhando o governador em um encontro na cidade de 
Juiz de Fora e ficou satisfeito de ver como ele foi aplaudido 
pelos populares.

sucessão na Fiemg
Mesmo que o presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado Jr., não 
queira, o assunto referente à sucessão da entidade está nas 
ruas. Então, além dos nomes conhecidos, existe a novidade: 
o empresário Salim Matar, poderoso dono da Localiza. Antes, 
já se falava em alternativas como Fernando Coura e outros 
mais. É aguardar...

saúde de newtão
Ninguém comenta a respeito do assunto, mas segundo 

informações de bastidores, o ex-governador Newton Cardoso 
anda sumido dos grandes eventos da capital, porque ele estaria 
passando por um momento delicado em relação ao seu estado 
de saúde. Contudo, Newtão, como é popularmente conhecido, 
tem comparecido algumas horas, por dia, no escritório central 
de suas empresas, garantem as fontes.

Fora da política
Por enquanto, o ex-deputado Romeu Queiroz pretende 

continuar dedicado aos seus negócios particulares, embora 
exista uma plêiade de amigos o incentivando a voltar à vida 
pública.

O atual cenário econômico adverso tem 
dificultado a administração das finanças pelas 
pessoas. Muitas vezes, os consumidores se 
vêem “obrigados” a utilizar o cheque especial ou 
parcelar a fatura do cartão de crédito. E essas 
opções absorvem o dinheiro em virtude dos juros 
altos cobrados pelas instituições financeiras. 
Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL/BH) realizada em março deste 
ano, mais de 45% dos consumidores estão 
inadimplentes devido a compras parceladas no 
cartão de crédito. 

Para o presidente da CDL/BH, Bruno Falci, 
o cartão de crédito é uma boa forma de paga-
mento, desde que seja usado com sabedoria e 
disciplina financeira. “Desde que o consumidor 
consiga pagar a fatura integral todos os me-
ses, o cartão de crédito é uma excelente meio 
de pagamento”, afirma. “Algumas instituições 
financeiras permitem o acompanhamento dos 
gastos pela internet. Se o consumidor tiver esse 
controle, vale a pena utilizar o cartão de crédito”, 
complementa.  

A praticidade em utilizar o cartão de crédito 
esconde um outro perigo: as compras parcela-
das em longo prazo. Então, antes de finalizar 
uma compra, o consumidor deve pensar no 
impacto que essas parcelas irão trazer ao seu 
orçamento. O endividamento pode acontecer 
sem o controle financeiro, já que o consumidor 
pode ficar desempregado nesse período ou 
a inflação pode subir, fazendo com que essa 
dívida tenha um peso maior no bolso. “É melhor 
adiar um sonho de consumo do que contrair uma 
dívida de longo prazo, que pode ser incompatível 
com a renda e o orçamento”, afirma Falci. 

Com os juros mais altos do mercado, em 
torno de 490% ao ano de acordo com o Banco 
Central, o ideal é que o consumidor tenha 
no máximo dois cartões de crédito, entenda 
exatamente qual será o nível de utilização do 
cartão e o volume de compras que realizará. 
Em muitos casos, o consumidor não analisa se 
realmente compensa adquirir o cartão de cré-
dito, porque não avalia sequer o valor cobrado 
pela anuidade.

O estudo da CDL/BH mostra também que 
55% dos homens da Capital, estão inadim-
plentes em função do uso do cartão de crédito, 
assim como a maioria dos consumidores com 
faixa etária entre 55 a 64 anos (66,7%) e os 
desempregados (53,3%). Ainda de acordo com a 
pesquisa, em todos os perfis analisados, 56,6% 
dos consumidores concordam totalmente que as 
facilidades oferecidas pelas administradoras dos 
cartões de crédito e pelos bancos aumentam o 
risco da inadimplência. 

A pesquisa mostra que apenas 11,1% 
dos entrevistados afirma que sempre realiza 
algum tipo de planejamento orçamentário 
para ficar em dia com os compromissos 
financeiros. A maioria, 25,3%, diz que so-
mente às vezes se planeja financeiramente. 
Raramente e nunca representaram 16,2% 
das respostas. “Novamente, observamos o 
quanto é fundamental que as pessoas tenham 
controle sobre suas finanças. Pois só dessa 
forma, é possível aproveitar, sem riscos, o 
crédito oferecido”, finaliza.

Feiras de negócios movimentam 
cerca de r$ 3,7 bilhões por ano

curiosidade
As feiras tam-

bém movimentam 
o chamado turismo 
de negócios. O Mi-
nistério de Turismo 
(MTur), estima que 
cerca de 25,3% 
dos turistas que 
procuram o país 
são motivados por 
negócios, sendo 
que esse público 
gasta US$ 102,18, 
enquanto que os 
que v ia jam por 
lazer, consomem 
US$ 68,55.

A trajetória dos setores de comércio e 
serviços sempre foi marcada por constantes 
evoluções. Os empresários tiveram que 
enfrentar diversos desafios com diferentes 
planos econômicos e regimes políticos. E, 
até hoje, o comerciante precisa romper as 
barreiras impostas pela elevada e sufocante 
carga tributária. Além disso, é necessário se 
manter atento às novidades do mercado e 
às mudanças de perfil dos consumidores. 

O comércio consolida-se, a cada novo 
dia, como um setor forte, gerador de empre-
go e de renda para milhares de pessoas. 
Prova disto é que, juntos, os setores de 
comércio e serviços são responsáveis pela 
participação de 66,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) total de Belo Horizonte, de acor-
do com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Isso significa que 
existem em torno de 67 mil empresas dos 
segmentos na capital, empregando mais de 
um milhão de pessoas. Em Minas Gerais, o 
número de trabalhadores ultrapassa os três 
milhões, segundo dados da Relação Anual 
de Informações Sociais 2015 (RAIS). E con-
forme dados do Ministério do Trabalho, em 
âmbito nacional, os setores respondem por 
mais de 35 milhões de postos de trabalho. 

Ciente da vocação natural da cidade 
para os setores de comércio e serviços, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizontes (CDL/BH) realiza neste ano a 
terceira edição da “Medalha 16 de Julho”. 
O objetivo da homenagem que marca as 
celebrações do Dia do Comerciante, come-
morado no dia 16 de julho, é valorizar em-
presários das nove regionais da capital por 
sua perseverança, inovação ou liderança. 

A definição dessas categorias leva em 
consideração características essenciais 
para qualificar um comerciante, pois só 
graças à perseverança ele consegue resistir 
às dificuldades. Da mesma forma, cabe ao 
comerciante ter a capacidade de inovar 
para vencer os desafios com criatividade. 
Ao colocar em prática ações inovadoras, o 
comércio não poderia alcançar melhor re-
sultado: o estreitamento do relacionamento 
com o cliente com novas modalidades de 
interação.

O terceiro atributo de relevância ao 
comerciante é a liderança. Imbuído dessa 
característica, é capaz de atrair seguidores, 
influenciar comportamentos e de trans-
formar o meio onde atua. Nenhum bairro, 
município, estado ou país pode crescer 

sem a colaboração dos comerciantes, que 
fazem parte da comunidade e sabem que 
sua sobrevivência depende do envolvimento 
com tudo que o cerca. Ele reage frente às 
mudanças e mantém a mente aberta para 
as novidades. Confiante, assume seu papel 
e transforma a dificuldade em oportunidade. 

Serão 27 homenageados com a Meda-
lha 16 de Julho, sendo a escolha feita pelos 
próprios comerciantes, processo que atribui 
ainda mais legitimidade à comenda. Afinal, 
nada mais justo do que essa valorização 
partir dos próprios empresários, cidadãos 
que vivenciam no dia a dia os desafios e 
conquistas dos setores.  

Como representante dos setores de 
comércio e serviços, a CDL/BH conhece 
bem os desafios enfrentados, diariamen-
te, e a determinação de cada empresário 
em oferecer sempre o melhor ao seu 
cliente. Por isso, a entidade se orgulha 
de marcar de vez o Dia do Comerciante, 
no calendário da capital com a “Medalha 
16 de Julho”. Afinal, o comerciante é o 
grande gerador de riquezas da capital. 
Valorizar o trabalho dos empresários da 
cidade é reconhecer o significativo papel 
que desempenham.

em constante evolução

Compras no cartão de crédito
lideram inadimplência em BH

Expocafé, Minas Trend Preview, Expoca-
chaça e Professional Fair. Sabe o que 
esses nomes têm em comum? Todos são 
de feiras responsáveis por movimentar 

cerca de R$ 3,7 bilhões em negócios no Brasil. 
Um estudo da Federação Brasileira de Conven-
tion & Visitors Bureaux (FBC&VB), em parceria 
com o Sebrae, revelou que no país são promo-
vidos cerca de 325 mil eventos ao ano, gerando 
mais de 730 mil empregos diretos e indiretos. A 
região Sudeste se destaca pela realização do 
maior número de feiras, sendo São Paulo o que 
mais sedia esse tipo de evento.

O setor de beleza está em vasta expansão 
no Brasil. Atualmente, ocupa o 3° lugar no 
mercado mundial. Outra pesquisa, realizada 
pelo Sebrae, apontou que cerca de 342 mil 
salões de belezas são registrados, sendo 246 
mil microempreendedores. Por consequência 
disso, as feiras desse segmento são, hoje, 
uma ótima oportunidade para fortalecer ainda 
mais o segmento. Um exemplo claro é a tra-
dicional Professional Fair - Feira Profissional 
de Beleza.

Conhecida como referência no segmento 
nacional de beleza, a Professional Fair está em 
sua 14ª edição, e esse ano vai acontecer de 9 a 
11 de julho, no Expominas, em Belo Horizonte. 
De acordo com o diretor da Fire Eventos, Ale-
xandre Araújo, responsável pela produção do 
evento, a feira gerou, no ano passado, R$ 25 

milhões em negócios e contou com mais de 50 
mil visitantes. “O resultado foi acima do espe-
rado e muito surpreendente”, afirma.

O sucesso de 2016 rendeu bons frutos 
para este ano. “Tivemos um crescimento 
acima de 30% no número de expositores e 
não há mais vagas desde abril. Por causa 
disso, estamos com uma expectativa positiva 
para este ano. Queremos superar o número 
de visitantes de 2016 e gerar, pelo menos, 
R$ 30 milhões em negócios durante os dias 
de feira”. Araújo afirma que os frutos do evento 
continuam sendo colhidos mesmo depois de 
seu fim. 

A diretora da Mag Estética - Centro de 
Formação Profissional, Andreia Martins, revela 
que sempre são fechadas parcerias impor-
tantes durante a Professional Fair. “Essa é 
uma oportunidade para conhecermos novos 
profissionais que estão chegando no mercado. 
Este ano nós estamos adiantados, inclusive, já 
conseguimos novos parceiros antes mesmo do 
evento começar”.

Ela acrescenta que o profissional de beleza 
trabalha com coisas que precisam ser vistas. 
“A feira é importante justamente por isso, uma 
vez que nos dá a oportunidade de mostrar o 
que nossos serviços e produtos fazem”, conclui.

Feira é oportunidade para gestores promoverem marcas
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O jornal Edição do Brasil 
tem história e pode se 
orgulhar disso, afinal é 
isso que fica e perdura. 

E nesse contexto, há, sem dúvi-
das, pessoas que se distinguem 
e merecem o reconhecimento, 
além da difusão e a perpetuação 
da memória de suas vidas e de 
seus feitos. Uma delas é o político 
mineiro Tancredo Neves. 

O sentimento e ideal de liberda-
de, Minas Gerais guarda incrustado 
em sua história, em seu espírito 
e em suas atitudes. E Tancredo, 
certamente, é um grande exemplo 
disso. 

Ele foi eleito o primeiro presi-
dente civil desde a instituição do 
regime militar. Também por isso 
mostra-se mais do que acertada e 
justa a homenagem feita, pelo Edi-
ção do Brasil, a esse grande e ver-
dadeiro estadista, conferindo-lhe o 
nome do troféu dado anualmente a 
pessoa que, assim como o patrono 
da comenda, trabalham para um 
Estado melhor. 

A história do Edição do Brasil, 
então chamado de Edição Minei-
ra, inicia-se em 1982, no mesmo 
ano em que Tancredo foi eleito 
governador de Minas Gerais. E 
é interessante notar que o Troféu 
Tancredo Neves foi instituído por 
esse sério e prestigiado periódico, 
justamente em 1988, ano em que 
foi promulgada a chamada e tão 
ansiada Constituição Cidadã. 

Em 2013, tive a honra de 
receber o troféu, na qualidade 
de presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros; instituição 
tão querida e que tive grata e opor-

tunidade de representar. Essa con-
decoração passou a integrar minha 
história e é, para mim, motivo de 
muita alegria, assim como estou 
certo de que também o é para os 
agraciados da noite. 

Gostaria de terminar, parabe-
nizando o Edição do Brasil por 
esta comemoração de seus dignos, 
sérios e comprometidos 35 anos 
de circulação, bem como pelo 30º 
evento de entrega do Troféu Tan-
credo Neves. 

Quero, também, felicitar todos 
os agraciados com tão importante 
e destacada homenagem, que 
corresponde uma verdadeira mate-
rialização do reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido em favor do 
nosso querido Estado e, por con-
seguinte, pelo nosso amado Brasil. 

Muito Obrigado.

O presidente Tancredo Neves 
dispensa apresentações 
- grande estadista e líder 
político. Levou uma história 

de vida exemplar, fundamentado pela 
tolerância às adversidades e a união 
de ideais sempre com objetivo a cons-
trução de um país melhor para todos, 
democrático e com justiça social. 

Tive o privilégio de conhecê-lo 
quando esteve na casa do meu pai, 
juntamente com o saudoso gover-
nador Hélio Garcia, o ministro José 
Aparecido de Oliveira e o lendário 
senador Itamar Franco. A reunião 
se fazia para a articulação de forças 
em apoio à candidatura de Tancredo 
Neves no Senado, tudo com vistas 
à formação de uma frente de cam-
panha, cujo o objetivo maior era a 
redemocratização do Brasil. 

Eleito governador de Minas, 
Tancredo fez duas indicações para 
o cargo de conselheiro desta casa, 
a primeira do ex-deputado Simão 
da Cunha e a outra de meu pai, 
Maurício Aleixo, ambos membros 
do extinto partido adversário ao de 

Tancredo. Com isso, ele demons-
trou a sua qualidade de estadista, 
passando por cima de matizes 
partidárias do passado, indicando 
para o mais alto cargo do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Ge-
rais dois ex-adversários políticos. 
Ele nos ensinou o caminho para a 
concórdia, respeito a todos e a co-
munhão para construção do Brasil.

O Troféu Tancredo Neves 
simboliza antes de mais nada a 
necessidade de seguirmos o que 
nos ensinou este grande esta-
dista: respeitar as adversidades 
momentâneas, valorizar os pontos 
em comum, pois os opositores 
de hoje, poderão ser os nossos 
correligionários de amanhã. Para 
o presidente Tancredo Neves deve-
mos a redemocratização do Brasil.

Sinto-me muito honrado em re-
ceber o troféu. Agradeço ao Edição 
do Brasil em nome de todos os 
agraciados nesta noite. E a todos 
os presentes por terem nos honrado 
com as suas dignas presenças.

Muito obrigado.

Personalidades discursam no
evento do edição do brasil
discurso de abertura: desembargador Pedro Aleixo neto discurso Final

Eujácio Antonio Silva Falou em nome dos homenageados Discurso feito por Herbert Carneiro - presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais - e lido por Geraldo Augusto de Almeida - 
primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.É com muita alegria que, hoje, 

tenho a missão de proceder 
a abertura desta solenidade. 

Em 24 de junho de 1982, quando 
foram às bancas os primeiros 
exemplares, os pressupostos do 
jornal eram os mesmos que con-
tinuamos a sustentar: defender a 
liberdade de imprensa, das pesso-
as e os seus direitos políticos, forta-
lecendo e amadurecendo o regime 
democrático em todos os níveis da 
sociedade e das instituições. 

A história do Edição do Brasil, 
principiada há 35 anos, teve como 
colaboradores, em seus primór-
dios, o empresário  Olavo Antunes 
e os jornalistas Arthur Luiz Ferreira, 
Jota Flores, Bill Falcão, eu - Eujácio 
Antônio Silva, Cleto Filho, Neilton 
Sávio, Almerindo Camilo, Wagner 
Seixas, Aloísio Melo de Moraes, 
José Marcus Mendes, Ricardo 
Rodrigues, Auremar de Castro, 
Lívia Alves, o cartunista Aroeira 

e colunistas colaboradores como 
Demóstenes Romano, Ivan Cunha, 
Chico Brant, Ronaldo Nascimento 
e Sebastião Martins. 

Aproveito o ensejo para agra-
decer a atual equipe que nos ajuda 
a levar adiante este projeto, dispo-
nibilizando aos nossos leitores, um 
jornal que procura interpretar os 
atuais fatos da vida mineira.

O propósito concreto de nosso 
semanário, na época, era defender 
a candidatura de Tancredo Neves 
na disputa pelo governo de Minas. 
Ele foi eleito e, em 1985, se tornou 
presidente da República, mas não 
tomou posse. Dois anos depois, o 
Conselho Editorial do Edição do 
Brasil decidiu instituir a distinção 
do Troféu Tancredo Neves, para 
elevar ainda mais o seu nome 
como exemplo cívico e para home-
nagear pessoas que, a exemplo do 
antigo líder mineiro, trabalham em 
prol do crescimento econômico e 
sociocultural de Minas, da demo-
cracia e da liberdade civil e política.

Tenho a honra de presidir este 
veículo e 30 anos do início da 
premiação com o troféu que leva 
o nome do saudoso Tancredo, mi-
neiro de estirpe diferenciada e de 
legendária capacidade de aglutinar 
as boas e libertárias ideias em prol 
do progresso e da democracia.

Muito obrigado e boa noite!

“Tenho a honra
de presidir este

veículo, e 30 anos
do início da

premiação com o
troféu que leva o

nome do saudoso
Tancredo”

eujácio Antonio

Pedro Aleixo neto

geraldo Augusto de Almeida

Neilton Sávio
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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.
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No dia 26 de junho foi celebrado os 35 anos do 
Edição do Brasil e a 30ª entrega do Troféu 
Tancredo Neves, que tem a finalidade de 
homenagear personalidades mineiras dos 

mais variados segmentos.
A solenidade foi realizada no auditório do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais. O desembar-
gador Pedro Aleixo Neto discursou em nome dos 
homenageados e, para encerrar a cerimônia, o 1º 
vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, desembargador Geraldo Augusto 
de Almeida leu o discurso do presidente do TJMG, 
Herbert José de Almeida Carneiro. Aproximadamente 
400 pessoas compareceram ao evento. Confira as 
fotos de Neilton Sávio e Eloy Lanna

Agraciadores

Homenageados

Antonio CArlos ArAntes
Deputado estadual

Dilzon Melo
Deputado estadual 

Ailton Dos Anjos CâMArA
Empresário

Antônio AlMAs
Vice-prefeito de Juiz de Fora

MArCus GiMenez 
Subsecretário de Comunicação Social 

do Governo de Minas Gerais

Bruno FAlCi
Presidente da CDL/BH 

CArlos eDuArDo
Advogado 

Clóvis júnior
Empresário

FABiAno FerreirA lopes 
Empresário

Hyé riBeiro 
Publicitário

MArCelo CorDeiro
Diretor da Rede TV

Arlen sAntiAGo 
Deputado Estadual 

jAir neves 
Empresário

MArCelo De souzA 
Vice-presidente da CDL 

MárCio Mol 
Empresário 

eMAnuel CArneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio

roMeu Queiroz 
Empresário 

MiriAM CAnçADo AnDrADe 
Diretora de comunicação  
e marketing do SetraBH 

nilo siMão 
Empresário 

pAulo peDrosA 
Jornalista e advogado 

MAriA elvirA sAles FerreirA
Ex-deputada Federal 

ADeMir luCAs 
Ex-prefeito de Contagem 

Dolor sAntos 
Empresário 

GerAlDo AuGusto De AlMeiDA 
Desembargador 

AGuinAlDo Diniz FilHo 
Vice-presidente da Fiemg 

eujáCio Antonio silvA
Editor-chefe do Edição do Brasil

Alex De FreitAs
Prefeito de Contagem

AMAuri pinto FerreirA
Desembargador

Antônio evAnGelistA teixeirA (totó teixeirA)
2º vice-diretor Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais

Antônio sérGio tonet
Procurador-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais

AuGusto espesCHit 
CEO da Belgo Bekaert Arames 

CArlA pApini reis
Diretora da Viação Fênix Ltda

DoorGAl AnDrADA 
Vereador

eDGArD estevo DA silvA
Coronel Assessor Institucional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

eMAnuel CArneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio

FrAnCisCo De Assis FiGueireDo
Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde

GilMAr De Assis
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Gilson soAres leMes 
Desembargador 

HenriQue DiAs CAMBrAiA 
Produtor do segmento de agronegócio 

joão De MAtos neto
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Juiz de Fora

joão viCtor CArneiro De rezenDe renAult
Vice-presidente administrativo da CDL/BH

KátiA pereirA 
Jornalista 

lAFAyette De AnDrADA
1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

lázAro pontes
Advogado

MAuro lúCio De MourA Alves
Coronel comandante da 2ª região da Polícia Militar

pAulo roBerto DA silvA 
Presidente do Sindeac

peDro Aleixo neto 
Desembargador 

roBerto Gontijo
Empresário 

roDriGo MorAis FernAnDes 
Delegado da Polícia Federal 

roDriGo pACHeCo
Deputado Federal

sAulo serrA 
Empresário 

sérGio HenriQue BotelHo 
Publicitário

Deputado estadual Antônio Carlos Arantes
e o prefeito de Contagem, Alex de Freitas

presidente da CDl/BH, Bruno Falci e
o empresário Augusto espeschit

empresário Fabiano Ferreira lopes e o coronel
do Corpo de Bombeiros, edgard estevo da silva

presidente da rede itatiaia de rádio, emanuel
Carneiro e o publicitário Hyé ribeiro

representante no Ministério da saúde, Francisco de Assis 
Figueiredo e o diretor da rede tv, Marcelo Cordeiro

Deputado estadual Arlen santiago  e
o promotor de justiça Gilmar de Assis

Desembargador Gilson soares lemes
e o empresário Dolor santos

Diretora da viação Fênix, Carla papini
reis e o advogado Carlos  eduardo

vereador Doorgal Andrada e o
empresário Clóvis júnior

Deputado estadual Dilzon Melo e o
desembargador Amauri pinto Ferreira

vice-prefeito de juiz de Fora, Antônio Almas e o
procurador-geral de justiça do Mp, Antônio sérgio tonet

empresário Ailton dos Anjos Câmara e o vice-diretor da
loteria Mineira, Antônio evangelista teixeira (totó teixeira)

produtor rural Henrique Dias Cambraia
e o empresário jair neves

jornalista Kátia pereira e o presidente da
rede itatiaia de rádio, emanuel Carneiro

Coronel Mauro lúcio de Moura Alves
e o empresário nilo simão

empresário roberto Gontijo e o ex-prefeito
de Contagem Ademir lucas

vice-presidente da Fiemg, Aguinaldo
Diniz Filho e o empresário saulo serra

secretário de jF, joão de Matos neto e o
vice-presidente da CDl/BH, Marcelo de souza

empresário romeu Queiroz e o
1º vice-presidente da AlMG, lafayette de Andrada

presidente do sindeac, paulo roberto da silva, e
o jornalista e advogado paulo pedrosa

Delegado Federal rodrigo Morais Fernandes e o
subsecretário de Comunicação, Marcus Gimenez

jornalista eujácio Antonio silva e o
publicitário sérgio Henrique Botelho

empresário Márcio Mol e o vice-presidente
administrativo da CDl/BH, joão victor renault

Advogado lázaro pontes e a diretora de
comunicação do setraBH, Miriam Cançado Andrade

ex-deputada Federal Maria elvira sales
Ferreira e o desembargador pedro Aleixo neto

Desembargador Geraldo Augusto de Almeida
e o deputado federal rodrigo pacheco

Acir Antão foi o apresentador oficial do evento

Homenageados com o troféu tancredo neves
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Após a solenidade comemorativa pelos 35 anos do edição do brasil, os convidados
participaram de um coquetel no salão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

35 anos do jornal: confira as fotos

marcos valério rocha, sérgio moreira e roberto Fagundes

José Aparecido, Pedro Paulo machado,
maria elvira, Fernando varella e rosália dayrell

ângela e Pedro Paulo veloso

Acir Antão e Jair neves

domingos de castro, rodrigo Pacheco e Ademir lucas

desembargador Wanderley Paiva e o jornalista dimas lopes

nourival resende e o deputado Antônio carlos Arantes

vicente Amorim, roberto gontijo e mauro bomfim

rodrigo lopes, luiz lanzetta, Hélcio zolini

marco Aurélio, Flávio gontijo e Wander nilo

sérgio giffoni, Fernando barros, Fernando bossi e Augusto espeschit

Júlio reis, Patrícia ribeiro e tiago sial

Acir e vilma Antão com nilo e Wussânia simão

Hernane de castro, ione carvalho e rosália maciel

Paulo Pedrosa, emanuel carneiro e o professor Antônio balbino

saulo serra, Hélio gonçalves, marciléia e Francisco milo

coronéis edgard estevo da silva, Alexandre sales e mauro lúcio

equipe edição do brasil

saulo serra e manuel mário de souza barros

ione carvalho, Adalci Aurora e rosália maciel

maria Adélia reis Poggiali, Alexandra seba,
cristina giffoni, maria Albina Poggiali e denise Hofman

Jair neves, José Hertz, romeu Queiroz e reuter Ferreira

marcos mol, marcio mol e Fabiano lopes

Wagner espanha, roberto gontijo, marcus gimenez,
Hélio Faria Filho e Wilma carneiro

Ailton barros, rosália dayrell e gil diniz

leopoldo oliveira e Pedro Paulo machado

roberto gontijo, cristiane e Antônio mota
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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

da redação

C I D A D E S

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

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

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO

SALAS E AMBIENTES INTERATIVOS QUE
PROPORCIONAM A MELHOR QUALIDDE DE ENSINO,

E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS, 
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E

VÍDEO CONFERÊNCIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS

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

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

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

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

O deputado federal Laudívio 
Carvalho (SD/MG) indicou mais 
de R$ 24 milhões para a saúde de 
vários municípios de Minas Gerais, 
incluindo Belo Horizonte.

Os recursos são destinados via 
secretarias municipal e estadual 
de saúde, além de importantes 
entidades hospitalares. Na capital 
mineira, os recursos irão beneficiar 
os pacientes da Santa Casa BH, 
Hospital João XXIII, Hospital da Ba-
leia, Hospital São Francisco e Mário 
Penna. Esse aporte corresponde a 
mais de R$ 7,3 milhões.

Além de indicação de emendas, 
o parlamentar tem se empenhado na 
busca de novos recursos junto ao 
Ministério da Saúde.  No último dia 
13, Laudívio Carvalho acompanhou, 
no Palácio do Planalto, os prefeitos 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PHS) e Vittorio Medioli (PHS), pre-
feito de Betim em audiência com o 
presidente, Michel Temer (PMDB) e 
o ministro da saúde, Ricardo Barros.

Na pauta de Betim, Mediolli 
pediu atenção especial do Governo 
Federal para ampliação do Hospital 
Regional e a construção de novas 
unidades básicas de saúde em 
regiões ainda com atendimento 

deficitário na cidade. “Temos a ne-
cessidade de ampliar o sistema de 
saúde público de Betim. Espero ter 
sensibilizado o governo, no sentido 
de garantir a ampliação física da 
rede, a reforma do hospital regional 
e o custeio da unidade”, destaca o 
prefeito.

Para a capital, as prioridades 
são a liberação de recursos para 
o funcionamento do hospital do 
Barreiro e a contribuição para ali-
viar as contas da Santa Casa de 
Belo Horizonte. O ministro Ricardo 
Barros, autorizou a liberação de R$ 
14,2 milhões/ano para o custeio da 
Santa Casa BH, R$ 6 milhões para 
construção de duas UPAS e R$ 10 
milhões de adiantamento para o 
hospital do Barreiro.

“Sabemos o quanto os muni-
cípios estão com dificuldades em 
manter as unidades de saúde em 
pleno funcionamento, além disso, os 
hospitais não conseguem garantir a 
manutenção dos equipamentos e o 
custeio do atendimento. A tabela do 
SUS é desatualizada e os repasses 
são insuficientes. Meu compromisso 
é de contribuir e garantir melhorias 
consideráveis no atendimento à 
população”, destaca Carvalho.

vespasiano sedia reunião itinerante da granbel

museu comemora 96 anos em Juiz de Fora
Embora estivesse aberto à visita-

ção pública desde 1915, como acervo 
particular, a inauguração oficial do Mu-
seu Mariano Procópio aconteceu em 
23 de junho de 1921. Este ano, são 
comemorados 96 anos da iniciativa. A 
intenção de seu fundador era inserir a 
instituição na memória nacional.

A data foi especialmente esco-
lhida por Alfredo Ferreira Lage para 
celebrar o centenário de nascimento 
de seu pai, o comendador Mariano 
Procópio Ferreira Lage, idealizador e 
empreendedor da primeira estrada de 
rodagem macadamizada do Brasil, a 
“União e Indústria”, ligando Petrópolis 
a Juiz de Fora, inaugurada em 1861, 
também no dia 23 de junho, com a 
presença do imperador Pedro II e 
sua família, de importantes políticos 
e convidados da corte.

No “Álbum de Juiz de Fora”, livro 
organizado por Albino Esteves, há 
passagens sobre a inauguração. Na 
época, a casa da família, conhecida 
hoje como “Villa Ferreira Lage”, era 
chamada Museu Ferreira Lage. Com 
o aumento de sua coleção privada, Al-
fredo começou a enfrentar desafios vi-
venciados por outros colecionadores. 

Além de um espaço adequado 
para acomodar os milhares de peças 
dos mais variados contextos, ele já 
se preocupava com o acesso e o 
resguardo dos objetos para que, após 
a sua morte, não se perdessem. A 
ampliação do acervo de Alfredo levou 
à construção de um prédio anexo, a 
galeria de Belas-Artes, inaugurada 
em 13 de maio de 1922. Trata-se da 
primeira edificação brasileira cons-
truída com finalidade de ser museu. 
O planejamento de arte, onde se 
destacam o lanternim e a claraboia, 
é de Rodolpho Bernardelli.

Neste ano, também comemora-
-se o aniversário de 81 anos de 
doação do Museu, seu acervo e o 
parque ao Município. Alfredo for-
malizou a doação sem nada exigir 
para si, nem para seus herdeiros, 
em 29 de fevereiro de 1936. Para 
o fiel cumprimento da doação, criou 
o Conselho de Amigos do Museu 
Mariano Procópio, que vem atuando 
como guardião da instituição.

Portal do turismo 
Todas as opções de gastronomia, 

hospedagem, atrativos e eventos na 
palma da mão. O Portal do Turismo 
(http://www.portaldoturismo.pjf.mg.gov.
br/) completa 3 anos nesta sexta-feira, 
23, com mais de 110 mil acessos. 
Lançado em 2014, em atendimento 
à demanda do trade local, para levar 
informações consistentes e de fácil 
acesso a visitantes e juiz-foranos, o 
site reúne fotos, serviços, localização 
geográfica e programações da oferta 
turística existente, além de reforçar 
características que fazem de Juiz de 
Fora uma cidade diferenciada.

Bares, botecos, cafés, churrasca-
rias, lanchonetes, pizzarias, restau-
rantes e cervejarias, entre elas dez 
artesanais, somam 189 opções para 
quem busca “o que comer”. Opções de 
atrativos turísticos, cinemas, compras, 
esportes, galerias, spa, teatro e casas 
noturnas são mais de 90, para quem 
vive na cidade ou vem a passeio, estu-

do, saúde ou negócios. Para esses, a 
cidade oferece 34 locais de hospeda-
gem, sendo 27 hotéis e sete pousadas 
cadastrados no portal.

Só em 2017, de janeiro a junho, 
515 eventos culturais, esportivos, 
gastronômicos, de negócios, técnico-
-científicos e infantis passaram pelo 
portal, média de 86 por mês. O número 
já supera os registros de 2016, quando 
372 eventos foram cadastrados no 
Portal do Turismo de Juiz de Fora.

Desenvolvido pelas secretarias de 
Planejamento e Gestão (Seplag), atra-
vés da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (SSTI), e Comunicação 
Social (SCS), da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF), o portal é gerenciado 

pelo Departamento de Incentivo ao 
Turismo da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Turismo 
(Sedettur). A tecnologia responsiva 
se adapta à tela quando acessado 
de smartphones, tablets, tótens ou 
qualquer aparelho móvel.

Para o secretário João de Matos, 
da Sedettur, o portal facilita a maneira 
do juiz-forano realizar escolhas de 
entretenimento e lazer: “Quem vem 
de fora pode definir sua programação 
através do portal. Além disso, a ferra-
menta facilita a mobilidade na cidade, 
com mapas e a função ‘+ Próximos a 
Mim’, que permite a geolocalização do 
usuário e mapeia estabelecimentos e 
atrativos do entorno”.

A exposição “Esplendor das Formas: Esculturas do Acervo 
do Museu Mariano Procópio” fica na Galeria principal do Museu 
e recebe o público de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas. A 
visitação monitorada para grupos e instituições de ensino podem 
ser agendadas pelo telefone 3690-2027

visite

Deputado indica mais de R$ 24 mi 
para a saúde em Minas Gerais

laudívio carvalho com o prefeito de bH, Alexandre Kalil
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Para levantar e analisar os pro-
blemas das cidades a fim de 
encontrar soluções que aten-
dam à população da melhor 

maneira possível, a Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (Granbel) realizou, 
no último dia 27, em Vespasiano/MG, 
uma Reunião Itinerante. 

Para o presidente da Granbel e 
prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 
(DEM-MG), o encontro, assim como 
os outros, foi muito produtivo. “Esse 
momento facilita o contato, porque 

passamos a ter uma intimidade 
maior entre os prefeitos e isso au-
xilia na hora de cobrar e articular 
as coisas”.

Ele explica que é nesse clima 
que encontram a saída para os pro-
blemas do cotidiano das prefeituras. 
“Nós expomos os conflitos e, juntos, 
achamos uma solução. Na Granbel 
somos unidos como uma família. 
Conversamos, trocamos figurinhas 
e mantemos uma relação muito 
descontraída”.

A prefeita de Vespasiano, Ilce 
Rocha (PSDB), acrescenta que é 
de extrema importância os prefeitos 
estarem reunidos, principalmente, 

com órgãos do governo do Estado. 
“Executivo e Legislativo tem que 
estar unidos, independente de qual-
quer coisa, pois no fim das contas, 
ambos trabalham em prol de uma 
cidade melhor”.

Estiveram presentes no evento 
a diretora-presidente da Copasa, 
Sinara Inácio Meireles Chenna, e 
o diretor de operações da mesma 
instituição, Rômulo Perilli. Eles tive-
ram um momento para explicar um 
pouco a estrutura organizacional da 
companhia e destacaram os planos 
e estratégias que a empresa desen-
volveu para driblar a crise hídrica 
de 2015. Rômulo relembrou que a 

situação era grave, mas que “hoje 
não se tem risco de crise na Região 
Metropolitana”.

Além deles, a gerente de Esti-
mativas e Projeções de População 
do IBGE, Izabel Guimarães Marri e 
o chefe em Exercício da Unidade 
Estadual do IBGE/MG, Humberto 
Campos Moreira, também compa-
receram. Eles explicaram um pouco 
como é feita a projeção populacional 
e, após muitas reclamações dos 
prefeitos presentes reconheceram 
que há um déficit na apuração do 
Censo. Contudo, Izabel frisou que 
a instituição está trabalhando para 
melhorar.Presidente da granbel, vitor Penido: “somos como uma família”
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G E R A L

BH Convention & Visitors Bureau

belo Horizonte, cidade cosmopolita 
e do mundo, pronta para o turismo

Às vésperas de comemorar 
seus 120 anos, Belo Horizonte 
foi planejada para ser a capital 
de Minas Gerais, com riquezas 
minerais e em histórias tricen-
tenárias. Adquiriu sua pujança 
como cidade moderna, ante-
nada com o novo século XXI, 
fazendo da economia terciária e 
da economia criativa a sua base 
econômica, unindo tradições e 
inovações, com toda a criativi-
dade. Com um forte calendário 
de eventos, envolvendo todos 
os setores produtivos da região 
metropolitana, a cidade gera 
inúmeras oportunidades de 
novos negócios para seus em-
presários e empreendedores. 
Todas estas oportunidades são 
ressaltadas para que a comple-
xa cadeia produtiva do turismo 
possa usufruir delas, gerando 
mais renda e empregos. É no 
turismo de negócios e eventos, 
com destaque para as feiras 
comerciais, que a cidade atrai 
um grande número de turistas, 
pois elas trazem novidades e 
tendências em produtos e ser-
viços. São muitas: de agrobu-
siness a enxovais de gestante 
e bebê, de beleza e cosméticos 
ao artesanato, dos supermerca-
dos à mineração e construção 
civil, da moda ao audiovisual e 
gastronomia.

Muitas oportunidades sur-
gem ao pensarmos eventos 
sinérgicos e complementares, 
realizados paralelamente aos 
comerciais de calendário, bem 
como aos eventos urbanos 
diário. Visitando o Salão Inter-
nacional do Móvel de Milão, que 
ocorre desde 1961, com 1.400 
expositores ocupando mais de 
150 mil metros quadrados e 
um público de 300 mil profis-
sionais – arquitetos, decorado-
res, industriais e engenheiros 
-, percebemos que, ao redor 
do salão, acontecem diversos 
outros eventos menores e 
complementares, nos distritos 
e cidades limítrofes, cada um 
deles com sua especificidade 
– tendências, design, cores, 
novos materiais. 

São nichos de mercado 
do segmento que enriquece o 
evento principal, atraindo um 
público maior e mais direcio-

nado, conforme já comprovado. 
Todos em busca das novidades.

E pensando em BH, onde 
já temos eventos de setores 
produtivos e do agronegó-
cio, o que poderia ser feito? 
Como exemplo, a Megaleite 
2017 ocorreu de 28 de junho 
a 1º de julho, no Parque da 
Gameleira, reuniu animais 
das principais raças leiteiras 
do Brasil em competições de 
julgamento e concurso leiteiro. 
Um público de cerca de 75 mil 
participantes, principalmente 
do interior de Minas Gerais, de 
17 Estados brasileiros e muitas 
delegações de outros países, 
como Colômbia, Costa Rica, 
Panamá, Honduras e México, 
com interesse nos leilões de 
1.741 animais inscritos. Foram 
realizados dezenas de milhões 
de reais em negócios.  

Muitos criadores e produto-
res ocuparam hotéis e vieram 
acompanhados. O que foi cria-
do como evento para atender 
a este público seleto e de 
poder aquisitivo, restaurantes, 
shopping centers e hotéis. Um 
desfile de moda e/ou de jóias?  
Um mini festival gastronômico 
alusivo ao evento? Promoções 
diferenciadas para compras? 
Lançamento de moda rural e 
suas tendências? Os organi-
zadores devem buscar o perfil 
dos participantes e assim usar 
a criatividade para pequenos 
novos eventos de nichos espe-
cíficos para um melhor entrete-
nimento dos visitantes.

Qual o caminho? Procurar 
o promotor ou organizador, 
saber números, seu impacto 
na economia local, e, assim, 
direcionar o lazer adequado aos 
participantes ou propor novos 
eventos técnicos e de negócios 
compatíveis.

E isso também já acontece 
com outro importante setor 
produtivo, em que a cidade 
de BH é referência: a moda. 
Entidades envolvidas com o 
setor iniciaram um intenso diá-
logo e já farão um lançamento 
unificado, preparado para re-
ceber um número crescente 
de compradores do interior do 
Estado bem como de outras 
partes do país, favorecendo 

um crescimento na comercia-
lização das prontas-entregas 
mensalmente. Assim, a cidade 
terá seus diversos pólos aten-
dendo aos compradores numa 
única viagem, ficando mais 
dias hospedado, favorecendo 
a criação de almoços, jantares 
e coquetéis alusivos ao evento. 
E também mostras históricas e/
ou de tendências. 

Para tanto, a cidade oferece 
uma infraestrutura competitiva: 
um aeroporto internacional com 
excelente conexão aérea para 
outros continentes e capitais do 
país; posição geográfica estra-
tégica, facilitando e ampliando 
o rendimento dos participantes; 
hotelaria nova e moderna para 
todos os gostos e bolsos; uma 
cadeia completa de fornecedo-
res e organizadores de even-
tos; receptivos treinados para 
atender aos turistas nacionais 
e internacionais. 

Com um intenso calendário 
de eventos urbano, BH se mos-
tra bem cosmopolita, com sua 
hospitalidade a todos os povos 
e raças. Pensando num dia de 
lazer na cidade: um delicioso 
café da manhã em um dos 
hotéis, depois seguimos para 
conhecer o Mercado Central, 
escolhemos almoçar uma tra-
dicional comida mineira ou uma 
comida mediterrânea em nos-
sos restaurantes. Após aquele 
cafezinho após a refeição, 
seguimos a pé para circular 
entre o comércio lojista e/ou ir a 
um cinema, e no final da tarde, 
algum delicioso sorvete nas 
inúmeras sorveterias da cidade. 

À noite, durante happy 
hour, podemos ir a um bar de-
gustar uma comida de boteco 
autêntica, acompanhada de 
uma cerveja artesanal, depois 
uma balada ou retornar ao ho-
tel. Quantos dias permanecer 
em BH, o visitante poderá viver 
e ter experiências diferencia-
das. Galerias de arte, Circuito 
Liberdade, Cafeterias, Centros 
Culturais, Pampulha e lojas 
de artesanato e decoração, 
aliadas a um pólo moveleiro 
existente na Silviano Brandão, 
fazem com que o criativo design 
mineiro se sobressaia. Há muito 
o que fazer e olhar em BH!

mais de 4.500 pessoas vivem nas ruas de mg
No Brasil estima-se que mais 100 mil estão na mesma situação

Ipatinga 254

Sete Lagoas 193

Poços de Caldas 146

Pouso Alegre 133

Contagem 120

Betim 119

Ajude
Quem quiser ajudar o 

grupo pode entrar em con-
tato pela Fanpage: www.
facebook.com/grupocui-
darbh/ ou pelo WhatsApp: 
(31) 98894-6952 Aline ou 
Thiago | (31) 98594-3550

solidariedade

Um dos projetos do Grupo Cui-
dar, de Belo Horizonte, é prestar aju-
da as pessoas. Segundo a diretora 
do grupo, Aline Castro, eles prestam 
esse serviço há 1 ano e 6 meses. 
“Trabalhamos voluntariamente com 
a distribuição de marmitas, agasa-
lhos e produtos de higiene, mas o 
nosso objetivo é ir além”.

Os 20 voluntários atuam na Re-
gião Central e Norte de BH. Mas, 
Aline conta que a maior dificuldade 
é encontrar doadores. “As pesso-
as são solidárias, mas existe um 
bloqueio em relação a doar, pois 
criam um conceito de que todas as 
pessoas que estão nas ruas usam 
drogas e não precisam de ajuda”.

O número de pessoas em 
situação de rua ainda é grande no 
Estado e no país. A crise econômi-
ca acentuou os índices em algu-
mas regiões, pois é visivelmente 
aparente o aumento de indivíduos 
que não tem onde morar. Basta 
caminhar pelo Centro da capital 
para vê-los dormindo nas calçadas, 
praças, parques e, até mesmo, em 
bueiros. 

Segundo dados da diretoria 
de vigilância socioassistencial do 
Estado, em 2016 cerca de 3.338 
pessoas em situação de rua foram 
atendidas no Centros de Referên-
cia Especializados para População 
em Situação de Rua (Centro POP), 
sendo 1.213 só em Belo Horizonte. 
De acordo com os relatórios do 
Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social (Cre-
as), em 2016, 5.305 pessoas em 
situação de rua foram atendidas, 
sendo que a sua maioria são do 
sexo masculino, contabilizando 
4.494 e a faixa etária predominante 
é de 18 a 59 anos. Contudo, os 
dados são subnotificados, pois são 
contabilizados apenas aqueles que 
buscam algum tipo de atendimento. 

balhamos com a prevenção que é 
realizada pelo Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras), 
para que a população não chegue 
a situação de rua, seja por meio 
de projetos de estímulo a renda, 
inserção no mercado de trabalho 
etc. Já na proteção especial, o 
Creas é responsável. O centro está 
presente em 226 municípios e faz 
atendimento específico para a po-
pulação que já está em situação de 
rua. Há um plano de acompanha-
mento de cada caso para avaliar 
os motivos que levaram aquela 
pessoa a esse quadro”. 

Ele diz ainda que as ações par-
tem do âmbito municipal, mas cabe 
ao Estado fazer o cofinanciamento, 
por meio do piso mineiro (recurso 
para a assistência social). “O piso 
mineiro é passado do Estado para 
o município que pode utilizar de 
acordo com a sua prioridade, po-
dendo aplicar nos equipamentos 
que são utilizados para suprir o 
apoio para essas pessoas. O valor 

anual de repasse para os municí-
pios é de R$ 54 milhões”. 

grandes cidades

O superintendente diz que os 
municípios que têm maior incidên-
cia são dotados dos Centro POP. 
“Sabemos que a trajetória de vida 
nas ruas se dá pela busca de 
oportunidades e tem-se por senso 
comum de que grandes municípios 
têm mais oportunidades”.

Spíndola salienta que a crise 
econômica é um dos fatores, mas 
não é o único, pois quando o país 
está bem economicamente não 
haveria pessoas nesta situação. 
“Os principais fatores que levam 
os indivíduos para essa situação 
é a ausência de empregos formais 
(que pode estar associado a crise), 
problemas de saúde e uso de dro-

gas e relação familiar conturbada”.
Ele conta ainda que o Creas 

realiza um serviço de abordagem 
desse grupo para propor encami-
nhamentos. “Também há o papel 
inverso, as pessoas nesta situa-
ção procuram por atendimento. 
Em BH existem três Centros POP 
especializados e um Crea em cada 
regional”, informa.

cenário nacional
Conforme pesquisa do 

Ipea, estima-se que no Bra-
sil tenha mais de 100 mil 
pessoas vivendo nas ruas. 
O estudo mostra que das 
101.854, 4% estão concen-
tradas em municípios com 
mais de 900 mil habitantes 
e 77,02% habitavam em 
cidades com menos de 100 
mil pessoas.

O superintendente de Proteção 
Social Especial da Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desenvol-
vimento Social (Sedese), Régis 
Spíndola, explica que a política de 
assistência social é dividida em 
proteção básica e proteção social 
especial. “Na proteção básica tra-

números de pessoas
em situação de rua

Fonte: Centros POP

saiba mais 
O Comitê Intersetorial 

de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política 
Estadual para a Popula-
ção em Situação de Rua 
– Comitê PopRua-MG foi 
criado por meio do decreto 
nº 46.819, de 14 de agosto 
de 2015. Sua finalidade é 
acompanhar e monitorar 
a Política Estadual para a 
população em situação de 
rua e possui composição 
paritária, sendo 11 repre-
sentantes da sociedade 
civil e 11 representantes 
do Governo. “É um espaço 
interessante onde há o diá-
logo entre as esferas da so-
ciedade sobre o assunto no 
qual ações são criadas em 
prol desse grupo”, conclui.

Problema familiar, uso de drogas e de saúde mental são alguns dos fatores que levam as pessoas a morar na rua

1.213 pessoas
estão em

situação de
rua em BH
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Inovadora

Transparente

Amigável

Inteligente

Conectada

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

Colab – Descarte.me – Infotrans – No Ponto – Vaga Inteligente - Wi-fi em ônibus e 
praças 
Serviços públicos através de aplicativos na palma da sua mão e acesso à internet livre 
para todo cidadão

7ª CIDADE MAIS EFICIENTE DO BRASIL

Segundo o Ranking de Eficiência dos Municípios, realizado pela Folha de São 
Paulo, em 2016, envolvendo localidades com mais de 500 mil habitantes

A prefeitura integra o projeto Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, que reúne 15 
cidades do país em ações de equilíbrio fiscal, saúde, educação e engajamentom 
através de parceria com a iniciativa privada.

ÚNICA CIDADE DE MINAS EM PROGRAMA INOVADOR DE EFICIÊNCIA 
NA GESTÃO PÚBLICA

1º LUGAR NO RANKING NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA

HOSPITILIDADE, COMODIDADE E TRANQUILIDADE

Ranking realizado em 2016, com base em comentários dos usuários da Expedia 
Brasil, mostrou o que todo juiz-forano já sabe: nossa cidade é uma das mais 
amigáveis do Brasil. 

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

O ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems e publicado pela 
revista Exame.com, em 2017, mostra que a cidade é a segunda mais inteligente e 
tecnológica de Minas e a 24ª do Brasil. O levantamento avalia mais de 70 
indicadores em setores como urbanismo, meio ambiente e economia.

Nota 10 na avaliação feita pelo Ministério Público Federal em 2016.

http://www.facebook.com/grupocuidarbh/
http://www.facebook.com/grupocuidarbh/
http://www.facebook.com/grupocuidarbh/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
QUEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

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

Me deixas louca. E FH? Virou biruta de 
aeroporto. Acorda com uma posição, almoça 
com outra e dorme com a terceira. E faz isso 
todo santo dia. Diz que só tem uma certeza: não 
será a vez dele. É um sábio. (Uma das últimas 
colunas do jornalista Jorge Bastos Moreno).

Mercado em alta. A Condor, empresa 
brasileira de armas não-letais, vendeu 70 mil 
bombas de gás lacrimogêneo para a Vene-
zuela, que vive uma de suas maiores crises 
políticas e sociais. Elas serão usadas por 
policiais para conter as manifestações contra 
Maduro, em escalada ditatorial.

Legítimas Havaianas. Quem está de olho 
na Alpargatas, hoje controlada pelos irmãos 
Joesley e Wesley Batista, é o bilionário francês 
François-Henri Pinault, dono da Gucci.

Comitê de gênero. A Corregedoria Geral 
da Justiça de São Paulo está criando o seu 
Comitê de Gênero. A ideia é fomentar ações 
institucionais relativas a questões de gênero, 
para melhorar o atendimento e a rotina de 
trabalho. O comitê deve cuidar, por exemplo, 
dos casos de discriminação e de assédio. 
Juízes e desembargadores interessados têm 
15 dias para se inscreverem.

Lealdade. Completaram 45 dias que Ro-
drigo Maia recebeu o primeiro dos 19 pedidos 
de impeachment de Michel Temer (PMDB) 
relacionados à JBS. Embora jure lealdade dia 
sim, outro também a Temer, Maia ainda não 
arquivou nenhum. 

O novo Dória. Salim Mattar, dono da 
Localiza, quer sair candidato a governador 
de Minas Gerais em 2018 pelo Partido Novo. 
Em 2014, Mattar foi um entusiasmado eleitor 
de Aécio Neves (PSDB). Gravou até vídeo, di-
zendo que o tucano acabaria com “a corrupção 
que tomou conta do Estado”.

Fora da agenda. Em sua temporada no 
Ministério da Justiça, Alexandre de Moraes re-
cebia com frequência, fora da agenda oficial, a 
visita de Aécio Neves (PSDB) – o mesmo que, 
em conversa gravada com Joesley Batista, 
afirmou que ele, Alexandre e Temer tinham um 
plano para distribuir inquéritos da Lava-Jato 
para delegados específicos.

*Coluna - Lauro Jardim – O Globo

Os livros do Boff. O teólogo Leonardo 
Boff está lançando de uma vez só, quatro livros. 
São eles: “De onde vem? A visão das coisas a 
partir da nova cosmologia” (Mar de ideias), “O 
divino em nós” (Vozes), “O livro dos elogios: o 
significado do insignificante” (Paulus) e “A espi-
ritualidade, a casa comum e o amor” (Paulinas).

c A n A l   A b e r t o

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

mulHer de ministro do
tse registrA Agressão

reAção Ao uso do Fgts

google não vAi mAis ‘ler’
e-mAil de usuário

tietes nA cAdeiA 

A dona da casa Élida Souza Matos registrou, na 
semana passada, uma ocorrência numa delegacia de 
Brasília acusando o marido, o ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Admar Gonzaga, de agressão. 
Pelo cargo que ocupa, ele tem foro privilegiado para 
ser processado apenas no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Assim, o caminho natural é que a queixa siga 
para a Corte. Élida chegou à delegacia com o olho roxo 
e passou por exame de corpo de delito no Instituto 
Médico Legal. A mulher do ministro também registrou 
agressões verbais por parte do marido. O desentendi-
mento na casa do casal foi ouvido por vizinhos.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
confirmou que o governo estuda a proposta de reter 
parte do FGTS dos trabalhadores demitidos sem justa 
causa para economizar com o pagamento do seguro-
-desemprego. A proposta foi criticada pelas centrais 
sindicais e pelo senador José Serra (PSDB-SP), que 
classificou-a de “aberração”. Agora, nos bastidores, 
dizem fontes, que discute-se restringir essa medida 
aos trabalhadores com maior salários. Segundo uma 
fonte a par das discussões, há muitas variáveis que 
serão avaliadas na hora de tomar a decisão, por exem-
plo, o fato de o valor do seguro-desemprego (entre R$ 
937 e R$ 1.643) ser considerado baixo para quem tem 
renda mais elevada. Foram identificados alguns casos 
de trabalhadores nessa situação que foram demitidos 
e não requisitaram o seguro-desemprego. Além disso, 
quase 70% das contas do FGTS têm saldos equiva-
lentes a um salário – insuficiente para cobrir os três 
últimos salários do trabalhador.

A Google vai encerrar uma de suas práticas de 
publicidade mais controversas: anúncios dentro do 
Gmail que escaneiam o conteúdo de mensagens en-
viadas pelos usuários. A decisão não veio da equipe de 
anúncios da empresa, mas sim da Google Cloud, sua 
unidade de negócios na nuvem, que está buscando se 
posicionar de modo a atrair mais clientes corporativos. 
A Google Cloud vende um pacote de softwares para 
escritórios, o G Suite, que compete com a líder do 
mercado, Microsoft. Diferentemente de quem usa a 
versão gratuita, os usuários pagantes do Gmail nunca 
receberam os anúncios que “leem” o que está escrito 
nas mensagens, mas algumas companhias ficaram 
confusas com a distinção e suas implicações com 
relação à privacidade, explicou Diane Greene, vice-
-presidente sênior de negócios na nuvem da Google: 
- O que nós vamos fazer é acabar com a ambiguidade.

Em “O príncipe”, biografia não autorizada de Mar-
celo Odebrecht, os autores Marcelo Cabral e Regiane 
Oliveira contam que o empresário se escondeu das 
visitas quando o elenco do filme “Polícia Federal – A 
lei é para todos”, esteve no complexo médico-penal 
de Pinhais, no Paraná, para um laboratório de com-
posição dos personagens. “Quem fez mais sucesso 
foi Flávia Alessandra (que interpreta a delegada Erika 
Marena). Foi tietada por Eduardo Cunha e Antônio Pa-
locci”, descrevem. “A exceção foi Marcelo Odebrecht, 
que se refugiou no ‘banheiro’ durante a passagem 
da equipe”. O livro, em que os jornalistas revelam a 
personalidade de Marcelo Odebrecht e refazem os 
bastidores da Lava Jato, será lançado no final do mês, 
pela editora Astral Cultural.

da redação

O presidente da Associação 
dos Municípios da Área Mineira da 
Sudene – Amams, José Reis, este-
ve em Brasília – DF, na Secretaria 
de Governo da Presidência da Re-
pública, solicitando a prorrogação 
da vigência do Decreto 7.654 de 23 
de dezembro de 2011 e com isso 
27 municípios poderão regularizar 
os projetos apresentados na Caixa 
Econômica Federal.

Graças a união dos municípios 
que atenderam ao chamado da 
Amams, o presidente José Reis, 
conseguiu a prorrogação do prazo 
dos restos a pagar, para o dia 30 de 
novembro de 2017, o que possibi-
litará tempo hábil aos municípios 
para a regularização da documen-
tação, consequentemente a apro-
vação pela instituição mantenedora 
destes contratos de repasse.

O presidente ressalta que como 
muitos prefeitos tomaram posse em 
1º de janeiro, alguns desconhecem 
a tramitação destes convênios e, 
por isso, considera importante que 
o Governo Federal prorrogue esse 
Decreto a fim de que a região não 
perca recursos tão importantes. 

Os valores dos convênios, so-
mados, ultrapassam R$ 10 milhões, 
recursos que serão investidos em 
obras para melhorar a qualidade 
de vida da população. O vice-pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
o Deputado Federal Fábio Ramalho 
também assinou o ofício com o 
pedido da prorrogação, apoiando a 
demanda do presidente José Reis. 

A Amams está fazendo tam-
bém, um pedido para interrupção 
temporária nos casos dos con-
vênios com cláusula suspensiva, 

que são casos onde a Prefeitura 
não apresentou nenhuma docu-
mentação para a formalização do 
convênio. Caso seja acatado esse 
pedido, haverá o incremento de 
mais R$ 7 milhões aos cofres dos 
municípios da região.

No ofício entregue, há ainda 
um pedido para que seja pactuado 
um Termo de Cooperação com 
os ministérios e a Amams, que 
intervirá junto a estes municípios 
filiados com a finalidade de resol-
ver as cláusulas impeditivas junto 
aos órgãos concedentes para 
viabilizar a execução dos convê-
nios ora propostos. Mais uma vez 
o empenho da atual gestão e a 
união municipalista fez com que 
a Amams lograsse êxito em uma 
causa de extrema importância 
para toda a região.

bH pode se tornar pioneira em
tratamento para tetraplégicos

O deputado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), reuniu-se no dia 27, com o 
vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo 
Lamac (REDE); o secretário municipal 
de Saúde, Jackson Machado; e o supe-
rintendente do Hospital Municipal Odilon 
Behrens, Danilo Borges Matias, para 
apresentar o neurocirurgião Marcílio Le-
mos Damasceno que desenvolve uma 
pesquisa que pode fazer tetraplégicos 
recuperar os movimentos.

O projeto chamado de “tratamen-
to neurocirúrgico de lesado medular 
com o uso de células-tronco multipo-
tentes autólogas” levou quatro anos 
para ser concluído e está liberado 
para ser testado em 12 pacientes 
com até dois anos de lesão. O mé-
dico apresentou vídeos mostrando 
as etapas da pesquisa e a evolução 
do tratamento de um tetraplégico 
que consegue andar segurando em 
barras paralelas. O paciente teve a 
coluna quebrada em um acidente 
de carro. Para o neurocirurgião, o 
tratamento é possível. 

“O uso de células-tronco não é 
novidade, mas esse tratamento, com 
a técnica desenvolvida, é. E deverá 
apresentar altos índices de assertivi-

dade devolvendo aos lesados a mo-
bilidade de membros com aparelhos. 
Possibilitará também uma grande 
economia aos serviços de saúde, 
ao reduzir o tempo de internação, e 
o fim do uso de fraldas e de sondas 
que representam um grande custo ao 
longo da vida do paciente”, garantiu.

O deputado Arantes comunicou 
ao vice-prefeito que destinou R$ 
50 mil ao Hospital Municipal Odilon 
Behrens para apoiar a pesquisa. E 
que, atendendo a um pedido dele, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais (Fapemig), destinou 
outros R$ 50 mil ao projeto. “Essa é 
uma causa nobre, de extremo valor 
humanitário e social, que pode fazer 
um paraplégico andar”, justificou.

O deputado aproveitou o en-
contro para pedir também o apoio 
da prefeitura de Belo Horizonte. 
“Precisamos de mais recursos para o 
custeio dos materiais, equipamentos 
e das implicações que a nova técnica 
requer”, ressaltou.

Diante do ineditismo do projeto 
e de seu grande alcance social, 
o vice-prefeito Paulo Lamac, que 
é deputado licenciado, abraçou a 

causa e anunciou que também irá 
destinar R$ 50 mil de sua emenda 
parlamentar para o tratamento. Além 
disso, vai mobilizar departamentos da 
prefeitura para viabilizar a realização 
da pesquisa no hospital municipal.

O deputado Arantes saudou a 
decisão. “Essa é uma ótima notícia. 
Vamos sonhar juntos com a viabili-
dade dessa pesquisa; sonhar com a 
possibilidade de ver um tetraplégico 
andar. Isso poderia beneficiar milha-
res de pessoas”, afirmou.

O neurocirurgião Marcílio Lemos 
Damasceno agradeceu o empenho 
do deputado Arantes em mobilizar 
pessoas e entidades em defesa do 
tratamento do lesado medular. “Com 
a ajuda do deputado Arantes que nos 
acompanha desde o começo, nos 
ajudando e nos incentivando, demos 
mais um grande passo. Agradeço 
também ao vice-prefeito Paulo La-
mac por seu apoio. Com os recursos 
obtidos, poderemos fazer o tratamen-
to neurocirúrgico em seis pacientes. 
Precisamos agora conseguir mais 
recursos para os outros seis que 
também serão atendidos, conforme 
prevê a nossa pesquisa”, concluiu.

deputado Arantes destinou r$ 50 mil ao Hospital municipal odilon behrens
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AMAMS consegue prorrogar
o prazo dos “restos a pagar”

tancredo neves

Presidente do sindeac, Paulo roberto
da silva e este jornalista no evento de

entrega do troféu tancredo neves
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Kleber martins é o novo
presidente da AsPeJudi

A Associação dos Peritos 
Judiciais, Árbitro, Conci-
liadores e Mediadores de 
Minas Gerais (ASPEJU-

DI) está com uma nova diretoria 
desde o dia 25 de maio. A entidade 
é um sociedade civil sem fins lucra-
tivos que tem mais de 40 anos de 
atuação em prol de seus membros. 

O novo presidente é o en-
genheiro civil e de segurança 
do trabalho e perito Kleber José 
Berlando Martins, sucedendo Lilian 
Prado Caldeira que, agora, ocupa a 
posição de primeira vice-presidente 
de cultura profissional da associa-
ção. “Pretendo seguir os passos da 
antiga diretoria”.

Martins aponta que a ASPE-
JUDI tem como principal função 
fortalecer a união da categoria e 
de outras associações do ramo e 
fomentar a capacitação dos mem-
bros por meio de cursos, seminá-
rios e encontros técnicos. “Entre 
as prioridades da nova gestão está 
essa imersão de cursos, além de 
conseguir uma nova sala para a 
realização dos mesmos. Acredito 
que é importante ter essa troca de 
contatos e esses momentos são 
propícios para isso”.

Em relação a valorização e 
desafios dos profissionais da área, 
Martins salienta que, atualmente, 
as perícias foram calculadas com 
valores bem irrisórios – não com-

portam os custos do serviço. “Pre-
tendemos atuar para aperfeiçoar 
isso, pois queremos chegar a um 
nível de gratificação melhor”.  

O presidente afirma que pre-
tende melhorar o relacionamento 
da categoria com os demais se-
tores. “É importante manter uma 
boa relação entre os peritos e 
juízes, para agilizar a resolução 
dos processos, pois são mais de 
3 mil ações entulhadas por ano”. 

Martins destaca ainda a im-
portância de mais profissionais 
da área se tornarem membros da 

associação. “Eu sou o segundo 
engenheiro civil que assume a 
diretoria. Quero reforçar esse 
ramo dentro da associação e estou 
fazendo contato com outras institui-
ções em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte para fazer cursos 
especiais no segmento”.

Para concluir, o novo presiden-
te ressalta que o apoio de todos 
foi e é essencial para ele nesse 
momento. “Agradeço a todos pela 
confiança depositada em mim. 
Teremos novos projetos e desafios 
pela frente”.

Kleber José berlando martins ficará na gestão até 2019
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você sabia?

Não se sabe ao certo como o skate surgiu, mas 
a história mais conhecida é que ele teve sua 
origem na Califórnia, no início da década de 

1960. Surfistas queriam encontrar uma forma para se 
divertirem nos dias em que as ondas estavam fracas. Foi quando 
tiveram a ideia de colocar rodinhas na parte de baixo de uma tábua de 
madeira, assim surgiu o skate. Desde então, a modalidade vem conquis-
tando espaço e em agosto de 2016, foi incluída no programa dos Jogos 
Olímpicos de 2020, que serão realizados em Tóquio (Japão).

E S P O R T E

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

o seu consórcio multibrasileiro

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

número de praticantes de skate
dobrou em 8 anos no brasil

Manobras de baixo e alto grau 
de dificuldade e muito equilíbrio 
para vencer os obstáculos em 
uma prancha de madeira sobre 
quatro rodas. Assim é a vida dos 
praticantes de skate. O esporte é 
considerado radical e tem ganhado 
mais adeptos no país, segundo 
aponta uma pesquisa da Datafolha, 
encomendada pela Confederação 
Brasileira de Skate (CBSK). O 
levantamento mostra que 8,5 mi-
lhões de brasileiros usam o skate. 
Esse número em 2009 era 
de 3,8 milhões. E o 
que para alguns 
é diversão, para 
outros é um es-
porte levado a sé-
rio e traz diversos 
benefícios para o 
corpo e mente.

Para o skatista 
Luan Ornellas, 
25, o esporte 
sempre fez 
parte de 

sua vida. Ele diz que levou pouco 
menos de 2 meses para aprender 
a andar. “Comecei a praticar com 
14 anos por insistência de ami-
gos. No início, as quedas eram 
inevitáveis, mas fui pegando o 
jeito aos poucos”. Ele conta que 
nunca participou de uma compe-
tição profissional. “Tenho vontade, 
mas ainda não me sinto seguro e 
preparado para isso. No máximo 
que já participei foi de um mini 
campeonato de manobras em uma 
pista no meu bairro e não valia 
nenhuma premiação. Pratico mais 

por hobby, já que o skate é 
minha paixão”.

Ornellas diz que 
uma das mano-
bras mais difíceis 
e que demorou 
mais tempo para 

aprender foi a Swi-
tch Varial Flip. “Essa 

eu levei uns 4 me-
ses de treinamen-
to até conseguir 

executar com 
perfeição. É 
a junção de 

duas manobras e consiste em gi-
rar o skate em seus dois eixos de 
rotação”, explica. Mas no que se 
refere a segurança, ele afirma que 
é um esporte radical e, às vezes, 
perigoso. “É essencial usar sempre 
todos os acessórios para evitar 
acidentes como capacete, joelheira 
e cotoveleira”.

Segundo o skatista, andar traz 
muitos benefícios para o praticante. 
“Um deles é a melhora do psicoló-
gico, uma vez que ajuda a fugir do 
estresse. Além disso, o esporte é 
uma atividade que desenvolve o 
equilíbrio e pode ser praticado em 
qualquer idade. Já um benefício 
para o corpo é a alta queima caló-
rica. Cerca de uma hora de exer-
cício pode fazer você perder 500 
calorias. Entre outras vantagens 
está a melhora do condicionamento 
físico e o fortalecimento das articu-
lações”, finaliza.

Academia do Skate
Para os fãs praticantes da 

modalidade radical que moram 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte, o projeto Academia do 

Skate, da Associação Natividade 
Incentivo ao Esporte, Cultura e La-
zer, vai oferecer oficinas gratuitas 
para 4.500 jovens, com idade entre 
7 e 17 anos. Para participar, os in-
teressados poderão se inscrever, a 
partir de julho, no portal www.nativi-
dade.esp.br ou pessoalmente, nos 
dias e locais onde as atividades 
serão realizadas. “Queremos difun-
dir o skate em Minas Gerais, que já 
acontece como prática recreativa. 
Portanto, agora precisamos tra-
balhar o olímpico na formação de 
atletas”, afirma o coordenador do 
projeto, Rafael Diniz.

Entre os dias 8 e 30 de julho, 
as oficinas acontecerão no Minas 
Shopping (Belo Horizonte), en-
quanto que entre 5 e 27 de agos-

to, as aulas serão no Itaú 
Power Shopping (Conta-
gem). Já no Shopping Del 
Rey (Belo Horizonte), as 
atividades estão previstas 
para o período de 2 a 24 
de setembro. 
Nos dois úl-
t imos d ias 
de cada sé-
rie de aulas, 
os participan-
tes disputarão uma 
mini competição com 
o que aprenderam. O 
projeto Academia do 
Skate foi viabilizado 
por meio da Lei Esta-
dual de Incentivo ao 
Esporte.

um a cada dez lares brasileiros tem, ao menos, um praticante de skate

daniel Amaro
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musculatura tem limite

O futebol está vivendo um 
inferno astral com a se-
quência interminável de 
lesões e contusões de jo-
gadores. Quis me informar 

melhor sobre o assunto para, como 
leigo, não dar informações erradas 
ou fazer crítica injustas. Conversei 
com o Dr. Rodrigo Lasmar. Alguns 
tópicos vindos do médico do Atlético 
e da Seleção Brasileira: 

• Musculatura tem limite. A carga 
de jogos no Brasil é muito maior do 
que, por exemplo, na Europa. Isso 
sem contar as distâncias continentais 
do país. 

• O Real Madrid jogou todas as 
finais e fez 60 partidas na tempora-
da. O Bayern de Munique entrou em 
campo 50 vezes. Em 2016, o Atlético 
foi a campo 77 vezes e, em 2017, 
se chegar às finais dos torneios que 
disputa, pode bater 85 jogos.

• Mesmo assim, com um número 
muito abaixo de jogos, apenas cin-
co jogadores do elenco do Real Ma-
drid não se contundiram. No Brasil, as 
viagens são mais longas, sem contar 
as distâncias e os deslocamentos nos 
jogos pela América do Sul. A fadiga 
muscular chega sem pedir licença.

• Atualmente, a medicina espor-
tiva usa ferramentas que ajudam a 
detectar se um atleta corre o risco de 
contusão, embora esta previsão não 
seja ciência exata. Sobre a falta de in-
formação para a mídia, muitas vezes 
é a comissão técnica que evita revelar 
a saída da relação de um jogador para 
não facilitar a vida do adversário.

Em síntese, Rodrigo Lasmar defende uma redução 
do número de jogos em cada temporada, distribuição de 
tabela mais coerente e uma discussão de dirigentes com a 
equipe médica sobre calendário. Isso no futebol brasileiro, 
não apenas em Minas.

Ele acaba de participar de um Congresso Mundial da 
Fifa, em Barcelona, onde a pauta quase toda foi sobre a 
parte física dos jogadores. Há novidades na prevenção 
e no tratamento, mas um ponto ficou bem claro para to-
dos: musculatura tem limite.

dr. rodrigo lasmar
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