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setor do Agronegócio 
prevê FAturAr mAis de 
r$ 1,48 trilhão este Ano

Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Usp) apontou que, em 
2016, o agronegócio arrecadou R$ 1,48 trilhão, contribuindo com 23% do PIB. Para este ano, a aposta 
no setor é positiva, pois o mercado projeta crescimento de 3,61%.  

Minas Gerais é o quinto Estado que mais produz e exporta produtos agropecuários, sendo o café o 
principal deles. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o grão mineiro repre-
sentou mais da metade da produção nacional (56,4%), com a produção de mais 25 mil sacas. eConomia – Página 4

Café é uma das principais culturas produzidas no país
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Em suas viagens ao interior de Minas, o 
ex-presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais (ALMG), Dinis Pi-
nheiro (PP), tem se reunido com lideranças 
locais. Especula-se que o ex-parlamentar 
pretende ser candidato ao cargo de gover-
nador no pleito de 2018 e, por isso, estaria 
realizando essas excursões aos municípios 
mineiros. No entanto, Pinheiro afirma que 
não é o momento para se falar sobre as 
eleições do próximo ano. PoLítiCa – Página 3

Dinis Pinheiro visita cidades
do interior e ouve reclamações

Politico
evita falar

sobre
eleições
de 2018
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Jogo que permite montar 
time de futebol virtual 
vira mania nacional

Você já viu cruzeirense vibrando com gol do 
Atlético? É assim que se comporta um jogador do 
Cartola FC. No game, cartoletas é a moeda que 
circula para que o participante possa comprar 
atletas e montar o time perfeito. Atualmente, cerca 
de 3 milhões de pessoas participam da diversão 
esportiva, na qual a estratégia nas escolhas se 
traduz em elemento básico para se sair bem na 
competição. esporte – páginA 12

A implementação de uma avenida de seis pistas 
no bairro Vila da Serra, na divisa de Nova Lima com 
Belo Horizonte, tem o apoio do prefeito Vitor Penido 
(DEM). A estrada, denominada Via Estruturante Sul, 
contará com 14 quilômetros de extensão, a partir do 
aproveitamento de um espaço da linha férrea desati-
vada. O percurso vai possibilitar melhoria do acesso 
do centro à BR 356, na altura do Anel Rodoviário. 
cidAdes – páginA 9

D a d o s  d a  S e -
cretaria de Estado 
de Saúde de Minas 
Gera is  (SES-MG) 
a p o n t a m  a u m e n -
to de 80% nos ca-
sos  de  caxumba. 
De acordo com a 
infectologista e pro-
fessora do depar-
tamento de clínica 
médica da UFMG, 
Marise Fonseca, a 
vacina é a principal 
forma de imuniza-
ção do problema.
sAúde & vidA –  páginA 7

surto de caxumba em mg

Prefeito de Nova Lima
apoia construção da
Via Estruturante Sul

No país, a cada minuto, 54 pessoas são vítimas de 
crimes cibernéticos. oPinião – Página 2

Vitor Penido
participou
da reunião
na aLmg
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Proação Fashion Day

mercado Central

No próximo dia 17, acontece 
o Proação Fashion Day, no Mi-
nascentro. 

Novo presidente do Mercado 
Central, Geraldo Henrique Cam-
pos, fala sobre os 100 dias de sua 
gestão e futuros projetos.

geraL
–

Página 10

eConomia
–
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Crimes virtuais no brasilPolitico
evita falar

sobre
eleições
de 2018
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mário ribeiro

Loraynne araujo

cenário alentador

Uma conjunção de acontecimentos macroeconômicos po-
dem contribuir para o aumento das vendas no comércio 
em Minas, neste segundo semestre, indica o presidente 
do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Lázaro Luiz 

Gonzaga. Para essa afirmação, ele tem como base os indicadores 
positivos no primeiro período do ano, a partir da queda da inflação e 
dos juros nominais. O dirigente avalia que as datas comemorativas, 
como o Dia dos Pais, das Crianças e Natal também contribuem para 
proporcionar mais ânimo ao consumidor. 

De um modo geral, há cerca de 3 anos, os empresários de Belo 
Horizonte e demais cidades mineiras amargam prejuízos sufocantes 
diante da compressão da economia nacional que, inclusive, amofi-
nou a possibilidade das pessoas adquirirem bens. O reflexo dessa 
realidade é descomunal, golpeando e desacelerando o número de 
estabelecimentos comerciais em todos os rincões do Estado.

Um sinal positivo diz respeito ao nível de emprego, que começou 
a melhorar e isso pode ser uma esperança no sentido de que a 
famigerada crise econômica brasileira fique para trás de maneira 
gradual. É exatamente o que ambicionam os empresários para 
que, assim, eles possam tomar suas decisões e entabular um pla-
nejamento em médio e longo prazo. O que, certamente, facilitaria 
o ambiente para uma retrospectiva mais assertiva, incluindo os 
demais setores, formando um conjunto propulsor do desenvolvi-
mento. Por enquanto, no primeiro semestre, foi registrado melhoria 
em relação ao aumento de vendas nos combustíveis e lubrificantes, 
veículos e motocicletas, parte e peças, no setor de supermercados, 
hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.   

Nutre-se ainda a expectativa de reaquecimento das áreas 
indutoras do desenvolvimento, como a construção civil, mercado 
imobiliário, obras de infraestrutura e o incremento na prestação de 
serviços. Com isso, o otimismo e a magnificência assumiriam o lugar 
do pessimismo, atualmente, entranhado na sociedade.

 É nítido o abrandamento dos empresários em sua capacidade 
de empreender, já que a retração do crescimento causa um enorme 
prejuízo ao empregador e aos funcionários. Vale dizer que a culpa é, 
em parte, do governo federal, que em sua esparrela de desajustes 
entre contas e compromissos financeiros, contemplam a todos com 
a indesejada dose de incerteza. O que demonstra falta de controle 
sobre os gastos públicos, afetando o futuro das famílias. É hora 
de dar um basta. A administração procedente de Brasília carece 
de ser indutora da expansão proativa dos limites do alcance e do 
crescimento das pessoas, ao invés de tomar decisões capazes de 
comprometer o soerguimento das gerações.

a cada minuto, 54 pessoas são
vítimas de crimes virtuais no país

Com a popularização do acesso à internet 
no Brasil, os delitos cometidos no am-
biente virtual também se tornaram mais 
comuns. Segundo dados da multinacio-

nal Symantec, empresa de segurança online, a 
cada minuto 54 pessoas são vítimas de crimes 
cibernéticos no país. 

O Brasil ocupa a quinta posição no ranking 
de nações onde há mais transgressões na 
web. Em 2016, 42,4 milhões de brasileiros 
foram vítimas de crimes virtuais, número 10% 
superior se comparado com 2015. Além dis-
so, de acordo com levantamento da Norton, 
provedora global de soluções de segurança, 
o prejuízo para o país foi de US$ 10,3 bilhões. 

Para compreender melhor essa situação, o 
Edição do Brasil conversou com o delegado 
responsável pela Delegacia Especializada em 
Crimes Cibernéticos, Frederico Abelha.

Os mais recorrentes são os es-
telionatos, nos quais são praticados 
todos os tipos de golpes possíveis, 
desde sites falsos ofertando produtos 
até e-mails com algum tipo de fraude. 
Outros crimes corriqueiros são os 
contra a honra e sequestro de dados, 
sendo que o primeiro é aquele em 
que uma pessoa ofende a outra nas 
redes sociais e o segundo é quando 
um hacker invade o computador de 
uma empresa e pede dinheiro para 
descriptografar os dados. 

Além desses, há os de extorsão, 
em que, muitas vezes, alguém tem 
uma fotografia ou vídeo íntimo e pede 
dinheiro para não divulgar o conteú-
do. Tem ainda a questão da pedofilia 
que está muito presente na internet. 
Com o acesso cada vez maior, esses 
predadores sexuais acabam atraindo 
crianças e, em alguns casos, até mes-
mo trocam fotos íntimas de menores 
entre eles.

Alguns são mais difíceis, devido à 
transnacionalidade que eles podem ter. 
Por exemplo, há pessoas que estão na 
África, Europa e praticam golpes no Bra-
sil. Então, uma vez que descobrimos que 
o criminoso está em outro país, a prisão 
dele fica mais complicada, pois depende 
de uma série de tratados internacionais, 
além de demandar uma verba grande 
que, às vezes, a polícia não tem. É 
importante destacar que essas pessoas 
são nômades: elas praticam uma série 
de golpes, depois mudam de país e 
mascaram os IPs dos computadores.

Sem dúvida. Criaram um jogo no 
Leste Europeu no qual lançavam uma 
série de desafios para que as crianças 
e adolescentes fossem cumprindo até 
chegarem ao final, que era o suicídio. 
Neste caso, os criminosos podem 
responder por induzir a prática e, até 
mesmo, pelo próprio homicídio.

Não, todo crime feito na vida real é 
suscetível de ser praticado na internet 
também. Então, por exemplo, a pena de um 
estelionato que é cometido no ambiente vir-
tual é a mesma do que é executado na rua.

A primeira dica é conversar e fazer 
transações com pessoas que você real-
mente sabe quem é e confia. Além disso, 
não se deve acreditar em propostas 
mirabolantes. Na hora de enviar dados 
pessoais, o ideal é contactar quem está 
pedindo, por exemplo, se for o banco, 
ligue para seu gerente e veja se existe, 
realmente, essa demanda. Caso mande 
fotos pessoais, sejam elas de cunho 
privado ou não, saber com quem com-
partilha e não encaminhar para pessoas 
que acabou conhecer. No meio online, 
nem tudo é o que parece. Às vezes, 
pensa-se que está conversando com 
um adolescente, mas, na verdade, é um 
aliciador de menores.

Não. Na grande maioria, as pessoas 
procuram a polícia, porque se sentem le-
sadas financeiramente ou em sua honra. 
Aliás, a demanda é bastante grande.

Existia, mas com a democratização 
do acesso da internet isso caiu por terra. 
Obviamente, os mais vulneráveis são os 
mal informados: quanto menos conheci-
mento a pessoa tem, mais suscetível  a 
sofrer golpes. E os jornais têm um gran-
de papel nesse quesito, pois cabe a eles 
divulgar conteúdos para conscientizar a 
população.

Quais são os golpes mais comuns na 
internet?

É mais fácil identificar o autor nos 
crimes virtuais?

o jogo “Baleia Azul” que ficou famoso 
entre os adolescentes é considerada 
crime cibernético?

há alguma lei específica para tratar 
dos crimes cibernéticos?

o que devemos fazer para nos prevenir 
contra os golpes na internet?

esses crimes estão na categoria de 
subnotificados?

existe algum “grupo de risco”, ou seja, 
pessoas que estão propensas a sofrer 
com isso?

1

4 6

5

7

2

3

delegado Frederico Abelha, responsável pela
delegacia especializada em Crimes Cibernéticos

Caso seja vítima de algum tipo de crime na internet, Abelha acon-
selha procurar a delegacia de Crimes Cibernético localizada na Avenida 
Francisco Sales, 780 - Santa Efigênia.
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nosso inferno
Se os índices da economia dão sinal 

de recuperação, no twitter uma massa 
de desocupados funcionais fazem reta-
liação, dizendo que o buraco deixado 
pelos petralhas comunistas afunda, cada 
vez mais, por culpa exclusiva do atual 
presidente. As medidas de proteção da 
economia são noticiadas como absurdos 
promovidos por um governo corrupto. 
Nada serve à exceção de declarações 
contra o presidente que substituiu a 
presidenta incompetente que acabou 
por arrasar a economia brasileira com-
pletando o trabalho feito pela quadrilha 
comandada pelo chamado lularápio ao 
longo de 13 anos de roubalheiras e jogo 
sujo feito pau de galinheiro.

O bandido da JBS continua livre, 
leve e solto como se fosse um santo 
que nada tem a ver com as tramoias 
que promoveu, aliado aos petralhas no 

avanço ao dinheiro do BNDES, Banco do 
Brasil et caterva. O procurador-geral da 
República descarrega toda bílis contra o 
presidente com apoio da maior organiza-
ção de comunicação do país, que dizem 
estar afundada em dívidas e em perda de 
credibilidade como nunca antes.

O caos é a meta preferencial da 
sarna comuno-petralha, enquanto o 
comandante-mór do organização crimi-
nosa que tomou conta do país por 13 
anos só faz negar que o sítio de Atibaia 
não é dele, nem o apartamento tríplex do 
Guarujá que só pode ser de um amigo 
de um amigo dele. Continua o projeto de 
perpetuação no poder pelos comunas/
petistas auxiliado por pesquisas que 
ninguém leva a sério, mas que colocam 
o lularápio como favorito absoluto para 
ocupar a Presidência da República nas 
próximas eleições.

E la nave va como no filme de Federico 
Fellini, mas sem nenhum sinal de poesia 
como fez o grande cineasta italiano. Quan-
to mais a nave se perder da rota, melhor 
para eles. É a sanha dos que nunca de-
sistem nem nunca cedem à racionalidade 
e ao bom senso. O projeto criminoso de 
poder da ORCRIM parece indestrutível 
diante das artimanhas que promovem.

A “jararaca” tem de voltar à Presidência 
da República para que eles completem o 
serviço, embora Sérgio Moro tenha lhe pes-
pegado uma sentença de prisão de 9 anos e 
7 meses por tanta bandalheira. Trata-se da 
confirmação de que o inferno é aqui mesmo.

Nem Dante Alighieri poderia imaginar 
que o inferno, por ele imaginado antes da 
descoberta de Cabral, se localizava por 
essas paragens tropicais. Como diria um 
samba-canção de outros tempos: “Nosso 
destino é sofrer”.
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CaroLina PimenteL

da redação

ação social

fiscais em apuros
Dentre os segmentos mais organizados dos funcionários 

públicos de Minas, está o dos auditores fiscais. Porém, a partir 
da inserção da internet nos programas de fiscalização do Es-
tado, o poder de fogo deles tem diminuído, afinal grande parte 
das ações estão sendo cuidadas com mais eficiência pelos 
computadores. Coisas da modernidade, gente. 

Crime organizado
Conhecida por ser uma jornalista bem informada, Cristiana 

Lôbo disse, recentemente, que é assustador ver o grau de 
envolvimento do crime organizado na polícia, incluindo no caso 
a eleição de muitos prefeitos e vereadores, especialmente, nas 
grandes cidades brasileiras. Cruz credo, gente!

saúde em risco
Consta nos bastidores que vários hospitais de Belo Hori-

zonte estão tendo dificuldade financeira para continuar com o 
atendimento de primeira qualidade. A crise econômica nacional 
veio refletir também no segmento de saúde, ora veja.

Cena única. Ainda sobre o setor de saúde em Minas, no 
momento, a grande indagação é sobre uma briga entre o grupo 
de Henrique Salvador, do Mater Dei, e a Unimed. 

eleição estadual 
Esta veio de Brasília: aumentam os comentários indicando 

a possibilidade do procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, aceitar discutir uma possível indicação do seu nome 
como postulantes ao governo de Minas.

tucanos em dificuldades
Ainda de Brasília: informações de bastidores antecipam 

o aumento do desgaste do PSDB a partir do retorno do 
senador Aécio Neves ao comando do partido, mesmo que 
temporariamente. Essa realidade leva os tucanos a ficarem, 
cada vez mais, distantes de reunir condições para ser uma 
legenda competitiva na disputa pela Presidência da República, 
analisam jornalistas.

aeroporto em betim
Na última semana, em seu canal do YouTube, o prefeito 

Vittorio Medioli (PHS) disse que o projeto para o aeroporto da 
cidade está bem adiantado e já tem até nome: Aeroporto Inho-
tim de Betim. “Isso irá valorizar a cidade”, afirmou. No entanto, 
o assunto não agradou muito a população, pois a rodoviária 
do município está sem funcionar desde a sua inauguração, há 
5 anos. Qual será a prioridade?

Candidato pelo Pmdb
Quando tem oportunidade de manter contato com jorna-

listas, o deputado federal Rodrigo pacheco (PMDB), atual 
presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 
faz questão de dizer que está se sentindo muito bem como 
presidente da pasta. Uma candidatura ao governo de Minas 
só aconteceria se fosse de interesse de seu grupo político e, 
preferencialmente, indicado pelo partido, a maior legenda do 
Estado.  

Quintão x pimentel
Ao ser indagado pelo jornalista Carlos Barroso, da 

BHNews TV, em relação aos processos contra Fernando 
pimentel (PT), o deputado do PT, André quintão disse: “O 
estado político do governador, por causa dos processos, não 
me preocupa. Fico mais reticente sobre à situação fiscal e 
econômica do Estado, devido à crise nacional que está nos tra-
zendo problemas de ordem financeira”, vaticinou o parlamentar. 

reformas necessárias
“Os brasileiros vão ter problemas ainda maiores se não for 

votada a Reforma da Previdência, cujo déficit orçamentário é 
cada vez maior. Em breve, se não acontecer nada para mudar 
este roteiro, a situação será caótica”, sentencia o ex-ministro 
Roberto Brant.

Comentário final. Com relação às reformas propostas pelo 
governo federal, o ex-ministro lembra: “Todo mundo almeja 
transformações estruturantes, mas quando elas começam a 
ser discutidas, os setores atingidos fazem pressão contra. Ou 
seja, reforma boa é no terreiro do vizinho”, ironiza.  

fazendeiro desolado 
Eleito primeiro vice-presidente da Câmara Federal neste 

início de ano, o parlamentar mineiro Fábio Ramalho (PMDB), 
o popular Fabinho Liderança, se queixa, em Brasília, da falta 
de tempo para cuidar de seus assuntos pessoais, inclusive, de 
suas fazendas localizadas na região de Teófilo Otoni, no Vale 
do Mucuri. Coisas da política brasileira.

A Lei 22.626, que contém as diretrizes para 
a elaboração do Orçamento do Estado para 
2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO), 
foi sancionada pelo governador do Estado, 
Fernando Pimentel (PT), no 31. A sanção foi 
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais.

A lei tem origem no Projeto de Lei (PL) 
4.272/17, do governador, aprovado, em turno 
único, pelo Plenário da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) e entra em vigor na 
data de sua publicação.

A LDO estabelece as metas e prioridades 
da administração pública estadual, as des-
pesas correntes e de capital para o exercício 
de 2018. Ela orienta a elaboração da lei orça-
mentária para o próximo ano e define a política 
de aplicação da agência financeira oficial 
(BDMG), bem como dispõe sobre as altera-

ções na legislação tributária, a administração 
da dívida e as operações de crédito do Estado.

Para 2018, a receita total é estimada em 
quase R$ 96,82 bilhões, em valores correntes. 
No que se refere à despesa, o total chega a 
R$ 104,31 bilhões, o que significa um déficit 
de R$ 7,49 bilhões. O resultado primário, 
que é a diferença entre receitas e despesas, 
descontadas operações financeiras, também 
é deficitário em R$ 676 milhões, ou aproxima-
damente 0,01% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional previsto para 2018.

Equilíbrio gradual 
 Por outro lado, o Governo do Estado 

espera alcançar um equilíbrio gradual entre 
receitas e despesas primárias, chegando-se 
a um superávit de 0,01% do PIB em 2020. 

Para 2018, prevê-se crescimento de 7,8% 
da receita tributária, estimada em R$ 59,60 
bilhões. O ICMS continuaria sendo a principal 
fonte arrecadadora.

Com relação às despesas, merecem 
destaque os gastos com pessoal e encargos 
sociais, que representam 54,15% do total 
das despesas correntes do Estado. Quanto 
à dívida pública, o valor projetado para o pa-
gamento dos juros, encargos e amortização 
totaliza R$ 7,47 bilhões, o que revela alta de 
aproximadamente 68,7% em relação ao pro-
jetado para 2017.

Esse aumento se deve, em grande parte, 
ao acordo entre estados e União, o qual redu-
ziu os valores das parcelas da dívida. A partir 
de julho de 2018, no entanto, Minas volta a 
pagar integralmente essas prestações.

V ivemos tempos difíceis. A crise eco-
nômica e, sobretudo, institucional, 
é real e a desigualdade, que nunca 
deixou de existir em nosso Estado, 

está mais cruel nas regiões mais distantes.
Seguindo o mesmo esforço do Governo 

do Estado, que por meio dos Fóruns Regio-
nais e da Rede Cuidar, procura escutar e 
atender aos menos favorecidos, o Serviço 
Voluntário de Assistência Social (Servas) 
tem chegado a esses lugares, perto de quem 
mais precisa.

Para levar cidadania, respeito e es-
perança a essas pessoas, optamos pela 
regionalização dos nossos projetos. Chegar 
a regiões como o Vale do Jequitinhonha, 
Vale do Mucuri e Norte de Minas, onde são 
registrados atualmente os menores Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH), por 
exemplo, é uma questão de justiça social.

E, para atender mais pessoas nessa 
situação com projetos mais viáveis finan-
ceiramente, optamos também por reforçar 
parcerias. Contamos com recursos de ou-
tros agentes da sociedade civil e iniciativa 
privada para ampliar o alcance de nossas 
ações com mais qualidade e obter resultados 
transformadores.

Um exemplo disso é o Água Vida, o pri-
meiro projeto da atual gestão, que permite 
acesso a água potável e a condições básicas 
de saneamento em comunidades rurais do 
extremo Noroeste de Minas. Na primeira fase 

do Água Vida, a parceria com o Ministério 
Público Estadual e a Gasmig, nos possibilitou 
atender 154 famílias das cidades de Arinos 
e Formoso.

Essas famílias receberam, depois de 
nove meses de execução de obras, casas 
com telhados adequados, cisternas, módu-
los sanitários e fossas sépticas. A segunda 
fase do Água Vida já está em execução na 
mesma região, desta vez em parceria com 
o MPE e o Governo do Estado, por meio 
do Novos Encontros, programa que visa ao 
enfrentamento da pobreza no campo. Mais 
56 famílias serão beneficiadas. 

O Abraça Minas tem objetivo semelhante. 
Desde o rompimento da Barragem de Fun-
dão, temos atuado na região de Mariana com 
esse projeto. Ele foi criado como resposta 
imediata ao rompimento. Inicialmente, arre-
cadamos toneladas de roupas de vestuário, 
cama e banho, alimentos, produtos de higie-
ne e garrafas de água mineral para atender 
às vítimas da tragédia.

Agora, procuramos conectar instituições 
públicas e privadas para auxiliar no retorno 
da rotina das cidades atingidas pelos rejeitos 
de mineração. Para administrar a distribuição 
dos donativos, contamos com a ajuda de 
mais de 100 voluntários durante dois meses, 
um trabalho não menos importante, uma 
outra forma de parceria.

Estamos desenvolvendo algumas ações 
em Barra Longa, em parceria com a Emater, 

MP e prefeitura. Criamos o Horta na Rua para 
dar vazão à comercialização dos produtores 
locais e valorizar produtos orgânicos para 
atender requisitos ambientais.

O Leite Forte é outro programa com o 
mesmo objetivo, mas destinado aos pecua-
ristas da localidade, e o Casa das Artes, que 
vai valorizar o trabalho dos artesãos, bem 
como a comercialização do que é fabricado. 
Recentemente, decidimos levar o Carinho 
de Mãe, o nosso curso para gestante em 
situação de vulnerabilidade social, para o 
interior do estado.

Idealizamos o curso em razão da im-
portância de levar informação de qualidade 
e acolhimento profissionais a essas futuras 
mães. Lançamos ainda o Chá de Fraldas, 
em parceria com a Drogaria Araujo. É uma 
campanha de arrecadação de artigos de 
necessidades básicas para atender à grande 
demanda de creches, maternidades e abrigos 
institucionais, que acolhem crianças de 0 a 6 
anos em situação de extrema instabilidade.

Queremos atender, até o fim do ano, as 
demandas dos municípios dos territórios 
Norte, Mucuri e Jequitinhonha. Por meio 
dessa campanha, já conseguimos atender 
algumas demandas de Araçuaí e Simonésia. 
O nosso objetivo é complementar as políti-
cas públicas estaduais de desenvolvimento 
social, porque acreditamos que é possível 
levar um pouco de dignidade e respeito a 
quem mais necessita.

a importância das parcerias no
desenvolvimento de projetos sociais

Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Estado para 2018 entra em vigor

dinis Pinheiro afirma que não é o
momento para se falar em eleição
Apesar de não querer comentar sobre o próximo ano, político tem se encontrado com lideranças do estado

D inis Pinheiro (PP) é um dos políticos 
mais influentes de Minas Gerais. Ele já 
foi eleito deputado estadual por cinco 
mandatos e, por duas vezes, o mais 

votado no Estado. Além disso, entre 2011 e 
2014 foi presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG). 

No momento, o ex-parlamentar não ocupa 
nenhum cargo eletivo e está aproveitando o 
“tempo vago” para visitar várias cidades do 
interior e se reunir com lideranças locais. 
Segundo ele, o objetivo desses encontros 
é “conversar com os mineiros, ouvir suas 
demandas, ver de perto os problemas que 
afligem nossa gente e conhecer iniciativas 
que vêm funcionando”.

Além disso, Pinheiro ressalta que a proximida-
de com a população é fundamental e que estará 
em todas as regiões de Minas. “Nossa busca é 
pela construção de um diálogo com todos que 
estão preocupados com os rumos do Estado. 
Precisamos restabelecer a esperança, a nossa 
autoestima e o orgulho de ser mineiro”. 

Durante as visitas aos municípios, ele consta-
tou que, apesar de todos saberem que a situação 
econômica do Estado é trágica, foi necessário 
estar nesses locais para ver como isso afeta a 
população mais pobre. “O que fica muito claro 
em cada uma dessas viagens é como a irres-
ponsabilidade do atual governo vem prejudicando 
o dia a dia das pessoas. Municípios e prefeitos 
vêm pagando por isso. A situação da saúde, por 
exemplo, é lamentável. Faltam remédios, leitos, 
equipamentos, além disso, postos de saúde e 
hospitais estão em uma situação muito difícil”.

eleições de 2018 
Ao ser questionado se essas viagens 

ao interior tem como objetivo tornar-se 
conhecido para candidatar ao cargo de 
governador, Pinheiro afirma que não está 
preocupado com eleição, pois não é o 
momento para se debater o assunto. “Meu 
foco está nos problemas que vêm angus-
tiando os mineiros. Na saúde, educação, 
na situação da segurança, que assusta a 
todos. Buscamos a construção de uma 
Minas forte, empreendedora, justa e sem 
privilégios. Nossa finalidade é reunirmos 
os mineiros de bem para, juntos, tornar 
esse sonho possível”.

Pimentel (Pt) e dinis Pinheiro (PP) devem ser os principais nomes para o pleito
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“O que fica muito
claro em cada
uma dessas

viagens é como a
irresponsabilidade
do atual governo
vem prejudicando

o dia a dia
das pessoas”

file:///\\consulte\legislacao\completa\completa.html%3Ftipo=LEI&num=22626&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=4272&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=4272&t=PL
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Loraynne araujo

Estar com as contas em dia é o desejo 
de todo o contribuinte. No entanto, muitos 
esbarram nas dificuldades de refinanciamen-
to de suas dívidas. Pensando nisso, a União 
e o Estado de Minas Gerais lançaram duas 
oportunidades para empresários e pessoas 
físicas que desejam parcelar seus débitos 
com descontos nas multas e juros. Trata-se do 
Programa Especial de Regularização Tributária 
(Pert), em âmbito federal, e do Plano de Regu-
larização de Créditos Tributários (PRCT), em 
âmbito estadual, medidas explicadas em dois 
e-books lançados pela Fecomércio MG.

De acordo com o coordenador jurídico 
da Federação, Marcelo Morais, os e-books 
são uma forma de levar ao grande público, 

especialmente aos empresários representados 
pela Fecomércio MG, informações gerais sobre 
os programas de regularização tributária em 
linguagem mais acessível.

O primeiro e-book aborda o Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert), 
instituído pela Medida Provisória (MP) nº 
783, de 31 de maio de 2017. Ele permite que 
pessoas físicas e jurídicas refinanciem dívidas 
tributárias e não tributárias administradas pela 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procu-
radoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 
O prazo de adesão ao Pert vai até o dia 31 de 
agosto de 2017.

O segundo e-book detalha o Plano de 
Regularização de Créditos Tributários (PRCT), 

instituído pela Lei Estadual nº 22.549, de 1º de 
julho de 2017. O PRCT possibilita que pessoas 
físicas e jurídicas façam um novo financiamento 
das dívidas tributárias com o Governo de Minas 
Gerais.

O contribuinte estadual poderá parcelar 
débitos com o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCMD), além de outras taxas 
estaduais. Os prazos de adesão ao PRCT são 
diversos, o que torna imprescindível verificar 
a legislação de regência. O prazo para o refi-
nanciamento do ICMS, por exemplo, encerra 
no dia 31 de agosto.

O Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central decidiu recentemente 
manter o ritmo de queda da taxa básica de 
juros. Mesmo que seus efeitos não sejam 
sentidos em curto prazo, esses cortes re-
presentam, ainda assim, um respiro para a 
economia. Quando o Copom reduz os juros 
básicos, o objetivo é alavancar e incentivar 
os investimentos produtivos responsáveis 
pela geração de emprego e renda. A ten-
dência é que o crédito fique mais barato, o 
que pode impactar positivamente o consu-
mo, desde que as pessoas disponham de 
renda para tal.

Mesmo com ritmo de queda, as altas ta-
xas de juros vêm se constituindo, juntamen-
te com outros indicadores econômicos, um 
dos entraves que impedem o Brasil de sair 
da recessão econômica. Para deixarmos a 
recessão para trás, a recuperação tem que 
se manter sólida e não minimizar a contami-
nação gerada pelo ambiente político. 

Pela sinalização da ata do Copom, no 
dia 1º de agosto, a manutenção do ritmo de 
corte de um ponto percentual deve continuar 
o que reduziria a taxa básica da economia 
de 9,25% para 8,25% ao ano no começo 

de setembro. Mas, os membros do Copom 
ressaltaram na ata que eventual redução 
dependerá da evolução da atividade eco-
nômica, do balanço de riscos, de possíveis 
reavaliações da estimativa da extensão 
do ciclo e das projeções e expectativas de 
inflação. 

Também não adianta, por um lado, o 
Governo Federal cortar os juros e por outro, 
aumentar os impostos e onerar a população 
que tem parte expressiva da renda com-
prometida. E é isso que tem acontecido. O 
último aumento anunciado pelo governo foi 
nas alíquotas de PIS/Cofins dos combus-
tíveis. Proposto para ampliar a receita e 
cobrir o rombo orçamentário que ultrapassa 
os R$ 100 bilhões em 2017, o aumento dos 
impostos é mais um duro golpe na vida dos 
empresários e dos consumidores. 

O aumento dos combustíveis não fica 
restrito em quem abastece o seu carro. Toda 
a população vai pagar essa conta. A inflação 
que já vinha apresentando queda, voltará a 
subir, pois o aumento dos combustíveis será 
repassado para todos os produtos. Como 
no Brasil, a rede de transportes rodoviá-
rios é grande, vai onerar expressivamente 

produtos e serviços em função da logística. 
Aumentar impostos não vai cobrir o rombo 
das contas públicas. Só vai sacrificar ainda 
mais a população. Para se aumentar a ar-
recadação é preciso estimular a economia 
e melhorar a gestão pública.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) é favorável à reforma 
tributária desde que corrija distorções e que 
permita o crescimento do setor produtivo 
para geração de mais emprego e renda. 
É possível ampliar a arrecadação sem a 
necessidade de criar impostos e aumentar 
alíquotas. O sistema tributário precisa de 
uma simplificação na arrecadação e nas 
obrigações acessórias.

O varejo, assim como outros setores, 
necessita de fôlego. Em todo o ano de 2016, 
o comércio de Belo Horizonte sofreu decrés-
cimo nas vendas, nos mais diversos ramos 
de atividades. Nos cinco primeiros meses 
deste ano, a situação na Capital Mineira 
ainda foi de retração de 0,05%, em função 
da alta taxa de desemprego, segundo pes-
quisas da CDL/BH. O anseio do movimento 
varejista é que o ano seja melhor e que o 
Brasil volte a ser estável e próspero.

não é justo pagar uma conta que não contraímos

fecomércio mg lança dois
e-books sobre tributação

Agronegócio deve faturar 
R$ 193,3 bi na safra 2016/2017

O agronegócio brasileiro pode ser definido 
como um dos motores da economia do país. Se-
gundo dados do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/Usp), ano passado, o 
setor, no geral, arrecadou, aproximadamente, R$ 
1,48 trilhão, o que representou 23% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do período. E o mercado apos-
ta no crescimento de 3,61% em relação a 2016.

Já Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) projeta o faturamento bruto da agricultura 
2016/2017 de R$ 193,3 bilhões – valor 21,2% 
maior que o registrado na anterior.

Se as projeções se concretizarem, a agricul-
tura arrecadará mais do que os setores de serviço 
e indústria. De acordo com dados do Banco 
Central, o primeiro deve crescer apenas 0,55% e 
o segundo, 0,02%. 

Segundo o coordenador de estudos e análises 
do MAPA, José Garcia Gasques, a agricultura 
no Brasil teve um salto de crescimento desde 
a década de 1950 aos dias atuais. Ele ressalta 
que, naquela época, a produção e exportação de 
produtos agrícolas giravam em torno apenas de 
café e açúcar e, atualmente, o país se destaca 
com várias commodities, como soja, milho, entre 
outros. “O crescimento do agronegócio tem se 
dado, principalmente, pelo desenvolvimento da 
produtividade”.    

Além disso, Gasques destaca que o atual 
modelo de produção é mais integrado e consegue 
abranger vários setores empregando cerca de 25 
milhões de pessoas. “Hoje, temos cadeias mais 
complexas de produtividade. Não podemos contar 
como empregados do agronegócio apenas aque-
las pessoas que residem no campo. O segmento 
está crescendo muito e demanda outros tipos de 
serviços. Então, boa parte da oferta de trabalho é 
composta por pessoas que vêm de outros ramos, 

como mecânicos. São indivíduos que não moram 
no campo, mas prestam serviço”.

Gasques finaliza afirmando que a agricultura 
também é forte no comércio, seja para atender 
as demandas internas ou as exportações. “As 
exportações totalizaram R$ 85 bilhões e 45% no 
valor total. Entretanto, é importante mencionar que 
o brasileiro também consome o que é produzido. 
Apesar do Brasil ser um país exportador, o mer-
cado interno também é forte. A agricultura resulta 
em um processo forte de geração de riqueza”.

setor em minas 
Minas Gerais é o quinto Estado que mais 

produz e exporta produtos agropecuários, fican-
do atrás apenas de São Paulo, Mato Grosso, 
Paraná e Rio Grande do Sul. O produto mais 
importante é o café, seguido pelo leite, soja 
e milho, sendo que, de acordo com dados da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, o café mineiro representou mais da 
metade da produção nacional (56,4%), com a 
produção de mais 25 mil sacas. 

A analista ambiental Ana Líliam Ferreira diz 
que as regiões produtoras do grão possuem um 
clima favorável e tradição no plantio. “A cultura é 
de uma lavoura perene e com característica de 
longevidade entre as famílias produtoras. Aliado 
a isso, a atividade tem gerado lucratividade nos 
últimos tempos e tem relevância tanto na ex-
portação quanto no abastecimento do mercado 
interno. Atualmente, é impossível a manutenção 
da exportação e do abastecimento da indústria 
nacional sem cafeicultura mineira”.

Ana Líliam acrescenta que Minas tem se 
destacado, principalmente, pela grande dis-
ponibilidade de cafés finos. “Toda a estrutura 
instalada no Estado faz diferença para que seu 
grão distingui em relação aos demais”.

Café é a principal cultura plantada em minas gerais
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sucessão presidencial 
Sem meias palavras, o cientista político mineiro, Rudá 

Ricci decretou: “Só existem dois nomes de prestígio nacional, 
neste momento, para disputar a Presidência da República. O 
primeiro é do ex-presidente Lula (PT) e o segundo é Jair Bol-
sonaro (PSC)”. Ou seja, um de esquerda e outro de extrema 
direita. Daí, pode surgir um “Tércius”, claro.  

Pt muda de rumo?
Em São Paulo, ao participar de um programa de TV, o 

renomado filósofo, Luiz Felipe pondé disse que o Partido dos 
Trabalhadores, que no passado era puramente de esquerda, 
agiu como legenda de direta ao chegar no poder central. Agora, 
se desejar sobreviver, não resta espaço, a não ser se tornar 
uma sigla de centro esquerda. Coisa arcaica essa discussão 
sobre ideologia política, não é mesmo gente?

PdV para inglês 
Ninguém está acreditando na eficácia do Programa de 

Demissão Voluntária (PDV) do governo federal, lançado 
recentemente. Ao fazer uma sondagem sobre o tema nos bas-
tidores do Congresso Nacional, o jornalista Gerson Camarotti 
concluiu: “Até mesmo os parlamentares da base aliada estão 
descrentes quanto ao sucesso do PDV”. E assim segue o Brasil, 
administrado entre trancos e barrancos. 

mais imposto
Com a responsabilidade do cargo de presidente do Con-

selho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), 
paulo Bretas, prevê que o governo federal terá de sacrificar os 
brasileiros ainda mais, com outros impostos no ano que vem. 
Possivelmente, mandando taxar as operações financeiras. 
Comenta o economista. A conferir.

aumento sem apoio
“Enquanto a crise econômica assola o país, os procura-

dores de justiça federal não tiveram sequer a desfaçatez ao 
discutir o aumento de 16% em seus salários. Isso é um deboche 
para com a sociedade brasileira em geral, inclusive, com os 
14 milhões de desempregados”. Opinião do jornalista global 
Merval pereira.    

mais fiscalização
“Os portais de acesos às informações do poder público, em 

geral, carecem de ser mais simples para facilitar o acesso de 
pessoas interessadas. Essa realidade poderia ajudar a fiscali-
zação dos atos do governantes”. É o que pensa o promotor de 
Justiça de São Paulo, José Carlos Fernandes, especializado 
em informática.

política em uberaba
Quando esteve visitando a Assembleia Legislativa, recente-

mente, o ex-presidente daquela Casa, ex-ministro e ex-prefeito 
de Uberaba, Anderson Adauto, deixou claro a sua pretensão 
em voltar a comandar o município daqui a 3 anos. Resta saber 
se até lá Adauto já terá a sua ficha limpa. Afinal, ele tem sido 
alvo de muitas denúncias nos últimos anos. 

denúncia complicada
Os órgãos oficiais deveriam verificar se procede a denúncia 

do historiador Marco Antonio Villa. Ele afirma que apenas 
900 mililitros do combustível vendidos nos postos de gasolina 
do Brasil chegam, efetivamente, aos tanques dos carros. Ou 
seja, o restante exala diretamente para onde? Ninguém sabe...
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Programação

28 de setembro

9 às 10h – Painel de Abertura 1 – “A Agenda 2030 e o Desenvolvimento Sustentável: Parcerias para Transformar o Mundo”.
10h30 às 12h30 – Plenária 1 – “Lideranças transformadoras que promovem sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.
14h às 16h – Plenária 2 – Plenária 2 – “Ética e Integridade – O valor da confiança para os negócios e para a sociedade”.
16h30 às 18h – Painel de encerramento – “Desafios futuros: Direitos Humanos, Educação e Cidadania na América Latina”.
 

dia 29 de setembro

9 às 10h – Painel de abertura 2 – “Os valores Socioambientais e os Novos Padrões de Produção e Consumo”.
10h30 às 12h30 – Plenária 3 – “Água: Gestão Estratégica e Qualidade de Vida para Todos”.
14h às 16h – Plenária 4 – “Cidades Criativas, Inteligentes e Sustentáveis – Um novo conceito de Design Urbano para a Prosperidade”.
16h30 às 18h – Painel de encerramento – “O futuro chegou: Estamos prontos para Direcionar o Mundo para um Caminho
Sustentável e Resiliente?”.

A sede do programa de 
startups do Sistema Fiemg, 
o Fiemg Lab, foi o palco da reu-
nião do Conselho de Inovação 
e Tecnologia da entidade, no 
dia 1º de agosto. Temas como 
as mudanças tecnológicas que 
afetarão a indústria e a socie-
dade em um futuro próximo, 
além de uma nova forma de 
gerar de negócios 
foram os assuntos 
centrais da reunião. 

O presidente do 
colegiado, Valentino 
Rizzioli, comentou 
sobre o ambiente 
vibrante do polo de 
startups da federa-
ção. “Temos nesse 
espaço uma realida-
de completamente 
diferente dos am-
bientes comuns. As 
empresas presen-
tes aqui apresen-
tam uma dinâmica 
espetacular e um 
grande potencial”, 
celebrou.

Já o gestor do Fiemg Lab, 
Fábio Veras, pontuou sobre 
o intuito do programa. “Aqui, 
criamos valor em rede. Nossa 
premissa é a de incentivar ti-
mes com projetos consistentes 
e compartilhar conhecimento”, 
disse. Ele ainda explicou o 
objetivo de um programa de 
fomento à cultura de startups 
de uma federação de indús-
tria abrigar projetos que não 
tenham ligação direta com o 
setor. 

“Somos a soma de diversos 
tipos de empresas sejam elas 
vindas de empresas industriais 
já consolidadas, academia ou 

de empreendedores. Acredi-
tamos que a diversidade pode 
trazer um resultado muito mais 
impactante do que apenas 
focarmos na criação de har-
dwares para o setor industrial 
ou criação de aplicativos e ga-
mes. Todos saem ganhando”, 
concluiu. 

Wellington Teixeira, presi-
dente do Sindinfor e 
integrante da 3D 
Virtual Care, startup 
que desenvolveu 
um equ ipamento 
que permite a reabi-
litação de pacientes 
pela gameterapia, 
contou sobre a sua 
experiência no pro-
grama. 

Para Teixeira, 
a  o p o r t u n i d a d e 
de aliar os conhe-
c imentos obt idos 
como empresário 
com a cultura star-
tup  tem s ido ex-
cepcional. “Com a 

aprendizagem trazida pelo 
Fiemg Lab, o trabalho como 
empresário ganha novo signi-
ficado. Nosso esforço ganha 
uma nova dimensão, passa a 
ter um propósito ainda maior”, 
comentou. 

Segundo ele, sua ativida-
de de associativismo sofreu 
ganhos com o programa. “Os 
novos conceitos de negócios 
têm sido tão importantes nesse 
contexto atual da tecnologia, 
que várias coisas implemen-
tadas no Fiemg Lab, estamos 
levando para o nosso sindicato, 
o Sindinfor. Somos o primeiro 
sindicato startup do Brasil”, 
brincou.

mercado Central de bH
impulsiona economia mineira
Novo presidente fala dos projetos e como é a administração do espaço

Amplos corredores, com um pouco de tudo e uma 
gama de clientes, esse é o Mercado Central de Belo Hori-
zonte, um ponto turístico e de grande entretenimento para 
quem visita. O espaço abriga cerca de 370 lojas e recebe 
em média 30 mil pessoas por dia, tendo um fluxo por mês 
1,2 milhão. O local também é responsável por gerar 184 
empregos diretos e mais de 2 mil indiretos, impactando 
positivamente na economia do Estado. Contudo, devido 
à política do mercado, não existem dados oficiais sobre 
quanto o espaço movimenta por mês, mas se fizermos uma 
simulação simples, considerando que cada uma das 370 
lojas faturassem R$ 5 mil por mês (teto do empreendedor 
individual), o montante mensal seria de R$ 1,85 milhão.

nova direção

Neste ano o mercado está sob nova 
gestão. O presidente da instituição é o 
empresário Geraldo Henrique Figueire-
do Campos, que na antiga administração 
era diretor financeiro. Em entrevista, 
Campos salienta que essa é uma con-
tinuidade da gestão anterior e destaca 
que o mercado lançará projetos para fo-
mentar o espaço, além de explicar como 
é a administração do local. Confira:

Quem são os donos do es-
tabelecimento e como é a 
administração?

Somos uma associação sem fins 
lucrativos de pessoas físicas. O lojista é 
responsável por administrar sua loja e a 
associação gere o restante, como esta-
cionamento, corredores, sanitários etc.

O associado pode exercer ati-
vidade comercial, alugar ou ceder. 
A administração não participa dos 
valores impostos pelo proprietário 
para locação ou rendimento das lojas, 
mas, para a conclusão do negócio, 
o conselho tem que aprovar o novo 
comerciante, pois tem um mix de 
produtos regulado em nosso estatuto. 

Com pouco mais de 100 dias 
na gestão do mercado, quais 
foram os principais desafios 
e como você vê o futuro?

Eu fui diretor financeiro da associa-
ção por 4 anos, então digo que essa é 
uma continuidade. O José Agostinho 
de Oliveira Quadros foi o presidente 
anterior.  E nós recebemos o título de 3° 
melhor mercado do mundo pela Latam. 
Nosso objetivo é alcançar o primeiro 
lugar e estamos trabalhando para isso.

Quais são os projetos para o 
mercado Central? 

Conhece a frase “endurecer 
sem perder a ternura”? No mercado 
utilizamos o seguinte: “Modernizar 
sem perder a tradição”. Possuímos 
wifi free para os clientes e temos 
um site bem atual. Atuamos também 
com o sistema de visita guiada, na 
qual recebemos cerca de 12 mil 
crianças por ano, além de estrangei-
ros. Somos o espaço mais visitado 
por turistas na capital. O nosso 
estacionamento é moderno, temos 
o controle de entrada e saída, e são 
quase 300 câmeras de vigilância 
para manter o ambiente seguro. A 
associação investe na modernida-
de para propiciar conforto para os 
nossos visitantes, clientes e para 
o próprio lojista. Agora, estamos 
inaugurando o mercado kids que é 
um dos espaços mais interessantes 
do ramo. Já em relação a ampliação, 
nós precisamos de autorização do 
poder público para dar andamento, 
mas tudo já está na prefeitura para 
análise. 

o que faz do mercado um 
local único?

Cada vez que uma pessoa 
vem aqui, ela tem uma experiência 
distinta. Vai falar com um turista 
da Coreia, encontrar os moradores 
que frequentam o local com mais 
frequência ou turistas etc. Isso é o 
que mantem a tradição, pois não é 
só comprar e, sim trocar receitas, 
conversar, conhecer pessoas dife-
rentes e criar vínculos. Quem vem 
ao mercado, vem para isso, pois 
quem quer comprar algo rápido, 
pode ir ao supermercado.

 

Como a crise afetou o mer-
cado? 

Nós fomos o menos afetado 
pela crise. Hoje, sou o presidente, 
mas trabalho na minha loja e não 
perdi meu vínculo com isso, pois 
é uma coisa importante. A nossa 
frequência de visitantes não caiu, 
mantemos o número de 1,2 milhão 
de visitantes por mês e não temos 
lojas fechadas. 

+ gastronomia
Recentemente, o governa-

dor Fernando Pimentel (PT), 
definiu como prioridade go-
vernamental a implantação da 
Cozinha Escola Mineiraria que 
tem o objetivo de fomentar a 
gastronomia no Estado. 

Para o presidente do merca-
do, “temos um grande potencial 
na gastronomia no sentido de 
alavancar o desenvolvimento 
dos negócios, levando ao ní-
vel nacional e internacional”, 
afirma.

Você sabia? 
O mercado existe desde 26 

de março de 1900 e foi criado por 
meio de um decreto para ser o 
principal centro de abastecimen-
to da cidade. Ele funcionou até 
1929, onde é a rodoviária e foi 
transferido para o local em que 
está hoje. 

Até 1964, ele pertencia a 
prefeitura e se chamava Mercado 
Municipal de Belo Horizonte, mas 
foi realizado um leilão e a coo-
perativa constituída pelo comer-
ciantes do local venceu. Desde 
então, a associação administra 
os espaços comuns do mercado 
que passou a se chamar Mer-
cado Central de Belo Horizonte.

“Eu sou a 4ª geração
no comércio da
minha família”.

como está a situação da 
venda de animais dentro do 
mercado?

Essa questão foi judicializada e 
o departamento jurídico solicitou que 
essa questão não fosse discutida.

empresário geraldo henrique campos
é o novo presidente do mercado
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11º Seminário Internacional de Sustentabilidade
vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro

Conselho de inovação e tecnologia
da Fiemg se reúne no Fiemg lab
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“As empresas
presentes aqui

apresentam
uma dinâmica
espetacular e

um grande
potencial”

Participantes do evento

A Agenda 2030 e as Perspectivas para 
um Novo Mundo. O tema estará em debate 
nos dias 28 e 29 de setembro, durante o 11º 
Seminário Internacional de Sustentabilidade. 
O evento, realizado pelo Sistema Fiemg, 
será no Centro Cultural Sesiminas, em Belo 
Horizonte, e está com inscrições abertas, que 
poderão ser feitas no site: www.fiemg.com.br/
seminariointernacional.

O seminário é voltado para empresários, 
dirigentes, executivos, profissionais ligados 
a empresas, representantes de governos e 
lideranças da sociedade civil. A iniciativa visa 
criar um ambiente favorável para discutir pers-
pectivas, cenários e práticas para a adoção 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) pelas indústrias mineiras, em parceria 
com o poder público e com o terceiro setor.

Os participantes terão a oportunidade 
de refletir sobre suas ações cotidianas, 
inserindo perspectivas nas atividades 
pessoais e profissionais rumo à Agenda 
2030, conjunto de programas, ações e 
diretrizes que orientarão os trabalhos 
das Nações Unidas e de seus países 
membros rumo ao desenvolv imento 
sustentável.

Local: Centro Cultural Sesiminas – Belo Horizonte
inscrições: www.fiemg.com.br/seminariointernacional
Valores: Filiados a Sindicatos da Indústria: R$ 250 – Demais participantes: R$ 350

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://www.fiemg.com.br/seminariointernacional/
http://www.fiemg.com.br/seminariointernacional/
http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/centro-de-cultura-nansen-araujo?prefix=/sesi&link=/produto/centro-de-cultura-nansen-araujo
http://www.fiemg.com.br/seminariointernacional
http://www.fiemg.com.br/seminariointernacional
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://www.onu.org.br/
http://www.fiemg.com.br/seminariointernacional
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A todos, os nossos Parabéns!

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

turismo se faz de forma plural, 
engajada e comprometida

D A   C O C H E I R A

Belo Horizonte está tomando pos-
se de seu futuro turístico, avançando 
nas ações prioritárias, com base em 
três componentes principais: estru-
tura/organização, foco na estratégia, 
recursos. A cidade está pronta em 
sua infraestrutura urbana, possuin-
do problemas como qualquer outra 
metrópole mundial. Nos últimos anos 
vem ganhando prêmios mundiais em 
diversos setores: qualidade de vida, 
mobilidade, limpeza urbana, e muitos 
outros. Eventos internacionais aconte-
ceram na cidade e teve a presença de 
autoridades mundiais que retornaram 
muito bem impressionados com a ca-
pital dos mineiros. Anualmente, cerca 
de um milhão e seiscentas mil pesso-
as se hospedam em Belo Horizonte. 
Temos um Aeroporto Internacional 
digno do nosso orgulho, uma hotelaria 
nova e moderna para todos os gostos 
e bolsos, restaurantes típicos e inter-
nacionais, facilidade de se locomover, 
segurança, e muita hospitalidade.

Desenvolver eventos é um objeti-
vo importante no projeto BH aos Olhos 
do Mundo. Assegurar uma combina-
ção de eventos geradores de deman-
da ao longo dos anos, eliminando as 
baixas estações e a sazonalidade 
temporal, e que sejam apoiados pela 
comunidade local. Assim, desenvolver 
uma planilha de eventos futuros que 
identifique oportunidades (setores 
produtivos ainda que não utilizam a 
plataforma de eventos, utilizando-a 
como importante ferramenta de ma-
rketing institucional e de venda).

Em Belo Horizonte, temos dois 
exemplos recentes desta ação: o 
Carnaval, que em 4 anos, atingiu 
excelentes números e já impacta 
toda a cadeia produtiva do turismo; 
e o agora Arraial de Belo Horizonte, 
que inicia sua transformação para se 
tornar um forte produto turístico da 
capital. Eles trazem uma grande visi-
bilidade nacional e internacional para 

a cidade, atraindo novos eventos, e 
mostrando a sua famosa hospitalidade 
e receptividade, como na Copa das 
Confederações, na Copa do Mundo 
de Futebol 2014 e nos jogos de futebol 
das Olimpíadas 2016.

Temos diferenciais para serem 
aproveitados, e estamos descobrindo 
muitos ao buscar nossos ícones? 
Assim, já estamos mapeando o que 
de melhor temos em BH e agindo 
para a transformação em atrativos e/
ou produtos turísticos. Parabenizamos 
os atores das ações mencionadas a 
seguir.

Com a Concessão do Aeroporto 
Internacional para a BH Airport, ga-
nhamos uma Praça de Alimentação 
típica de nossa história, a Praça Mi-
neira, que oferece o melhor da nossa 
gastronomia e de produtos mineiros 
como queijos, cachaças, pedras e 
joias. Um ótimo entretenimento en-
quanto se espera o horário do voo ou 
a chegada de um parente ou amigo.

O Finit – Fórum de Negócios de 
Inovação e Tecnologia, está fazendo 
pré-eventos em 6 das maiores cidades 
mineiras, buscando divulgar o evento 
de novembro em BH, bem como bus-
cando novos públicos e atores para 
aqui estar participando.

O Polo Moveleiro, da Avenida 
Silviano Brandão, vem com um novo 
e grande evento do dia 15 a 20 de 
agosto, o BH Cidade Criativa – Mostra 
Silviano Brandão – Cultura – Gastro-
nomia – Design, em toda a extensão 
de seus três quilômetros como Open 
Mall e suas 236 lojas, o maior corredor 
varejista da América Latina. Uma liqui-
dação quilométrica! O Setor da Moda 
constrói um Planejamento Estratégico, 
trabalhando a união dos setores num 
Calendário único para toda a região 
metropolitana, e já lançou um novo 
evento para o final de agosto – o Trend 
Now. Está sendo criada a Frente da 
Moda Mineira.

Comemorando seu primeiro ani-
versário como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, o Conjunto Moderno da 
Pampulha já oferece com sucesso o 
Pampulha Noturno toda terça-feira à 
noite, com uma série de eventos nos 
edifícios que integram o Conjunto. 
O Circuito Liberdade, com 16 equi-
pamentos, entre museus e centros 
culturais, e o eixo rua da Bahia, único 
na América Latina, lançou o MuseoMix 
2017, uma maratona cultural que 
acontecerá de 10 a 12 de novembro, 
com jovens propondo protótipos de 
atuação junto à população.

O Mercado Central, síntese da 
cidade, sempre se reinventando, 
agora tem uma filial da Casa da 
Gastronomia – Mineiraria -, além de 
um espaço Kids, para favorecer as 
compras de todos os visitantes que 
estejam com crianças. O Mineirão 
e sua esplanada de 80 mil metros 
quadrados, maior plataforma de 
entretenimento em Minas Gerais, já 
oferece, além do Museu do Futebol 
com visitas guiadas, espaços para 
todo tipo de eventos, aberto à diversi-
dade cultural da cidade e aos amigos 
mascotes – cachorros e gatos.

Todos estes ícones, com grande 
trânsito junto aos veículos de im-
prensa, e com grandes formadores 
de opinião, possuindo repercussão 
profissional em outras partes do 
Brasil e do mundo, e atuando com 
grande impacto sobre o público final, 
acabam por influenciar os tomadores 
de decisão de onde será o evento, 
vinculando sua imagem à do destino, 
e atraindo eventos para a capital e re-
gião metropolitana. Conhecendo e se 
inteirando dos nossos diferenciais, ou 
seja, aquilo que temos como único e 
autêntico, a população valoriza o que é 
nosso, e aí sim motiva visitantes para 
aqui vir e viver experiências de lazer e 
de negócios, mostrando BH aos Olhos 
do Brasil e do Mundo.

domingo, dia 06 de agosto
Sra. Maria Auxiliadora Mafra
(mulher do coronel Mafra)
Sra. Maria Auxiliadora Lopes
(mulher do deputado Mauro Lopes) 
Deputado Gilberto Ábramo
Deputado Antônio Carlos Arantes
Carlos Humberto Walter - Clube do Choro

segunda-feira, 7
Caetano Veloso
Leone Modesto Valadares
Radialista Alberto Rodrigues - Rádio Itatiaia

terça-feria, 8
Professora Vanessa Guimarães
Professor Herbert Sardinha

Quarta-feira, 9
Cantora Fafá de Belém
Nancy Lucas - Esmeraldas
Advogado Amilton Faria

Quinta-feira, 10
Wagner Carone 
Coronel Nilmar Soares - Contagem
Vereadora Letícia da Penha - Contagem

sexta-feira, 11
Dia do Garçom
Dia do Advogado
Silma Braga
Deputado Nilmário Miranda
Serafim Melo Jardim 
Deputado Duarte Bechir

sábado, 12
Sra. Marta Galo - mulher de Emílio Galo
Mirza Zazá Schettino 
Professor Antônio Fagundes
Ricardo Lataliza - Rádio Itatiaia

A jornalista rosália dayrell com o presidente do Bhnews tv, marcílio
soares de souza, em encontro no Fogão a lenha, de roberto gontijo

BhneWs tv
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TEMER x DiLMA - Um político que foi lapidado nos bancos do 
parlamento: assim é o presidente Temer (PMDB), que conseguiu com 
sua astúcia virar os votos, na Câmara, a seu favor. Na verdade, Temer 
conseguiu convencer grande parte dos parlamentares de que a acusação 
não se sustenta e destacou o perigo que a classe política enfrenta neste 
momento em que um empresário, que conseguiu a troco de doações a 
políticos, todas as benesses do governo para se tornar a maior empresa 
de proteína de carne do mundo. A diferença entre Temer e Dilma (PT), 
é que a presidente não conseguiu ter convivência com o Congresso 
Nacional, incluindo Câmara e Senado. Temer colocou em prática a expe-
riência de seus dois mandatos como presidente da Câmara e um longo 
período como presidente do PMDB. Muitos agora criticam o presidente 
que fez barganha de votos com liberação de emendas parlamentares. 
No entanto, essa moeda de troca sempre foi usada por todos os últimos 
presidentes, desde quando a constituição criou a figura da emenda 
parlamentar ao orçamento.

TRAiÇÃO - Um voto contra Temer no plenário da Câmara assustou 
alguns políticos. Foi o do deputado Laudívio Carvalho, que chegou ao 
Congresso pelas mãos do presidente. Temer abonou sua ficha de entrada 
ao PMDB e moveu todas as dificuldades para que Laudívio pudesse fazer 
sua campanha para a Câmara Federal e saísse vitorioso. Muitos acharam 
que ele foi ingrato com o presidente e que pode enfrentar dificuldades 
até a eleição do ano que vem.

RODRiGO MAiA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) 
após a votação concedeu entrevista na qual reafirmou que foi molestado 
por assessores do chefe do governo e que a relação entre eles ficou 
arranhada durante alguns dias. Ele deu a entender que, apesar dos es-
forços dos dois lados, ainda ficou uma rusga por causa disso. Disse que 
o resultado era bom para o presidente, mas que antevia dificuldades para 
votação de outras matérias, incluindo a Reforma da Previdência. Maia 
disse ser difícil levar o país sem a Reforma da Previdência e Tributária 
para melhorar as arrecadações dos Estados e municípios. Eu assisti 
a entrevista e prevejo que Maia já é candidatíssimo a governador do 
Estado do Rio de Janeiro.

O deputado Fábio Ramalho (PMDB), o Fabinho Liderança, 
diante do confronto parlamentar dentro do plenário da Câmara, 
criou uma zona de paz, quando reuniu em seu gabinete vários 
parlamentares de partidos diferentes em torno de uma costela 
de porco, galinhada, carne assada, tropeiro e torresmo. A be-
bida foi suco e refrigerante.

Aliás, falando de Fabinho Liderança, tem um político mi-
neiro que tem certa mágoa dele, pois o ajudou muito para ele 
chegar onde está e não recebeu sequer um telefonema durante 
o seu calvário vivido recentemente.

Estimulados por amigos para voltar à política, o ex-depu-
tado Romeu Queiroz descarta a hipótese. É que o sofrimento 
de sua família durante o processo, condenação e prisão o 
afastam desse movimento.

A reforma administrativa, proposta pela prefeitura e apro-
vada na Câmara Municipal, foi sancionada pelo vice-prefeito, 
Paulo Lamac (Rede), com a viagem de férias do prefeito Alexan-
dre Kalil (PHS). No entanto, algumas emendas foram vetadas 
e esses vetos serão apreciados pelo Legislativo.

O Clube do Choro de Belo Horizonte faz uma turnê pelo 
interior de Minas nesta semana dentro do Projeto Sesi no Palco. 
Os chorões de BH vão se apresentar em Uberlândia, Uberaba, 
Ituiutaba e Patos de Minas.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas 
Gerais (ABAV-MG), promove a 40ª edição do workshop no 
interior, desde vez na cidade de Montes Claros, localizada 
na região Norte do Estado. O Hotel Dubai Suítes irá sediar o 
acontecimento, no dia 1º de setembro de 2017, a partir das 16h.
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deputAdo estAduAl e 1º vice-presidente 
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Lafayette andrada

progrAmAção cinemArK
BH SHOppiNG (03/08/2017 A 09/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Carros 3 - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias)

1 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 16:40 - 19:20 - 22:00 (todos os dias)

2 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D XD DBOX 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, horário extra)

3 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D DBOX 12:40 - 15:50 - 19:00 - 22:10 (todos os dias)

4 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos DuB 3D 14:20 - 17:35 (ter/qua)  14:35 - 17:50 - 21:50 (qui a seg)

5 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 3D 13:40 - 16:20 - 18:50 - 21:20 (todos os dias)
**11:20 (sáb/dom, horário extra)

6 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:00 (todos os dias) 

6 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 15:30 - 18:30 - 21:40 (todos os dias)

7 Dunkirk - 14 anos LEG 14:05 - 17:05 - 19:40 - 22:15 (todos os dias) 

8 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos DuB 3D 11:10 (sáb/dom)

8 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 14:15 - 17:20 - 20:30 (todos os dias) 

9 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:50 - 16:00 (todos os dias)

9 Carros 3 - LiVRE DuB 18:15 (todos os dias)

9 7 Desejos - 14 anos DuB 20:50 (todos os dias)  

10 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 12:50 - 15:15 (todos os dias)

10 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 17:30 - 20:00 - 22:30 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (03/08/2017 A 09/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 14:30 - 17:30 - 20:50 - 23:50 (todos os dias) **23:50 (sáb, horário extra)

1 Como se Tornar um Conquistador - 12 anos LEG 11:35 (sáb/dom)

2 Carros 3 - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias) **11:25 (sáb/dom, horário extra)

2 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 18:50 - 22:00 (todos os dias)

2 7 Desejos - 14 anos LEG 16:30 (todos os dias)

3 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:10 - 15:35 (todos os dias)

3 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 18:00 - 21:30 (todos os dias)

4 Dunkirk - 14 anos LEG 15:10 - 17:50 - 20:35 (todos os dias) **23:10 (sáb, horário extra)

4 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 12:30 (dom)

5 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 12:50 - 16:00 - 19:05 - 22:15 (todos os dias) 

6 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 13:40 - 17:05 - 20:25 (todos os dias) **23:30 (sáb, horário extra) 

7 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 15:50 - 18:30 - 21:15 (todos os dias) **00:05 (sáb, horário extra)

7 7 Desejos - 14 anos LEG 13:30 (todos os dias)

8 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 14:10 - 16:40 - 19:15 - 21:45 (todos os dias)

DiAMOND MALL (03/08/2017 A 09/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 15:30 - 18:30 - 21:50 (todos os dias)

2 Homem Aranha, De Volta ao Lar - 12 anos LEG 3D 13:50 (todos os dias) 

2 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 16:50 (todos os dias)

2 Os Meninos que Enganavam Nazistas - 12 anos LEG 19:30 - 22:00 (todos os dias)

3 Dunkirk - 14 anos LEG 18:50 - 21:30 (todos os dias)

3 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 14:00 - 16:30 (todos os dias)

4 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 14:30 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)

5 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40 - 15:45 (todos os dias)

5 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 18:00 - 20:50 (todos os dias)

6 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 13:30 (todos os dias)

6 Transformers: O Último Cavaleiro - 12 anos LEG 16:00 (todos os dias)

6 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 19:10 - 21:40 (todos os dias)

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

Após o anúncio da cobrança 
da tarifa extra de bandeira verme-
lha na conta de energia elétrica a 
partir desse mês e, recentemente, 
o reajuste na alíquota de impostos 
sobre os combustíveis, os gastos 
dos mineiros podem aumentar 
ainda mais. Isso se deve à im-
portância das usinas hidrelétricas 
Jaguara, São Simão e Miranda 
para nós mineiros e para o nosso 
Estado. Juntas, e se consideramos 
a usina de Volta Grande, que 
também está com a concessão 
vencida, elas respondem por cerca 
de 50% de toda energia elétrica 
produzida pela Cemig.

O Governo Federal, em uma 
tentativa de fechar as contas no 
azul, pretende levar a leilão no 
fim do mês de setembro essas 
usinas. A oferta mínima é de R$ 
9,7 bilhões, que pode chegar a 
R$ 11 bilhões com a inclusão da 
Usina Volta Grande. Neste con-
texto, outras usinas que estavam 
contempladas no contrato tiveram 
as concessões renovadas, com 
exceção de Jaguara, São Simão 
e Miranda, que não tiveram a pri-
meira renovação. Caso aconteça 
o leilão dessas usinas, todos nós 
mineiros seremos prejudicados, 
em um momento em que a popu-
lação já não pode mais arcar com 
novos gastos.

Estima-se que a licitação pro-
posta pelo Governo Federal trará 
um aumento no custo da energia 
nas tarifas da ordem de 2%, que 
vai onerar ainda mais a família 
mineira, além de significar a redu-
ção da capacidade de geração da 
Cemig, empresa presente em 774 
municípios de Minas. Reajustar a 
tarifa de energia elétrica significa 
onerar também boa parte dos 
produtos de primeira necessidade 
que consumimos todos os dias. 
O consumidor vai pagar a conta 
no futuro, uma vez que o dinheiro 
utilizado pelo investidor deve ser 
pago pelos consumidores nos 
próximos 30 anos.

Ainda em 1997, a Cemig 
firmou com a União o Contrato 
de Concessão de Geração de 
Nº 07/1997 em que uma das 
cláusulas garante a renovação 
automática por mais 20 anos. Mas, 
em 2012, após a edição da MP 
579, o Governo Federal mudou 
as regras e quer relicitar essas 
usinas. A União está quebrando 
o contrato e criando mecanismos 
e justificativas alheias aos propó-
sitos originais para não o cumprir. 

Com isso, cria-se uma insegu-
rança jurídica e um descompromis-
so regulatório sem precedentes no 
setor elétrico, tanto para empresas 
brasileiras quanto aos investidores 

internacionais. Não podemos nos 
responsabilizar por mais esse pre-
juízo enorme nas contas domés-
ticas. Precisamos urgentemente 
tentar impedir essa ação no âmbito 
do STF, no Tribunal de Contas e no 
Tribunal de Justiça. A venda dessas 
usinas diminui a envergadura da 
Cemig, ao passo que ela deixará de 
ser o maior grupo do setor elétrico 
nacional.

Na prática, parcela impor-
tante do patrimônio dos mineiros 
deixará de ser nossa. A Cemig é 
geradora de centenas de milhares 
de empregos diretos e indiretos 
e também é uma importante in-
centivadora de projetos culturais, 
ambientais e sociais no Estado.

Para garantir que não haja re-
ajuste na tarifa de energia elétrica 
e também a desestabilização eco-
nômica da companhia fundada por 
iniciativa de Juscelino Kubitschek, 
há 65 anos, sendo responsável 
por parte do desenvolvimento no 
nosso Estado, estamos reunindo 
esforços na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais, junto ao 
governo do Estado, e também 
da sociedade civil para que se 
faça cumprir o contrato firmado 
em 1997. Essa é uma bandeira 
de todos os cidadãos mineiros. É 
nosso patrimônio, não podemos 
pagar mais essa conta.

economia

mais essa dívida para o bolso do povo

Cresce em 80% o número de  
casos de caxumba no Estado

Falha vacinal é um dos principais motivos para surto da doença

A pessoa deve ficar isolada, 
pois o vírus é transmitido com 
facilidade

Dados disponibilizados pela 
Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) apontam um 

aumento de 80% nos casos de 
caxumba no Estado. De janeiro a 
junho deste ano, 1.883 pessoas 
foram infectadas pela doença. A 
média é de 300 casos por mês. 
De acordo com a SES-MG, jo-
vens e adultos que estão sendo 
acometidos pela doença não se 
imunizaram ou tomaram apenas 
uma dose da medicação. A vacina 
contra a caxumba é disponibilizada 
pelo SUS.  

Segundo a infectologista e 
professora do departamento de 
clínica médica da UFMG, Ma-
rise Fonseca, a vacinação é a 
principal forma de se proteger 
da patologia. “A caxumba só é 
notificada em casos de surtos e 
não de forma compulsória como 
a dengue e meningite. Ela tem 
aumentado não só em Minas, mas 
em vários Estados do país. Geral-
mente, quem contrai a doença ou 
não vacinou ou não tomou todas 
as doses”. 

O consultor científico da Bio-
-Manguinhos/Fiocruz, Reinaldo de 
Menezes, destaca que é preciso 
duas doses para uma maior pre-
venção. “Ela é aplicada em forma 
tríplice viral, junto com a de sa-
rampo e rubéola. A recomendação 
é que a primeira seja feita aos 12 
meses. Após isso, aos 15 meses, 
a tetra viral protege também contra 
a varicela”.

Contudo, a vacina não é 100% 
eficaz. “Nenhuma vacina imuniza 
completamente. Sempre existem 
falhas por motivos de natureza 
genética ou razões que não sa-
bemos. O vírus da caxumba tem 
como característica fazer com que 
a resposta imune não seja tão 
potente. Quando a pessoa toma 
apenas uma dose, ela garante 
cerca de 80% da proteção. Com 
duas doses, esse índice sobe para 
90%”, informa Menezes. 

entenda a caxumba
A infectologista explica que a 

doença inflama algumas regiões 
do corpo. “Glândulas salivares, 
tanto a parótida quanto as mandi-

bulares e cervicais. A patologia é 
transmitida por meio de gotículas 
de saliva, seja gerada por tosse, 
fala ou por usar materiais que 
estejam contaminados como copo 
e talheres”.

Foi justamente o que aconteceu 
com a filha de 14 anos da aposen-
tada Maria Cristina Bugim, que se 
recuperou, recentemente, do proble-
ma. “Ela frequenta o grupo de dança 
da escola e nos ensaios, os dança-
rinos se descuidam e compartilham 
as garrafinhas de água. Ela e mais 
uns quatro participantes contraíram 
o vírus e na escola dela houve um 
surto. Foi a primeira vez que ela 
teve a patologia e já havia tomado 
as duas doses da vacina”.

Maria recorda que a adoles-
cente começou a sentir dores na 
mandíbula. “Ela foi sentindo cada 

Cuidados

vez mais dor. Levei ela ao médico 
e foi constatada a caxumba. O mé-
dico me disse que os funcionários 
do hospital deviam ter isolado ela 
para não correr o risco de infectar 
outras crianças. Após o tratamento, 
ela ficou de licença por 7 dias e se 
recuperou muito bem”. 

A professora da UFMG explica 
que, em sua maioria, a doença 
se apresenta de forma branda. 
“Grande parte das pessoas se 
curam com facilidade. Nos casos 
mais graves, a caxumba pode 
gerar infertilidade em adolescen-
tes e adultos, pois podem causar 
infecção no testículo e ovário. Não 
existe um tratamento específico 
para a patologia e ela pode aco-
meter diferentes indivíduos em 
qualquer idade, mas é mais comum 
em crianças”.

De preferência use máscara 
para maior proteção de seus 
familiares

Não compartilhe copos, 
talheres e garrafas d’agua

Se possível, deixe a casa 
ventilada

Hidrate-se e alimente-se 
bem

Vacina não garante 100% de proteção, mas é o principal meio de evitar a patologia
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servas estimula mudança
de hábitos e instrui gestantes

A maternidade, para algumas 
mulheres, é um dos momentos 
mais importantes de suas vidas. 
O apoio e a orientação corretos 
nesse período são essenciais e 
indispensáveis às futuras mães 
para se sentirem seguras e pro-
teger a saúde dos bebês.

Nesta perspectiva a presi-
dente do Serviço Voluntário de 
Assistencial (Servas), Carolina 
Pimentel, idealizou o projeto 
Carinho de Mãe, que chega à 
sua nona edição, com 120 vagas 
abertas para gestantes mineiras 
em situação de vulnerabilidade. 
O projeto nasceu e foi desen-
volvido quando a presidente do 
Servas aguardava o nascimento 
da primeira filha. Com a expe-
riência viu a necessidade de 
promover o acesso à informação 
e à troca de experiências para 
essas gestantes.

“Toda mulher grávida tem o 
direito de receber orientações 
sobre a gestação, de esclarecer 
dúvidas com especialistas e tro-
car ideias com outras gestantes 
sobre essa fase tão delicada na 
vida de todas nós que esperamos 
um filho. Mas infelizmente a dura 
realidade e a falta de recursos 
muitas vezes não permite que 
isso ocorra”, afirma a presidente 
do Serviço Voluntário de As-
sistencial (Servas), Carolina 
pimentel.

O curso, idealizado em 2015, 
e realizado em parceria da Po-
lícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), conta com palestras 
sobre cuidados durante a ges-
tação e com o recém-nascido, 
zika vírus na gravidez, cuidados 

e prevenção, importância da 
vacinação de crianças e do teste 
do pezinho, entre outros temas.

De acordo com Carolina, 
“oferecer informação durante a 
gestação é o primeiro passo para 
a cidadania”. O Carinho de Mãe 
também orienta as gestantes 
sobre a importância da partici-
pação efetiva no atendimento ao 
recém-nascido.

Alerta, ainda, sobre a impor-
tância do exame do pezinho, do 
teste do reflexo vermelho, da 
triagem auditiva neonatal e do 
calendário de vacinação. “Outros 
pontos trabalhados são o incen-
tivo ao aleitamento materno e 
repasse de informações que per-
mitam aos pais a efetivação de 
suas responsabilidades e direitos 
sociais”, acrescenta Carolina.

“Um projeto que proporciona 
mudança de hábitos de uma 
sociedade”. Assim, a tenente 
coronel Mônica Castelo Branco 
Savernini, palestrante do últi-
mo Carinho de Mãe, realizado 
em parceria com a Associação 
Feminina de Assistência Social 
(AFAS), no Centro Materno-In-

fantil Juventina Paula de Jesus, 
em Contagem, definiu a ação.

Mônica é dentista e ministrou 
a palestra sobre a saúde bucal 
do bebê. “Costumo dizer que 
passar informação sobre saúde 
oral antes que o bebê nasça ou 
tenha dentes é fundamental, es-
pecialmente, para a pulverização 
da informação. Uma mãe passa 
para a outra, que conta para 
outra colega e por aí vai. Assim, 
a gente consegue promover uma 
mudança de hábito na socieda-
de”, explica.

A gestante Brenda dos San-
tos, 31, à espera de seu segundo 
filho e já mãe de uma menina, viu 
no Carinho de Mãe uma oportuni-
dade de se atualizar. “As coisas 
mudam e uma gravidez nunca é 
igual à outra. Por isso, achei o 
curso importante para ficar por 
dentro do que está acontecendo. 
Achei muito proveitoso. Superou 
as minhas expectativas”.

mães do futuro
A próxima edição do Carinho 

de Mãe está programada para 
o dia 10 de agosto, das 8h às 
16h30, no Centro Mineiro de 
Reaproveitamento de Referência 
em Resíduos (CMRR), na Aveni-
da Belém 40, bairro Esplanada.

O projeto vem sendo reali-
zado em Belo Horizonte e região 
metropolitana. O objetivo, agora, 
é levar o Carinho de Mãe para o 
interior do estado. Já estão pre-
vistos cursos no Vale do Aço, Sul 
de Minas e Divinópolis, além de 
na capital e municípios vizinhos.

Carinho de mãe oferece 120 vagas 
em curso para mulheres grávidas
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http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/principal.action
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/principal.action
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/principal.action


C U L T U R A8 EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de agosto de 2017

daniel amaro

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.

Há 20 anos, o Festival Cultura e 
Gastronomia Tiradentes começava 
a ganhar forma para se transformar 
na maior referência da cultura 
gastronômica do país. Desde 
então, mais de 3 mil profissionais 
da gastronomia foram envolvidos 
em quase 2 mil atrações gastro-
nômicas e cerca de 900 artísticas. 
Mais de 500 milhão de pessoas já 
prestigiaram o evento.

Os números são expressivos 
e entre os dias 18 e 27 de agos-
to esta soma ganha novos patama-
res com a realização da 20ª edição 
do evento, na cidade de Tiradentes. 
A tradicional Praça da Rodoviária 
ganha novos ares e recebe shows, 
cozinha ao vivo e estandes com re-
presentantes dos mais importantes 
restaurantes mineiros. 

O Largo das Forras, chamado 
de Praça do Conhecimento, será 
o núcleo em que se concentram 
aulas teóricas e interativas com 
grandes nomes da gastronomia. 
Além disso, por toda a cidade são 
realizados eventos especiais, res-
taurantes locais oferecendo pratos 
exclusivos do festival, turismo 
gastronômico, jantares e atividades 
culturais. 

tema
Durante os 10 dias de festa a 

cidade se transforma e abraça o 
evento, que este ano homenageia 
nosso Estado. O festival faz parte 
do calendário anual do Projeto 

Fartura - Comidas do Brasil que, 
após visitar todo o Brasil e alguns 
lugares no mundo pesquisando 
a gastronomia, voltou os olhos a 
Minas Gerais. A conclusão foi que 
a riqueza e fartura gastronômica, a 
calorosidade do povo e a importân-
cia deste setor na economia fazem 
da gastronomia mineira uma das 
mais importantes do mundo.

A gastronomia tem importante 
valor cultural em Minas, com pro-
dutos tradicionais como o queijo, 
o café, a cachaça. O Estado é 
o maior produtor e exportador 
de café do Brasil e do mundo; o 
segundo com mais produtos com 
certificado de origem e procedência 
do país; 400 mil agricultores fami-
liares cadastrados. São 19 roteiros 
estruturados nas regiões turísticas 
de Minas, além de 16 cursos de 
gastronomia, de nível tecnológico, 
em funcionamento.

O Festival Gastronomia e Cul-
tura Tiradentes foi pioneiro em 
eventos de alta gastronomia no 
Brasil e ajudou a projetar nacio-
nalmente a rica comida mineira. 
“Eleger uma gastronomia como 
melhor ou pior é algo relativo. Mas, 
após visitar todo o Brasil com este 
foco, tenho uma certeza: Minas 
Gerais é o lugar onde se come 
melhor. Não só pela fartura, rique-
za gastronômica e tradição, mas 
pela receptividade do mineiro, pela 
importância econômica que temos 
em nossa gastronomia”, comenta 
Rodrigo Ferraz, diretor do evento.

Rainbow Fest e miss brasil gay deve
atrair 30 mil pessoas em Juiz de fora

Com um novo nome e com 
uma proposta reformulada, 
o Rainbow Fest Brasil 2017 
acontecerá em Juiz de Fora 

nos dias 18, 19 e 20 de agosto e 
vai movimentar a cidade durante 
a semana de realização, impulsio-
nando o turismo e fortalecendo a 
economia da região. As atrações 
estarão concentradas na Praça 
Antônio Carlos e no Calçadão da 
Rua Halfeld.

E como acontece, tradicional-
mente, o Rainbow Fest elege uma 
rainha. Esse ano, Duda Flux foi a 
escolhida e recebeu a coroa e a fai-
xa das mãos de Chris dos Brilhos, 
que foi a última rainha da Parada 
LGBT. “Ela sintetiza essa nova 
roupagem que a gente quer trazer 
para o evento de ser referência na 
cultura gay”, afirma Marco Trajano, 
presidente do Movimento Gay de 
Minas (MGM). 

Ele explica que a festa deste 
ano vai trabalhar com uma série de 
atividades. “Haverá, exposições, 
gastronomia com espaço gourmet, 
show de drags e música ao vivo, 
mercado alternativo de moda, des-
file, música, performances e DJs”.

Entre outras atrações, Trajano 
destaca o concurso da drag queen 
mais bonita e bem produzida, que 
acontece no Calçadão da Rua Hal-
feld, das 10h às 15h. “É um evento 
dentro da programação, onde os po-
pulares escolhem quem consideram 
a melhor. Além disso, diversos grupos 
gays também farão performances e 
os DJs vão animar o público”. 

Uma das novidades é que o 
evento vai promover pela primeira 
vez uma Cãominhada da Diversi-
dade. “A parada gay de São Paulo é 
um sucesso, por que não trazer essa 
ideia para Juiz de Fora? Mas, além 
da caminhada, queremos fazer uma 
feira de adoção com os cães que 
estão em situação de abandono no 
Canil Municipal”, destaca.

fortalecendo a economia

Com a reformulação do Rain-
bow Fest, Trajano diz que suas 
expectativas são as melhores 
possíveis. “Nós estamos dando 
outra roupagem ao evento e a 
nossa expectativa é de atingir nos 
3 dias, mais de 30 mil pessoas. 
Queremos focar, principalmente, 
na questão do turismo e, com isso, 
movimentar a economia da cidade 
e fazer um lugar mais colorido, ain-
da mais com a volta do Miss Brasil 
Gay, que contribui para solidificar o 
Rainbow Fest e firmá-lo como um 
dos maiores do país”.

Segundo Trajano, o evento é 
importante para Juiz de Fora e 
região por duas razões. “Primei-
ro por essa questão da cultura 
e visibilidade LGBT. O segundo 
ponto é que ajuda na economia da 
cidade, ou seja, o Rainbow Fest 
é um produto turístico que injeta 
durante a semana de realização 
cerca de R$ 11 milhões entre rede 

hoteleira, comércio, restaurantes, 
vestuário e transporte, segundo 
pesquisa da faculdade de turismo 
da UFJF”, finaliza.

miss brasil gay

Em meio as atividades do 
Rainbow Fest e depois de uma 
lacuna de 4 anos, o maior con-
curso de beleza gay do país volta 
a ser realizado em Juiz de Fora. 
O evento teve sua última edição 
em agosto de 2013, no Cine-
-Theatro Central, quando elegeu 
a representante do Espírito Santo, 
Sheila Veríssimo. A 37ª edição do 
Miss Brasil Gay terá como tema 
“Masculino e Feminino, a arte do 
transformismo” e será realizada no 
dia 19 de agosto, a partir das 20h, 
no Terrazzo Centro de Eventos. 
O concurso gay tem o objetivo de 
eleger o mais belo transformista 
e vai contar com a participação 
de representantes de todos os 
Estados do Brasil.

evento retoma com novo formato e uma vasta programação
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Festival Cultura e Gastronomia
Tiradentes completa 20 anos

largo das Forras será o núcleo em que se concentram aulas teóricas e interativas
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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

Juiz de fora sanciona lei do
código sanitário municipal

acesso entre belo Horizonte
e nova Lima motiva debate

A polêmica em torno da propos-
ta de um novo acesso viário entre 
Nova Lima, na região metropolitana 
de Belo Horizonte, e a capital mar-
cou audiência pública da Comissão 
de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas da ALMG no dia 1º.

A intenção é de transformar 
a linha férrea da extinta Rede Fer-
roviária Federal, no limite entre os 
bairros Vila da Serra (Nova Lima) 
e Belvedere (BH), em uma aveni-
da com seis pistas que ajudaria a 
desafogar o trânsito entre as duas 
cidades. A Via Estruturante Sul 
contaria na sua totalidade com 
cerca de 14 quilômetros de ex-
tensão, ligando o Centro de Nova 
Lima à BR-356, na altura do Anel 
Rodoviário, na região do Barreiro.

Embora grande parte dos par-
ticipantes da audiência apoiem a 
iniciativa, representantes de asso-
ciação de moradores da região se 
mostraram contrários ao projeto e 
pediram que eles sejam ouvidos na 
construção dessa ideia.

defesa 
 O secretário de Planejamento 

de Nova Lima, André Rocha, expli-
cou o projeto que está em estudo. 
“A primeira fase usa a linha férrea, 
que tem 80 metros de largura, o 
que possibilita a implantação de 
vias, além de ciclovia e espaço 
para futuras possibilidades”. Essa 
primeira etapa teria cinco quilôme-
tros de extensão e custaria cerca 

de R$ 50 milhões. A segunda fase 
passa ao lado das instalações da 
empresa Vale e segue até o Centro 
de Nova Lima, conforme contou.

O prefeito de Nova Lima, Vítor 
Penido (DEM), manifestou apoio 
ao aproveitamento da malha fer-
roviária naquele trecho para a 
construção de uma via que ligue 
o município a BH. Ele falou que 
isso pode ser viabilizado por uma 
parceria entre as prefeituras das 
duas cidades e os governos esta-
dual e federal.

transporte coletivo 
 O arquiteto da Secretaria de 

Serviços Urbanos de Belo Horizon-
te, Thiago Esteves, ressaltou que 
o projeto não pode desconsiderar 
a questão do transporte público 
coletivo. “Temos um plano de mo-
bilidade que prevê a utilização de 
linhas férreas”, comentou.

Segundo o deputado Fábio 
Cherem (PSD), que preside a 
comissão e solicitou que o debate 
fosse feito, a mobilidade urbana 
ocupa grande parte da vida das 
pessoas. “Precisamos buscar so-
luções para que o deslocamento 
seja a menor parte do dia da po-
pulação”, afirmou.

O deputado federal Diego An-
drade (PSD), que pediu a Cherem 
que o assunto fosse discutido na 
ALMG, ressaltou que o trecho 
ferroviário abandonado e sujeito a 
invasões pode ter melhor aprovei-

tamento pela coletividade. Ele falou 
que é relevante viabilizar a cessão 
do imóvel pela Superintendência 
de Patrimônio da União (SPU).

Também defendeu a iniciativa o 
deputado Gustavo Corrêa (DEM), 
que mora na região. “Não pode-
mos parar o desenvolvimento”, 
disse. Na opinião do deputado 
Anselmo José Domingos (PTC), é 
importante criar alternativas para 
a mobilidade urbana entre as cida-
des, posicionamento ratificado pelo 
deputado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB).

empresas 
 O presidente da Associação 

dos Empreendedores do Vale do 
Sereno e Vila da Serra, Gilmar 
Dias Santos, disse que a via es-
truturante é uma solução definitiva 
para a região.

O superintendente da SPU, Lu-
ciano Caetano Couto, disse que a 
superintendência está receptiva às 
propostas, mas relatou dificuldades 
em relação à alienação do imóvel, 
que integra o Fundo de Contingen-
te da União desde a extinção da 
rede ferroviária federal em 2007. 
Por causa disso, como disse, a 
SPU não tem competência para 
ceder o terreno às cidades.

Couto destacou que uma 
alternativa é a venda do imóvel. 
Ele comentou que o espaço vale, 
atualmente, cerca de R$ 300 
milhões.

moradores contra 
De acordo com o presidente da 

Associação dos Amigos do Bairro Vila 
da Serra (Amavise), Sérgio America-
no Mendes, o problema de trânsito na 
região é evidente, mas a entidade não 
apoia esse projeto. Ele enfatizou que 
a primeira etapa não chegaria até o 
Centro de Nova Lima, pois há terre-
nos particulares no caminho.

“Vai, então, ligar a BR-356 até 
condomínios que não têm outras 
vias de escoamento. Isso vai cau-
sar uma verticalização da região, 
trazer milhares de novos morado-
res que vão novamente utilizar a 
rodovia. Não vai desafogar o trân-
sito. Visa unicamente a favorecer 
proprietários de terrenos desses 
loteamentos da região”.

O diretor da Amavise, Felipe da 
Mata, destacou que não ficou claro 
o impacto ambiental do projeto 
para Nova Lima. “Não sou contra o 
desenvolvimento. Mas, haverá um 
impacto grande no município. E fa-
lar de uma via estruturante sem ter 
o plano diretor é fazer puxadinho. 
Para que vai servir esse projeto?”, 
questionou.

O deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), que também mora na 
região, falou que Nova Lima se 
transformou, na última década, no 
paraíso dos empresários. “Nada 
contra os empresários, mas é 
um crime o que tem sido feito na 
cidade. A cada dia, novos empreen-
dimentos são aprovados”, afirmou.

Prefeito de nova Lima, Vítor Penido, manifestou
apoio à construção da via estruturante sul
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governo de minas lança programa
 “+ educação” em brumadinho

O governo de Minas Gerais 
lançou semana passada na Escola 
Estadual Paulina Aluotto Ferreira, 
em Brumadinho, o programa “+ 
Educação”, iniciativa para integrar 
e melhorar a educação em todos 
os territórios de desenvolvimento 
do Estado. As medidas vão benefi-
ciar mais de 2 milhões de estudantes 
da rede estadual de ensino e permitir 
que os alunos sejam beneficiados 
com maior número de atividades 
extracurriculares nas escolas, em 
áreas como cultura, artes, esporte, 
saúde, ciência, tecnologia e empre-
endedorismo, educação profissional, 
formação em cidadania e direitos 
humanos.

“Essa é a nossa agenda da 
educação integral e integrada para 
Minas Gerais. Nós iniciamos a nossa 
gestão com 100 mil estudantes aten-
didos em tempo integral, mas ainda 
sem uma ideia de escola em tempo 
integral. O “+ Educação” nasce de 
um diálogo com os estudantes. Nós 
fizemos, em 2015, rodas de conver-
sa em todo o estado e percebemos 
que os estudantes queriam inova-
ções e mais educação profissional. 
Nós chegamos nessa formulação 
com o + Educação”, explicou a 
secretária de Estado de Educação, 
Macaé Evaristo.

Entre 2015 e 2017 houve au-
mento de cerca de 50% no núme-
ro de estudantes atendidos pela 
educação integral e integrada, que 
passaram de 102 mil para 150 mil. “A 
grande novidade, a partir de agora, 

é que a gente vai estender a edu-
cação integral para o Ensino Médio 
nesse semestre, com 44 escolas. 
Mas, mais do que ampliar o tempo, 
essas escolas vão oferecer também 
educação profissional e pesquisa e 
inovação tecnológica”, disse Macaé.

Com a educação integral e inte-
grada, a jornada será ampliada de 25 
para 45 horas semanais e, segundo 
a superintendente de desenvolvi-
mento do Ensino Médio, Cecília Cris-
tina Resende Alves, há compromisso 
com todas as disciplinas ofertadas 
neste período. “No momento em 
que o Brasil tem uma nova proposta 
para a educação, com uma lei que 
regulamenta e reformula o Ensino 
Médio, Minas Gerais precisava sair 
na frente apontando um caminho 
que fosse a partir das escolhas dos 
estudantes”, afirmou. 

Escolas polem
Uma das estratégias do progra-

ma “+ Educação” é a criação das 

Escolas Polo de Educação Múltipla 
(Polem). Inicialmente, serão 58 
instituições da rede estadual espa-
lhadas em todos os 17 Territórios 
de Desenvolvimento, sendo 44 de 
Ensino Médio – entre elas, a Escola 
Estadual Paulina Aluotto Ferreira -, 
beneficiando 7.411 estudantes.

As Escolas Polem vão receber 
obras de infraestrutura e kits de 
cozinha, utensílios e refeitórios, 
além de multimídia, mobiliário, kits 
esportivos e conectividade. Os pro-
fissionais das escolas também vão 
receber capacitação específica. A 
subsecretária de Desenvolvimento 
da Educação Básica, Augusta 
Aparecida Neves de Mendonça, 
destacou as ações que estarão em 
curso a partir de hoje nas Escolas 
Polem.

“As Polem se caracterizam 
pelas múltiplas ações, projetos, 
programas e ofertas que essas 
escolas já fazem. Dentre elas, a 
educação profissional, amplia-

ção de atendimento da educação 
integral e integrada, inclusão de 
estudantes com deficiência, ações 
voltadas para o desenvolvimento 
das aprendizagens dos estudantes, 
reconhecimento da diversidade, 
iniciação científica e formação para 
cidadania”, afirmou. 

incentivo à educação
Este ano, a Educação Profis-

sional dobrou o número de vagas, 
passando de 20 mil para 40 mil 
no segundo semestre de 2017, 
distribuídas em 212 escolas. São 
cursos de Administração, Agente 
Comunitário de Saúde, Cooperati-
vismo, Informática, Informática para 
Internet, Logística, Marketing, Recur-
sos Humanos, Secretaria Escolar, 
Secretariado, Serviços Públicos, 
Transações Imobiliárias, Enferma-
gem e Massoterapia e Normal em 
Nível Médio.

O governo também tem investi-
do na melhoria do aprendizado dos 
estudantes com o acompanhamento 
pedagógico em leitura, escrita e ma-
temática, elevação de escolaridade 
e incentivo à leitura. Além disso, 
houve investimentos de mais R$ 145 
milhões na compra de computadores 
e melhoria da conectividade nas es-
colas. Desde 2015, foram entregues 
mais de 45 mil equipamentos, entre 
computadores, impressoras e proje-
tores multimídia para laboratórios de 
informática e setores administrativos 
das escolas e Superintendências 
Regionais de Ensino.

Jornada será ampliada de 25h para 45h semanais
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Juiz de Fora conta, a partir 
de agora, com o Código Sanitário 
Municipal, adequado à realidade 
e às demandas locais. O prefeito 
Bruno Siqueira (PMDB) assinou 
a sanção da lei que institui o 
documento como marco regula-
tório das atividades da vigilância 
sanitária do município. A cerimô-
nia contou com a presença da 
secretária de Saúde, Elizabeth 
Jucá, do subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde, Rodrigo Almeida, 
de fiscais da vigilância sanitária, 
além de secretários e servidores 
de outras pastas envolvidos no 
processo de elaboração do do-
cumento.

Até então, Juiz de Fora seguia 
o Código Sanitário Estadual, de 
1999. Além de outras especifi-
cidades, o documento municipal 
prevê agora multas adequadas à 
realidade econômica do município 
e regulamenta as atividades das 
autoridades sanitárias.

Para a secretária de Saúde, 
o Código representa um grande 
avanço: “O reconhecimento dos 
nossos servidores como autori-
dades sanitárias nos confere se-

gurança jurídica para agir, multar 
ou mesmo fechar algum estabe-
lecimento. Mas não é isso que 
nós queremos. Nosso objetivo é 
garantir que os estabelecimentos 
ofereçam produtos e serviços de 
qualidade para a população”.

O documento faz parte das 
ações de reestruturação do se-
tor, que vêm acontecendo desde 
2013. De acordo com o subse-
cretário de Vigilância em Saúde, 
Rodrigo Almeida, “o Código dita 
a adequação das ações de fisca-
lização sanitária e é o marco re-
gulatório das ações de vigilância 
aqui no município”.

A elaboração do Código foi um 
processo longo para chegar a um 
produto ideal para a cidade. Em 
2013, um grupo de trabalho foi 
montado para trabalhar na sua 
elaboração. Em 2014, a minuta 
inicial ficou pronta e começaram 
os trâmites legais na Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF). Em 2105, ele 
foi levado à apreciação do Con-
selho Municipal de Saúde. Em 
2016, foi apresentado a Câmara 
Municipal, onde foi aprovado em 
plenário, em 2017.

Bruno
Siqueira

assinou o 
marco

regulatório
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Inovadora

Transparente

Amigável

Inteligente

Conectada

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

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

7ª CIDADE MAIS EFICIENTE DO BRASIL

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

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

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

1º LUGAR NO RANKING NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA

HOSPITILIDADE, COMODIDADE E TRANQUILIDADE

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

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

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

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

Proação Fashion Day: a prova de 
que fazer o bem nunca sai de moda

Workshops do Senac poderão ser prestigiados na cidade 
de Viçosa de 5 a 12 de agosto na Semana Arthur Bernardes. 
O evento, que já está em sua 3ª edição, inicia com a entrega 
da “Comenda Bernardes”, medalha destinada a três cidadãos 
que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento do 
município. Durante a programação da semana serão realizadas 
diversas atrações culturais, recreativas e desportivas, além de 
palestras, workshops e oficinas.

Cerca de 5 mil participantes são esperados para o evento. 
O SenacMóvel estará na Praça Silviano Brandão, no Centro 
da cidade. Serão oferecidos workshops gratuitos, conforme 
programação.

Desfile beneficente chega a sua 10ª edição e promete grandes atrações

Luz na passarela que lá vem, a 
solidariedade. Ela é a principal 
tendência a ser apresentada 
no Proação Fashion Day. O 

desfile tem como objetivo arrecadar 
verba para o projeto O Proação, 
entidade sem fins lucrativos que de-
senvolve um programa de educação 
complementar. A edição deste ano 
vai acontecer no dia 17 de agosto, no 
Minascentro. Os convites custam R$ 
190 e podem ser adquiridos no site 
centraldoseventos.com.br.

A vice-presidente da instituição, 
Maria Inês Chaves, destaca a impor-
tância da união das grifes para o mo-
mento. “A moda é cultura e a inclusão 
das marcas parceiras é fundamental 
para que o evento aconteça e gere 
mais repercussão e visibilidade para 
a ONG. Neste ano, chegamos à nos-
sa 10ª edição. O Proação Fashion 
Day mostra muito o externo, a apa-
rência, mas, na verdade, tem um 
foco completamente no interno, que 
é fazer o bem ao próximo”.

O diretor criativo do evento, 
Alex Moreira, atribui os 10 anos de 
sucesso do desfile a alegria de poder 

ajudar. Além disso, ele recorda que 
a diretora da ONG, Ângela Proença, 
sempre foi uma mulher solidária e 
inspiradora. “Eu entrei há 5 anos no 
projeto, então acompanho o incrível 
trabalho que ela tem feito. O em-
penho dela serve de espelho para 
todos nós e só aumenta a vontade 
de contribuir”.

Alex acrescenta que o evento 
será ainda mais especial pela co-
memoração dos 10 anos. “Haverá 
os desfiles e um coquetel. A grande 
atração da noite será o cantor Thiago 
Abravanel, que fará um show muito 
animado”, revela.

O diretor do Proação Fashion 
Day adianta algumas novidades. 
“Este ano, além de todos os desfiles 
das marcas, teremos um momento 
com o estilista Victor Dzenk, que 
vai trazer inovações de sua marca, 
incluindo a moda plus size. É uma 
apresentação muito esperada e 

estamos buscando trazer modelos 
mais fashions para que o desfile fique 
bem completo”.

Além de estar inserido na organi-
zação, Alex é também diretor criativo 
da marca que leva o seu nome. Este 
ano, ele será o único representante do 
segmento de noivas. “Ninguém deixa 
de casar, tenho notado que a procura 
está cada vez maior. Nos quatro pri-
meiros anos, eu fazia o desfile com oito 
ou nove looks de moda festa e uma 
ou duas noivas no final. O resultado 
foi tão bom que agora vou levar só 
noivas. Vamos trabalhar uma coleção 
com rendas e cristais diferenciados”.

Ele conta que Minas Gerais tem 
se tornado referência. “É o Estado 
que mais realiza casamentos. Eu 
atendo muitos clientes de fora, Bra-
sília, São Paulo e Sul. Acredito que 
todos estão felizes com esse merca-
do, o que traz um olhar iluminado e 
diferenciado para as noivas”, conclui.

Alex moreira entre as modelos Yasmin Brunet e paola Antonini
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A modelo carol marra desfilando um dos modelos de Alex moreira
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senac vai apresentar workshops na 
semana Arthur Bernardes em viçosa

8 de agosto (terça-feira) 

9h às 13h – Workshop: Penteados

14h às 18h – Workshop: Corte e escova

9 de agosto (quarta-feira) 

9h às 13h – Workshop: Corte e escova

14h às 18h – Workshop: Penteados

10 de agosto (quinta-feira) 

9h às 13h – Workshop: Design de sobrancelhas

14h às 18h – Workshop: Técnicas de maquiagem

11 de agosto (sexta-feira) 

9h às 13h – Workshop: Técnicas de maquiagem

14h às 18h – Workshop: Design de sobrancelhas

senacmóvel estará na praça silviano Brandão
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A gente sonha junto

Chapada Gaúcha, no noroeste de Minas, 

começou a mudar a partir do encontro do 

Marcos com o Sebrae. Primeiro, foi a ideia 

de criar uma cooperativa. Depois, de levar 

a educação empreendedora às escolas, 

resgatando a capacidade de sonhar de jovens 

como a Joice. O Sebrae Minas trabalha há 

45 anos para que o empreendedorismo 

ajude a transformar a vida das pessoas.

 empresário
Marcos Maier,

Juscelio Queiroz,
técnico Sebrae Minas

Joice Nunes, 
estudante

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

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

Nunca antes na história. Em junho, 
pela primeira vez na história, a produção 
de petróleo do pré-sal superou a do pós-sal 
no Brasil. De acordo com dados inéditos da 
ANP, foram 1.352 milhão de barris contra 
1.321 milhão, respectivamente.

Turismo. Projeções da Embratur 
apontam que a Argentina e a Colômbia 
caminham para tirar do Brasil o posto de 
maior destino turístico da América do Sul. 
De 2014 para 2016, a Argentina recebeu 
5% mais turistas, chegando a 6,2 milhões 
de pessoas. A Colômbia cresceu 21% no 
período, atingindo 5,1 milhões de visitantes 
em 2016. Já o Brasil, apesar do apelo das 
Olimpíadas, cresceu apenas 3% nesses 
dois anos, recebendo 6,6 milhões em 2016.

Nome sujo. As Lojas Americanas estão 
sendo protestadas em cartório por dívidas 
de R$ 40 milhões com as gravadoras Sony, 
Som Livre e Warner. O valor é referente a 
CDs e DVDs vendidos pela gigante do vare-
jo. Com isso, hoje, o nome das Americanas 
está no Serasa.

Racismo no futebol. Os casos de 
racismo sofridos por jogadores de futebol 
brasileiros e denunciados este ano, entre 
janeiro e julho, já superam o total de 2016. 
Até agora, foram 35 episódios reportados 
ao Observatório contra a Discriminação 
Racial no Futebol. Em 2016, foram 25; 
em 2015, 35;  já em 2014, 20. O dossiê foi 
tema de uma reportagem exibida no “Es-
porte Espetacular”.  Um dos casos é o de 
Rafael Vaz, do Flamengo que, após falhar 
na Libertadores, foi chamado de “macaco” 
nas redes sociais.

“Tua cantiga”. A nova música de Chico 
Buarque movimentou as plataformas digi-
tais e chegou ao 2º lugar no “Top singles” 
do iTunes, o toca-disco digital da Apple. A 
canção foi executada 75 mil vezes na pági-
na da “Biscoito Fino”, no YouTube.

Cocô de dinossauro. Vem aí um 
livro, da Letra Capital, sobre dinossauros 
e que aborda até, veja só... o cocô desses 
animais. Trata-se de “Iconologia de Paleo-
vertebrados”, do cientista Paulo Roberto de 
Figueiredo Souto, que será lançado em 30 
de agosto. A obra, que tem imagens de uma 
coleção rara de, “ torpedos jurássicos”, é 
fruto de 15 anos de pesquisa do professor.

C a n a L   a b e r t o

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

Contagem lança refis com isenção
de até 100% em multas de débitos

Contribuintes em débito com 
o município de Contagem terão 
a oportunidade de quitar a dívida 
com desconto de até 100% nas 
multas. Foi lançado no dia 1º de 
agosto, o Programa de Regulari-
zação Fiscal (Refis), com regras 
que vão facilitar o pagamento de 
tributos vencidos até 31 de dezem-
bro de 2016.

O Refis foi lançado pelo pre-
feito Alex de Freitas (PSDB) e o 
secretário Municipal de Fazenda, 
Gilberto Silva Ramos, que apresen-
taram os benefícios do programa

Quem optar pelo pagamento 
integral da dívida em 30 dias terá 
perdão total da multa. Quem pagar 
dentro do prazo de 60 dias terá 
desconto de 90%. O desconto 
no valor das multas e encargos 
cai para 80% se a opção for pelo 
pagamento da dívida em 90 dias. 
Haverá a opção pelo pagamento 
parcelado, com descontos que 
variam de 30% a 60% conforme o 
número de parcelas, que podem 
chegar a 84.

As guias para pagamento inte-
gral poderão ser emitidas no site 
da Receita Municipal (www.receita.
contagem.mg.gov.br). Para o paga-
mento parcelado, o atendimento 
ao contribuinte ou representante 
legal será na Receita Municipal, na 
Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 
1.887, Cidade Industrial, de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O Refis vai atender pessoas 
físicas e jurídicas, que terão até 
90 dias, a partir da publicação da 
lei que regulamenta o benefício, 
para aderir ao programa. “Para 
os contribuintes, será a oportuni-
dade para quitar os débitos junto 
à prefeitura de maneira rápida 
e fácil, de forma mais acessível 
à sua real situação financeira. 
Para o município será a chance 
de incrementar a arrecadação, 
com mais recursos disponíveis 

para investimentos em obras e 
melhoria dos serviços públicos 
para a população”, destaca o 
secretário de Fazenda.

benefícios
O Refis engloba o paga-

mento de tributos municipais, 
ISSQN Próprio não recolhido e 
denunciado espontaneamente, 
preços públicos, contrapartida 
da outorga onerosa do direito de 
construir, multas administrativas, 
de meio ambiente e de posturas.

Não estão incluídos taxas, 
ISSQN de profissional autôno-
mo, IPTU vencidos após 31 de 
dezembro de 2016, créditos 
decorrentes de lei editada fora 
do âmbito de competência do 
Município (como multas de trân-
sito), créditos objeto de transa-
ção e compensação, créditos 
decorrentes de ISSQN retido na 
fonte e não recolhido nos pra-
zos estabelecidos na legislação 
municipal, créditos decorrentes 
do Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições (Simples Nacional, 
previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 
2006) e créditos decorrentes de 
aplicação das penalidades esta-
belecidas na Lei Municipal 4.043, 
de 1 de dezembro de 2006 e suas 
atualizações.

prefeito Alex de Freitas
lançou o programa
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Vereador Doorgal Andrada
quer tarifa de ônibus menor
A proposta vem do vereador 

considerado uma revelação na 
política: Doorgal Andrada (PSD). 
O Projeto de Lei municipal apre-
sentado por ele determina que aos 
domingos e feriados as passagens 
de ônibus na capital, sejam reduzi-
das a meia tarifa.

A justificativa é de que nestes 
dias, o transporte público fica com 
espaço ocioso, com ocupação 
média de 30%. Para o vereador, o 
desconto de 50% irá permitir maior 
facilidade de lazer para a popula-
ção que necessita do transporte 
público, sem causar prejuízo para 

as empresas que poderão contar 
com maior número de passageiros 
e até arrecadar mais.

“Todos sairão ganhando. A 
população mais vulnerável à atual 
crise e com familiares desempre-
gados poderão ter maiores chan-
ces de lazer e diversão indo aos 
parques e praças, aos mercados 
e feiras, estádios e também às 
igrejas. O comércio, restaurantes, 
bares serão beneficiados com 
maior presença de consumidores”, 
defende o parlamentar.

Conforme Doorgal Andrada, 
sua proposta tramita com rapidez 
na Câmara de Vereadores e a ex-
pectativa é de que seja aprovada, 
“muito embora a ideia de reduzir o 
preço de passagem de ônibus seja 
uma atitude muito rara no país”. 
Esse modelo já está em funcio-
namento nas capitais Salvador e 
Fortaleza com grande resultado.

Projeto
institui a
redução de
50% no valor
das passagens

CM
BH

Pinguem dominante 
A Savassi é conhecida por um am-

biente composto por hotéis, boutiques 
finas, casas de cafés especiais e res-
taurantes de luxo. Um dos destaques 
da denominada Zona Sul de BH é a 
chopperia Pinguim, com um atendimento 
de primeira, pratos especiais durante o 
almoço. Tudo isso em um ambiente es-
paçoso e pra lá de aconchegante. Esta 
realidade faz com que o lugar se torne um 
ponto de referência para quem gosta de 
boa comida e da vida noturna, pois lá está 
disponível o mais famoso chopp do Brasil.

roQueirA nA JustiçA

bandeira VermeLHa É aCionada,
e contA de luz suBirá

dois lAdos de umA epidemiA

Lembra que, em 2012, durante um show em 
Aracaju (SE), a cantora Rita Lee xingou policiais 
militares que trabalhavam no evento por discordar da 
postura deles? Pois bem. A Terceira Turma do STJ 
vai analisar o recurso da cantora na ação em que foi 
condenada a indenizar em R$ 5 mil um dos policiais.

A conta de luz de todos os brasileiros ficará 
mais cara em agosto. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira 
tarifária, que será aplicada nas contas de energia 
no próximo mês, será vermelha. Ou seja, haverá 
cobrança extra de R$3 a cada cem quilowatts-hora 
(KWh) consumidos. A bandeira vermelha é ativada 
quando é preciso acionar mais usinas termelétri-
cas, devido à falta de chuvas. Os consumidores 
devem intensificar o uso eficiente de energia 
elétrica e combater os desperdícios neste período 
a fim de compensar a sobretaxa, recomendou a 
Aneel. A situação dos reservatórios, um dos itens 
que compõem a tarifa de energia, é mais preocu-
pante no Nordeste. Na região, os reservatórios 
operam com 15,56% da capacidade. No sudeste 
e no Centro-Oeste, juntos, o nível de armazena-
mento está em 38,8%. No Sul, a situação é mais 
tranquila: 72,81%. Os patamares são inferiores aos 
registrados no fim de junho, segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Dois relatórios divulgados por instituições 
ligadas á Organização das Nações Unidas (ONU) 
trazem visões antagônicas sobre a epidemia global 
de HIV, o vírus causador da AIDS. Em um deles, 
o programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/Aids (Unaids) comemora avanços na luta 
contra a doença rumo a seu ambicioso objetivo de 
acabar com a epidemia até 2030. Já no outro, a 
Organização Mundial da saúde (OMS) alerta para 
o crescimento da resistência do vírus aos principais 
remédios usados para combatê-lo, o que ameaça 
o cumprimento desta meta. Segundo o Unaids, o 
número de novas infecções por HIV ficou em 1,8 
milhões em todo mundo no ano passado, o menor 
já registrado e 16% inferior as estimadas em 2010. 
Já a quantidade de mortes em decorrência da AIDS 
caiu quase pela metade desde o pico de 1,9 milhão 
em 2005, somando um milhão em 2016. Além disso, 
pela primeira vez desde o início da epidemia mais 
da metade das pessoas que convivem com HIV, no 
planeta tem acesso aos tratamentos antirretrovirais, 
num total de 19,5 milhões de pacientes em um 
universo de 36,7 milhões de infectados.

o jornalista
diego santiago

recebeu o
certificado de

moção de
aplausos das

mãos do vereador
marcos da Luz.

agradecemos a
Câmara municipal

de Coronel
fabriciano pela

homenagem.
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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

ariane braga
Durante o Brasileirão, o amor pelo Cru-

zeiro continua, mas a cada defesa, roubada 
de bola e gol, no Cartola, são sinônimos  de 
festa para a body piercer e tatuadora, Maria 
Thereza Machado, que participa do jogo há 
cerca de um ano. Para ela, na hora de montar 
a equipe, a competitividade entre os grandes 
clubes deve ser deixada de lado. “Sempre 
escalo nomes do Atlético, pois o que importa 
é a habilidade do jogador, independente do 
time que ele faz parte”, argumenta. 

A tatuadora prova que a brincadeira não 
é só para eles. “Ser cartoleira é disputar 
entre amigas e deixar os homens indigna-

dos por pontuar mais”, brinca. Ela tem uma 
média de pontuação de 46,02 e conta que 
costuma olhar algumas dicas no twitter, mas 
que gosta de usar a intuição.

Em uma empresa de tecnologia de BH, 
os funcionários, nos horários vagos, não se 
esquecem quando o mercado (momento 
de montar o time) está prestes a fechar. “A 
rivalidade é grande, tem gente que criou até 
um software para ajudar a montar a equipe 
perfeita com base nas estatísticas do joga-
dor nos últimos jogos”, conta o analista de 
sistemas Luiz Carlos Souza, que também 
tem um time no Cartola. 

O analista de sistemas André Amorim, 
que trabalha na mesma empresa, é atleti-
cano e diz que iniciou sua participação na 
brincadeira há muitos anos. Ele tem uma 
média de pontuação de 60. André conta que 
os requisitos utilizados para a escalação 
depende do objetivo da rodada. “De uma 
forma geral, escolho jogadores de equipes 
mais fortes do campeonato e que joguem 
em casa com base em suas estatísticas”. 
Entretanto, ele revela que considera o 
Cartola apenas um jogo e não um estilo 
de vida. “Não é uma prioridade. Por várias 
vezes esqueci de escalar ou acompanhar”. 

Qual é o seu time dos sonhos?
Jogo permite que usuário monte equipe com base na atuação de cada atleta

Opa, peraí!? Um atleticano feliz com um gol do Flamengo? Um 
cruzeirense vibrando pelo bom desempenho do volante do Atlé-
tico? Um americano contente com a defesa do Cruzeiro? Não 
fique confuso, eles estão torcendo pelo time dos sonhos – criado 

no fantasy game Cartola FC da Globo.com.  Na brincadeira, o jogador é 
o dono da equipe e realiza a compra dos atletas e técnicos. Mas, para 
se sair bem nas rodadas é preciso ter um amplo olhar e esquecer a 
rivalidade. Hoje, cerca de 3 milhões de pessoas utilizam o game. 

Cada cartoleiro começa o jogo com 100 cartoletas, a moeda do 
Cartola FC. A pontuação é referente à atuação em cada rodada e 
reflete a variação do seu valor para o lance seguinte. Esse é um dos 
principais fatores do jogo, pois quando um atleta não consegue boa 
pontuação de acordo com os critérios do fantasy game, o valor dele 
pode ficar negativo, fazendo o cartoleiro perder cartoletas. Para jogar 
basta acessar: www.cartolafc.globo.com

entenda

alguns lances de pontuação no jogo

AtAQue pontos deFesA pontos

Falta sofrida +0,5 Roubada de bola +1,7

Passe errado -0,3 Falta cometida -0,5

Gol +8,0 Gol contra -6,0

Penalti defendido -3,5 Defesa penalti +7,0

O objetivo do gerente co-
mercial Ronan Claudio é ser 
o mito da rodada. Para ele, 
ser cartoleiro é ter emoção em 
todos os jogos do Brasileirão. 
“É poder zoar os amigos que 
foram mal, ficar bravo quando 
um jogador tem pontuação ne-
gativa e tentar ‘mitar’ (gíria que 
significa ser o melhor) a cada 
rodada”.  Ronan diz que quando 
a equipe que ele torce ganha, 
fica feliz e comemora, afinal, 
seu time venceu e, consequen-
temente, seu jogador pontuou. 
“Estuda muito as equipes antes 
de escalar. Sempre que faço 
uma pontuação alta vejo que 
fiz análises corretas”, salienta.

Assim como Ronan, o 
jornalista Cledemar Duarte 
adora o jogo. Para ele, ser 
cartoleiro é fazer parte do 
mundo do futebol. Ele informa 
que joga há 5 anos e tem uma 
média de 56 pontos. Uma de 
suas táticas para a escalação 
é avaliar a média dos jogado-
res, além de preferir os que 
estão jogando em casa. “Nós 
clássicos, prefiro não escalar 
ninguém”. Cledemar afirma 
que quando seus jogadores 
pontuam bem é a melhor 
sensação do mundo. “Assim, 
a zoeira está garantida para 
o resto da semana ou até a 
próxima rodada”, gaba-se.

cartola é um jogo fictício onde as pessoas montam
times com jogadores de futebol da vida real

Fonte: cartolafcbrasil.com.br

A temporada 2017/18 do bas-
quete brasileiro começou para 
o Minas. No dia 2 de agosto, na 
Areninha, no Minas I, o elenco 
minastenista se apresentou para 
o primeiro treino físico da equipe 
que buscará o inédito título do 
Novo Basquete Brasil (NBB). A 
atividade desta quarta também 
marcou o primeiro encontro dos 
reforços Lelê, Audrei e Teichmann 
com o restante do grupo.

Segundo Paulo Alberto de 
Paula, preparador físico da equipe, 
o treino desta quarta serviu para 
saber como os atletas chegam para 
a temporada 2017/18. “Foi feita a 
avaliação física. Analisamos a im-

pulsão vertical, alcance, velocidade 
de três a 20 metros e agilidade. 

Antropometria, percentual de 
gordura, peso, altura, enverga-
dura. Essa foi à dinâmica de hoje 
de manhã. “No início da noite, às 
18h30, teremos treino físico na 
quadra”, comentou Paulo Alberto.

No fim de julho, o Minas Tênis 
Clube iniciou o Projeto Núme-
ro 2016.01.0032 - Formação e 
Desenvolvimento de Atletas do 
Basquete – Ano III – Mini (Sub-12) 
ao Sub-19, por meio de fonte de 
incentivo, o ICMS, Lei Estadual de 
Esporte. Ao todo, 80 atletas das 
categorias de base do basquete 
minastenista serão atendidos.

Com o Projeto, os atletas 
vão poder participar de vários 
campeonatos até 2018, com o 
acompanhamento de um técnico 
de base e um técnico scoutista, 
responsável pela parte estatística 
da equipe. Além da presença nas 
competições, os jovens atletas 
serão beneficiados nos treina-
mentos, com o aprimoramento 
e desenvolvimento de aspectos 
técnicos e táticos. Os materiais 
utilizados nos treinamentos da 
base também serão custeados 
pelo Projeto, que utiliza recursos 
de ICMS através da Lei Estadual 
nº 20.824/2013 e do Decreto nº 
46.308/2013.

Com a presença de Lelê, audrei
e teichmann, minas inicia temporada

Lelê, audrei e 
teichmann

M
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o

