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eXcesso de trABAlHo
PreJudicA sAÚde de
milHÕes de BrAsileiros

Segundo a International Stress Management Asso-
ciation (Isma), dos 100 milhões de trabalhadores no 
país, mais de 30% sofrem com a Síndrome de Bur-
nout, que provoca o esgotamento profissional pelo 

excesso de atividades. Esse número aumenta a cada ano, 
impactando ainda mais à economia. No Brasil, a falta de 
produtividade, ocasionada pela exaustão, gera um prejuízo 

de 3,5% ao PIB. O coach Christyano Malta fala mais sobre 
o assunto em entrevista.oPinião – PáginA 2

O período mais frio do ano está 
chegando ao fim e, segundo o mé-
dico Jairo de Barros, do Instituto 
Brasiliense de Otorrinolaringologia, as 
patologias provocadas nesta estação 
aumentam de 25 a 30%. De acordo 

com o especialista, os vírus são 
contraídos mais facilmente por causa 
do ambiente fechado que favorece a 
contaminação de doenças,como gri-
pe, resfriado, crise de asmas, renite, 
sinusite e otite. sAÚde e VidA – PáGinA 7

em meio à
crise econômica,
setor de eventos

permaneceu estável 

No ano passado, os gastos com 
eventos sociais alcançaram uma 
soma de R$ 17 bilhões, revela o 
Instituto Locomotiva. Dentre os 
eventos mais realizados pelos 
brasileiros, o casamento aparece 
em primeiro lugar, com mais de 1,1 
milhão de cerimônias por ano e a 
região Sudeste lidera esse ranking, 
com crescimento de 20% nos últi-
mos 5 anos. economiA – PáginA 4

Passageiros voltam a 
priorizar viagens em 
transporte rodoviário 

Um levantamento do ClickBus 
comprova que a venda online de 
passagens rodoviárias aumentou 
40% neste período de férias. Os 
destinos mais procurados são: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasí-
lia, Belo Horizonte e Salvador. Vale 
dizer que o transporte rodoviário 
voltou a crescer em todo Brasil. 
economiA – PáginA 5

A falta de
produtividade,
ocasionada pela
exaustão, gera
um prejuízo de
3,5% ao PIB

Doenças típicas de inverno
crescem em média 30%

Deputado cobra recursos perdidos devido à Lei kandir

Lafayette Andrada é o autor do projeto que garante o repasse de 25% do montante referente ao acerto de contas entre minas e a união

O vice-presidente da ALMG, deputado Lafayette An-
drada (PSD), questiona a dívida na qual a União 
cobra de Minas Gerais. Segundo o parlamentar, a 
Lei Kandir, em vigor desde 1996, retirou do Estado 

R$ 135 bilhões, enquanto o governo federal alega que Minas 
deve R$ 87 bilhões. Ele destaca que esses recursos que 
não foram destinados aos cofres mineiros prejudicaram, 
principalmente, a população que sentiu de perto os efeitos 
da falta de investimentos. PolíticA – PáGinA 3
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O prefeito de Con-
tagem, Alex de Freitas 
(PSDB), assinou termo 
de cooperação com o 
Seja Digital. A finalidade 
do projeto é realizar a 
migração do sinal ana-
lógico da TV aberta para 
o digital. O chefe do 
executivo vai incentivar 
a campanha visando o 
processo de migração, 
junto às diversas enti-
dades de seu município, 
inclusive, promovendo 
essa transição, gratui-
tamente, as famílias que 
estão em programas so-
ciais. ciDADes – PáginA 11

contagem vai disponibilizar
kits de conversão da tV digital
para famílias de baixa renda

Alex de
Freitas promete

sinal digital
para população
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césar masci entra na disputa pela presidência do cruzeiro
esPorte

–
PáginA 12
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PAuLo PAssos

enaltecendo o
mercado central

No calendário dos pontos de maior atração de turistas, em 
Belo Horizonte, figuram locais tradicionais, como a Lagoa da 
Pampulha, a Praça do Papa e o Mercado Central. Esse último 
espaço se destaca por ser um local de aglutinação de eventos 

cujo a boa gastronomia sempre tem vez. E parece que o cenário vai 
ficar ainda melhor, a partir de agora, diante da decisão do governador 
Fernando Pimentel (PT) em criar ali a Cozinha Escola Mineiraria, com 
o intuito de valorizar e fomentar a cadeia produtiva mineira. 

O Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Codemig), investirá algo em torno de R$ 1 
milhão, com forma de patrocínio, durante 2 anos. Coube ao chefe do 
executivo estadual promover este lançamento no último dia 5, dada 
comemorativa do Dia da Gastronomia Mineira.

O curso de gastronomia terá supervisão Centro Universitário UNA 
e conta com a participação do Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas) e secretarias de governo. 

O programa + Gastronomia, do qual faz parte a Casa Mineira, será 
levado para dentro do Mercado Central. O espaço que já é considerado 
um dos maiores do gênero no mundo, estará assim mais capacitado 
para as pessoas que forem degustar e adquirir nossos produtos. A 
partir deste convênio com o governo mineiro, a instalação da sala de 
aula por 2 anos, o local vai contar com um espaço de exposição de 
produtos e a escola de gastronomia terá o compromisso de realizar 
capacitação e demonstrações, atendendo profissionais e amadores 
da culinária. Como não poderia deixar de ser, a escolha do Mercado 
levou em consideração o fato de ser um dos principais acessos para 
as pessoas.

Na ocasião da solenidade, a direção do Mercado confirmou a infor-
mação de que por ali circulam uma média de 1 milhão de visitantes por 
ano. Em sua fala, Pimentel recordou que o local é a síntese de nosso 
Estado e BH, onde se registra todos os produtos, artesanais e não 
artesanais. Aliás, o espaço serviu, inclusive, de palco para entrega da 
premiação dos melhores produtores de queijo de Minas Gerais em um 
evento na França.  A competição internacional atraiu 77 competidores 
de 20 países, quando 11 dos mineiros receberam destaque.

Voltando a falar, especificamente, de Minas, o governador prome-
teu continuar incentivando o trabalho criativo, incluindo a gastronomia, 
o café e os tradicionais doces mineiros. Ao anunciar as medidas, ele 
procurou demonstrar interesse no setor agrícola.

É de se louvar mais essa iniciativa envolvendo o Mercado Central, 
que já é respeitado. Além do mais, consta nos bastidores que existe 
um projeto de expansão do prédio visando ampliar o número de lojas, 
espaços para eventos e, sobretudo, o estacionamento.

Valorização do acúmulo de atividades 
prejudica trabalhadores e negócios

Não posso dormir agora, tenho muita 
coisa para entregar”. “O que você faz 
de meia noite às 6h? Na sua idade 
trabalhava 18h por dia!”. Frases típi-

cas que ouvimos a todo instante, pois a pressão 
de trabalhar muito e cada vez mais são realida-
des deste século. Atualmente, mais de 30% dos 
100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem 
com a Síndrome de Burnout (conhecida como a 
síndrome do esgotamento profissional), segundo 
estimativa da International Stress Management 
Association (Isma). 

Segundo especialistas, esse número aumenta a 
cada ano e causa danos à saúde e à economia. No 
Brasil, a falta de produtividade causada pela exaus-
tão gera prejuízo de 3,5% do nosso PIB, conforme 
cálculos feitos pela Isma. 

Para saber mais sobre o assunto, o Edição 
do Brasil conversou com o Head Master Coach 
da Casa Coaching de Belo Horizonte, Christyano 
Malta, que é formado em Direito pela Faculdade 
Milton Campos e tem MBAs em Gestão Estratégica 
e Marketing, Gestão de Projetos, Coaching: Life e 
Executive e, ainda, possui 4 formações na área com 
reconhecimento internacional.

Hoje em dia o trabalho é visto 
como um símbolo de status. Por 
que isso acontece?

O trabalho é visto como um símbolo de sta-
tus por duas razões: a primeira é porque não há 
tantas vagas. Então, qualquer pessoa que tenha 
uma é destacada, como se ela fosse melhor que 
as outras. Se pensarmos na população econo-
micamente ativa 1 a cada 2 brasileiros está sem 
emprego. A segunda, é que as pessoas que 
estão empregadas acreditam que existe uma 
estabilidade, mas na realidade não há. 

Além disso, o trabalho também é um símbolo 
de segregação – quando a pessoa faz mil coisas 
na área profissional –, porque, hoje, quando al-
guém fala que a vida não está corrida ela é vista 
como uma pessoa desocupada, fora da realidade.  

A busca pelo poder e a competiti-
vidade no mercado de trabalho é 
um dos fatores dessa valorização? 

Não acredito, pois na verdade isso é muito 
negativo. Vejo que as pessoas com altos níveis 
estresse estão caminhando para a síndrome 
do esgotamento profissional e para o pensa-
mento acelerado. Elas estão com excesso de 
competitividade e, às vezes, mais que isso, há 
uma pressão pelo trabalho, resultado e meta. O 
que faz com que elas estejam no final do fun-
cionamento de suas mentes, fazendo com que 
a produtividade, no geral, caia gradativamente.

Por que as pessoas excedem 
seus limites? Quais são as pos-
síveis causas?

Cerca de 50% das pessoas tem dificuldade 
em dizer não. Assim, elas vão pegando mais 
atividades e funções no trabalho, até porque uma 
empresa que tinha três trabalhadores, agora só 
tem um, pois os cortes foram da ordem de 60% 
a 70%. Com isso, os trabalhadores tiveram que 
absorver essas atividades, alguns por medo de 

perder o emprego, por projeção de estabilidade 
e, também, por não saber dizer não. 

Vale ressaltar que essa é uma caracterís-
tica de quem tem elevados níveis de estres-
se, sem levar em consideração o descanso 
necessário que a mente e o corpo necessitam.

A falta de tempo para os outros 
setores da vida podem ser preju-
diciais de que maneira?

Uma pessoa que não cuida da sua saúde 
física, emocional, psicológica e espiritual está 
fadada a viver um excesso de determinismo, 
ou seja, com uma extensa quantidade de 
coisas a fazer. Isso faz com que a qualida-
de de vida caia totalmente, gerando outros 
problemas, como falta de sono, ansiedade, 
angustia etc. 

Além disso, a falta de sono constante pode 
fazer com que ela tenha os níveis elevados de 
cortisol (serve para ajudar o organismo a con-
trolar o estresse, reduzir inflamações, contribuir 
para o funcionamento do sistema imune e man-
ter os níveis de açúcar no sangue constantes, 
assim como a pressão arterial) que pode causar 
a uma depressão química. 

Também existem relatos de depressões, 
assim como a síndrome do esgotamento profis-
sional, que leva ao power stress no qual essas 
pessoas não conseguem descansar. 

como as pessoas podem perce-
ber que esse excesso pode fazer 
mal para elas? 

A melhor maneira é fazer com que elas 
descansem. Por exemplo, iniciar uma atividade 
de mindsulness (calma mental) – a Casa Coa-
ch oferece essa modalidade –, ou até mesmo 
um outro processo de coach orientado para 

a conscientização, valorização do trabalho e 
identificação dos potenciais. 

É importante que a pessoa se conheça para 
conseguir controlar a mente e não ser contro-
lado por ela. O estresse pode ser comum, mas 
não é normal, pois é um mal funcionamento do 
corpo. A pessoa precisa entender que tudo em 
excesso faz mal. 

 

como alcançar o equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional?

A receita de sucesso é, exatamente, o equi-
líbrio. Quando estamos alinhados com o que 
pensamos, falamos e agimos, não há excesso 
de gasto de energia. Então controlar esse gasto 
é a grande dica que posso dar para uma balança 
equilibrada entre a vida pessoal e profissional.

O segredo é controlar o estresse com prá-
ticas diárias que possam levar a um descanso 
mental, corporal e espiritual. As pessoas pre-
cisam ter consciência de que descansar é um 
treino e, também, um trabalho.

“Cerca de 50%
das pessoas tem

a dificuldade
de dizer não”

“As pessoas
precisam ter

consciência de
que descansar é

um treino e,
também, um

trabalho”

“A receita de
sucesso é,

exatamente,
o equilíbrio”

Ariane braga

Head master coach, christyano malta diz
que o segredo é controlar o estresse
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Ponto fraco da lava Jato e a economia brasileira

Enquanto as forças 
políticas se digla-
diam em Brasília, 
para definir se acei-
tam ou não a denún-

cia formulada pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
contra o presidente Michel 
Temer (PMDB), flagrado numa 
gravação engendrada pelo 
megaempresário Joesley Ba-
tista, a maior parte da popu-
lação continua alheia a todo 
o processo em andamento, 
a não ser algumas poucas 
forças ditas de esquerda, 
que agridem mais os que não 
concordam com seus pontos 
de vista, do que defendem 
posicionamento em favor da 
população. 

O que está se vendo hoje 
é que a grande imprensa, no 
intuito nefasto de se despon-
tar no ibope, prefere vender 
uma situação caótica – que 
chama mais atenção na mídia 
– do que destacar algumas 
conquistas obtidas a duras 
penas pelo governo federal, 
após o furacão de medidas 
desastrosas impostas ao país, 
nos dois últimos governos. 

A enxurrada do denuncis-
mo imposta em nome de uma 
política de combate à corrup-
ção, embora com aparência 
de ato politicamente correto, 
está no fundo apenas jogan-
do bombas para espantar 
ratos, como se diz no interior 
brasileiro.

É simples: até agora os 
grandes nomes da corrupção 

brasileira, embora presos 
numa primeira etapa, já estão 
livres e soltos, desfrutando 
de mordomias e vidas sem 
atropelo aqui fora, longe das 
prisões de Curitiba, Brasília 
e São Paulo. Não por terem 
implementado parte das con-
denações, mas por terem 
obtido revisão de algumas 
de suas penas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), o que 
leva a crer que as denúncias 
formuladas pelo Ministério 
Público (MP), nem sempre re-
fletem a verdadeira realidade 
das acusações.  

O mesmo ocorre com as 
acusações impostas a nomes 
de relevo da política brasilei-
ra, mais como uma intenção 
de chamar a atenção para o 

trabalho desenvolvido pela 
PGR do que de combate à 
corrupção, como pretende 
a Operação Lava Jato. Está 
aí o grande ponto fraco de 
uma operação desencade-
ada para libertar o Brasil de 
um processo de corrupção 
desenfreada. 

A exposição midiática dos 
trabalhos da Operação Lava 
Jato, cujos primeiros resulta-
dos começam a ser questiona-
dos nos Tribunais Superiores, 
diante dos questionamentos 
inseridos nas defesas dos 
acusados, notadamente pela 
falta de provas contundentes 
dos seus delitos, podem jogar 
por terra todo um esforço 
desenvolvido para estancar 
o gasto espúrio de dinheiro 

público. E mais grave: deixar 
livres os mentores e protago-
nistas do sistema. 

Enquanto isso, como toda 
esta questiúncula midiática, 
os resultados da economia 
brasileira são relegados a pla-
no inferior. Em poucos meses, 
o governo Temer já conseguiu 
debelar a inflação, reduziu o 
custo do dinheiro, já melhorou 
a balança comercial e está 
prestes a começar a reduzir 
o desemprego, pelo aumento 
da produção industrial e do 
retorno dos investimentos 
externos.

Mas no momento, tais 
informações não são impor-
tantes. O que é importante 
é o foco político, com o apa-
recimento nos telejornais de 
figuras até então desconheci-
das da opinião pública, dando 
depoimentos, proferindo até 
mesmo aulas de direito, para 
demonstrar a correção da de-
núncia, do relatório proferido 
na Comissão de Constituição 
e Justiça aceitando os fatos 
contra Temer.

Tudo isso para aparecer 
para um público mínimo em 
relação aos milhões de eleito-
res, preocupados com o preço 
dos alimentos, com os gastos 
com a condução diária, com o 
preço dos medicamentos, com 
o fim da farmácia popular, pro-
blemas esses sequer discuti-
dos pelos políticos brasileiros, 
ávidos por outras alternativas 
que não a arrumação definiti-
va de nossa economia
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moro x Lula
Sérgio Moro disse que não tem satisfação pessoal com a 

condenação de Lula (PT). “Por fim, registra-se que a presente 
condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal, 
pelo contrário. É de todo lamentável que um ex-presidente da 
República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são 
os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação 
da lei”, disse. “Prevalece, enfim, o ditado “não importa o quão alto 
você esteja, a lei ainda está acima de você” (uma adaptação livre 
de “be you never so high the law is above you”).”

Deputado sem memória
No início do governo Temer, o poderoso Newton Cardoso 

anunciava aos quatro ventos que seu herdeiro, o deputado 
federal Newton Filho (PMDB), seria ministro da Defesa. Aí 
houve uma reação em cadeia do Exército, Marinha e Aeronáu-
tica contra a indicação de um político sem experiência para 
comandar esse estratégico ministério.

Cena um – A ida do mineiro para pasta não vingou e Newti-
nho, que já estava convidado para o cargo, ficou esperando 
na antessala até hoje.

Cena final. Agora, diante das dificuldades que passa o 
ainda presidente da República, eis que o parlamentar mineiro 
se aproveitou de uma entrevista à imprensa diária para dizer 
que o governo federal virou as costas para Minas, além de 
outros posicionamentos mais contundentes. Ou seja, como 
não foi confirmado ministro, ele se tornou um crítico mordaz 
do chefe do executivo federal. Coisas da política brasileira. 

kalil sem política 
Nem mesmo os assessores mais próximos se sentem 

à vontade para discutir assuntos políticos com o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), que prefere manter-se 
distante do foco relacionado ao tema das eleições de 2018. 

ex-ministro insensato
Quando esteve em Belo Horizonte, o ex-ministro Bresser 

pereira falou bastante contra o poder central, dizendo que o 
governo quer resolver a crise econômica jogando a responsa-
bilidade em cima do trabalhador. 

Comentário único. Só para lembrar: ele foi ministro no 
Governo José Sarney, quando a inflação passava de 50% 
ao mês e os salários dos empregados eram corroídos pelo 
pico inflacionário.

Cena final. Agora, ele vem fazer críticas aos dirigentes 
atuais, se esquecendo de seu negro período no comando do 
Ministério da Fazenda? Haja paciência!

ciro sem futuro
“A candidatura de Ciro Gomes (PDT) à presidência da 

República vai ser destruída por ele próprio”. Opinião do ex-
deputado e empresário paulistano Emerson Kapaz. Cruz 
credo, gente!

tucanos sem foco
Em Minas, o deputado estadual do PDT, Carlos pimenta, 

ao participar de uma entrevista no programa Mundo Político, da 
TV Assembleia, afirmou: “Os problemas do PSDB são tantos 
que eles estão fora de foco, mergulhando no fundo do poço”. 
Cáustico comentário do parlamentar.

Dinheiro de Aécio
O professor da USP, paulo Saldiva fez em um bate-papo, 

com a imprensa, a seguinte observação: “Quando precisou 
conseguir dinheiro emprestado, o senador Aécio Neves 
(PSDB) deveria ter procurado os bancos, ao invés de bater 
na porta do empresário Joelsey Batista. Se isso tivesse sido 
feito, o político tucano não estaria às voltas com a Justiça”, 
sentencia o mestre.

comunicação elitista
“Geralmente, as TVs comerciais na América Latina são 

comandadas por grupos da elite empresarial, que noticiam, 
preferencialmente, fatos de interesse de seus respectivos 
meandros”. Opinião do professor da Universidade Federal 
Colombiana, Fábio López. Ave Maria!

temer por um fio
Com experiência de advogado, delegado de polícia, pre-

feito da cidade de Moema e, agora, presidente da influente 
Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda 
(PMDB), entra na lista dos políticos brasileiros que acredita que 
a presença do presidente Michel Temer (PMDB), no Palácio 
da Alvorada, está com os dias contados.

O presidente Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais (ALMG), deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), recebeu no Salão 
Nobre, uma turma de 31 oficiais da 
Polícia Militar (PMMG), pós-gradu-
andos do Curso de Especialização 
em Gestão Estratégica de Segu-
rança Pública (Cegesp), organizado 
pela corporação em parceria com a 
Fundação João Pinheiro. 

A visita, que integra as ativi-
dades do curso, visa a ampliar 
a aproximação da PMMG com o 
Legislativo. Ao receber os militares, 
o presidente da ALMG destacou o 

valor do trabalho da categoria e 
também a importância de haver 
integração entre as instituições. 
“A Assembleia é uma extensão 
da segurança pública e da Polícia 
Militar. Como filho de policial, sei 
bem as dificuldades que a categoria 
enfrenta, por isso quero reiterar que 
o Legislativo está sempre de portas 
abertas, para apoiar, colaborar e, 
assim, ajudar a polícia a ter condi-
ções de fazer um trabalho cada vez 
melhor para a população”, ressaltou.

Durante a atividade, a secre-
tária-geral adjunta da Mesa da 
ALMG, Marcela de Matos Marinho, 

fez uma apresentação sobre a di-
nâmica de funcionamento do Par-
lamento. Marcela explicou como 
atuam o Plenário, as comissões, as 
lideranças, os blocos e bancadas, 
como é a tramitação das diferentes 
proposições, entre outras ques-
tões. Ela também esclareceu uma 
série de dúvidas dos participantes.

Adalclever Lopes e a secretária-
-geral adjunta foram homenageados 
pelos pós-graduandos com certifica-
dos de agradecimento. Ao entregar 
o documento ao presidente, o major 
Fraga parabenizou a atual gestão 
da Assembleia. Na sequência, os 

militares fizeram visitas guiadas ao 
Plenário, a plenarinhos e passaram 
pela Galeria de Arte, dentro do 
programa institucional Casa Aberta. 

 O curso de pós-graduação 
Cegesp objetiva habil i tar te-
nentes-coronéis e majores para 
cargos de comando, assessora-
mento estratégico da corporação 
e os privativos do posto de coro-
nel. Segundo o coordenador do 
curso, coronel Ronaldo de Assis, 
é importante para quem ocupa 
tais cargos conhecer o processo 
legislativo e ter um bom relaciona-
mento com o Parlamento.

Lafayette Andrada deseja incluir 
municipalismo na pauta da ALmg

“O governo federal cobra de 
Minas uma dívida de R$ 87 bilhões, 
acrescida de juros. Enquanto isso, 
o Estado deixou de arrecadar, 
desde o início da vigência da Lei 
Kandir em 1996, cerca de R$ 135 
bilhões. Dessa forma, saímos no 
prejuízo e, consequentemente, os 
municípios mineiros perdem in-
vestimentos em áreas essenciais, 
como saúde, educação e segu-
rança. Se a União ressarcir o que 
deve, a situação financeira será ou-
tra”, destaca o vice-presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais (ALMG), deputado 
estadual Lafayette Andrada (PSD).

O parlamentar é o autor do Pro-
jeto de Lei 4318/2017, que ga-
rante o repasse de 25% do 
montante referente ao acerto de 
contas entre Minas e União para 
os municípios, quando efetiva-
da a compensação financeira 
pretendida pelo Estado. Desde o 
início da vigência da Lei Comple-
mentar nº 87 de 1996, conhecida 
como “Lei Kandir” e, posterior-
mente, a Emenda Constitucional 
nº 42 de 2003, que isentaram o 
recolhimento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) dos produtos 
não manufaturados destinados 

à exportação, Minas deixou de 
arrecadar cerca de R$ 135 bi-
lhões em ICMS, valor superior 
à dívida que o Estado tem com 
o governo federal, calculada 
em R$ 87 bilhões.

“Estamos concentrando nos-
sos esforços para a aprovação 
desse projeto de imensa impor-
tância para os municípios. O 
governo estadual teve perdas 
volumosas na arrecadação de 
ICMS, já que a compensação 
feita pela União, no intuito de 
reparar os prejuízos da lei, foi 
muito pequena. As consequên-
cias desse contexto nas adminis-
trações municipais são graves, 
pois as cidades são dependentes 
do governo federal. Isso causou 
prejuízos, principalmente, para 
os municípios, que sofrem com 
o atraso do repasse de recursos, 
prejudicando a população minei-
ra que sente de perto os efeitos 
da falta de investimentos”, com-
pleta Andrada.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) reconheceu, em julgamen-
to, a existência do débito e fixou 
o prazo de um ano para que o 
Congresso Nacional cumpra a 
norma destinada a regulamentar 
aos Estados. Determinou tam-
bém que, ao final do prazo esta-
belecido, caso isso não ocorra, 
deverá o Tribunal de Contas da 
União (TCU) fixar o valor do mon-
tante total a ser transferido, além 
de calcular o valor das quotas.

Primeiro semestre 
 Em meio à agitação 

política nacional e à crise 
que assola os municípios 
pela carência de repas-
ses do governo federal, a 
ALMG manteve o ritmo de 
trabalho com a realização 
de debates e tramitação de 
projetos no primeiro semes-
tre. Entre as discussões que 
marcaram o período, estão a 
aprovação, em segundo 
turno, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Essa 
lei estabelece as metas e 
prioridades da administração 
pública Estadual e despesas 
correntes e de capital para o 
exercício de 2018, além da 
criação do fundo de incentivo 
e financiamento e o Plano 
Estadual de Cultura.

De janeiro ao início de 
julho, foram realizadas 388 
reuniões de comissões e 
89 audiências públicas. De 
acordo com o Andrada, “o 
primeiro semestre foi pro-
dutivo mesmo se conside-
rarmos o atual momento 
de turbulência na política 
nacional. O segundo será 
de muito trabalho”, garante 
o parlamentar.

Vice-presidente
da ALmg, deputado 
Lafayette Andrada,

destaca o repasse de
r$ 33,61 bilhões para

os municípios mineiros
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Presidente da Assembleia
recebe policiais militares

itaúna ganha representatividade na FmP

Presidente: Prefeito de Contagem – Alex de Freitas (PSDB)
Vice-presidente: Prefeito de Uberaba – Paulo Piau (PMDB)
Secretária: Prefeita de Vespasiano – Ilce Rocha (PSDB)
Segundo Secretário: Prefeito de Ipatinga – Sebastião Quintão (PMDB)
Tesoureiro: Prefeito de Teófilo Otoni – Daniel Sucupira (PT)
Segundo Tesoureiro: Prefeito de Juiz de Fora – Bruno Siqueira (PMDB)
Diretor de Relações Institucionais: Prefeito de Betim – Vittorio Medioli (PHS)
Diretor Executivo: Prefeito de Montes Claros – Humberto Souto (PPS)

Coordenadoria Regional do Centro-Oeste:
Prefeito de Itaúna – Neider Moreira (PSD) - Coordenadoria Regional do
Triângulo e Alto Paranaíba: Prefeito de Araguarí – Marcos Coelho (PMDB)
Coordenadoria Regional do Sul e Sudoeste:
Prefeito de Três Corações – Dr. Cláudio Pereira (PMDB)
Coordenadoria Regional Central Metropolitana de BH:
Prefeito de Nova Lima – Vitor Penido (DEM)
Coordenadoria Regional do Vale do Rio Doce:
Prefeito de Governador Valadares – André Merlo (PSDB)
Coordenadoria Regional do Vale do Aço:
Prefeito de Coronel Fabriciano – Marcos Vinicius (PSDB)
Coordenadoria Regional do Jequitinhonha e Mucuri:
Prefeito de Almenara – Ademir Gobira (PSD)
Coordenadoria Regional do Norte:
Prefeita de Pirapora – Marcela de Warmillon (PSD)
Coordenadoria Regional do Noroeste:
Prefeito de Unaí – José Gomes Branquinho (PSDB)
Coordenadoria Regional da Zona da Mata:
Prefeito de Cataguases – Willian Lobo (PSDB)

Itaúna ganhou mais voz junto 
ao governo de Minas com a posse 
da nova diretoria da Frente Mi-
neira de Prefeitos (FMP), órgão 
criado em 2003 para zelar pelos 
interesses dos municípios com 
mais de 35 mil habitantes. Neider 
Moreira foi eleito coordenador 
regional do Centro-Oeste, as-
sumindo papel de protagonismo 
na relação institucional entre os 
Executivos.

Neider reforçou em discurso 
a importância de reconstruir 
as pontes junto aos governos 
estadual e federal. “Conduzir a 
gestão regional de uma instituição 
consolidada como a FMP significa 

aproximar Itaúna das decisões 
políticas que transformam para 
melhor a vida de milhares de 
pessoas. O acesso privilegiado 
às informações e o contato direto 
com o governo contribui para a 
elaboração de ações estratégicas 
com foco em buscar investimen-
tos, garantir mais recursos para 
os municípios e assegurar repas-
ses importantes para ampliação 
de serviços”, analisou o prefeito.

“Na maioria das vezes, os 
municípios têm cobranças seme-
lhantes e podem alcançar, com 
mais eficiência, soluções inte-
gradas, de forma a contribuir 
com o desenvolvimento de toda 
a região. É por isso que Itaúna 
e todo o Centro-Oeste têm a 
ganhar com essa capacidade 
de articulação voltada para o 
crescimento e valorização das 
cidades”, afirmou.

O secretário de Estado de Cida-
des e Integração Regional, Carlos 
Murta, presente na solenidade de 
posse, destacou a importância da 
união entre os Municípios. Segundo 
ele, as dificuldades enfrentadas pe-
los prefeitos salientou a necessidade 
de o governo de Minas Gerais e os 
municípios se irmanarem para, jun-
tos, encontrar soluções para diminuir 
os efeitos da crise financeira que 
atinge o país.

A FMP congrega 86 municípios. O presidente da instituição será o prefeito de Contagem, Alex de Freitas. 
A nova diretoria tem mandato de 2 anos. Confira a relação completa dos eleitos:

Alex de Freitas é o
presidente da instituição

FM
P

Adalclever lopes com os oficiais

Gu
ilh

er
m

e 
D
ar

da
nh

an



E C O N O M I A44 EDIÇÃO DO BRASIL
15 a 22 de julho de 2017

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO - CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

diretor do instituto AquilA e Autor do liVro
“como GerenciAr e enFrentAr desAFios”

rAimundo Godoy

Veja no blog e na fanpage do

Alto Astral News

a cobertura completa do

feita por cláudio ramos

30º troféu tancredo neves

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), entidade que representa 
os setores de comércio e serviços da capital, 
entende que é uma conduta necessária a que foi 
adotada pelo prefeito Alexandre Kalil (PHS), que 
publicou em rede social o seguinte posicionamen-
to no dia 7 de julho: “Se não abrir a caixa-preta da 
BHTrans, ninguém mexe em preço de passagem. 
Azar da burocracia e dos empresários de ônibus”.

Para a CDL/BH a contratação de audi-
toria para análise das contas da BHTrans 
é extremamente importante, visto que 
Belo Horizonte tem uma das tarifas de 
ônibus mais caras entre todas as capitais 
brasileiras, fato que vai contra o objetivo 
de estimular o uso de transporte coletivo e 
melhorar o trânsito da Cidade. Além disso, 
a auditoria pode apontar oportunidades de 

melhorar a gestão dos recursos e sinalizar 
a necessidade de maior eficiência nos 
processos.

No último reajuste das tarifas, o impacto 
nas despesas das empresas empregadoras 
dos setores de comércio e serviços foi de 
R$ 15.122.274,44 de acordo com estudo 
da CDL/BH, sendo as micro e pequenas 
empresas as mais prejudicadas.

mercado de eventos continua aquecido

Ricardo Dias destaca que qualquer pessoa que queria realizar 
uma festa, mas que não tem experiência para fazê-la, deve procurar 
ajuda de um profissional da área. Ele destaca que, às vezes, quer 
se economizar, mas acaba gastando-se mais quando não se tem 
a orientação de um organizador.

Mesmo com a crise econômica 
pela qual o país passa, os brasilei-
ros não deixaram de comemorar os 
acontecimentos especiais de sua 
vida. Segundo pesquisa feita pelo 
Instituto Locomotiva, encomenda-
da pela Associação Brasileira de 
Eventos (Abrafesta), somente no 
ano passado, os gastos com even-
tos sociais somaram R$ 17 bilhões.

Esse resultado representa 
uma estabilidade do setor, que 
movimentou R$ 17,02 bilhões em 
2015 e R$ R$ 16,8 bilhões em 
2014.  “Houve um acréscimo no 
número de eventos, mas as pes-
soas estão fazendo festas mais 
enxutas e economizando bem 
mais”, constata o presidente da 
Abrafesta, Ricardo Dias. 

Dentre os eventos mais realiza-
dos pelos brasileiros, o casamento 
aparece em primeiro lugar, com 
mais de 1,1 milhão de cerimônias 
por ano e a região Sudeste lidera 
esse ranking, com crescimento de 
20% nos últimos 5 anos. 

A jornalista e publicitária Jeniffer 
Borges vai se casar em junho de 2018 
e conta que isso era o seu sonho de 
criança. “Planejei o meu casamento 
a minha vida toda! Mas o início dos 
preparativos começou quando fiquei 
noiva, em março do ano passado”. 

Ela diz que a cerimônia será 
para 180 pessoas e quer gastar no 
máximo R$ 30 mil. “Por ser publici-
tária, estou fazendo muitas coisas, 
como itens da decoração, convites, 
lembrancinhas, dentre outros”.  

Ela não dispensou a ajuda de 
uma assessoria especializada para 
organizar a festa, porém está sen-
tindo dificuldade em achar alguns 
itens que quer. “Sei exatamente o 
que desejo e acabo correndo atrás 
antes do cronograma, entretanto, 
não estou conseguindo encontrar 
profissionais fora do padrão. O 
mercado de casamento cresceu 
muito em BH e parece que todos 
seguem a mesma linha, desde o 
vestido da noiva até o laço do bem 
casado - que por acaso, vai ser 
substituído por brownies. Fui em 
nove casamentos este ano e todos 
tinham características em comum”.

ideia que deu certo 
O produtor Gabriel Chaves, 

que realiza várias festas em Ponte 
Nova, cidade localizada na Zona 
da Mata do Estado, conta que tudo 
começou com a comemoração do 
seu aniversário de 24 anos. Na 
ocasião, ele não mencionou do que 
se tratava o evento, apenas usou 
o apelido “Chapolin”. “No início, 
algumas pessoas confundiram se 
era um evento ou uma festa de 
aniversário, então expliquei que 
era as duas coisas. A partir disso, 
comecei a atuar no ramo”. 

Ele já organizou 14 eventos 
com a marca “Chapolin” que 
contaram com a presença de 350 
a mil pessoas. As festas variam 

de bloco de Carnaval, cervejada, 
quadrilha e campanhas sociais. 
“Há eventos que demoram cerca 
de 2 meses para serem planeja-
dos, pois é preciso retirar alvará 
e de autorização de diversos 
órgãos”. 

Chaves diz que as festas ficam 
entre R$ 1 mil a R$ 15 mil e que 
esse valor depende do evento que 
se quer organizar. Por exemplo, 
se for o aniversário, que envolve 
banda, aluguel do espaço, bebidas, 
divulgação e taxas, as despesas 
ficam mais caras. Agora, se é algo 
menor, realizado com intuito de 
fortalecer o bloco, o preço cai. “Até 
agora, o único lucro que tive foi a 
satisfação de ver meus amigos 
felizes e unidos”, finaliza.

Quadrilha organizada por gabriel chaves
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comemorações movimentaram r$ 17 bilhões em 2016

Loraynne Araujo

CDL/BH apoia atitude de Alexandre
Kalil sobre auditoria na BHTrans
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ayPolítica em sabará
Ainda com relação à crise institucional de Brasília. O prefeito 

de Sabará, ex-deputado e vice-presidente Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Wander Borges (PSB), considera que 
o brasileiro está aprendendo a conviver com a caótica situa-
ção política, sem muita interferência no segmento econômico 
que, apesar dos pesares, continua dando sinais de vitalidade, 
comenta o prefeito. 

crise compartilhada
Tantos são os palpites sobre os problemas em andamento 

em Brasília, que o ex-deputado e advogado Airton Soares, de 
São Paulo, comentou o seguinte: “A situação é tão esdrúxula 
que o PSDB está compartilhando de uma crise que não é dele, 
e sim do PMDB”.

sucessão estadual
Ninguém sabe de onde surgiu a informação de que o 

empresário Salim Mattar teria interesse em se candidatar ao 
governo de Minas. Só para os menos avisados, há muito tempo, 
a Localiza, empresa da família, passou a ser administrada por 
Eugênio Mattar, irmão de Salim. Ou seja, o pretenso candidato 
ao governo de Minas é, como dizem na porta do Café Nice, 
um aposentado de luxo. 

tucanos x peemedebistas
Do alto de seu prestígio como comentarista de TV, o jorna-

lista Gerson Camarotti lembrou: “O PSDB está espreitando 
o presidente Michel Temer (PMDB), mas esquece que o seu 
líder, o senador mineiro Aécio Neves, também está no olho 
do furacão”. Para o comunicador, tudo tem de ser muito bem 
alinhado, pois senão, o PMDB pode partir para retaliação contra 
o político mineiro.

maia x temer
Em Brasília, a imprensa calcula o seguinte: o mercado fi-

nanceiro, com todo o seu poderio nacional, já está esquecendo 
a era do presidente Michel Temer (PMDB) para apostar na 
possível administração de Rodrigo Maia (DEM). Êta empre-
sários pragmáticos. Santo Deus!

Política estadual
Apesar da crise política nacional, o deputado mineiro An-

selmo Domingos, presidente estadual do PTC, está otimista. 
Tanto que decidiu promover vários encontros regionais, já de 
olho no pleito de 2018.

conciliação no PmDb
O PMDB mineiro, como se sabe, está dividido entre as lide-

ranças do vice-governador Antônio Andrade e o presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes. Agora, eles podem caminhar 
para uma conciliação. Trata-se de um aceno do Palácio da 
Liberdade, indicando a pretensão do governador Fernando 
pimentel (PT) em ser candidato a reeleição, porém, abrindo 
espaço para os peemedebistas, a quem caberia indicar de novo 
o cargo de vice-governador e uma vaga para o Senado. Parece 
que a situação se resolveria por aí, comenta um matemático 
da política mineira.

sávio ficou no governo
No início deste ano, o deputado do PMDB, Sávio Souza 

Cruz, atualmente secretário de Estado da Saúde, mandou 
avisar a alguns correligionários que sua permanência no cargo 
se estenderia até junho. Mas, fontes palacianas garantem que 
ele tem refletido sobre essa decisão, podendo permanecer por 
tempo indeterminado. É esperar para ver.

como gerenciar e enfrentar desafios
Um líder fraco e sem capacidade para 

identificar os sinais de problemas financeiros 
na empresa é uma das causas da falência de 
diversos negócios. Conforme dados da Boa 
Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito 
(SCPC), o volume de empresas que fecharam 
as portas cresceu 11,5%, nos últimos 12 meses. 
O resultado das operações financeiras e seu 
respectivo impacto na disponibilidade do caixa é 
mais um aspecto que compromete diretamente 
a perenidade da empresa. O caixa é um impor-
tante indicador e muitos líderes não percebem 
esse fato como mais um sinal de falência.

A empresa começa a perder espaço para 
a concorrência à medida que os líderes não 
estabelecem uma política comercial clara e 
desafiadora, desprezando o cenário de atu-
ação do setor. A falta de definição, ambições 
e conhecimento adequado do valor agregado 
(receitas e custos) dos produtos e serviços 
comprometem os resultados. Quando o 
líder não observa seu campo de atuação, 
as vendas caem e os concorrentes tomam 
o mercado e, uma empresa sem clientes, 
não consegue honrar seus compromissos. 
Paulatinamente, diretor e marca perdem 
credibilidade e reputação.

Já vai longe o tempo em que o gestor 
administrava confiando somente na própria 
intuição e em resultados anteriores. A queda 
nas vendas, o aumento exagerado dos custos, 
os produtos e os serviços pouco atrativos e 

finalmente, um saldo de caixa negativo são 
fatores que decretam a falência de qualquer 
tipo de negócio.

O crescimento da quebradeira não pode 
ser diretamente ligado ao atual desaque-
cimento econômico. É claro que, durante 
qualquer processo de crise externa, toda 
empresa do setor pode ser diretamente afe-
tada. Contudo, quem tem «lastro», oxigênio 
e liquidez financeira, sobrevive. As empresas 
com liquidez financeira investem durante esse 
período em novas tecnologias, processos e 
treinamentos. As crises passam.

A falta de disciplina do líder para adminis-
trar e não escutar a voz dos clientes são situa-
ções comprometedoras em qualquer cotidiano 
empresarial. Em momentos críticos, deve-se 
agir rápido e não ficar protelando. Uma gestão 
eficaz requer sempre um olhar externo e impar-
cial para criticar e orientar o plano do negócio. 

A recomendação é que, ao pensar num 
negócio deve-se sempre elaborar  planos A e 
B. Qualquer empresa com um Plano A, elabo-
rado inadequadamente, pode falir ou enfrentar 
muitos problemas diante de qualquer situação 
de grandes dificuldades.  A falta de um plano 
alternativo poderá decretar o fim do negócio. 
Vale lembrar que em situações de crises, os 
problemas são os mesmos, tanto para a pe-
quena, quanto média e/ou grande empresa. 
As diferenças estão nas dimensões e valores, 
alterando a forma de atuação.

No caso das pequenas e médias em-
presas, o que acontece é que o dono, em 
função de seu conhecimento, atua em to-
das as frentes, sempre apagando incêndios 
e acaba saindo da estratégia para a ope-
ração. Nas grandes empresas, em geral, 
existe um organograma com funções bem 
definidas e, normalmente, um plano es-
tratégico, normas e procedimentos. Os 
problemas são enfrentados pelas áreas e 
diretorias correspondentes e a dificuldade 
fica em perder foco e energia por equipes 
que não se comunicam adequadamente.

Em mais de 30 anos como consultor, 
convivi com centenas de líderes e em-
presas passando por essas situações. 
O futuro não tem lugar marcado para 
ninguém. O sucesso é um ciclo contínuo 
e para ser sustentável, a empresa precisa 
inovar sempre em busca da sua vantagem 
competitiva no mercado em que atua. 
Liderança requer paixão, emoção e força 
de trabalho. É preciso enxergar o que os 
outros não veem. Empreender não é difícil. 
Empreender e ter sucesso, sim, é muito 
difícil. O líder deve ter conhecimento sobre 
sua cadeia de valor, manter um eficiente 
trabalho de equipe e acompanhar a con-
tribuição dos processos para identificar 
os gargalos e restrições. O fato é que não 
existe um negócio bom ou ruim, mas uma 
empresa bem ou mal administrada. 
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Ariane braga

Todo mineiro sabe que o diálogo é mais forte que o aço. A nossa Assembleia Legislativa é a prova 
viva disso. Aqui, os representantes do povo debatem ideias e consultam a população para criar leis 
que defendam o interesse de Minas e dos mineiros. Participe! É com você que a Assembleia se torna, 
cada vez mais, o poder e a voz do cidadão. almg.gov.br

cresce demanda pelo transporte rodoviário

trajeto: BH para rJ
tempo: 1h15min

Valor médio: r$ 466
(sem tAXA de desPAcHo)

trajeto: BH para rJ
tempo: 6h a 7h30

Valor médio: r$ 155 (leito)

tempo x custos

Fizemos uma simulação para comparar os dois meios de transporte.

Os brasileiros têm avaliado 
melhor seu meio de trans-
porte na hora de viajar, 
uns por opção e outros 

devido à crise econômica aliada 
as mudanças nas diretrizes das 
companhias áreas. Segundo le-
vantamento do ClickBus, a venda 
online de passagens rodoviárias 
aumentou 40% neste mês de férias 
em relação ao mesmo período no 
ano passado.

De acordo com o estudo, os 
principais destinos são: São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo 
Horizonte e Salvador. A pesquisa 
aponta que, além das folgas es-
colares, quando as famílias saem 
em férias, esse movimento também 
é ocasionado pelo recesso das 
universidades, quando alunos 
que saíram de suas cidades para 
estudar retornam para suas casas, 
aumentando ainda mais o fluxo de 
pessoas nas rodoviárias.

De acordo com a pesquisa, em 
2016, foram transportados 160 mi-
lhões de passageiros para mais de 
4.600 destinos brasileiros, totalizando 
7,9 milhões de passagens vendidas 
online, com faturamento de R$ 743 
milhões, cerca de 5% de todo setor.

O co-CEO e fundador da Cli-
ckBus, Cesário Martins, destaca 
que o mercado rodoviário online 
vem crescendo devido a inúmeros 
motivos. “A praticidade de comprar, 
a comodidade tecnológica e, claro, a 
modernização das empresas rodovi-
árias em seus ônibus: wi-fi, poltronas 
mais confortáveis e espaçosas e, 
em algumas, até serviço de bordo é 
oferecido. Com isso, as pessoas já 
acostumadas com o aéreo encon-
tram mais facilidade para migrarem 
para o rodoviário não só por conta 
da crise, mas também porque esse 
transporte é muito mais conveniente 
no quesito burocracia e facilidade”.  

consumidor
Desde abril, a Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac) permite a 
cobrança pelo despacho de baga-
gens pelas companhias aéreas que 
cobram a tarifa adicional de R$ 30 a 
R$ 260. Algumas empresas de avia-
ção já definiram regras e vão cobrar 
por bagagem de mão, incluído no 
valor da passagem o despacho de 
malas até 23kg, outras terão opções 
de passagens com direito a apenas 
a bolsas e mochilas. Essa medida 
foi adotada para que as empresas 
possam oferecer passagens mais 
baratas, no entanto, nem sempre a 
conta é vantajosa. 

Em contrapartida, para quem 
tem preferência por ônibus, o 
transporte oferece gratuidade 
do despacho de duas malas de 
até 30 kg. Martins destaca que 
o mercado rodoviário tem se 
tornado mais atraente para o 
cliente e para o turismo no geral. 
“As rodoviárias são mais bem 
localizadas, o que reduz o tempo 
e, às vezes, até o custo de loco-
moção. A antecedência exigida 
para embarcar no avião somada 
ao tempo de locomoção, muitas 
vezes, igualam-se ao tempo de 
viagem de ônibus. Algumas rotas 
importantes do turismo brasileiro 
ou dentro de Estados, nem ofere-
cem voos diretos, compensando 
ainda mais viajar de ônibus”.

Perfil 
A organização também 

realizou um estudo sobre o 
perfil dos usuários do trans-
porte rodoviário brasileiro e 
segundo os dados, a maioria 
dos viajantes são mulheres, 
representando 54% do mon-
tante; 60% tem entre 18 e 34 
anos e, em sua maior parte, 
viajam sozinhos.

na estrada
O feriado de Corpus 

Christi movimentou as rodo-
viárias brasileiras. Segundo 
levantamento da ClickBus, 
houve um aumento de 25% 
em relação ao mesmo fe-
riado do ano passado. As 
regiões com mais viajantes 
foram a Sudeste (67,9%), Sul 
(15,8%), Nordeste (10,75%), 
Centro-Oeste (6,74%) e Nor-
te (0,33%). Já os principais 
destinos na data foram São 
Paulo - Tietê e Barra Funda 
(14,5%), Rio de Janeiro 
(12,42%), Curitiba (4,56%) 
e Belo Horizonte (3,96%).

ideia e ascensão
Martins salienta que o setor ro-

doviário é um gigante do segmento 
de turismo, contudo diz, que é 
pouco explorado e como consequ-
ência a questão tecnológica acabou 
sendo esquecida no ramo até 2013. 
“A maioria dos investimentos no tu-

Os valores para o trans-
porte rodoviário são mais em 
conta, entretanto, o consu-
midor deve avaliar o tempo 
do trajeto, em alguns casos, 
as horas de viagem podem 
implicar no objetivo da pes-

soa – pois em determinadas 
situações – tempo é dinheiro. 

Mas, outro fator que deve 
ser levado em consideração 
é o trajeto até o aeroporto, 
pois dependendo da loca-
lização, essa locomoção é 

mais demorada do que a 
viagem de avião, um exemplo 
é o aeroporto de Confins que 
está há 38 Km do Centro da 
capital, adicionando cerca de 
mais 1 hora no tempo médio 
de viagem.

rismo brasileiro são feitos visando o 
aéreo e o setor hoteleiro, enquanto 
o rodoviário oferece mais de 4.600 
destinos, quase 200 viações e mais 
de 100 mil rotas. Ou seja, o modal 
mais democrático no turismo brasi-
leiro não vinha recebendo atenção 
e, por isso, criamos a ClickBus há 
4 anos”.

A venda online de
passagens rodoviárias
aumentou 40% neste

mês de férias em relação
ao mesmo período

no ano passado

“O mercado
rodoviário online

vem crescendo por
inúmeros motivos”
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O jornal edição do brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. Utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPAtinGA
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

Juiz de ForA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

montes clAros

uBerlândiA

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

ouro Preto

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

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

Belo Horizonte

BH Convention & Visitors Bureau

Arraial de BH: a melhor e maior
festa junina do centro sul do brasil

Ganhando status de produto 
turístico, as festas juninas movimen-
tam o turismo doméstico no Brasil e 
geram emprego e renda nas metró-
poles e pequenas cidades. Em Minas, 
as festas se espalham por todas as 
regiões do Estado. São folias tradi-
cionais, preservação da cultura local, 
com danças, pau-de-sebo, quadrilha, 
além de comidas e bebidas típicas. 
A movimentação é grande não só 
em segmentos mais óbvios, como 
hotelaria, alimentação fora do lar e 
artesanato, como também entre as 
quituteiras, costureiras e as famílias 
que recebem os visitantes.

A 39ª edição do Arraial de Belo 
Horizonte, o maior evento junino já 
realizado na capital, teve no período 
de um mês 242 festas públicas e pri-
vadas, espalhadas pelos bairros de 
todas as regionais da cidade. Foram 
festivais gastronômicos, festas nas 
escolas, clubes, igrejas e ruas, ofici-
nas com artesãos, cortejo junino, blitz 
com grupos festeiros e o Concurso 
de Quadrilhas.

Em clima de animação, as qua-
drilhas do Grupo Especial e do Grupo 
Municipal Especial encantaram. Ao fi-
nal das apresentações, a agremiação 
Pequizá, de Montes Claros, sagrou-
-se campeã do Grupo Estadual, em 
uma disputa acirrada com a Nova 
Geração da cidade de Sabará. A 
campeã do grupo Municipal Especial 
foi a São Gererê. Foram cinco os 
quesitos avaliados: casal de noivos, 
marcador, coreografia, caracteriza-
ção e conjunto. E os jurados tiveram 
dificuldade, pois todas estavam com 
muita qualidade e animação. Houve 
a Blitz Junina, uma jardineira que 
rodava a cidade levando quadrilhas 
para apresentações em pontos turís-
ticos da capital.

 Belo Horizonte se consolida 
como uma cidade que realiza grandes 
eventos com qualidade. Apesar de já 
ser uma tradição, agora somos reco-
nhecidos como o melhor festejo junino 
do Sul e do Sudeste e temos potencial 
para atrair ainda mais turistas nos 
próximos anos. Este é o grande 
desafio de toda a Cadeia Produtiva 
do Turismo: maior fluxo turístico de 
qualidade estadual e nacional. As 
quadrilhas juninas são importantes 
para o resgate da mineiridade. No dia 
9 de julho, foram 30 mil pessoas no 
show final com o cantor Michel Teló. 

Iniciado no dia 9 de junho, com 
o Esquentão, que transformou a 
capital em um verdadeiro caminho 
da roça, com forró, bandeirolas e 
barraquinhas com quentão, canjica, 
milho-verde, doces e várias outras 
delícias. Há uma nova roupagem 
para potencializar tudo aquilo que 
tem sido feito ao longo de quase 4 
décadas, unindo cada região da cida-
de em um só clima. Assim, o destino 
BH projetou-se para o Brasil e para 
o mundo, ganhando excelente visibi-
lidade em todas as mídias. Contem-
plado no Edital de Festejos Juninos, 
lançado pelo Ministério do Turismo e 
pela Embratur, o município ficou entre 
os cinco maiores destinos turístico 
no período, envolvido em ações de 
promoção, divulgação e apoio à co-
mercialização. Foram investidos R$ 
1,5 milhão, 50% a mais do que em 
2016 e, com isso, foi conquistada a 
integração de todas as festividades.

Com toda a Cadeia Produtiva do 
Turismo envolvida num trabalho con-
junto – hotéis, bares, restaurantes, 
lojas, farmácias, postos de gasolina, 
supermercados, com uma decoração 
alusiva -, pode-se dar luz à ideia de 
que todos os turistas que chegassem 

à cidade saberiam da programação 
e que a cidade estava em festa. E 
essa atmosfera foi percebida por 
toda a parte. Por meio do aplicativo, 
gratuito para iOS e Google Play, o 
usuário pode se informar sobre todos 
os eventos no período junino. 

Aconteceu também um press 
trip durante o evento, com a visita 
de jornalistas de todo o país. Trans-
missões ao vivo nas mídias sociais. 
Receptivos oficiais: Primotur Recep-
tivo, Experience Infinity, A1 Turismo 
e D’Minas Turismo. Hotéis Oficiais: 
Ouro Minas, BH Othon Palace, In-
tercity Raja e Nobile Inn Pampulha. 
Todos eles receberam visitantes do 
interior, o que gerou renda e novos 
negócios.

As festas juninas impulsiona-
ram as vendas no comércio, com 
aumentos de 30%, impulsionadas 
pelos artigos típicos da época. Entre 
os produtos, temos bandeirinhas, 
lanternas, guirlandas, painéis de 
santos, chapéus, espantalhos, penei-
ras, balaios, estalinhos etc. Entre os 
alimentos, pipoca doce, canjica, pé 
de moleque, milho, bolinho de feijão, 
paçoquinha, caldos etc.

Em BH, o segmento da moda 
fez um belo Mastro de São João, 
que foi colocado e erguido na Mostra 
Modernos Eternos. Essas iniciativas 
dos diversos setores produtivos 
ajudaram no envolvimento de toda a 
cidade para o Arraial.

Depois da bem-sucedida experi-
ência do Carnaval, o Arraial de Belo 
Horizonte contagiou a população e 
os turistas que estiveram aqui, além 
de atrair a mídia nacional. Ganha-
mos mais um grande evento para 
a cidade, em mais um belo trabalho 
da Belotur e sua equipe, e apoio de 
órgãos do poder público municipal.

35 Anos do ediÇÃo do BrAsil

R$ 30 bilhões foi o déficit público do 
mês de maio, ou seja, foi o que faltou para 
fechar as contas do governo, entre receita e 
despesas. Mesmo assim, ninguém quer se 
adequar a gastar menos nos vários setores 
governamentais.

16 de julho, Dia de Minas, instituído por 
obra e graça do grande Roque Camêlo, um 
marianense, que deixou saudades em todos 
nós. Por isso, neste domingo, a capital de 
Minas se transfere, simbolicamente, para a 
primeira vila e cidade de Minas.  

A Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel) 
tem nova diretora executiva. Luciana Do-
mingues substitui Lucas Pêgo, que assume 
a diretoria de desenvolvimento da Abrasel 
Nacional.

Antônio mota, marco Aurélio machado e Dolor santos durante a solenidade

Júlia, doorgal Andrada, desembargador doorgal Andrada,
cristina Andrada, Amália Andrada e Daniel Palhares

domingo, dia 16 de julho
Dia de Minas e do comerciante 
Aniversário do radialista Pedro Luiz Rodrigues
Deputado Laudivio Carvalho 
Jorge Trindade

segunda-feira, 17
Ludmila Carneiro 
Dr. Rodrigo Lima 
Breno Lucas

terça-feira, 18
Ex-ministro Paulo Hadad
Renato - Café Nice
Zé Carlos Amaral 

quarta-feira, 19
Ex-deputada Vera Coutinho 
Artur Viana Neto 
Coronel Valério Lage 
Vicente Sandim - Santa Luzia 

quinta-feira, 20
Sra. Selma Campos - mulher de Maurício Campos 
Senhora Vânia Cota Arnaldo 
João Lúcio Ferreira - Café Palhares
Chiquinho de Oliveira 

sexta-feira, 21
Dr. Obregon Gonçalves 
América lazzaroti
Sra. Nara Glenda de Araújo Feraz
Luiz Fernando - Café Palhares

sábado, 22  
Dr. Ricardo Yuri
Maria de Lourdes Teixeira 
Henrique Robert

ALGuEM SE LEMBRA DELE? - Falo do 
ex-procurador-geral da República Aristides Junqueira, 
que foi o grande arauto do Ministério Público, quando 
o presidente da República era Fernando Collor de 
Melo. Ele ofereceu várias denúncias contra Collor ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). Houve o julgamento 
político do presidente por meio do Congresso e antes 
que o Senado tomasse a decisão de impedi-lo, o 
próprio Collor renunciou à presidência. Mesmo assim, 
ficou 8 anos sem disputar eleições. Mas, no STF con-
seguiu se defender de todos os processos e não foi 
apenado, porque o procurador denunciou, porém, não 
apresentou provas. Pode acontecer a mesma coisa 
com o presidente Temer (PMDB). Ele pode perder o 
mandato, pois seu julgamento será político, apesar 
das denúncias formais do Ministério Público a partir 
do procurador-geral da República Rodrigo Janot. Mas 
e as provas? Infelizmente, até agora, só existe dela-
ção. Na gíria policial “armaram uma casa de caboclo 
pra ele”, quando ele recebeu o empresário Joesley 
Batista, no Palácio do Jaburu e sem testemunhas. 
No caso de Aristides Junqueira, ele chegou até a ser 

consultado para ser o vice de Lula. Depois caiu no 
esquecimento do povo. 

SuCESSO DA piF-pAF. Esta empresa mineira 
teve seu faturamento acrescido em 42% nos últimos 
meses, depois do aporte de R$ 20 milhões na moder-
nização de suas plantas no Estado no processamento 
de aves, suínos, massas e vegetais. Os cortes de 
frango foram os destaques das últimas exportações 
da PIF-PAF que tem, hoje, 4,5% do mercado brasileiro. 

NEWTON CARDOSO - Newtão, como é conhe-
cido em Minas, concedeu uma entrevista a repórter 
Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia, na qual reafirmou o 
desejo do PMDB de Minas ter candidato à governança 
do Estado. Ele foi mais além e disse que o PMDB 
mineiro está enxuto, sem qualquer tipo de mácula 
e que o certo seria o PT se aliar ao PMDB e entrar 
com o vice. Para ele, o único que se salva no PSDB 
é o senador Antonio Anastasia - “homem preparado e 
honesto”. Newtão disse também que o senador Aécio 
Neves, já se acabou como político em Minas. 

CiENTiSTAS pOLÍTiCOS - Nenhum deles têm 
acertado alguma coisa nos últimos tempos. Tenho 
acompanhado suas entrevistas. Praticamente 
todos admitiram que a reforma trabalhista não 
passaria no Senado e ela foi aprovada. Acham 
também que Temer (PMDB) não chega ao final 
do mandato. 

A ADMiNiSTRAÇÃO pÚBLiCA tem buscado 
diminuir na vida do cidadão o impacto da burocra-
cia que, segundo o velho dito popular, nada faz e 
impede tudo. Instituiu-se em nossa Capital o BH 
Resolve, Central de Atendimento Presencial da 
Prefeitura de Belo Horizonte para, também como 
ferramenta de combate à burocracia, melhorar o 
atendimento integrado aos usuários do serviço 
público. Maria Aparecida Luiz - Cida - Servidora 
Pública com 40 anos, personifica, na Secretaria 
de Finanças do Programa, no atendimento diário, 
o espírio da qualidade desse combate à burocracia, 
pela dedicação, eficiência e presteza no trato com 
o cidadão usuário.
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Daniel Amaro

FIsIOTErAPEUTA
carolina@carolinalara.com.br

Fábio AkiyAmA
ProGrAmAÇÃo cinemArK

BH SHOppiNG (13/07/2017 A 19/07/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 21:20 (todos os dias, exceto qua)

1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 3D 15:20 - 18:20 (todos os dias, exceto qua) 15:20 (qua)

1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 12:15 (todos os dias)

2 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D XD DBOX 11:20 - 14:25 - 17:20 - 20:20 (todos os dias)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D DBOX 15:50 - 21:50 (todos os dias)

3 Carros 3 - LiVRE DuB 3D DBOX 13:10 - 19:15 (todos os dias)

4 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:00 - 16:05 - 18:40 - 21:35 (todos os dias, exceto qua)  
13:00 - 16:05 (qua)

4 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 19:00 - 22:25 (qua)

5 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 14:50 - 17:15 - 19:30 - 22:00 (todos os dias)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 15:00 - 17:40 - 20:00 (todos os dias)

6 Meus 15 Anos - 10 anos ORi 12:30 (todos os dias)

7 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:05 - 16:00 - 18:30 - 20:50 (seg a sex) 
10:50 - 13:05 - 16:00 - 18:30 (sáb/dom)

7 O Círculo - 12 anos LEG 20:50 (sex a dom)

8 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 11:40 - 14:20 - 17:50 - 20:30 (todos os dias)

9 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 16:20 - 22:20 (todos os dias)

9 Carros 3 - LiVRE DuB 13:40 - 19:45 (todos os dias)

9 Meus 15 Anos - 10 anos ORi 11:05 (sáb/dom)

10 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 19:00 - 22:30 (dom a qui) 22:30 (sex/sáb)

10 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 14:00 - 16:40 (todos os dias)

10 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 19:00 (sex/sáb)

páTiO SAVASSi (13/07/2017 A 19/07/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 18:20 - 21:30 (todos os dias)

1 Carros 3 - LiVRE DuB 15:30 (todos os dias)

1 O Círculo - 12 anos LEG 13:00 (todos os dias)

2 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 16:20 - 18:30 - 21:00 (todos os dias, exceto qua) 16:20 (qua)

2 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias) **11:40 (sáb/dom, horário extra)

2 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D 19:00 - 22:20 (qua)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 3D 13:10 - 16:10 - 19:10 (todos os dias) **22:10 (sáb/dom, horário extra) 

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 22:10 (seg a sex)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 14:40 - 17:40 - 20:40 (todos os dias) **11:30 (sáb/dom, horário extra)

5 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:00 - 14:30 - 17:30 - 20:20 (todos os dias) 
**23:10 (sáb, horário extra)

6 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 13:30 - 16:00 - 18:50 - 21:20 (todos os dias) 
**11:00 (sáb, horário extra)

7 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 12:20 - 15:00 - 17:10 - 19:40 (todos os dias, exceto ter) 
17:10 - 19:40 (ter)

7 O Círculo - 12 anos LEG 22:00 (todos os dias)

7 O Círculo - CM 12 anos LEG 14:10 (ter)

8 Mulher Maravilha - 12 anos LEG 20:50 ( dom a qui) 23:30 (sáb)

8 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40 - 15:50 - 18:10 (todos os dias)

8 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 20:50 (sex/sáb)

DiAMOND MALL (13/07/2017 A 19/07/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 18:30 - 21:55 (todos os dias)

1 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 13:00 - 16:00 (todos os dias)

2 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE LEG 3D 17:05 - 21:40 (todos os dias)

2 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:20 - 19:20 (todos os dias)

3 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 16:40 - 22:10 (todos os dias)

3 Carros 3 - LiVRE DuB 13:40 - 19:35 (todos os dias)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 18:00 - 21:20 (todos os dias)

4 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos DuB 12:00 - 15:00 (todos os dias)

5 Carros 3 - LiVRE DuB 3D 12:10 - 14:40 - 17:20 - 20:00 (todos os dias)

6 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 16:20 - 18:50 - 21:00 (todos os dias, exceto qua) 16:30 (qua)

6 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias)

6 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 3D  19:00 - 22:10 (qua)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

O clima tem grande influência 
sobre nosso corpo. Assim como 
utilizamos diferentes temperatu-
ras de forma terapêutica, a varia-
ção no tempo influencia todo o 
nosso organismo, inclusive agra-
var o quadro de dores crônicas, 
como aquelas que acometem o 
joelho e a coluna, que aumentam 
consideravelmente.

A baixa temperatura conse-
gue alterar a nossa capacidade 
de lidar com a dor, mudando a 
percepção dos nossos nervos, 
fazendo com que enviem a infor-
mação do incômodo para o nos-
so cérebro com maior facilidade. 
Outro ponto agravante: ocorre 
a alteração da rigidez do nosso 
corpo, o que é uma porta aberta 
para qualquer probleminha se 
tornar um “problemão”.

Para se ter uma ideia deste 
quadro, como o frio altera, inclu-
sive, a pressão atmosférica e 
a porcentagem de umidade no 
ar, essa diferença faz com que 
o organismo reaja com dores e 
aumente a sensação de rigidez 
muscular. A baixa temperatura 
também altera a sensibilidade, 
então qualquer desconforto, já se 
torna algo mais insistente.

Porém, há quem consiga se 
manter longe desses desconfor-
tos. Basta observarmos os atletas. 
Esse público possui uma estrutura 
melhor preparada para lidar com 
o frio e situações adversas, até 
porque eles sempre se aquecem 
bem antes da atividade física, além 
dos exercícios frequentes.

Idosos e crianças sofrem 
mais com a variação da tempe-

ratura, porque o corpo deles já 
tem uma fragilidade e uma certa 
rigidez. No caso das gestantes, a 
sensibilidade frente ao frio pode 
variar mas se a futura mamãe 
faz atividade física, pode sofrer 
menos nessa época do ano.

A microfisioterapia, terapia 
que estimula a autocura por 
meio do toque, pode ajudar a 
diminuir o problema porque ajuda 
a manter a vitalidade dos tecidos 
e o movimento e ritmo vital deles. 
O que acaba evitando com que 
essa rigidez altere o seu desem-
penho e agrave os sintomas que 
essa falta de vitalidade pode 
trazer. A técnica pode trabalhar 
de maneira preventiva impedindo 
com que qualquer fragilidade 
desses tecidos virem sintomas 
ou doenças.

saiba quais são as doenças típicas
do inverno e como se proteger

A estação mudou e o clima tende a fi-
car mais seco e com baixas tempe-
raturas. É justamente nesse tempo 
frio em que as pessoas acabam se 

aglomerando em ambientes mais fechados, 
com portas e janelas trancadas e pouca ven-
tilação. No entanto, locais assim favorecem 
a proliferação de vírus e bactérias. Nessa 
época do ano aparecem as doenças típicas 
do inverno como gripe, resfriado, crises de 
asma, e as popularmente conhecidas como 
“ites”: rinite, sinusite e otite. As crianças e 
idosos são os que mais sofrem, mas existem 
alguns cuidados para prevenir e minimizar 
os efeitos dessas patologias.

De acordo com o médico Jairo de 
Barros, do Inst i tuto Brasi l iense de 
Otorrinolaringologia, essas doenças 
são mais propensas durante o inverno, 
pois o vírus é transmitido com mais 
facilidade. “Em lugares fechados, uma 
pessoa com uma gripe ou resfriado que 
tossir ou espirrar, acaba espalhando 
para as pessoas que estão em volta 
gotículas cheias de vírus. O recomen-
dado é colocar um lenço na boca e nariz 
ou cobrir a boca com o dorso do braço. 
Isso ajuda a evitar a propagação”. Ele 
afirma que, por causa dessas patologias 
da estação mais fria do ano, aumenta 
a incidência de internações e consultas 
nos prontos socorros em torno de 25 
a 30%.

Jairo explica que o resfriado é causado, 
principalmente, por dois vírus que são o 
rinovírus e adenovírus e têm sintomas como 
febre baixa, nariz entupido, coriza e dor no 
corpo leve. Geralmente tem duração de cer-
ca de 7 dias, sendo que os sinais de tosse 
e obstrução nasal podem persistir por até 
14 dias. Já na gripe são quase os mesmos 
sintomas, porém mais grave. “É uma doença 
séria e pode até matar. Ela é causada pelo 
vírus da influenza e, ao contrário do resfriado, 
tem prevenção. Então é muito importante a 
vacinação, principalmente, em crianças e 
idosos”.

Ele recomenda aos pais que, quando a 
criança tiver febre baixa e o nariz começa 
a escorrer, espere uns 3 dias. Se depois 
desse tempo não houver melhora, deve 
se procurar um pediatra ou um otorrino. 
“Nunca é bom ir até o pronto socorro no 
primeiro sintoma, porque muitas vezes é um 
resfriado simples e que vai melhorar sozi-
nho. Quando se vai em um pronto socorro 
lotado, a criança que estava com uma coisa 
leve, pode até voltar com algo mais grave”. 
Nos dois casos, o médico aconselha estar 
sempre com as mãos higienizadas e manter 
uma boa hidratação, seja com água, suco 
natural ou frutas que tenham muito líquido 
como melancia, melão e maçã.

Depois de uma gripe ou resfriado pode 
surgir uma otite. Jairo esclarece que o 
principal sintoma é a dor de ouvido. “Isso 
acontece porque a mucosa que reveste o 
ouvido por dentro é a mesma que reveste 
o nariz. Então, se o nariz está obstruído, 
provavelmente a tuba auditiva está com 
seu funcionamento prejudicado, fazendo 
com que se acumule secreção”.

Também nessa estação do ano, aumen-
tam os casos de rinite e sinusite. “O inverno 
é uma época mais seca e as partículas de 
poeira, mofo e ácaros, ficam mais tempo 
expostas no ar. A rinite é uma inflamação 
na mucosa do nariz, caracterizada por 
congestão e obstrução nasal. A sinusite é 
quando acumula secreção nos seios da face 
e pode ocorrer um inchaço. Muitas vezes 
é necessário usar um antibiótico. Nos dois 
casos é preciso procurar um médico e é 
sempre bom lavar o nariz com soro”.

O médico salienta que nos meses de in-
verno também agravam as crises de asma. 
“Os sintomas dessa doença são falta de 
ar, tosse e chiado no peito. Muitas vezes, 
a gripe e rinite podem desencadear crises 
de asma. É importante, principalmente, os 
asmáticos procurar ajuda médica logo no 
início do sintoma para não agravar”.

em casos de gripe ou resfriado, médico recomenda estar sempre
com as mãos higienizadas e manter uma boa hidratação
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“As crianças e idosos são os que
mais sofrem, mas existem

alguns cuidados para prevenir e
minimizar os efeitos dessas patologias”

Prefeitura de JF lança
“Projeto Aedes do Bem”

Pioneirismo e inovação. Juiz de Fora sai 
na frente no combate ao mosquito Aedes 
aegypti ao lançar a implantação do Projeto 
Aedes do Bem. Com isso, a Prefeitura de 
Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Saú-
de, torna-se a segunda cidade do Brasil e a 
primeira de Minas a utilizar esta tecnologia, 
que intensificará o combate ao mosquito 
transmissor de doenças como dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela urbana.

O projeto é uma parceria com a empre-
sa Oxitec do Brasil, que criou um Aedes ae-
gypti geneticamente modificado, conhecido 
popularmente como Aedes do Bem, e já 
implantou o projeto nas Ilhas Cayman e no 
Panamá, e, no Brasil, em Piracicaba (SP), 
depois de testá-lo em bairros nas cidades 
de Jacobina e Juazeiro, na Bahia. A redu-
ção na quantidade do mosquito selvagem 
chegou a 99% em uma das localidades 
de Juazeiro.

O prefeito Bruno Siqueira (PMDB), 
presente no lançamento, manifestou sua 
decisão de realizar trabalhos contínuos de 
combate ao mosquito para evitar que novas 
epidemias aconteçam. 

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), 
João de Matos Neto, explicou que, além 
da assinatura do projeto, foi firmado um 
protocolo de intenções para que, futura-
mente, uma unidade da empresa Oxitec 
seja instalada em Juiz de fora.

“Demos hoje um passo importante para 
que o município possa trazer a empresa. 
Estive na fábrica em Piracicaba e pude ver 
o trabalho sério e de excelência que eles de-
sempenham. A ideia é que em Juiz de Fora 
seja desenvolvido este mesmo trabalho”.

Na cidade, a Oxitec implantará um 
Posto Avançado, para onde os mosquitos 
geneticamente modificados produzidos na 
fábrica de Piracicaba serão trazidos. Aqui 
as pupas se transformarão em mosquitos 
adultos, que serão soltos nos pontos epi-
demiologicamente estratégicos. O diretor-
-geral da Oxitec do Brasil, Jorge Espanha, 
acrescenta que Juiz de Fora foi escolhida 
por ser uma cidade empreendedora, sem-
pre em busca de soluções inovadoras.

O vice-presidente sênior da Intrexon 
Corporation, Tom Bostick, enfatizou que o 
Aedes do Bem pode ser usado em qualquer 
escala, de forma simples e rápida, e em qual-
quer cidade, além de ter um custo acessível. 

primeiro ano
O projeto Aedes do Bem será imple-

mentado primeiramente em regiões dos 
bairros Monte Castelo, Santa Luzia e Vila 
Olavo Costa, impactando um total de 10 mil 

pessoas. Os bairros foram escolhidos pela 
prevalência de casos notificados de dengue.

O trabalho tem início com a conscienti-
zação da população sobre o projeto Aedes 
do Bem. Agentes de saúde da prefeitura 
e técnicos da Oxitec do Brasil visitarão 
os moradores do local onde os Aedes do 
Bem serão liberados para explicar como 
o uso deles pode diminuir a quantidade 
dos mosquitos transmissores da dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela urba-
na. Material explicativo será distribuído 
para esclarecer como funciona o projeto. 
Uma tenda será montada, inclusive, com 
exemplares dos mosquitos geneticamente 
modificados, onde os moradores poderão 
conhecer mais sobre o projeto.

O início da liberação do Aedes do Bem 
está previsto para dentro de 3 meses. A 
expectativa é que, entre 3 e 6 meses de 
liberação, o nível da população do Aedes 
aegypti selvagem comece a cair.

Aedes do Bem
Os Aedes do Bem são mosquitos 

machos que não picam e não transmitem 
doenças. Ao serem liberados, eles copulam 
com fêmeas selvagens do Aedes aegypti, e 
seus descendentes herdam um gene autoli-
mitante, que faz com que morram antes de 
se tornarem adultos funcionais.

Os descendentes do Aedes do Bem 
também herdam um marcador fluores-
cente que permite que sejam identificados 
em laboratório. Isto permite um nível de 
rastreamento e medição de impacto sem 
precedentes, levando a um acurado moni-
toramento e avaliação da eficácia durante 
todo o programa de uso do Aedes do Bem. 
Os mosquitos liberados no ambiente e 
seus descendentes morrem, portanto, não 
persistem no ecossistema.

Bruno siqueira: “em 2016, encontramos o Projeto 
Aedes do Bem e decidimos trazê-lo para JF”
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o frio e o aumento das dores
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

“Quem viver verá” é o nome 
do novo trabalho da banda Treze 
Provisório, que foi lançado em 
streaming e nas mídias sociais 
no dia 13 de julho.

Flertando com novas in-
fluências e regado de experi-
mentações, o novo EP deixa 
claro o momento atual do grupo, 
confirmando que sim, a banda 
veio pra ficar e fazer história no 
rock mineiro. 

O nome Treze Provisório foi 
escolhido a partir da mística e 
da contrariedade que envolve o 
número 13, que pode ser inter-
pretada como sorte ou azar. Em 
algumas crenças, essa combi-
nação de algarismos pode ser 

definida como recomeço. Reco-
meçar e apresentar um trabalho 
único são impulsos constantes 
na trajetória da banda, que se 
renova a cada trabalho.

O EP é segundo trabalho 
e traz a assinatura do produtor 
Cris Simões, que já esteve por 
traz de nomes como Skank, Jota 
Quest e Paula Fernandes. Em 
“Quem Viver Verá”, a banda fler-
ta com vários gêneros musicais 
como folk, indie e reggae, que 
desde os primeiros trabalhos faz 
um rock repleto de influências 
rítmicas. Com letras provocan-
tes e instigantes, o novo álbum 
é um convite aos ouvintes a se 
desafiarem!

Desde 2011 o grupo vem 
conquistando um público cativo, 
que enche as casas de show. 
Quem experimenta o Treze ao 
vivo se aproxima da banda e se 
contagia com a energia que vem 
do palco e dos numerosos segui-
dores que cantam as canções do 
início ao fim.

Formada pelos integrantes 
Fernando Thomé (vocal, gui-
tarra), Pretto Ferreira (bateria), 
Boé Borges (percussão), Lelê 
Machado (vocal, e baixo) e Diego 
Rocha (guitarra), o grupo lançou 
online seu novo trabalho no dia 
13 de julho às 13h. E fará o show 
de estreia no dia 19 de agosto 
de 2017, às 21h na A Autêntica.

Reverenciada por onde passa, a 
cantora Elza Soares regressa a 
Belo Horizonte no dia 28 de julho 
no Palácio das Artes, para dar iní-

cio à programação do 3º Inverno das Artes. 
Ela apresenta ao público seu mais recente 
trabalho, o aclamado disco A Mulher do Fim 
do Mundo, produção que rendeu a ela o 
Grammy Latino de melhor álbum de Música 
Popular em 2016. Primeiro da carreira so-
mente com canções inéditas, A Mulher do 
Fim do Mundo é um disco apoteótico na car-
reira de uma das cantoras mais importantes 
da música nacional.

Nesse espetáculo, ela leva aos palcos 
uma ópera emocional que retrata as mazelas 
da sociedade, instigando o espectador à 
reflexão sobre a condição do indivíduo, 
em um ambiente violento, com críticas às 
realidades política e social do Brasil. Histórias 
de dor, amor, paixões e sofrimentos da 
mulher, em especial, da mulher negra, têm 
encantado um público novo, muito diferente 
do que estava acostumado a apreciar o 
timbre potente de Elza Soares.

Eleita em 2000 como a “Melhor Cantora 
do Milênio” pela BBC, de Londres, e do alto 
das suas seis décadas de trajetória musical, 
Elza Soares vem com uma proposta diferente 
para esse show. Sentada em um trono me-
tálico em meio a um cenário cercado por mil 
sacos plásticos de lixo, a Voz do Milênio inter-
preta emocionantes canções do novo disco, 
como a faixa-título do álbum, além de Cora-
ção do Mar, Firmeza?!, Benedita, Maria da 
Vila Matilde, além de outros sucessos, entre 
eles Malandro, A Carne e Volta por cima.

 O espetáculo tem direção geral de 
Guilherme Kastrup, que também foi o res-
ponsável pela produção do disco. Anna Turra 
assina o cenário, a luz e as projeções. A 
banda é formada por Kiko Dinucci, Marcelo 
Cabral, Rodrigo Campos, Guilherme Kastrup 
e DaLua.

A Mulher do Fim do Mundo também re-
cebeu os prêmios de Melhor Álbum de 2015 
pela Associação Paulista de Críticos de Artes 
(APCA) e de Melhor Álbum de 2015 e Melhor 
Música de 2015 (Maria da Vila Matilde) pela 
revista Rolling Stone Brasil, de Melhor Álbum 
na categoria Pop/ Rock/ Reggae/ Rip Rop/ 
Funk na 27° edição do Prêmio da Música 
Brasileira, em 2016.

elza soares faz show
em Belo Horizonte

cantora ganhou o grammy Latino de melhor
álbum de música Popular em 2016
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Banda Treze Provisório lança novo 
trabalho intitulado “Quem viver verá”

show de Lançamento 
Onde: Festival Elevador – A Autêntica - Rua Alagoas, 1172, Savassi - Belo Horizonte
quando: Dia 19 de agosto de 2017, às 21h
quanto: R$ 20 antecipado. 
Mais informações: https://www.sympla.com.br/aautentica
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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

Este ano teve início a trami-
tação do Projeto de Lei 273/2017 
da Prefeitura com Diretrizes do 
Orçamento Municipal do pró-
ximo ano. Sobre a Mobilidade 
Urbana, o vereador Doorgal 
Andrada (PSD), apresentou a 
emenda-substitutiva número 60 
que estabelece um aumento 
mínimo de 100 km de ciclovias 
para o ano de 2018. Hoje existem 
pouco mais de 87 km. 

Conforme projeções apre-
sentadas, hoje 0,7% das viagens 
em Belo Horizonte são feitas de 
bicicleta. Com estas ações espe-
ra-se que este número chegue a 
2% em 2020, correspondendo a 
141.603 viagens, 4% em 2025, 
297.796 viagens e 6% em 2030, 
469.122 viagens.

Diversas reuniões estão sen-
do realizadas junto à Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) para 
a realização e efetivação do 

plano de ações Modalidade por 
Bicicleta. “Estamos na fase final 
do trabalho para implantação de 
ciclovias em nossa cidade e, em 
breve, uma audiência pública 
será marcada com o intuito de 
apresentar o plano de ações e 
receber novas propostas”, expli-
cou Doorgal Andrada.

“Paralelo a este trabalho 
estamos realizando também 
ações que trazem mais conforto 
e segurança para os ciclistas, 
além de melhorar a mobilidade 
urbana, como os Projetos de Lei 
– PL já apresentados” completou 
o vereador. Segundo Doorgal, já 
está em tramitação na Câmara 
Municipal o PL 152/2017 que 
dispõe sobre a instalação de 
suporte de bicicleta em ônibus 
coletivos, e o PL 266/2017 que 
institui o cadastro municipal de 
bicicletas de forma facultativa 
permitindo sejam incluídos dados 

e informações da bicicleta como 
meio de assegurar o proprietário.

De acordo com a Auditoria 
de Infraestrutura Cicloviária, 
coordenada pela BHTrans, 
entre janeiro e março de 2017, 
há necessidade de execução de 
manutenção corretiva em, apro-
ximadamente, 28 interseções 
inseguras. A mesma auditoria 
indicou, também, a necessida-
de de execução de manutenção 
em aproximadamente 57,4 km 
de rotas cicloviárias implanta-
das até 2016, correspondendo 
a aproximadamente 70% da 
rede atual.

O Pedala BH é um programa 
de incentivo ao uso de bicicleta 
em Belo Horizonte aberto à par-
ticipação de qualquer cidadão 
e, além do vereador Doorgal 
Andrada, conta a PBH, BHTrans, 
SMAPU, Sudecap, BH em Ciclo, 
Nossa BH, GT Pedala e Serttel.

Os trâmites formais para a permis-
são de uso pela 14ª Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) de um imóvel situado 
no km 514 da BR-251, em Montes 
Claros, Minas Gerais, já estão em 
curso. A documentação encontra-se 
em avaliação no gabinete do Centro de 
Serviços Compartilhados da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag).

O deputado Arlen Santiago (PTB) 
está em contato com a Diretoria Central 
de Gestão de Imóveis e com a Polícia 
Rodoviária Federal para esclarecimen-
tos e agilidade com o Termo de Cessão 
de Uso do Imóvel. O assunto está sen-
do tratado com atenção pela Seplag e, 
neste momento, a Secretaria liberou um 
documento provisório para que a PRF 
verifique a infraestrutura e ingresse no 
imóvel o mais rápido possível.

“A minha intenção com este pedido 
é reforçar a segurança na BR-251, 

conhecida como Rodovia da Morte. 
Sabe-se que ela possui intenso tráfego, 
com cerca de 20 mil carretas e veículos 
por dia, e com a restauração que está 
sendo feita até o município de Grão 
Mogol, acredita-se que o movimento 
aumentará cerca de 30%. Com a PRF 
neste trecho, a sinalização e a fiscali-
zação das leis de trânsito aumentam 
e podem reduzir os acidentes e as 
mortes”, afirma o parlamentar.

A Lei n° 13.298, de 20 de junho de 
2016, que estabelece a reincorporação 
pela União dos trechos de rodovias 
federais transferidos aos Estados e ao 
Distrito Federal, afeta diretamente a 
delegacia da PRF em Montes Claros, 
com sede na BR-135. Esta deverá ser 
repassada para a administração de 
Minas Gerais e o imóvel citado possui 
instalações adequadas para o desen-
volvimento de atividades operacionais 
e administrativas da PRF.

O deputado estadual An-
tonio Carlos Arantes (PSDB) 
participou da abertura das 
comemorações do Ano do 
Centenário da Diocese de 
Luz e do lançamento do selo 
comemorativo dos 100 anos. 
Será um ano de celebrações 
e dentro desse calendário os 
deputados irão homenagear a 

diocese de Luz na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, no 
dia 10 de abril de 2018. 

Arantes foi convidado pelo 
Padre Almerindo, pároco em 
Lagoa da Prata e coordenador 
das comemorações do cente-
nário. Em Luz foi recebido pelo 
vice-prefeito Antônio Carlos, e 
pelo Bispo da Diocese, Dom 

José Aristeu Vieira, por de-
zenas de padres dentre eles 
seu primo Joãozinho Arantes 
da cidade de Capitólio, Padre 
Marcelo do município de Pi-
menta e tantos outras pessoas 
das regiões.

A diocese de Luz é com-
posta por 32 municípios, com 
uma população de mais de 

460 mil habitantes e tem nes-
ses 100 anos evangelizado 
e levado a palavra de Deus. 
Como católico que sou fiquei 
feliz em participar da abertura 
da comemoração do cente-
nário e estarei durante todo 
esse ano comemorando com 
a diocese. #CentenárioDioce-
seDeLuz #Luz

PBH investe em melhorias 
de 258 escolas municipais

As escolas municipais vão 
receber cerca de R$ 7 
milhões para executar 
intervenções de manu-

tenção e revitalização de espaços 
ainda em 2017. O decreto que 
autoriza o início das obras foi 
publicado no Diário Oficial do 
Município do dia 24 de junho de 
2017. Na publicação, consta a au-
torização de início de obras para 
258 unidades escolares. 

A secretária municipal de 
Educação, Ângela Dalben, afir-
mou que o decreto consolida as 
mudanças propostas pela atual 
gestão da prefeitura. “Desde a 
transição de governos, essa foi 
uma preocupação compartilhada 
com o secretário Josué Vala-
dão, da Secretaria Municipal de 
Obras. Nossa rede é formada por 
escolas antigas, o que reforça 
o olhar atento para a constante 
manutenção dos prédios e espa-
ços escolares. Acredito que este 
olhar tem que ser estimulado 
na própria comunidade escolar, 
daí a ideia de, contando com a 
Secretaria Municipal de Obras, 
motivar as próprias escolas neste 
processo de autoconservação”, 
avalia Dalben. 

No início do ano, os direto-
res das escolas avaliaram, com 
auxílio da Secretaria Municipal 
de Educação (Smed), todas as 
demandas de manutenção ne-
cessárias nos prédios escolares. 
Foram levantados 154 itens que 
demandavam atenção e, desses, 
38 foram elencados como priori-
tários e, portanto, deveriam ser 
contemplados ainda neste ano. 
Entre as demandas elencadas 
como prioritárias estão, por exem-
plo: pintura, reforma de banheiros 
e trocas de piso. 

Diante do diagnóstico apre-
sentado pelas escolas, os pró-
prios diretores fizeram pesquisas 
de mercado para atender àqueles 
itens de manutenção. A pesquisa 
de mercado foi submetida à apro-
vação da Smed e, com a publica-
ção do decreto, as escolas vão 
receber os valores para dar início 
às obras. Com a certeza desse re-
passe, várias escolas já iniciaram 
as obras. Algumas começaram 
as manutenções no primeiro dia 
útil após a publicação do decreto, 
dia 26 de junho. A perspectiva é 
de que, até o fim do ano, todas 
as escolas tenham concluído as 
obras de manutenção apontada 
no diagnóstico.

 umei Jardim Montanhês
Paralelo ao trabalho de manu-

tenção nas escolas, a Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) também 
anunciou o reinício das obras com-
plementares da Unidade Municipal 
de Educação Infantil Jardim Monta-
nhês, localizada na região Noroes-
te da capital. A ordem de serviço foi 
assinada pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital (Sude-
cap). Serão investidos R$ 575.619 
mil neste empreendimento. 

Paralisada desde 2014, a obra 
da Umei Jardim Montanhês é um 
anseio da comunidade local. Com 
a retomada das obras, a previsão 
de conclusão é para o final do se-
gundo semestre de 2017.

Vereador Doorgal Andrada propõe 
implantação de ciclovias em BH

Arlen santiago busca agilidade para uso 
de imóvel pela PrF em montes clarosDiocese de Luz completa 100 anos de existência

Antonio carlos Arantes foi recebido pelos padres e o vice-prefeito
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“minha intenção
com este pedido é
reforçar a segurança
na Br-251, conhecida
como rodovia da morte”
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“estamos
agora na fase
final do trabalho 
para implantar
ciclovias em
nossa cidade”
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https://www.facebook.com/hashtag/centen%C3%A1riodiocesedeluz?source=feed_text&story_id=1445332712227335
https://www.facebook.com/hashtag/centen%C3%A1riodiocesedeluz?source=feed_text&story_id=1445332712227335
https://www.facebook.com/hashtag/luz?source=feed_text&story_id=1445332712227335
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FormAdo em ciênciAs contáBeis PelA FAculdAde de economiA 
e AdministrAÇÃo dA uniVersidAde de sÃo PAulo (usP)

LuciAno De biAsi

Eficiente

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.

Com o fim da contribuição 
sindical obrigatória, prevista 
na reforma trabalhista, os 
sindicatos precisam reava-

liar o modo como atuam. Caso a 
lei seja aprovada, o pagamento só 
será descontado dos trabalhadores 
que autorizarem.

A Reforma Trabalhista e a Lei 
da Terceirização atingem direta-
mente os sindicatos. No primeiro 
caso, a contribuição sindical obri-
gatória – os trabalhadores sindica-
lizados ou não, são descontados 
o equivalente a um dia de salário 
para pagar o Sindicato – passa 
a ser optativa, apenas os traba-
lhadores que autorizarem terão o 
pagamento descontado.

O fim da contribuição sindical 
obrigatória, trará sérias consequên-
cias para o sindicalismo no Brasil, 
um País que tem cera de 17 mil 
sindicatos que, no ano passado, 
arrecadaram R$ 3,9 bilhões. Uma 
das consequências é a tendência 
de extinção dos sindicatos de fa-
chada. Outra consequência é que 
os sindicatos mais representativos 
terão que se reinventar para conti-
nuar existindo.

Assim sendo, os sindicatos po-
deriam ter um papel mais proativo 
perante seus associado com um 
papel de cunho social mais abran-
gente. Poderiam os sindicatos, por 
exemplo, desenvolver parcerias 
com instituições de ensino, de 
saúde ou de lazer, como forma de 
oferecer vantagens e benefícios 
aos seus associados. Poderiam os 
sindicados desenvolver programas 
sociais voltados ao bem-estar dos 
trabalhadores e de suas famílias, 
tais como programas de treina-
mento, recolocação no mercado de 
trabalho, de saúde familiar, dentre 
outros, o que animaria os trabalha-
dores a serem sindicalizados.

Outro aspecto que pode enfra-
quecer o sindicalismo é a pulveri-
zação da massa trabalhadora que 
pode decorrer de uma onda de 
terceirização, se ela ocorrer. Devido 
à possibilidade de uma redução 
de custo de operação, empresas 
podem optar pela terceirização 
de suas atividades fins. Com isso, 
trabalhadores hoje vinculados aos 
sindicatos em suas empresas, 
podem num caso de terceirização 
serem contratados por empresas 

de terceirização e que consequen-
temente não tenham que lidar com 
sindicados de seus contratantes. 

Adicionalmente, muitos dos 
acordos coletivos de trabalho e de 
benefícios não seriam obrigatoria-
mente repassados numa relação de 
trabalho entre a empresa de terceiri-
zação e seus colaboradores. Adicio-
nalmente, a maior flexibilização de 
negociação entre empregadores e 
empregados, poderá tirar o sindicato 
do centro dessa barganha e permite 
que as forças do mercado hajam 
em detrimento do engessamento 
causados em muitos setores pelas 
negociações coletivas de trabalho.

Enfim, é um novo momento do 
sindicalismo no Brasil, e como no 
Evolucionismo, somente sobrevi-
verão aqueles que se adaptarem 
melhor ao ambiente em que vivem. 
Nesse novo cenário, os sindicatos 
terão que se mexer, se profissiona-
lizarem para arrecadar e para não 
desaparecerem; ou seja, terão que 
oferecer muito se quiserem algo 
em troca. E isso poderá trazer um 
grande avanço para o Brasil tanto 
no aspecto laboral, como no aspec-
to social. Que assim seja!

curso de tecnologia em transporte
terrestre é ministrado pela Fumec

novas leis trabalhistas 
podem mudar os sindicatos

“Estamos cumprindo o nosso 
papel”. A frase do presidente da 
BHTrans, Célio Freitas Bouzada, 
resumiu com clareza as razões da 
implantação do curso superior de 
Tecnologia em Transporte Terres-
tre, ministrado pela Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universi-
dade Fumec. Bouzada ministra a 
disciplina Sistema de Transporte 
de Passageiros.

Criado pelo Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passagei-
ros de Belo Horizonte (SetraBH), o 
Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros Metropolitano 
(Sintram) e a Faculdade Fumec, o 
curso, segundo seu coordenador 
técnico do projeto, Roberto Zan-
forlin, está com sua primeira turma 
de 41 alunos sendo instruída em 
matérias que possibilitarão o aten-
dimento da demanda de mobilida-
de, reivindicada pela sociedade; de 
eficiência, apresentada pela órgão 
gestor do sistema de transporte co-
letivo por ônibus de Belo Horizonte; 
e de produtividade, exigida pelas 
empresas de transporte.

“E os resultados alcançados 
são relevantes”, atestou o coor-
denador pedagógico da Fumec, 
Willian Camilo, durante encontro de 
professores e alunos a realizado na 
sede do SetraBH/Sintram. Ele re-
velou que o rendimento acadêmico 
dos alunos chega a 95%, “alcan-

çando 100% em quatro disciplinas”, 
as faltas somam menos que 5% 
e 100% dos alunos recomendam 
o curso a outras pessoas. ‘Há 
ainda o engajamento exaustivo do 
SetraBH e do Sintram”, completou 
o professor.

os próprios passageiros”, com-
pletou a diretora de Comunicação 
de Marketing da entidade sindical, 
Miriam Cançado.

Na ocasião, foram homenagea-
dos o diretor da Urca Auto Ônibus, 
Felipe Nejm Carvalho, autor da pro-
posta de implantação do curso em 
Belo Horizonte, e o aluno Marcelo 
Vieira, da Viação Euclásio, autor 
do slogan do curso: “Estudando o 
Transporte do Amanhã”.

Também foram apresentados 
os resultados alcançado pela 
Universidade Corporativa do Trans-
porte – UCT –, do Rio de Janeiro, 
que formará a sua primeira turma 
do curso superior de Tecnologia e 
Transporte Terrestre, com ênfase 
em transporte de passageiros, este 
mês. A UCT foi representada na 
solenidade por sua diretora, Ana 
Rosa Bonilauri, e por seu gerente, 
Ronaldo Luzes.

O curso superior de Tecnologia 
em Transporte Terrestre, ministra-
do pela Fumec, que teve início em 
fevereiro de 2017, é inédito em 
Minas Gerais e tem por objetivo 
capacitar profissionais das em-
presas associadas para atender 
às demandas relacionadas ao 
conhecimento técnico e espe-
cifico do segmento e promover 
melhorias na qualidade do serviço 
prestado às sociedade mineira e 
belo-horizontina.

Segundo o vice-presidente do 
SetraBH, Márcio Massaud, o setor 
de transporte da capital mineira 
reconhece o esforço, dedicação 
e competência dos professores 
e alunos da primeira turma do 
curso superior de Tecnologia em 
Transporte Terrestre. Na sua ava-
liação, eles que estão participando 
se um processo que visa a melho-
ria do sistema de transporte cole-
tivo oferecido à população de Belo 
Horizonte. “Vocês são privilegiados 
por participarem deste curso inédi-
to, desta experiência espetacular 
e de grande importância para o 
transporte de passageiros e para 

“O curso está
com sua

primeira turma
de 41 alunos”

roberto zanforlin, miriam cançado, roda Bonilauri e ronaldo luzes
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Fabiana Rocha,
 técnica Sebrae Minas

Seu Ivair, 
São Roque de Minas

O sonho de Seu Ivair era viver do campo. Sonho que quase abandonou 
diante das dificuldades. Foi aí que encontrou o Sebrae, e a virada 
começou. Hoje, se enche de orgulho para falar do seu queijo premiado. 
É pra isso que o Sebrae Minas trabalha há 45 anos: para que  

o empreendedorismo ajude a transformar a vida das pessoas.

A gente sonha junto

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

BNDES na mira do TCu. O Tribunal de 
Contas da União (TCU) autorizou a realização 
de uma auditoria no BNDES para avaliar o real 
impacto dos empréstimos concedidos pelo banco 
na economia. A decisão representa a medida mais 
rigorosa tomada pelo tribunal no acompanhamento 
das operações de crédito do banco de fomento, 
que já vinha sendo investigado em razão do apoio 
ao setor de frigoríficos, principalmente, à JBS. Se-
gundo o TCU, o ministro Vital do Rêgo, designado 
relator do caso, vai estabelecer o período sobre 
o qual ele vai se debruçar. Em outra decisão do 
órgão, que terá impacto para o banco de fomento, 
o TCU concluiu que pode usar provas obtidas na 
delação premiada do empresário Joesley Batista, 
dono da JBS, para investigar o relacionamento da 
empresa com o banco.

Ainda acaba na ABL. O próximo livro de Nei 
Lopes terá o nome de “Academia de Letras”, com 
textos e comentários sobre cerca de 300 letras que 
ele escreveu em 45 anos de música. O título da 
obra, organizada por Marcus Fernando e editada 
pela Mórula, é uma homenagem ao Acadêmicos 
do Salgueiro, a escola de Nei. Aliás, com todo o 
respeito, o único membro negro da ABL é Domí-
cio Proença Filho, que preside a casa do mulato 
Machado de Assis.

Comendo em casa. Na contramão da reces-
são, o consumo de gás de cozinha em botijão – 
usado na maioria dos lares do país – subiu 3,72%, 
em maio frente ao mesmo período de 2016. É o 
retrato da crise: as pessoas cozinham mais em 
casa, cortando as idas a restaurantes.

Efeito limitado do FGTS. A expectativa de 
que a liberação das contas inativas do FGTS daria 
fôlego para a economia tem sido parcialmente 
frustrada. Apesar do dinheiro extra no bolso dos 
brasileiros, a inadimplência continua em alta, e 
dados do varejo – setor que deveria se beneficiar 
da injeção de recursos – ainda não convencem. 
Para analistas, a incerteza em relação à atividade 
econômica e a recuperação frágil do mercado de 
trabalho estão por trás desse fenômeno. Segun-
do o balanço mais recente da Caixa Econômica 
Federal, R$ 38,2 bilhões já foram sacados das 
contas inativas. Até o fim deste mês, cerca de R$ 
40 bilhões serão retirados.

Status: encantado. O chileno Antonio Skár-
meta se encantou com Selton Mello e vem ao 
Brasil para divulgar “O filme da minha vida”, longa 
dirigido pelo ator e baseado em seu livro: “Um pai 
de cinema”. Skármeta, aliás, não só visitou o set, 
como faz uma ponta no longa. A editora de sua 
obra, a Record, aproveita para lançar outra edição 
com nova capa e um texto do diretor sobre a adap-
tação. Selton conta que depois de assistir ao seu 
longa anterior “O palhaço”, Skármeta lhe mandou 
um exemplar, pedindo que fizesse a adaptação. 

Celulares bloqueados. Cerca de 40 milhões 
de brasileiros poderão ter seus celulares bloque-
ados até o fim do ano. A medida vai atingir quem 
comprou aparelhos sem certificação da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), cujo re-
gistro não seja válido. Esse registro é único para 
cada aparelho, como o número de chassi de um 
carro. A medida se estende a outros aparelhos 
que utilizam chip para se conectar à internet, como 
laptops, computadores, tablets etc. O objetivo é 
combater o comércio paralelo, principalmente, de 
celulares. Nos últimos anos cresceu o número de 
lojas, camelôs e sites que vendem modelos sem 
homologação, falsificados ou roubados. O bloqueio 
poderá ser feito em 75 dias após a notificação. A 
data original para informar ao consumidor era 30 
de julho, mas foi adiada a pedido do Sindicato das 
Empresas de Telefonia do Brasil (SindiTelebrasil).

quero mais. A Odebrecht botou à venda sua 
sede em São Paulo e recebeu uma oferta de R$ 
300 milhões, mas desistiu. Afinal, só para erguê-la 
gastou R$ 500 milhões. Como era uma obra para 
ela própria, o valor não deve ter sido superfaturado.

c A n A l   A B e r t o

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

cenário sem temer

contriBuiÇÃo neGociAl

FALo ou não FALo?

Diante do enfraquecimento de Michel 
Temer (PMDB) à frente da presidência, 
economistas e analistas do mercado finan-
ceiro já veem como favorável à travessia da 
delicada situação econômica do país a sua 
substituição pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O prag-
matismo explica a troca: Temer lutando para 
se manter no cargo não conseguirá aprovar 
reforma econômica alguma, na avaliação do 
mercado. Já Maia, amparado por um acordo 
com outros partidos, teria mais chances de 
avançar, mesmo que as reformas saiam 
aquém do esperado.

Na campanha por votos para barrar no 
Congresso a denúncia contra o Michel Temer 
(PMDB) por corrupção passiva, o governo 
está decidido a fazer um afago às centrais 
sindicais, que vão perder o filão do imposto 
sindical obrigatório na reforma trabalhista. 
O tributo será substituído por uma contribui-
ção negocial em favor das entidades, a ser 
definida e aprovada pelos trabalhadores nas 
assembleias durante o processo de negocia-
ção coletiva, de acordo com a minuta de uma 
medida provisória (MP). Pelo que está sobre 
a mesa, a contribuição também se aplicaria 
a sindicatos patronais.

Eduardo Cunha anda indeciso em relação 
a uma eventual delação premiada. Semana 
passada, ele mandou sustar as tratativas de 
uma colaboração junto ao Ministério Público.

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

Parceria garante tV digital
para população de contagem

Carlos Alberto Martins Ribeiro, 
Diretor do Departamento Municipal 
de Turismo, que presidirá o Comtur; 
a- Suplente: Fabrício Silvestre Balieiro, 
que será o vice-presidente do Comtur.

Débora de Jesus Sales Roque, 
representantes da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, a- Suplente: Tales 
Rodrigues de Souza Dias.

Fabiana Giorgini Jardim, repre-
sentante da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, a- Suplente: Tatiana 
Pessoa Geckler.

André Luiz Aarestrup Rocha, re-
presentante da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Coordenação, a- 
Suplente: Gisele Aparecida de Oliveira.

Armando Hideu Momose, represen-
tante da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos a- Suplente: Amauri 
Claret Couto Bastos.

Ana Carolina Gonçalves, repre-
sentante da Secretaria Municipal de 
Educação, a- Suplente: Henrique Gon-
çalves Pire.s

Clausy Gomes, representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento, Trabalho e Renda, a- Suplente: 
Isabela Cristina Gomes.

Guilherme Antônio de Pádua Tar-
quínio, representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer a- Suplen-
te: Pedro Paulo dos Santos Carvalho.

Edson Pular Martins, representante 
da Secretaria Municipal de Fazenda, a- 

Suplente: Ederson Sebastião Teodoro.
Sérgio Americano Mendes, repre-

sentante de Associações Comunitária, 
a- Suplente: Tatiana Dias Ignácio.

Simone Alvarenga Borja, represen-
tante de Organização Não Governa-
mental, a- Suplente: Frederico Lanna 
Amaro.

Danilo Vieira Júnior, representante 
do Codema, a- Suplente: Gilson Lou-
renço Júnior.

Abílio Abdo Lopes, representante 
do Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico, a- Suplente: Maria Guilher-
mina Vieira do Prado.

Robert Laviola Vagliano, represen-
tante da Regional Noroeste, a- Suplen-
te: Elaine da Silva Garcias Assunção.

Fausto Ferrer Fróes, representante 
de São Sebastião das Águas Claras, 
a- Suplente: Daniela Menezes Martins.

Roger Luiz Silva, representante de 
Honório Bicalho a- Suplente: Maria das 
Dores Silva Fernandes.

Patrícia Evelyn Senior Dieguez, 
representante da Área de Artesanato, 
a- Suplente: Cláudia de Oliveira.

Analuce do Carmo Pereira Ribeiro, 
representante da Associação Comer-
cial, a- Suplente: Sônia Maria Silva 
Magalhães.

Luciane Silva Santos, represen-
tante das Empresas de Transportes 
Coletivos, a- Suplente: Felipe Chamone 
de Oliveira.

Marcos Eduardo Tavares Pereira, 
representante das Empresas que 
Exploram as Atividades de Hospeda-
gem, a- Suplente: Rodrigo Teixeira 
de Oliveira.

Nathália Daniela Almeida Louren-
ço, representante das Empresas que 
Exploram as Atividades Fomentadoras 
do Turismo, a- Suplente: Jean Felipe 
Lamas.

Solange Patrícia Silva Pereira, 
representante de Instituição Financei-
ra, a- Suplente: Graziella Fernandes 
da Silva.

José Cleves da Silva, represen-
tante da Imprensa Local, a- Suplente: 
Maura Lúcia Silva.

Alfredo de Figueiredo, represen-
tante de Empresas que Exploram 
Atividades Ligadas ao Fornecimento 
de Alimentação e Bebidas, a- Suplente: 
Marcelo Henrique Vaz de Oliveira.

Jeferson Guimarães, represen-
tante do Setor Minerário, a- Suplente: 
Diego Luiz Carvalho de Brito Pereira.

Lilla Ayres Viana, representante 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
a- Suplente: Marcus Vinicius Polig-
nano.

Fabiana Giorgini Jardim, Secretá-
ria Executiva do Conselho Municipal 
de Turismo de Nova Lima.

Fernanda Baranowski Froes Pra-
tes, Secretária Ad Hoc do Conselho 
Municipal de Turismo de Nova Lima.

No dia 8 de novembro, o sinal 
analógico será desligado em 
39 cidades da região metro-
politana de Belo Horizonte 

(RMBH), incluindo Contagem, o que 
significa que a TV aberta será trans-
mitida apenas por meio do sinal digital 
gratuito. Pensando nisso, o prefeito Alex 
de Freitas (PSDB) assinou termo de 
cooperação com a Seja Digital, entidade 
que tem o compromisso de promover a 
migração do sinal analógico da TV aber-
ta para o sinal digital em todo o país. 

A solenidade de assinatura na 
prefeitura, onde a equipe da Seja Di-
gital explicou o processo de migração 
do sinal, capacitação e as campanhas 
junto às escolas, em eventos, feiras, 
comércio, etc. Presentes à explanação, 
secretários, administradores regionais e 
os coordenadores dos Centros de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS) 
que serão capacitados juntamente 
com os Agentes de Saúde e Agentes 

de Endemias (Zoonoses), lideranças 
comunitárias, e um leque de outros 
voluntários que possam multiplicar 
as informações sobre o processo de 
transição para a TV Digital.

A prefeitura será a parceira na mo-
bilização e na distribuição dos kits de 
conversão para a população de baixa 
renda, ou seja, beneficiárias dos progra-
mas de transferência de renda, inscritas 
no Bolsa Família e no Cadastro Único 
(CAD ÚNICO). “Em novembro chegará 
o fim do sinal analógico e esta parceria 
da prefeitura com a Seja Digital é para 
que ninguém fique sem assistir TV no 
período de transição de sinal. Por isto, 
estamos de portas abertas no sentido 
de mobilizar para este acesso ser o 
maior possível”, disse.

As ações de mobilizações e todo o 
processo de migração de um sinal para 
outro é uma política pública do governo 
federal que busca garantir a continui-
dade dos serviços de TV durante a 

transição, uma vez que o sinal televisivo 
é um direito de todos. Os kits serão para 
a conversão de sinal e aproveitamento 
dos televisores antigos, normalmente as 
de tubo. As televisões comercializadas 
a partir de 2010, de tela plana, já têm o 
conversor embutido. 

Agendamento
Para fazer o agendamento para 

receber o kit, as famílias podem acessar 
pela internet o endereço www.sejadigi-
tal.com.br ou se inscrever gratuitamente 
pelo telefone 147, disponível 24h/dia. É 
necessário que o beneficiário tenha em 
mãos o número do CPF ou o Número de 
Identificação Social (NIS) do responsá-
vel familiar. Em alguns casos o NIS é o 
mesmo número do PIS. Também pode 
ser procurado o Cras da região onde 
mora para se inscrever. 

A coordenadora regional da Seja 
Digital, Deisy Feitosa, explicou que 
as famílias que já fizeram inscrição 
pelo site da entidade e não obtiveram 
retorno podem ligar para o número 147 
e se inscreverem novamente. “A família 
que não estiver neste cadastro poderá 
ser enquadrada pelos Cras como de 
baixa renda e a sua inscrição chegará 
até o banco de dados da Seja Digital”, 
explicou ela. 

O diretor técnico da Seja Digital, 
Gunnar Bedicks agradeceu a oportu-
nidade de firmar o acordo e disse que 
sem a parceria com a prefeitura ficaria 
impossível a mobilização, bem como a 
entrega, antes de novembro, dos kits as 
famílias que são alvo da parceria, cerca 
de 50 mil. “Mesmo após o desligamento 
do sinal analógico continuaremos a 
mobilizar e distribuir os kits até alcançar 
esta meta, para que ninguém fique para 
trás”, disse ele que enumerou as van-
tagens e possibilidades da TV digital.

Prefeito assinou termo de cooperação para entrega dos kits
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Novos membros do Conselho Municipal de
Turismo de Nova Lima são apresentados

Foram apresentados 
no último dia 6, os 
membros do Con-
selho Municipal de 

Turismo (Comtur) para o 
mandato 2017-2019. 

O Comtur Nova Lima 
é um órgão consultivo, 

normativo e deliberativo, 
composto por representan-
tes do poder público e da 
sociedade civil que trabalha 

para garantir o bem estar 
dos habitantes, dos turistas 
e do patrimônio natural e 
cultural do município. 

Os membros:

este colunista com o presidente da rede itatiaia de rádio, 
emanuel carneiro, na solenidade do edição do brasil
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WAnderley PAiVA

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

Considerado como o “presidente eterno”, César Masci irá se candidatar, 
novamente, para o maior cargo dentro da hierarquia do Cruzeiro, posto 
que conhece muito bem, afinal o ocupou de 1991 a 1994. Nesse período, a 
equipe celeste conquistou cinco títulos: duas Supercopas Sul-Americana, 
dois Campeonatos Mineiros e uma Copa do Brasil.  

Após 23 anos da sua passagem pelo clube, Masci quer voltar e tem como principal 
objetivo mudar o estatuto para aumentar o número de conselheiros visando, segundo 
ele, “dar chance aos cruzeirenses importantes que querem ajudar o time”. Além disso, 
o ex-presidente defende que deve haver, independentemente do resultado das elei-
ções, uma união de todos os candidatos, com o intuito de fortalecer ainda mais o time.

Em um clima de muita expec-
tativa e competição, cerca 
de 200 ciclistas participa-
ram da terceira etapa do 
Golden Biker, no último dia 

9. A competição consistiu em duas 
provas de 35 km e 45 km, saindo da 
Praça da Estação e chegando no alto 
do Novo Itabirito. 

Segundo os atle-
tas, o circuito foi mui-
to puxado devido aos 
morros e acirrado por 
causa do excelente 
nível dos participan-
tes. O segundo lugar 
da categoria elite, 
Rodolfo de Oliveira, 
disse que a prova foi 
muito disputada, com 
subidas muito fortes 
e que exigiram muito 
preparo dos atletas. 

“O nível dos ci-
clistas está cada vez melhor e isso 
é ótimo para a competição. Achei 
também o circuito bem sinalizado e 
puxado e isso tornou a prova muito 
competitiva”, afirmou Rodolfo. 

Itabirito é cada vez mais conheci-
da pelos esportistas pelas inúmeras 
provas de bicicleta e a tradição no 
esporte é mais um atrativo para os 
atletas das cidades vizinhas e até de 
locais mais distantes. 

O secretário de Esportes e 
Lazer, Alessandro Rohlfs Massaini, 
avaliou a competição como muito 
positiva e disse que o Golden Biker, 
além de fazer parte do calendário 
esportivo do município é hoje um 
evento reconhecido em todo o es-
tado pelos ciclistas. 

A ciclista Josiane 
Diniz, que fez dupla 
com o marido Ricardo 
Rodrigues, também 
elogiou a competi-
ção. “É a segunda 
vez que participo do 
Golden Biker e pre-
tendo competir sem-
pre, pois o nível dos 
participantes é muito 
bom, além de que o 
ciclismo é um esporte 
muito bom para a 
saúde”, contou. 

A cada etapa do 
Golden Biker, os cinco melhores 
participantes de cada categoria são 
premiados e os competidores acumu-
lam pontos para a classificação geral 
da competição. Os atletas puderam 
competir na modalidade individual 
ou de duplas mistas. Para garantir 
a segurança dos participantes, a 
prova contou com acompanhamento 
do corpo de bombeiros e de uma 
ambulância. 

“Bola na área não altera 
o placar, bola na área sem 
ninguém pra cabecear, bola 
na rede pra fazer um gol, quem 
não sonhou em ser um jogador 
de futebol...”. Esse trecho da 
famosa música do Skank, move 
o sonho de muitas crianças 
e jovens por todo Brasil. O 
desejo de um dia vir a ser um 
profissional do mundo da bola, 
na maioria das vezes, toma 
conta do imaginário destes 
jovens. Porém, apenas poucas 
pessoas conseguem ver essa 
fantasia se transformar em re-
alidade. O sonho de ser atleta 
não se realizou para muitos, 
mas a frustração de não ser um 
jogador profissional dá lugar 
a outro desafio: ser árbitro de 
futebol.

Embora sua presença seja 
imprescindível para a realiza-
ção de uma partida, o ofício 
é alvo constante de duras 
críticas, muitas vezes injustas. 
O “juiz” (assim popularmente 
conhecido), quase sempre, 
é esquecido, injustamente, 
durante a alegria de uma con-
quista, sendo relegado ao 
segundo plano, ignorado na 
dedicação e eficiência de seu 
trabalho. Contudo, na derrota é 
ultrajado impiedosamente, não 
sendo poupado da ira dos tor-
cedores, dirigentes e cronistas 
esportivos. 

A performance dos api-
tadores mudou muito com o 
passar os anos. Me recordo 
bem de árbitros que corriam 

pouco em campo e estavam 
sempre distantes, pois suas 
avantajadas silhuetas lhes 
impediam de acompanhar as 
jogadas de perto. A atividade, 
que antes era realizada apenas 
como um hobby, tornou-se pro-
fissão, reconhecida pela Fifa 
e, aqui no Brasil, recentemen-
te, regularmente constituída, 
embora na prática a realidade 
seja outra. Mesmo com essa 
regulamentação ainda é difícil 
se viver apenas do exercício 
da arbitragem. Conheço vários 
árbitros que dividem seu tempo 
entre treinos, viagens, cursos, 
torneios e suas atividades pro-
fissionais em distintas áreas. 

Ser designado para condu-
zir uma partida também não é 
tarefa das mais fáceis quanto 
parece. Os árbitros devem con-
tar com a sorte, já que toda es-
cala profissional é feita através 
de um sorteio. Há casos que os 
profissionais do apito passam 
meses sem serem sorteados. 
Isso tudo influencia no seu 
rendimento e faturamento. Um 
árbitro que ostenta o escudo 
Fifa, por exemplo, tem mais 
chances de ser escalado do 
que aquele que detém apenas 
o escudo CBF.

 Sem falar das questões 
geopolíticas. Recentemente, a 
Comissão de Árbitros da CBF 
escalou um árbitro do estado 
do Piauí. Até então tudo certo. 
Porém, esse árbitro, Sr. Antônio 
Dib Moraes de Souza foi esco-
lhido para apitar um jogo da 

Série A do Brasileiro, na nona 
rodada da competição, onze 
anos após seu conterrâneo, 
João José Leitão ter apitado 
o confronto entre Fortaleza e 
Grêmio em 2006. Além de Dib, 
outros árbitros das regiões Nor-
te e Nordeste do Brasil sofrem 
com o preconceito. Afinal, as 
competições nestas regiões 
não tem tanta força quanto no 
eixo Sul e Sudeste do país. 

Mas se engana quem pen-
sa que isto é empecilho para 
esses destemidos apitadores. 
Temos grandes exemplos de 
superação e sucesso como 
o paraense Dewson Freitas, 
atualmente no quadro Fifa, 
o baiano Alessandro Rocha 
Mattos, hoje o assistente com 
mais anos carregando o escu-
do Fifa no país e sem falar de 
Márcia Bezerra, árbitra assis-
tente de Rondônia que é uma 
das representantes do quadro 
internacional feminino. 

Mesmo com todas as di-
ficuldades encontradas pelos 
árbitros que apitam as princi-
pais competições em nosso 
país, a meu sentir, entendo 
que a classe tem apresentado 
números favoráveis e demons-
tram significativa evolução. 
Nestas doze primeiras rodadas 
do Brasileirão não temos visto 
os árbitros como protagonis-
tas nas páginas dos jornais e 
programas esportivos. Isto é 
um bom sinal, afinal de contas 
o que eles buscam sempre é 
serem coadjuvantes.

Após 23 anos, césar masci
quer voltar ao cruzeiro

Por que o senhor quer ser 
presidente novamente do 
cruzeiro?

Quero deixar claro que não 
estou fazendo oposição à atual 
gestão. Pelo contrário, aprovo o 
trabalho do Gilvan. Ele está dentro 
do Cruzeiro há mais de 50 anos, 
conhece a estrutura e tem feito um 
bom trabalho. O futebol, hoje, está 
com uma organização que não é 
compatível com a atual situação 
do país. São contratos bilioná-
rios, pagando jogadores como se 
fossemos times europeus. Apesar 
dos clubes terem uma boa arre-
cadação, isso não é aproveitado. 
No caso do Cruzeiro, precisamos 
fazer um choque de gestão, como 
o meu irmão Benito fez. 

como o senhor pretende 
diminuir os salários dos 
jogadores? 

Temos que dirigir um clube 
da expressão do Cruzeiro com 
os pés no chão, não podemos 
administrá-lo de forma irrespon-
sável. Não é cabível pagar salá-
rios exorbitantes para os atletas 
durante um ou 2 anos e depois 
ter déficit financeiro, como acon-
teceu com várias equipes do 
país. Para se conduzir uma time 
de futebol, é necessário ter o 
equilíbrio entre razão e emoção. 

Não se pode dirigir um clube só 
com o coração, querendo ganhar 
acima de tudo.  Atualmente, o 
presidente do Cruzeiro está na 
mão de empresário e sofre muita 
pressão da torcida - que sempre 
existiu - e da imprensa. Então, 
ele acaba tendo que fazer con-
tratos fora da realidade do time.  

o treinador do Fluminen-
se, Abel braga, disse que 
os técnicos deveriam fazer 
greve como uma forma de 
chamar a atenção para as 
constantes trocas que há 
nos clubes. o que o senhor 
acha disso? 

Acabamos de acompanhar a 
aprovação do Projeto de Lei que 
flexibiliza as normas trabalhistas. 
Então, acho que o Abel está 
indo contrário à modernidade. 
Quem contrata o técnico é o 
presidente, mas quem demite 
é a torcida. Não é o clube que 
manda embora. O treinador tem 
que viver de vitórias, então, se 
começa a ser vaiado é porque a 
torcida não quer mais a presença 
dele e isso traz uma insegurança 
para os atletas e clube. Se o 
comandante não tem o apoio 
da arquibancada, como ele vai 
dirigir aquela equipe? 

o Atlético está com o pro-
jeto de fazer um estádio. 
o senhor pensa nessa 
possibilidade também? 

Não, pois o clube que tem o 
Mineirão à disposição não pre-
cisa fazer estádio. O Atlético vai 
fazer uma arena superior, com a 
comodidade e localização que o 
Mineirão oferece? Acho que não.

caso ganhe, o que pegará 
de positivo para esta nova 
gestão? 

Vou usar a experiência que 
tive, junto com os meus irmãos, 
para dirigir o Cruzeiro com pé no 
chão. O time é eterno e não deve 
ser pensando para apenas duas 
ou três temporadas. 

e o que pretende mudar? 
Vou mudar muita coisa, a co-

meçar pelo estatuto. O Cruzeiro 

cresceu muito, e, hoje, é um dos 
principais clubes brasileiros e 
de expressão mundial. Ele não 
pode continuar com o regimento 
que não corresponde às neces-
sidades do time. Temos que ter 
leis modernas, éticas, dar opor-
tunidade a grandes cruzeirenses 
que querem e têm condições de 
colaborar. Por isso, quero do-
brar o número de conselheiros, 
valorizar as categorias de base 
e prestigiar o sócio torcedor, que 
é responsável por uma grande 
parte da arrecadação do clube.

como você avalia a ges-
tão do atual presidente, 
Gilvan de Pinho tavares? 

Dentro das possibilidades, 
muito boa. O Gilvan está sozi-
nho, pois quando ganha não sai 
na foto, mas quando perde é o 
primeiro a ser vaiado. Mais do 
que ninguém, o presidente quer 
ser vitorioso e o torcedor precisa 
entender isso.

entenda como é a eleição no cruzeiro

A eleição, que está programada para outubro deste ano, 
é feita pelos conselheiros do clube. São 220 efetivos, 280 
natos e 15 beneméritos, ou seja, 515 no total. Todos têm o 
mesmo peso e o presidente eleito deve ter a maioria dos votos.

“quero modificar o estatuto do
clube, com o intuito de aumentar

os números de conselheiros”

Loraynne Araujo N
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itabirito vai sediar terceira 
etapa do Golden Biker

“O nível dos
ciclistas está

cada vez melhor
e isso é ótimo

para a
competição”

cerca de 200 ciclistas participaram do evento
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Arbitragem: os desafios da profissão


