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mAternidAde depois dos 40
é umA reAlidAde no pAís

De acordo com o levantamento do pro-
grama “Saúde Brasil”, a quantidade de 
mulheres que optaram pela maternida-

de depois dos 30 anos aumentou 7,7% em 12 
anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o 
número de gestantes com mais de 40 anos su-
biu 49,5% em 20 anos, passando de 51.603 em 
1995 para 77.138 em 2015. “Agora, as mulheres 
podem escolher quando terão filhos e, com o 
aumento da expectativa de vida, elas têm mais 
tempo para se programar”, afirma o psicólogo e 
mestre em análise de comportamento, Gustavo 
Teixeira. sAúde & VidA – páginA 7

número de mulheres com mais de 40 anos que tiveram filhos subiu 49,5% em 20 anos
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A divisão do PMDB mineiro, que coloca de um 
lado os deputados estaduais e de outro os parla-
mentares federais, pode estar com dias contados. 
Existe um grupo de peemedebistas trabalhando para 
a união dessas duas forças, como Ivair Nogueira 
(foto), militante do partido que tem cerca de 30 anos 
de experiência. “Vamos nos unir para conquistarmos 
uma grande vitória em 2018”. políticA – páginA 3

pmdB planeja acabar 
com briga interna de
olho no pleito de 2018
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A busca por automóveis 
usados cresceu neste ano. Um 
levantamento realizado pela B3 
(Bolsa, Brasil e Balcão) mostra 
que o financiamento desse tipo 
de veículo aumentou 14% no 1º 
semestre, enquanto que o de 
novos caiu 4% em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. De janeiro até junho, 
foram financiados 2,42 milhões 
de carros, motos e caminhões. 
Do total, 845,2 mil foram veícu-
los novos e 1,58 milhão foram 
usados. economiA – páginA 5

Mais de 1 milhão de 
veículos usados foram 
vendidos no 1º semestre

De acordo com a professora do Depar-
tamento de Saúde Mental da Faculdade 
de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão Lourenço, o que 
chama a atenção é a inflexibilidade da personalidade. “Eu 
comparo uma pessoa flexível a uma palmeira, quando o 
vento bate, ela mantém as raízes. Já a inflexível é como 
um carvalho, que quebra”. opinião – páginA 2

8 ou 80
O fanatismo é caracterizado
pela supervalorização
de uma ideia formada.

A temporada ou-
tono/inverno che-
gou ao f im para 
o comércio e os 
empresários estão 
aplaudindo de pé. 
A prova disso são 
os dados da CDL/
BH, no qual revelam 
que alguns estabe-
lecimentos aumen-
taram o movimento 
de suas lojas em até 
83%. Agora, é hora 
das tradicionais li-
quidações, como 
forma de desovar 
os estoques antigos 
e se preparar para 
uma nova estação. 
economiA – páginA 4

Discu t i r  sobre 
a possibilidade de 
ampliar o relaciona-
mento entre o poder 
público e o segmento 
empresarial foi o mo-
tivo do encontro entre 
o prefeito de Juiz de 
Fora, Bruno Siqueira 
(PMDB) com empre-
sários. A reunião foi 
realizada no Centro 
de Distribuição (CD), 
do Grupo Bahamas – 
proprietários de uma 
grande rede de su-
permercados, consi-
derado um dos mais 
importantes do Brasil. 
cidAdes – páginA 9

prefeito de Juiz de Fora
se reúne com empresários 
para debater parcerias

Bruno siqueira destacou a importância de eventos desta natureza
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Lojistas de BH faturam
alto durante o inverno
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José mAriA trindAde

natália macedo

por que as pessoas estão  
cada vez mais fanáticas?

É cada vez mais comum presenciarmos conversas sobre futebol, religião 
e, principalmente, política virarem motivo de briga. Familiares param de 
se falar e amigos cortam relações, o que prova que o ser humano está 
bastante inflexível para discutir de maneira sadia. A vida virou um palco de 
guerra constante.

Essa irredutibilidade é uma das principais características do fanatismo. A profes-
sora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana 
Mourão Lourenço, explica que uma pessoa com comportamento fanático tem grande 
dificuldade em mudar de opinião. Confira a entrevista:

o que leva a pessoa a 
ser fanática?

São vários os fatores e é 
uma questão individual, ou 
seja, cada pessoa terá uma 
motivação. Mas o que chama a 
atenção são as características 
inflexíveis de personalidade. 
Eu comparo uma pessoa fle-
xível a uma palmeira, quando 
o vento bate, ela mantém as 
raízes, o eixo, mas ainda as-
sim pode ir de um lado para o 
outro. A inflexível é como um 
carvalho. Não suporta mudan-
ças e nada diferente daquilo, 
tanto que quebra por não ter 
a flexibilidade necessária para 
aguentar à ventania. 

como se caracteriza o 
fanatismo?

É um pensamento de que 
um lado é bom e certo e o 
outro é mal e errado. E com 
base nisso, uma supervalo-
rização dessa ideia é forma-
da. Quando ela se solidifica 
cria-se uma incapacidade de 
mudar e se transformar. O 

exemplo máximo do fanatis-
mo seria a doença mental. 
Mas ele pode ocorrer em pes-
soas sem qualquer problema 
psiquiátrico.

 No nosso país, o fanatismo 
tem, em sua maioria, origem 
religiosa, política ou no futebol. 
Então, a pessoa vai pensar: 
a minha religião, meu time ou 
meu partido é o certo e a opinião 
do outro é errada. Com isso, ela 
cria um certo desprezo pelo o 
outro lado.

Qual é o perfil de um 
fanático?

É uma pessoa que demons-
tra ser segura o tempo todo, 
mas, na verdade, não é tão 
confiante como quer parece ser. 
Quem tem convicção de suas 
ideias e crenças está disposto 
a olhar o outro lado e aceitar. 
É um movimento espiral de 
ir crescendo com o próximo, 
construindo e reconstruindo as 
verdades todos os dias. Já o 
fanático, não. Para ele, a ver-
dade está pronta e nada pode 
mudá-la.

existe diferença entre 
gostar muito e ser 
fanático?

A diferença é tênue. Gos-
tar de algo é construt ivo, 
traz alegria e felicidade para 
o outro. Está l igado a um 
sentimento. Ser fanático é 
destrutivo e está ligado ao 
ódio. A pessoa não respeita 
o diferente e acaba por hosti-
lizar o que o próximo pensa. 
Um exemplo é quem gosta 
muito de um time de futebol, 
fica triste quando ele perde 
e contente quando ganha. 
Quem é fanático quer agredir 
o adversário pela derrota.

o Brasil é um país onde 
o fanatismo é muito 
comum, principalmen-
te, em relação ao fute-
bol, religião e política. 
por que isso acontece?

Isso é uma questão de iden-
tidade. A pessoa não se enxerga 
mais como quem ela é, mas 
como a coisa cuja qual ela é faná-
tica. Atualmente, o tecido social 
do nosso país está muito raso, 
fazendo com que a qualidade de 
vida se torne ruim e incerta e isso 
tende a nos jogar em situações 
de fanatismo. 

Quais podem ser as 
consequências desse 
comportamento?

Toda a insegurança vai ge-
rar uma ansiedade. E isso será 
convertido em hostilidade. Essa 
ação pode ser contida, a pessoa 
vai jogar essa hostilidade para 
cima dela mesma, mas também 
pode ser dirigida ao ambiente. 
Em todo caso, essa hostilidade 
vai crescendo e isso irá gerar 
uma destrutividade na vida. 

como fazer uma in-
tervenção a fim de 
mostrar que a pessoa 
é fanática?

É preciso ouvi-la e o am-
biente para essa conversa ten-

de a ser favorável. Não pode-
mos esquecer que o funciona-
mento dela não está excelente. 
Muitas vezes, o melhor é deixar 
com que ela fale tudo o que 
quiser mesmo isso sendo difícil. 
E depois mostrar de forma deli-
cada e sutil, que você pensa de 
modo diferente. É quase servir 
como um eco a fim de mostrar 
outro lado e fazê-la refletir de 
que o pensamento dela não é o 
único. É como se acionasse um 
gatilho para fazer com que ela 
pense com mais clareza.

O x da questão é o quanto 
aquilo prejudica a vida do faná-
tico. Se suas relações familia-
res, sociais e emocionais estão 
sendo abaladas, é necessário 
um trabalho. Há fanáticos em 
situações mais delicadas e 
que precisam de um acompa-
nhamento psiquiátrico, em todo 
caso, vale a pena buscar ajuda.

A pessoa não respeita
o diferente e acaba

por hostilizar o
que o próximo pensa

professora do departamento de saúde mental
da uFmg, tatiana mourão lourenço
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minas precisa reagir
 

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), continua 
desdenhando Minas Gerais, onde ele sequer pisou desde 
que assumiu o Palácio do Planalto, há mais de um ano. Um 
desaforo ainda maior foi registrado pela imprensa brasileira: 
na semana passada, Temer decidiu ir a São Paulo, para um 

encontro com o prefeito João Doria (PSDB) e outro político principiante, 
enquanto os mineiros continuam sem saber como demonstrar que esse 
subestimo presidencial é algo sem precedente na história republicana 
de nosso país.  

A liderança mineira precisa reagir à altura de nossa acepção no cená-
rio brasileiro. Afinal, Brasília só se movimenta quando a pressão aumenta. 
Um exemplo são os políticos do Rio de Janeiro. Eles enfrentam problemas 
na segurança e buscam a solução transferindo essas dificuldades para 
a capital federal. E, como não poderia deixar de ser, o resultado veio da 
ajuda de milhões de reais dos contribuintes. Esse dinheiro é destinado 
ao pagamento de um aparato de segurança estruturado com o escopo 
de minimizar o estado de calamidade na cidade. Como dizem no jargão 
popular: “carioca leva a vida numa boa e quando chega uma situação 
de emergência, transfere a responsabilidade do dilema para o governo 
central”.

Os políticos, empresários, jornalistas e pensadores devem bradar em 
alto e bom som: os mineiros não aguentam mais esse estilo administrativo 
do presidente de nossa nação, pois se trata de um acinte para com aos 
nossos coestaduanos. 

Além de nossa riqueza, importante para o equilíbrio da economia 
nacional, temos um passado que merece mais atenção, principalmente, 
do ponto de vista político. Entre nossas montanhas brotaram personali-
dades ilustres como Milton Campos, Afonso Arinos, João Pinheiro, Israel 
Pinheiro, Magalhães Pinto, Juscelino Kubitschek, José Maria Alkimim, 
Pedro Aleixo e Tancredo Neves. Todos eles agiram em nome do mineiro 
por saber que se trata de um Estado sinete de nosso país, inclusive, 
geograficamente, onde, hoje, se agrupam mais de 14 milhões de pessoas, 
em 823 municípios. 

Fora isso, temos também as nossas demandas, a começar pela re-
construção da BR-381, denominada Rodovia da Morte, o prosseguimento 
da construção das linhas do metrô, o aprimoramento do Anel Rodoviário 
e, por fim, os investimentos nas obras de infraestrutura. E, infelizmente, 
essas ações não recebem qualquer tipo de apoio do governo brasileiro.

Lamentavelmente, as decisões procedentes da Corte não são otimis-
tas. Basta ver que os atuais ocupantes do Planalto almejam surrupiar três 
das maiores usinas geradoras de energia, pertencentes à nossa Cemig, 
uma empresa modelo no setor energético brasileiro. Aliás, isso está se 
resultando em nome da necessidade da equipe econômica, do Ministério 
da Fazenda, com a finalidade de resolver o problema de déficit fiscal. Em 
síntese, querem embocar a mão em nosso bolso para pagar a conta dos 
outros. É hora de Minas reagir.

A cara dos nossos políticos
As votações no microfone, como foi 

o impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) e a negativa da Câmara 
para o processo por corrupção contra o 
presidente Michel Temer (PMDB), mos-
tram a cara da representação do povo 
brasileiro. É assustador. Até profissionais 
iniciados, que fazem a cobertura da polí-
tica ficam de olhos arregalados. Brotam 
deputados que ninguém nunca ouviu 
falar. Aparecem jeitos e personalidades 
que denunciam o divórcio efetivo entre 
o que pensa e o que quer o povo e o 
que faz o seu representante na Câmara 
e Senado. As excelências estão mesmo 
descontroladas. 

Acho um evento tão importante que 
já defendo o fim do voto na digital e 
código e o painel moderno do plenário 
que custou mais de US$ 4 milhões. 
Acho que todo voto deveria ser assim, 
na cara, na lata e ao microfone. Um fes-
tival de cretinice e de besteiras, porém, 
transparente. Não faltam ignorâncias, 
populismo e surpreenda, seriedade. É 
assim a formação do nosso parlamento. 
Discordo de cientistas políticos que di-
zem que este é o retrato do Brasil. Não 
é. Irrita pensar que o eleitor não sabe 
votar. Não é verdade. O eleitor sabe 
e muito bem votar, mas admito que a 
boa fé dele seja ludibriada. A cara 
do povo brasileiro é honesta a do 
Congresso é desonesta. Isso é 
o que parece.

No desfile dos tatuados, 
dos que mandam votos para 
mulheres e dos que fogem 
do plenário o desenho que 
vejo é o jogo de interesse. Os 
deputados estão sendo mo-
nitorados. Todos têm controle 

remoto nas mãos de pessoas que não 
estão no plenário. Hoje, ficou mais fácil 
comprar dois ou dez deputados do que 
se submeter a uma chatice de eleição, 
gastar dinheiro e tempo para entrar num 
clube que já não tem mais boa reputa-
ção. Se você pode ter votos em plenário 

é o que manda. O resto é ônus e custo 
pessoal. A política está terceirizada há 
muito tempo. 

Um vai votar enrolado na bandeira 
do Brasil, fala em honestidade da família 
e o pai é preso na semana seguinte por 
corrupção e aparece vestido aquele vergo-
nhoso macacão laranja que ficou famoso 
no goleiro Bruno. Outra oferece o voto ao 
marido que é preso em seguida. Outro é o 
voto definitivo e comemora como se fosse 

a final de um campeonato e na manhã 
seguinte assume um ministério e já 
está sendo investigado na Lava Jato. A 
política está mesmo em declínio. 

Um prato cheio para o aparecimen-
to de monstros. Para político, monstro 

é tudo aquilo que não é espelho. Eles 
podem mesmo dominar as próximas 
eleições e no dia seguinte serão de novo 
políticos. A coisa entra de novo no eixo. 
Fica difícil de fugir do padrão. Só que 
em cada gabinete por aqui mora uma 
instituição. Qualquer deputado daqueles 
que aparecem nos votos de microfone 
tem a sua base, a sua vida, o seu apoio 

e os seus desafetos. Muitos e muitos. 
Deputados representam igrejas, ins-
tituições sociais, clubes de futebol, 
bancos, empreiteiras, a saúde (donos 
de hospitais particulares), agropecu-
ária, direitos humanos, indústria de 

armas e, até, o povo, 
esses são os im-

presc ind íve is . 
Portanto, todo 
deputado tem 
um controle re-
moto e o debate 

é sobre quem ma-
nipula este pode-
roso instrumento.Divulgação
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tércio Amaral

da redação

exagero político 
Fiel ao seu amigo Aécio Neves (PSDB), o deputado federal 

Rodrigo de Castro (PSDB), durante entrevista à TV Assem-
bleia, disse: “Aécio, foi o melhor governador dos últimos 50 
anos em Minas”. Menos deputado!

candidato do psdB
Ainda durante a aludida entrevista, o parlamentar tucano 

acrescentou: “O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,  
deverá ser o candidato natural à Presidência da República”.   

medioli insinuante
Embora diga que não tem projeto político para 2018, o 

prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS), durante um evento 
em BH, ficou um longo tempo de prosa com o senador Álvaro 
Dias (Podemos), do Paraná. Aliás, ele aproveitou para bater 
um papo, também sobre política, com o senador mineiro An-
tonio Anastasia (PSDB). Por coincidência, ambos têm falado 
com certa frequência sobre todos os assuntos, inclusive, em 
relação à sucessão do governador Fernando pimentel (PT).

pimentel x Agricultores
O setor rural – um dos segmentos mais conservadores de 

Minas –, tem demonstrado certa simpatia com administração 
Fernando pimentel (PT), devido a sua aptidão de sempre ver 
com bons olhos as reivindicações da área. 

interferência paulistana 
Consta nos bastidores que o ex-presidente da Federação 

das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Stefan 
Salaje, teria articulado uma maneira para que o presidente da 
poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), paulo Skaf, fosse envolvido em um assunto de grande 
polêmica: a sucessão da Fiemg. Essa possível interferência 
paulistana nos meandros industriais mineiros ainda vai dar 
xabu, ora se vai... 

empresário na política
Considerado um líder empresarial de prestígio, o presidente 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), 
Bruno Falci, não desmentiu a informação da imprensa que 
apontou seu nome como uma alternativa na sucessão para go-
vernador do Estado, em 2018. Caso venha seguir esse projeto, 
ele estará dentro do perfil dos empresários que são preferidos 
para disputar cargos públicos, como João Doria (PSDB), em 
São Paulo, e Alexandre Kalil (PHS), em BH.

comprador de votos
O presidente Michel Temer (PMDB) é um profissional dos 

bastidores da política. Ao contrário de sua antecessora, Temer 
teve que comprar votos para permanecer no poder. E a sua 
moeda é a mais variada possível, inclusive, as emendas par-
lamentares. Aliás, ele vem atuando nos bastidores para chegar 
ao posto há mais de 15 anos, quando iniciou sua carreira de 
dirigente do PMDB. Opinião do cientista político e professor 
da UFMG, Bruno Reis. 

sem liderança?
Por mais que tenha tentado, o vice-presidente da Câmara 

Federal, Fabinho Liderança (PMDB), não demonstrou tanto 
prestígio junto ao presidente Michel Temer (PMDB) que, por 
enquanto, tem se negado a comparecer em Minas.

temer x Aécio
Assim que assumiu a chefia da nação, o presidente Temer 

(PMDB), teria ouvido do senador Aécio (PSDB): “Não vá a 
Minas, por enquanto. O governador de lá é seu inimigo. Qual-
quer demanda, nós tratamos aqui”. Essa é uma informação 
dos corredores do Congresso Nacional. 

Mas, veja só que ironia: Agora, o próprio Aécio está com 
dificuldade de aparecer por aqui com medo de ser vaiado. 

Jurista contra Janot
Ainda repercutindo a recente decisão da Câmara Federal, 

que rejeitou o pedido de autorização para processar o presi-
dente da República, o jurista paulistano Roberto Delmanto Jr 
diz que a decisão foi acertada, pois a ação apresentada pelo 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi enviada 
com erros jurídicos.

prestígio do maia
Jornalistas da crônica política, inclusive, a global Cristiana 

Lôbo, entendem que, no momento, o prestígio do presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), é mais expressiva do que 
o do chefe da nação, pois ele está juntando forças para votar 
a emenda da Reforma da Previdência. Será?

divisão do pmdB mineiro 
pode estar com dias contados

Considerado, atualmente, o maior partido 
de Minas com centenas de prefeitos, 
inúmeros vereadores e diretórios em 
mais de 600 municípios, o PMDB está 

caminhando para um final de ano bem dividido. 
E isso se reafirmou depois da decisão da cúpula 
nacional da sigla ao anunciar o adiamento das 
convenções estaduais, passando de outubro 
deste ano para o mesmo mês em 2018.

Afastado do noticiário político, devido a uma 
briga com o governador Fernando Pimentel 
(PT), o vice-governador Antônio Andrade, presi-
dente dos peemedebistas mineiros, permanece 
na espreita. Atento, se houver o afastamento 
de Pimentel, ele pretende assumir o governo 
do Estado a qualquer momento e, nesse caso, 
se tonaria o candidato natural à reeleição. 
Andrade pode ainda fazer um acordo para ser 
candidato ao Senado. A sua última opção seria 
ficar ausente do pleito no próximo ano e apoiar 
o seu filho, o advogado Eduardo Andrade, para 
disputar uma vaga na Câmara Federal.

Mesmo sendo presidente de um partido 
com problemas, Antônio Andrade, dificilmente 
perderia o comando. A avaliação interna é que 
o grupo de deputados estaduais contra a sua 
administração não teria prestígio suficiente para 
destituí-lo do trono.

Já o deputado estadual, com cerca de 30 
anos de presença na Assembleia Legislativa, 
e ex-prefeito de Betim, Ivair Nogueira (PMDB), 
entende que chegou a hora de colocar um remé-
dio nessa ferida. “Não podemos continuar digla-

diando. De um lado os deputados federais e de 
outro, o grupo de companheiros parlamentares 
estaduais. Isso nos enfraquece para 2018. Vou 
continuar exercendo o meu papel de buscar a 
conciliação. Precisamos marchar unidos para o 
pleito e, só assim, teremos uma vitória inquestio-
nável. Afinal, pertencemos a um partido político 
de expressão, merecedor do respeito e do apoio 
do eleitorado mineiro. Mas, em compensação, 
se ficarmos guerreando o tempo todo, seremos 
engolidos pelos adversários”, sentenciou. 

Consta nos bastidores que o presidente da 
Assembleia, o deputado Adalclever Lopes, está 
mais propenso a uma reabertura de diálogo 

com seu ex-parceiro, o vice-governador Antônio 
Andrade. Só para registrar: a bancada estadual 
do PMDB acompanha o presidente Adalclever 
em todas as votações de interesse do governo 
mineiro, mesmo depois da briga entre Andrade 
e o chefe do executivo estadual.

A ânsia por uma palestra entre os peeme-
debistas é almejada por muitos membros do 
partido. E o motivo é a sua força no interior do 
Estado. Em consequência dessa realidade, 
surge uma avaliação concreta: é imaginável 
se montar uma estratégia de campanha para 
governador, sem aliança com eles. Afinal, são 
possuidores da maior bancada de deputados 
estaduais, da bancada federal em número de 
prefeitos, maior número de vereadores e de 
diretórios municipais. Além de ter um nome 
competitivo para disputar uma eleição majori-
tária que, neste caso, é o deputado federal Ro-
drigo Pacheco. Contra ele, existe apenas uma 
observação: trata-se de um cristão novo. A seu 
favor: a necessidade de uma pessoa mais jovem 
disputando cargos majoritários para possibilitar 
a oxigenação do grupo.

Em caso de uma possível aliança pelo 
Governo de Minas, com o PT, por exemplo, os 
peemedebistas poderiam montar uma parceria, 
mediante a indicação para disputar as vagas de 
vice-governador e para o Senado. Se a aliança 
for levada a efeito, o PT buscaria apoio também 
do PSB, apontando o ex-prefeito de Belo Hori-
zonte, Marcio Lacerda, para a segunda vaga ao 
Senado. Mas, tudo não passa de projeções. Até 
lá, é preciso saber se o atual governador estará 
em condições de ser reeleito, por conta de seus 
problemas com a Justiça.

ivair nogueira quer unir duas alas do partido
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Vitor Penido defende reforma
administrativa em Nova Lima

Prefeito afirma que o município vai economizar R$ 50 milhões

Desde que reassumiu o posto de prefeito 
de Nova Lima - cidade localizada na região 
metropolitana de Belo Horizonte -, Vitor Peni-
do (DEM) está promovendo várias reformas 
administrativas, visando melhorar as finanças 
do município. 

A primeira parte do projeto foi aprovada pela 
Câmara Municipal no último mês e tem como 
objetivo realizar alterações e adequações para 
aliviar os cofres municipais, sendo que a princi-
pal mudança foi na forma como o servidor deve 
ser contratado: antes, eles eram regidos pelo 
regime celetista, modalidade na qual a relação 
entre funcionário e empregado é determinada 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
Agora, os empregados da prefeitura serão esta-
tutários, categoria na qual tem-se estabilidade 
após 3 anos e seus direitos e deveres são 
previstos em lei municipal. 

Além disso, houve mudanças na concessão 
de benefícios como escolaridade, anuênio e 
apostilamento e outros deixarão de existir, den-
tre eles o vale-refeição para quem trabalha 4h, 
4h30 ou 6h, retorno de férias (1/3 a mais pago 
pelas férias) e Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).

Penido diz que essas adaptações foram 
necessárias para manter as finanças de Nova 
Lima em dia e ressalta que o custo com folha 
de pagamento da prefeitura ocupava, aproxima-
damente, 69% dos ganhos municipais. “Apenas 
com o aumento vegetativo, dentro dos próximos 
meses, a administração ficaria inviabilizada. 
No momento, estamos cortando R$ 50 milhões 

por ano e, a partir do ano que vem, entramos 
em um fase que começamos a oferecer para 
a população o que há 12 anos deixamos de 
legado: uma educação de qualidade, escola 
de tempo integral, refeições saudáveis e saúde 
para todos”. 

O prefeito destaca ainda que esse traba-
lho de reformulação será feito com a ajuda 
do Grupo Áquila, instituto especializado em 
gestão. “Nova Lima conta com mais de 4.300 
servidores públicos para uma população de 91 
mil habitantes, ou seja, um funcionário para 21 
moradores. Em Belo Horizonte, esse número 
é bem menor”.

mudança no iptu 
Ao ser questionado sobre um possível 

aumento no valor do Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Penido 
fala que acontecerá uma readequação e esse 
processo ainda está sendo estudado pela 
prefeitura. “Esse é o imposto da administração 
municipal, então temos que ser justos. Não falo 
em reajuste, mas sim adequação. Por exemplo, 
o valor do IPTU de Belo Horizonte, no bairro Bel-
vedere, para o Vale do Sereno, de Nova Lima, 
que tem apenas uma rua para separá-los, tem 
uma diferença gritante”, finaliza.

penido está no quarto mandato
como prefeito da cidade

ministro analisa pedido de negociação
do Fundef solicitado pela Amams

O ministro da Educação, Mendonça Filho, 
analisou o pedido formulado pela Associação 
dos Municípios da Área Mineira da Sudene 
(Amams), que solicita o pagamento dos resíduos 
que foram retidos pelo governo federal, referente 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magisté-
rio (Fundef) retidos no período de 1998 a 2006. 

Ele recebeu o presidente da Amams e pre-
feito de Bonito de Minas, José Reis (PPS), em 
Brasília, juntamente com o deputado mineiro 
Fábio Ramalho (PMDB), vice-presidente da 
Câmara dos Deputados, que conseguiua audi-
ência com o ministro. Depois foi realizada uma 
reunião com as assessorias jurídica e técnica 
do Ministério da Educação.

Na audiência, o presidente da Amams fez um 
relatório da negociação que vem sendo articula-
da com a Advocacia Geral da União (AGU), por 
meio da ministra Grace Fernandes, solicitando o 
pagamento desse residual, buscando um acordo 
inédito, visando a celeridade dos pagamentos 
e ainda evitando o desgaste da judicialização. 

A proposta da Amams é que o Ministério 
da Educação acate o pedido de pagamento, 
mesmo que parcelado aos municípios. O 
ministro frisou que se já existe uma decisão 
transitada em julgado, favorável as cidades, 
caberia ao governo federal então, arcar com os 
pagamentos, restando fazer uma perícia para 
definir os valores devidos a cada município. A 
Amams propôs participar desse grupo que fará 
a perícia. O deputado Fábio Ramalho mostrou 
ao ministro, a importância dessa negociação e o 
impacto positivo a ser causado, principalmente, 
nesse momento de crise.

A Amams tem aproximadamente R$ 650 
milhões dessa cota extra do Fundef. A AGU 
aceitou desde o mês de maio a propostapara 
resolver esse assunto de forma administra-
tiva. No período de 1996 a 2006, o governo 
federal reteve indevidamente os recursos do 

Fundef que seriam pagos aos municípios, pois 
repassou apenas uma parte destinada a suprir 
as despesas com cada aluno. A diferença é 
de aproximadamente R$ 80 a menos de cada 
aluno por ano. 

O MPF entrou com ação judicial em 
São Paulo, para que os municípios fossem 
recompensados. No ano de 2006 saiu a 
decisão do Supremo Tribunal Federal dando 
ganho de causa aos municípios. Em 2016, o 
processo transitou em julgado. No dia 22 de 
março a Amams acionou a ministra Grace 
Maria Fernandes Mendonça, da AGU, que 
é de Januária, propondo um acordo para 
evitar nova demanda judicial. A Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal da AGU, por meio da coordenadora 
Patricia Batista Bertolo solicitou que a Ama-
ms apresentassea procuração dos prefeitos 
interessados em fazer o acordo, inclusive, já 
foram protocoladas mais de 100 procurações 
dos municípios interessados. Ela lembra que 
a discussão agora é apenas sobre o valor a 
ser pago e propôs ainda que a Procuradoria 
Geral da União seja intimada a participar do 
tema no prazo de 15 dias.

O presidente da Amams, José Reis, explica 
que a vontade do ministro Mendonça Filho em 
negociar é importante, pois os recursos para 
esse pagamento são do MEC, e por isso, essa 
audiência foi uma grande vitória para os muni-
cípios que tem valores a receber.

mendonça Filho recebeu o presidente da  
Amams e prefeito de Bonito de minas, José reis
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O frio intenso dos últimos dias fez com 
que os termômetros em Belo Horizonte 
marcassem 6,1º C. As baixas temperatu-
ras podem ter desagradado boa parte da 
população, mas para os comerciantes, 
o momento foi de comemorar a alta nas 
vendas de itens de inverno. Em alguns 
estabelecimentos, o movimento mais 
que dobrou e chegou a 83%. Muitos 
lojistas aproveitam que a estação está 
quase chegando ao fim para promover 
liquidações e descontos acabando de vez 
com o estoque.

Esse crescimento nas vendas veio 
para reverter uma tendência negativa 
do último ano, quando o setor fechou 
em queda de 1,67% em julho e 1,93% 
em agosto. No acumulado de 12 meses, 
o comércio está negativo em 1,32%, 
segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH).

Na maioria das lojas, a busca é por 
jaquetas, blusas e calças de moletom. De 
acordo com Guilherme Duarte, gerente da 
loja Sette Bello, na Rua dos Tupinambás, 
as vendas aumentaram cerca de 83% em 
relação ao ano passado. “Teve uma pro-
cura grande, inclusive, foi acima da nossa 
expectativa e nós zeramos o estoque. 
Fizemos também uma liquidação, o que 
ajudou muito nas vendas, além do bom 
preço que tínhamos a oferecer”, diz.

Na Loja das Meias, na Avenida Para-
ná, o gerente Elson Araújo comemora as 
baixas temperaturas. Ele afirma que pre-
cisará repor o estoque. “Nosso diferencial 
aqui é o preço que é um dos mais baratos 
e variam entre R$ 2,50 e R$ 6”. Ele afirma 
que o movimento cresceu 6% nessa época 
na comparação com 2016.

A supervisora da loja Eskala, na Rua 
dos Caetés, conta que as vendas de 
inverno nesse ano foram mais rápidas 
do que esperavam e quase não há mais 
mercadoria. “As peças mais procuradas 

são as femininas para adulto como blusas 
com capuz e calças de moletom”. A loja 
fez bastante divulgação por meio das 
redes sociais. 

A estudante Tatiana Martins não es-
perava o frio intenso da capital nos últimos 
dias. Ela diz que tem feito muita pesquisa de 
preço e que os descontos de alguns esta-
belecimentos valem muito a pena. “Mesmo 
estando no inverno, normalmente, os preços 
estão mais altos, mas já vi lojas oferecendo 
peças com até 50% de desconto. Comprei 
um casaco na promoção por R$ 39,90”.

A professora Glaucia Lopes afirma 
que tem aproveitado as liquidações. “As 
roupas de frio são um gasto necessário. 
De um ano para o outro os filhos crescem, 
a gente engorda ou emagrece. Então, não 
é sempre que é possível reaproveitar. A 
procura por agasalho tem sido grande e 
tem lojas tão cheias que você nem conse-
gue entrar. Mas os preços estão bem em 
conta”. Glaucia comprou duas blusas para 
ela e um conjunto de moletom para o filho.

1. Sinopse – Sabe-se que plane-
jar é decidir antecipadamente o que 
fazer, de que maneira fazer, quando 
fazer e quem deve fazer, para o alcan-
ce do objetivos, das metas e, de certa 
forma, de uma situação desejada. 
O planejamento estratégico é uma 
metodologia de gestão, que permite 
estabelecer a direção a ser seguida 
pela instituição, visando um maior 
grau de interação com o ambiente. 
Trata-se de um processo contínuo, 
durante o qual são definidas e revi-
sadas a visão de futuro, a missão da 
organização, os objetivos, a filosofia 
de ação e os projetos de longo, médio 
e curto prazo, que visam as mudanças 
desejadas;

2. Ajuda para os dirigentes - 
Sem dúvida, governantes, prefeitos, 
dirigentes públicos e privados etc. fi-
cam “atordoados” com impactos cada 
vez maiores das mudanças oriundas 
do mercado e do mundo globalizado, 
tais como: direitos básicos (tributá-
rio, administrativo, trabalhista etc.), 
os articulados lobbies, bem como 
as poderosas “jogadas” políticas, 
todos inseridos, de forma geral, nas 

estratégias de suas atividades. As 
consequências e desdobramentos 
oriundos de tal situação, fazem-se 
necessário com que o dirigente opte 
por uma conduta de correção de seu 
método de gestão. O planejamento 
estratégico analisa os aspectos de 
“ameaças” e “oportunidades” no 
“ambiente externo” e procura também, 
estudar e analisar no “ambiente inter-
no”, todos os “pontos fracos” e “pontos 
fortes” de seus objetivos, conceitos, 
fundamentos administrativos/finan-
ceiros (recursos humanos, custos, 
financeiro, suprimentos, logística, 
contabilidade, qualidade, produção 
etc.), políticas organizacionais, ju-
rídicas, competências, sistema de 
comunicação, imagem pública, aten-
dimento ao cliente, receitas formais, 
bem como as  respectivas obrigações 
e deveres afins.

3. Método de excelência para 
decisões - O planejamento estratégi-
co é um método de excelência, para 
que ajustes e soluções sejam desen-
volvidos com resultados positivos em 
ações imediatas, curto, médio e longo 
prazo. O mesmo também causa um 

impacto porque, após “análise e diag-
nóstico”, procedem-se intervenções 
de mudanças, através de tomadas 
de decisões. 

4. Sustentação ideológica - No 
desenvolvimento do estudo, o res-
ponsável desenvolve um método que 
enseja uma positiva discussão entre 
dirigentes e os demais componentes 
da organização, de forma franca e 
aberta. Nestas discussões elabora-se 
uma fundamentação ideológica, que 
sustente a   filosofia deste mesmo 
planejamento.

5. Como fazer – Basicamente, 
divide-se em várias fases, à seguir: 

1ª Fase – Plano de Trabalho; 2ª 
Fase Entrevista / Levantamentos - 
desenvolvem-se discussões francas e 
respeitosas, na medida que envolvem 
esforços que se destinam à identifica-
ção dos ambientes; 3ª Fase - Análise 
do “ambiente interno”: Pontos fracos e 
fortes. Avalia-se todo o funcionamento 
da instituição, compreendendo a sua 
forma de atuação, políticas funcionais 
e respectivos sistemas básicos (orça-

mento, financeiro, contábil, recursos 
humanos, comunicação, serviços 
gerais, compras, logística/materiais, 
transportes, jurídico, etc.). Todo o tra-
balho e estudos desenvolvidos nesta 
área determinará a concepção de uma 
“carteira de projetos”; 4ª Fase - Aná-
lise do “ambiente externo” - ameaças 
e oportunidades - Em discussões já 
mencionadas, elabora-se um grada-
tivo levantamento da situação dos 
contratos, convênios, das relações 
políticas com os poderes públicos 
municipal, estadual, federal e interna-
cional, dos métodos de comunicação, 
de marketing institucional no contexto 
de seu ecossistema, a seguir: for-
necedores, concorrentes, bancos, 
políticos, associações, sindicatos, 
federações, conselhos regionais, par-
ceiros e amigos. Também, todo este 
trabalho determinará a concepção de 
uma “Carteira de Projetos”.

6. Considerações finais - Final-
mente, elabora-se o relatório técnico 
que consiste-se no diagnóstico, plano 
de execução dos projetos e avaliação 
de resultados.

planejamento estratégico uma solução de sucesso

presidente: José Fernando coura
Vice-presidente: Eduardo de almeida Ferreira
Diretor administrativo: Cristiano monteiro parreiras
Diretor financeiro: Rodrigo Andrade Valadares Gontijo

Diretores adjuntos
Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho
Augusto césar Calazans Lopes
Gustavo Rosa Lanna
Lucélio de Moraes
Marcos de Azevedo Ferreira França
Rodrigo Dutra Amaral
Thaís Rêgo de oliveira
Tito Botelho Martins Júnior

Conselho fiscal - efetivos
Eduardo Costa Simões
Celso Baptista Dias Filho
Lúcio flavo Gallon Cavalli

Conselho fiscal - suplentes
Paulo Thiago Puga Miranda
José Guilherme Ramos
Silmar Magalhães Silva

Delegados junto à Fiemg - efetivos
José Fernando Coura
Rodrigo Andrade Valadares Gontijo

Delegados junto à Fiemg - suplentes
Eduardo de Almeida Ferreira
Cristiano Monteiro Parreiras

Sindiextra elege nova diretoria 
para o quadriênio 2017-2021
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P rometendo incrementar a 
luta na busca do crescimen-
to do setor, ampliando com 
isso, a possibilidade de ge-
rar mais emprego e renda.  

Esse foi o principal destaque da fala 
do empresário Fernando Coura, ao 
ser reeleito presidente do Sindicato da 
Industria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra).

Reeleito, por unanimidade, para o 
quadriênio 2017/2021, Coura destacou; 
atualmente são 70 associados e cerca de 
900 empresas filiadas em Minas. A entida-
de, cujo objetivo é representar e defender 

os interesses da indústria mineral, promete 
continuar na luta pelo aumento da compe-
titividade, mediante um desenvolvimento 
sustentado e mais proximidade com as 
comunidades em geral.

essa é a nova diretoria:

Fernando coura
comandará o sindiextra
por mais 4 anos

inverno mais frio aquece as
vendas em Belo Horizonte

lojas fazem promoções para atrair
clientes e acabar com estoque
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tragédia nacional
Críticas e mais críticas são ouvidas a respeito do frágil 

presidente da República. Por exemplo, na avaliação da de-
putada federal, Margarida Salomão (PT-MG), “o governo do 
presidente Temer é uma verdadeira tragédia nacional”. Cruz 
credo, gente!

Jornalista e pimentel
Por não ter oposição, o governador Fernando pimentel 

(PT) surfa em “nuvens de brigadeiro” quando o assunto é a 
sucessão de 2018. Politicamente, ele não tem oposição. Pala-
vras do jornalista político, Orion Teixeira. Claro, o governador 
do Estado, deve ter ficado feliz de ouvir esse comentário do 
jornalista, recentemente, no programa Mundo Político, na TV 
Assembleia.  

namoro com os tucanos
Nos bastidores do PMDB, o seu presidente, o vice-gover-

nador, Antônio Andrade, defende a candidatura própria em 
2018. Mas, nos intramuros, ele nutre a expectativa de uma 
aliança com o PSDB. Coisas da política mineira. 

lacerda sem popularidade
Percorrendo o interior do Estado, em busca de popularida-

de, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), 
recentemente, encontrou dificuldade de fazer o uso da palavra 
ao comparecer em um ato público na cidade de Capelinha, no 
médio Jequitinhonha. A plateia estava hostil, dizem informantes 
da coluna. 

psdB igual ao pmdB
Ironicamente, o cientista político Malco Camargo, ao res-

ponder pergunta de jornalistas a respeito do futuro do PSDB, 
disse: “Agora, os tucanos estão como o PMDB, divididos como 
sempre estiveram”. 

política em contagem
Considerado jovem e com ideias proativas, o prefeito de 

Contagem, Alex de Freitas (PSDB), é uma liderança política a 
ser preservada. Palavras ouvidas em um evento de empresá-
rios na sede da Associação Comercial e Empresarial de Minas 
(ACMinas), em BH.

11 anos de maria da penha
A Lei Maria da Penha completou, no último dia 7, 11 anos 

de existência. Para marcar a data, o Instituto Maria da Penha 
lançou o site Relógios da Violência, que mostra informações 
acerca do tema em tempo real. Os dados assustam: a cada 2 
segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal, 
no Brasil. Para denunciar, basta ligar para o 180 ou ir até a 
Delegacia de Mulheres de sua cidade. Em Belo Horizonte, a 
delegacia fica localizada na Avenida Augusto de Lima, 1942, 
Barro Preto.

mobilidade em BH 
Visando dar mais opções de transporte para o cidadão, o 

prefeito Alexandre Kalil (PHS) quer quadruplicar o número 
de ciclovias em Belo Horizonte. Atualmente, BH possui 84 km 
exclusivos para o trânsito de bicicletas e a medida pretende 
aumentar para 411 km até 2020.
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Ariane Braga

Sem promoções atraentes, 
os consumidores estão optando 
por adquirir carros usados. O 
levantamento realizado pela B3 
(Bolsa, Brasil e Balcão) mostra 
que o financiamento de veícu-
los usados cresceu 14% no 1º 
semestre e o de novos caiu 4% 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. De ja-
neiro a junho, foram financiados 
2,42 milhões de carros, motos 
e caminhões. Do total, 845,2 
mil foram veículos novos e 1,58 
milhão foram usados.

A pesquisa apontou ainda 
que em maio a procura pelo 
zero-quilômetro cresceu 12,6% e 
a demanda por carros de 4 anos 
ou mais foi de 25%. E a procura 
por veículos de 9 a 12 anos au-
mentou 52%.

Com o objetivo de barrar a venda pelo governo federal de quatro usinas 
sob a concessão da Cemig, o presidente da Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes (PMDB), juntamente com 
o governador Fernando Pimentel (PT) e integrantes da Frente Mineira de 
Defesa da Cemig, cumpriram no dia 8, agenda em Brasília.

Um dos compromissos foi com o ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli. O deputado Rogério Correia (PT), 1º secretário da ALMG, 
que tem encabeçado as ações da Frente Mineira, salientou que a finalidade 
do encontro foi pedir apoio a Toffoli para que propostas que impeçam o 
leilão sejam debatidas.

Segundo o parlamentar, o ministro sinalizou que um acordo entre as 
partes seria o melhor caminho. Ao Estado interessa o acordo, mas a União 
estaria irredutível, conforme salientou Correia.

Também participaram do encontro o presidente da Cemig, Bernardo 
Alvarenga; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais, Olavo Machado; e o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, 
além de presidentes de sindicatos e deputados federais que integram a 
Frente Parlamentar Federal em Defesa do Setor Elétrico.

Fiemg e
Fdc lançam
programa

supera
O Sistema Fiemg, por meio 

do IEL, e a Fundação Dom Ca-
bral (FDC) lançaram no dia 8, 
na sede da Federação, em Belo 
Horizonte, o programa Supera, 
cujo objetivo principal é ampliar 
a competitividade das indústrias 
mineiras. O superintendente do 
IEL, Adair Marques, informou 
que o programa disponibiliza 
ferramentas que preparam o 
profissional para atuar de forma 
estratégica, de acordo com as 
particularidades das empresas.

O diretor-executivo da FDC, 
Paulo Emílio Lima Carreiro, 
lembrou que o Supera é dirigi-
do, principalmente, para empre-
sas de menor porte. “A proposta 
do programa é levar à indústria 
mineira foco em gestão para 
melhorar a competividade, que 
se dá também em empresas de 
médio e pequeno porte, não so-
mente nas grandes”, ressaltou.

A metodologia é baseada 
em cinco módulos estratégicos: 
Gestão Estratégica da Indústria; 
Gestão de Marketing: Mercado 
e Produto; Gestão Financeira; 
Inovação e Produtividade In-
dustrial; Gestão de Pessoas 
e Liderança. O programa é 
indicado para gestores de em-
presas que têm como desafio 
implementar a estratégia da 
organização. A duração é de 
um ano e as inscrições estão 
abertas.

compra de carros usados sobe
14% no primeiro semestre

Presidente da Assovemg prevê crescimento do setor
Segundo o presidente da As-

sociação dos Revendedores de 
Veículos no Estado de Minas Ge-
rais (Assovemg) – órgão filiado a 
Fenauto (Federação Nacional das 
Associações dos Revendedores de 
Veículos Automotores) –, Glênio 
Leonardo de Oliveira Júnior, um 
dos motivos para esse aumento é 
o valor dos automóveis novos que 
ainda está alto. 

Ele afirma que o merca-
do dos carros seminovos 
é o que mais cresceu, 
mas esses veículos 
tem algumas pecu-
liaridades. “Muitas 
marcas e modelos 
são  procuradas 
pelo consumidor, 
mas eles, em sua 
maioria, ainda estão 
com garantia de fábrica, 
tem baixa quilometragem 
e o valor em relação ao novo é 
grande”.

No entanto, o presidente ressalta 
que a procura por carros novos está 
voltando a crescer gradativamente, 

após um longo período de estagna-
ção. “O que tem ajudado tanto os 
carros novos quanto os seminovos é 
a baixa na taxa de juros e os bancos 
estão com uma maior flexibilidade na 
aprovação do crédito”.

Para ele, no segundo semes-
tre, com a injeção do 13° salário é 
possível que haja uma retomada 
nas vendas. “Com o final de ano, as 

concessionárias poderão atrair os 
clientes com as promoções 

e, até mesmo, com a 
valorização do usado 

na troca do veículo”.
A autônoma An-

dressa Rodrigues 
comprou o seu se-
gundo carro neste 
ano. Ela se enqua-

dra no índice de pes-
soas que optaram por 

comprar veículos de 4 
anos ou mais. “Pesquisa-

mos pela internet e encontramos 
o carro em uma concessionária. Eles 
facilitaram o pagamento, dei uma 
entrada e dividi o restante em 48 
parcelas decrescentes”. 

1° gol Volkswagen

2º uno Fiat

3º Palio Fiat

4º celta chevrolet 

5º Corsa chevrolet 

6º Fiesta ford

7º fox Volkswagen

8º siena Fiat

9º Classic chevrolet 

10º Corolla toyota

Cuidados 
O mecânico Wesley Mendes Gomes diz que o consumidor deve obser-

var a estrutura do carro, para saber se ele já foi batido, principalmente, na 
frente e na traseira, pois os veículos vem de fábrica com um emborrachado 
que é tipo um lacre. “Se tiver alterado pode suspeitar que o carro foi batido”.

Outra questão é a numeração do motor e o número do chassi no docu-
mento. “Às vezes, o motor foi trocado e não cadastrado”. Ainda, em relação 
ao motor, Gomes destaca que a maioria só observa a pintura e detalhes 
estéticos do veículo. “O motor é uma parte essencial, pois pode vir uma 
grande decepção”.

Gomes aponta que o chassi e a suspensão devem ser checados. Ele 
ensina que esses elementos podem ser observados debaixo do carro e por 
dentro abaixo dos carpetes. Ele ainda destaca: “nunca compre um carro com 
base nas aparências. Sempre leve um mecânico de confiança para ajudá-lo 
e antes de fechar negócio faça um test drive, pois com ele em movimento, 
é possível perceber melhor se há defeitos. E isso vale até para carros de 
concessionárias”.

dica:
Antes de comprar,

consulte a tabela FIPE
para saber o valor de
mercado do veículo.

Site:
www.fipe.org.br

top 10 dos carros usados mais vendidos jun/2017

Fonte: Fenabrave

A demanda por carros de 4 anos ou mais foi de 25%
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Lideranças mineiras vão a Brasília 
contra leilão de usinas da Cemig
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Mobilização 
 A Frente Mineira, integrada por parlamentares, movimentos sociais 

e sindicatos, foi lançada no último dia 24 de julho na Assembleia para 
desencadear uma ampla mobilização no Estado contra o leilão das usinas 
de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, no Triângulo Mineiro, que 
respondem por cerca de 50% da energia gerada pela Cemig.

O STF deve julgar ainda neste mês se o governo federal pode fazer 
o leilão das usinas hidrelétricas. O ministro Dias Toffoli, relator do caso na 
corte, liberou o processo para julgamento pelo colegiado. Em março deste 
ano, ele revogou liminar anteriormente concedida que mantinha a Cemig 
na titularidade da concessão da Usina de Jaguara.

A expectativa da União é arrecadar aproximadamente R$ 12 bilhões 
com as novas concessões. Também nesta terça (8), a diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o edital do leilão para con-
cessão das quatro usinas. Previsto para setembro, ele depende ainda de 
decisões judiciais e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o deputado Rogério Correia, se realizado, o leilão terá um 
significado nefasto para a Cemig e para o Estado, pois, em sua opinião, 
dificilmente a empresa sobreviverá sem essas hidrelétricas. Ele acrescentou 
que o aumento do preço da energia elétrica para o consumidor mineiro será 
uma consequência dessa venda. “Há uma grande unidade em barrar esse 
processo de privatização”, comentou.

A favor da Cemig
A Frente Mineira de Defesa da Cemig também teve outros dois com-

promissos em Brasília. Um deles foi uma visita ao ministro do TCU, Aroldo 
Cedraz. O outro foi um encontro, na Câmara dos Deputados, com a Frente 
Parlamentar Federal em Defesa do Setor Elétrico.

De acordo com o deputado Rogério Correia, a conversa no TCU foi no 
sentido de conhecer o edital, autorizado pela Aneel, para então desenvolver 
iniciativas no sentido de anulá-lo.

Já o encontro com a frente parlamentar reforçou algumas linhas de ação 
como o ato público, no próximo dia 18, na Usina de São Simão, a maior 
delas, na divisa entre Minas e Goiás; e audiência a ser realizada na ALMG 
sobre o assunto. A possibilidade de venda das hidrelétricas tem mobilizado 
a ALMG. Além da instalação da frente mineira, já foram realizadas audiência 
pública e reunião de trabalho no Legislativo mineiro.

A FECOMÉRCIO MG É UMA DAS
20 MELHORES EMPRESAS
PARA SE TRABALHAR
EM MINAS GERAIS!

O Great Place to Work (GPTW) elegeu a Fecomércio MG como uma das 20 melhores empresas 
para trabalhar em Minas Gerais. Com a ótima avaliação dos colaboradores, a Federação é 
oficialmente considerada padrão de excelência em relação ao ambiente de trabalho e às 
práticas de gestão de pessoas.

A pesquisa, realizada em 2016, teve a participação de 88% dos colaboradores, que responderam 
um questionário sobre o ambiente de trabalho de forma voluntária, sigilosa e anônima. 

DEDICAÇÃO E COMPROMISSO 
COM OS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO 

E COM NOSSOS COLABORADORES.

http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/iel
http://www.fdc.org.br/Paginas/default.aspx?gclid=Cj0KCQjwwqXMBRCDARIsAD-AQ2jtz86OH79pMKb0etJnjR3B7VQPuGxc48e4awlUyW86A1pSrg78fUgaAkg1EALw_wcB
http://www.fdc.org.br/Paginas/default.aspx?gclid=Cj0KCQjwwqXMBRCDARIsAD-AQ2jtz86OH79pMKb0etJnjR3B7VQPuGxc48e4awlUyW86A1pSrg78fUgaAkg1EALw_wcB
http://www.fiemg.com.br/hotsites/supera/
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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 e desenvolvimento de eventos:
novos itinerantes e inovadores

D A   C O C H E I R A

AdriAno pinHo
O setor empre-

sarial mineiro dá 
boas vindas a Adria-
no Pinho, novo presi-
dente do BH Airport. 
Ele substituirá Paulo 
Rangel no coman-
do do Aeroporto de 
Confins, no exato 
momento em que foi 
inaugurada a área 
internacional que, 
por sinal, ficou ma-
jestosa.D
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COMO ESTÁ O pSDB EM MiNAS? - O PSDB de Minas ficou 
prejudicado pelo governo de Aécio Neves que, para se cacifar 
a uma campanha de Presidência da República, não deixou o 
partido ter candidato à prefeito de BH em duas campanhas e, 
praticamente, anulou o crescimento do partido na capital do 
Estado, fazendo sempre uma pífia bancada de vereadores. 
Nenhuma liderança surgiu no PSDB nos últimos tempos. Aécio, 
quando governou Minas por dois mandatos, também não fortale-
ceu o partido, deixando de visitar suas bases, dando prioridade 
ao Rio de Janeiro. Alguns abnegados tentam soerguer o PSDB 
em Minas, mas tem sido uma tarefa árdua. Apesar dos últimos 
problemas enfrentados pelo senador, ainda se espera por ele, 
porque não apareceu um líder do PSDB que possa substituí-lo. 
Antonio Anastasia tem todos os predicados para essa tarefa, mas, 
até agora, não se manifestou para não arranhar a imagem de 
líder de Aécio. E a pergunta está de pé: Quem será o candidato 
a governador pelo PSDB em Minas?

A criatura já está maior que o criador. João Doria (PSDB) 
pode ser o grande candidato a Presidência da República no 
ano que vem. Ele ficou maior que o seu inventor, o governador 
Geraldo Alckmin.

A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que 
tomará posse no dia 18 de setembro, vai denunciar algumas fi-
guras petistas esquecidas pelo atual procurador Rodrigo Janot: 
Dilma Rousseff, o ex-presidente da Petrobras, José Gabriele o 
ex-senador Aloízio Mercadante.

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) retoma suas tarefas na 
prefeitura nos próximos dias, depois de um descanso mere-
cido. Ele volta com as baterias carregadas para revitalizar o 
Centro de BH.

Gleisi Hoffmann, a nova presidente do PT, corajosamente, 
enviou mensagem ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, 
dizendo que ano que vem os dois vão governar o Brasil e a 
Venezuela.  

A China, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, 
está com investimento previsto de mais de R$ 100 bilhões 
em nosso país. Ela está apostando nas empresas brasileiras 
de infraestrutura, logística, agronegócio, petróleo, tecnologia 
e finanças. Que tal assumir, por exemplo, o compromisso de 
fazer funcionar as ferrovias para transporte de passageiros em 
nosso país, como eles fazem na China?

Tomou posse, no dia 8, no salão nobre da Prefeitura de 
Belo Horizonte, a nova composição do Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur-BH), que cumprirá o mandato relativo à ges-
tão 2017/2018. Estiveram presentes o prefeito Alexandre Kalil 
(PHS), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Daniel Nepomuceno, e o presidente da Belotur, Aluizer Malab

piMENTEL ViAJANDO - Enquanto no PSDB há uma indefi-
nição, pelos lados do Palácio da Liberdade, onde o governador 
Fernando Pimentel (PT) despacha, a máxima é visitar o interior do 
Estado, levando, apesar das dificuldades inerentes ao momento 
econômico, algum benefício para as comunidades mineiras. Outro 
dia, Pimentel foi ovacionado em Nanuque, no Nordeste mineiro. O 
último governador a visitar a cidade, de mais de 40 mil habitantes, 
foi Aureliano Chaves.

iNFLAÇÃO À ViSTA - O aumento de preço no litro da gasolina, 
diesel e álcool, o acionamento da bandeira amarela na conta de 
energia elétrica e mais o reajuste no preço do botijão de gás vão 
disparar a inflação em todo o país. O governo, segundo o ministro 
Henrique Meireles, sabia que isso iria acontecer, mas resolveu au-
mentar a alíquota de impostos sobre os combustíveis no momento 
em que estava havendo deflação e, segundo ele, o impacto será 
menor. O governo está consciente que haveria alguns tumultos como 
a manifestação de caminhoneiros e transportadores.

domingo, dia 13 de agosto

Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo
Sra. Vânia Maria Rocha, mulher de José Luiz Rocha
Jornalista Olavo Froes

segunda-feira, 14

Ex-deputado Oscar Corrêa Junior 
Jornalista Francisco Stehling Neto
Gonçalo Abreu - diretoria da Santa Casa de BH
Mauricio Brand Aleixo
Jornalista Rogério Perez
Delegado Airton Reis

terça-feira, 15

Cláudio de Melo
Maria das Mercês Faria
Evandro José Barcelos 

Quarta-feira, dia 16

Publicitário Hamilton Gangana
Lucinha Bessa- Rádio Itatiaia 
Sra. Luci Badaró

Quinta-feira, 17

José Talma Macêdo
Ex-deputado Osmânio Pereira 
Coronel Jair Cançado Coutinho 
Jornalista Eliseu Lopes 
Sra. Margô de Oliveira Piazza - mulher de Wilson Piazza
Jornalista Emerson Romano - Rádio Itatiaia.

sexta-feira, 18

Benedito Mestiére
Ex-deputado Mauro Lobo
Orlando de Melo

sábado, dia 19

Silta Brandão
Vicente Sandim

Belo Horizonte tem um calendário 
de eventos oficial bem consolidado, 
integrado por centenas de eventos, 
envolvendo setores produtivos locais, 
metropolitanos e regionais, culturais, 
esportivos, técnico científicos, associa-
tivos e comerciais. Muitos ultrapassam a 
marca dos 100 mil e a cidade já percebe 
a importância deles para o seu desen-
volvimento econômico e social. Eventos 
geram empregos, renda, e impostos 
como ISS e ICMS, favorecendo a ca-
deia produtiva do turismo e os setores 
produtivos. 

Percebemos que muitos desses 
eventos possuem uma grande margem 
de crescimento de público-alvo. O que 
fazer? Como ampliar esse público, que 
é composto de formadores de opinião, 
empresários e empreendedores, em 
todos os rincões do Estado? Para isso, 
precisamos conhecer o perfil do evento, 
bem como o público desejado. Ou seja, 
trabalho de pesquisa e conhecimento 
para uma promoção mais efetiva.

Segundo o II Dimensionamento 
Econômico da Indústria de Eventos no 
Brasil, realizado pelo Sebrae Brasil e 
Abeoc Nacional, em 2013 – último es-
tudo realizado -, aconteceram 590.913 
eventos no país, sendo 52% deles na 
região Sudeste, tendo um faturamento 
bruto de R$ 209,2 bilhões, representando 
4,3 % do PIB, 202 milhões de participan-
tes e gerando 7,5 milhões de empregos. 
Média de 342 participantes por evento. 
Um dado importante: 72% dos eventos 
são entre 300 e 500 participantes.

São milhares de eventos itine-
rantes, disputados por centenas de 
destinos em toda a América Latina, 
exigindo que BH tenha uma crescente 
competitividade, e isso passa pela 
questão de tributos municipais, promo-
ção do destino, infraestrutura urbana e 
turística, qualidade dos serviços presta-
dos. Somos bem competitivos quanto 
à conectividade aérea, à capacidade 

hoteleira, à acessibilidade rodoviária, à 
capacidade empresarial e à inovação 
e criatividade dos empreendedores 
locais, aos inúmeros atrativos turísticos 
e culturais, alguns de reconhecimento 
mundial, à capacitação e qualificação 
das empresas da cadeia produtiva do 
turismo. Captar eventos é um proces-
so complexo, que demanda tempo e 
recursos, perpassando pelas etapas 
de pesquisa, apoio público e privado, 
viabilidade técnica e competitividade do 
destino, busca de ícones locais, preparo 
de candidatura / bid book, defesa da 
candidatura (presencial ou não), visita 
de inspeção, promoção do destino 
em edições anteriores à conquistada, 
evento em si com oportunidades de 
negócios, mensuração pós-evento. 
Captação de eventos internacionais 
iniciados 4 a 7 anos antes; captação 
de eventos nacionais iniciados de 2 a 4 
anos antes. Um trabalho específico com 
quem tem a realização em suas mãos 
necessita de profissionalismo e boas 
estratégias de convencimento.

Eventos é a sustentação de muitas 
instituições, por isso, devemos maximi-
zar o número deles na capital. E BH 
tem todas as condições para receber 
todo e qualquer evento, utilizando as 
mais modernas tecnologias. O turis-
mo de negócios e eventos é grande 
gerador de fluxo turístico de qualidade 
na cidade. Como forte opção, a plata-
forma de eventos segue sendo a mais 
importante ferramenta do marketing 
institucional e empresarial, com ênfase 
num público mais qualificado e dirigido, 
proporcionando melhores e maiores 
negócios para o seu cliente. Como 
exemplos temos o Primeiro Festival do 
Queijo Minas Artesanal, pela Faemg, a 
segunda edição do MAX – Minas Gerais 
Audio Visual, pela Codemig, bem como 
os novos eventos do setor tecnológico, 
promovidos pela Sedectes, com desta-
que para a Finit.

E vem mais por aí abrindo inúme-
ras oportunidades de novos negócios 
para a cadeia produtiva do turismo: 
Exposibram 2017 com 17ª Exposição 
e Congresso Brasileiro de Mineração, 
jogos de futebol, shows e outros eventos 
no Mineirão, Minascon, IX Congresso 
Internacional de Síndrome Cornélia de 
Lange, 31ª Superminas, Festival do 
Cavalo Campolina e do Cavalo Pam-
pa, vários shows e peças teatrais, 14ª 
ENAF Convenção Internacional Sport, 
Fitness e Saúde, 18º Encontro Mineiro 
de Transporte Rodoviário de Cargas, 
XXII Congresso Brasileiro de Economia, 
Finit, Semana Internacional do Café, In-
foruso, Trend Now, Minas Startup Week, 
Minas Trend, Encontro dos Cooperados 
da Unimed, Inova Minas 2017, Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, 11ª 
Braseg e XX Consin, Franchising Fair, 
V Fórum Internacional de Voluntariado, 
4º Congresso Internacional de Urgência 
e Emergência e 14º Congresso Mineiro 
de Clínica Médica, FONE BH, WCM/
OCEMG, Tecnofeira, 28ª Feira Nacional 
de Artesanato, 22ª Jornada Mineira 
de Cirurgia Plástica, XLIV Congresso 
Brasileiro de Alergia e Imunopatologia, 
Feira do Bebê, Gestante e Moda Infanto 
Juvenil, XXXI Congresso Brasileiro de 
Patologia, XII Congresso Brasileiro de 
Estomoterapia. 

Venha realizar aqui cursos e 
workshops, feiras e conferências, corri-
das e maratonas, arte e cultura, música 
e festas, tecnologia e meetups, eventos 
religiosos, esportes radicais. O evento é 
um ótimo local para a divulgação de sua 
marca, promovendo ou patrocinando 
um evento, o retorno de marketing é 
garantido, suas vendas acontecem e 
seu lucro cresce. O BHC&VB com sua 
expertise está de portas abertas para 
facilitar o trabalho do setor produtivo na 
busca de mais e novos eventos para 
o destino BH. Isso é mostrar BH aos 
Olhos do Mundo!
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Bullying é uma prática que 
ocorre nas escolas e tem ga-
nhado um olhar específico dos 
profissionais da educação com 
o objetivo de combater e instruir 
os professores e equipe pedagó-
gica e também os responsáveis. 
Nessa perspectiva, é importante 
ressaltar o trabalho ao combate 
e prevenção de quem agride e 
de quem é agredido.

Os olhares da educação por 
vezes se dá mais relacionado a 
vítima, mas e o agressor? Como 
é realizado o acompanhamento e 
até mesmo as orientações? Esse 
sujeito precisa ser analisado pelo 
pedagogo, psicólogo e demais 
profissionais, caso necessário. 
O agressor deve ser visto como 
uma pessoa que tem em sua 

maioria, uma satisfação em 
machucar, denegrir, depreciar e 
agredir o outro por vários moti-
vos, sejam eles de cunho racial, 
por alguma deficiência, classe 
social, religião, etnia, gênero e 
outros.

O papel da escola é de agir 
imediatamente, pois para a ins-
tituição não importa o motivo e 
sim como será encaminhado e 
tratado o agressor, o qual pode 
demonstrar uma personalidade 
que requer uma intervenção do 
pedagogo e psicólogo com o 
intuito de conhecer, compreen-
der e orientar os professores e 
colegas a lidar com as situações 
diversas. Para a escola, não é 
relevante observar os alunos 
apenas na sala de aula, mas 

é válido acompanhá-los a todo 
momento em que eles estiverem 
na instituição.

O trabalho do pedagogo e 
do psicólogo deve ser muito 
próximo dos responsáveis para 
que haja uma relação próxima 
de ambos os lados e, assim, à 
comunicação seja feita de ma-
neira adequada. As orientações 
e os combinados feitos pelos 
profissionais devem ser segui-
das de modo criterioso pelos 
responsáveis, pois o agressor 
nem sempre deixa explícito sua 
vontade ou atitudes em ma-
chucar o outro seja com verbal 
ou fisicamente e os prejuízos 
psicológicos para a pessoa que 
pratica o bullying também deve 
ser tratado com máxima cautela.

Bullying: quando o seu filho é o agressor

Aumenta número de brasileiras que 
preferem ter filhos após os 40 anos

Para congelar óvulos, 
a mulher poderá desem-
bolsar de R$ 6 mil a R$ 10 
mil, sendo que o processo é 
feito apenas uma célula por 
vez. Caso opte por guardar 
mais, esse valor é multipli-
cado pela quantidade de 
óvulos que deseje manter 
na clínica.

A s brasileiras estão refor-
mulando os planos de 
maternidade e deixando 
para ter filhos depois 
dos 30 anos. De acordo 

com o estudo “Saúde Brasil”, o per-
centual de mães nessa faixa etária 
cresceu na última década, passan-
do de 22,5% em 2000 para 30,2% 
em 2012. Já o número de mulheres 
com menos de 19 anos que tiveram 
filhos caiu de 23,5% para 19,3% no 
mesmo período.   

Há aquelas que estão optando 
por adiar ainda mais a gestação: se-
gundo dados do Ministério da Saúde, 
divulgados em fevereiro deste ano, o 
número de mulheres com mais de 40 
anos que tiveram filhos subiu 49,5% 
em 20 anos, passando de 51.603 em 
1995 para 77.138 em 2015.

Esse é o caso da administradora 
de marketing, Adriana Torres, 45. 
Ela conta que a gravidez do seu 
filho Leon não foi planejada. “Fa-
lávamos a respeito de ter um filho, 
afinal, eu estava com 39 anos e meu 
companheiro com 48 anos. Ele era 
recém-separado e tinha duas filhas 
do casamento anterior, então decidi-
mos deixar rolar. Eu não acreditava 
que engravidaria naquela altura do 

campeonato - mas a voz da minha 
mãe, falecida 3 anos antes, me dizia 
internamente que sim, o que de fato 
aconteceu”.

Adriana diz que, antes de ter 
o Leon, sofreu muita pressão de 
sua família para ter filho, porém 
quando soube que estava grávida, 
alguns parentes não aprovaram a 
gestação. 

Ela relata que foi uma gravidez 
natural, saudável e que engordou 
cerca de 10 quilos. “Claro que não 
foi fácil ser mãe aos 40 anos. O 
lado bom é que eu não precisava 
mais provar que sou uma excelente 
profissional, isso ficou para os 20, 
30 anos, então pude colocá-lo como 
prioridade na vida. O lado ruim é 
que gostaria de ter tido mais filhos. 
Não é a idade que vai determinar 
a qualidade da sua relação com 
seu fi lho e sim sua vontade e 
capacidade de se abrir para este 
amor que revolucionou a minha vida 
para sempre!”

mudança no perfil 
O psicólogo e mestre em análise 

de comportamento Gustavo Teixeira 
diz que essa mudança do perfil da 
maternidade tem relação com duas 
conquistas históricas femininas, 
alcançadas no século passado - os 

métodos contracepti-
vos e a longevidade. 
“Agora, as mulheres 
podem escolher quan-
do terão filhos e, com 
o aumento da expec-
tativa de vida, elas têm 
mais tempo para se 
programar. Além disso, 
isso está associado a 
outra questão prática, 
que permite conseguir 
primeiro segurança 
profissional e financei-
ra que, geralmente, 
ocorre a partir dos 30 
anos, após ter estuda-
do, conseguido um bom 
emprego e construído 
um patrimônio”. 

O ginecologista 
Sandro Sabino ex-
pl ica que uma boa 
gravidez está mais 
ligada à hábitos da 
futura mãe do que, 
necessariamente, a 
idade. “Se comparar 
uma gestação de uma 
mulher de 45 anos 

saudável com uma de 21 anos, 
que fuma, tem diabetes e é obesa, 
obviamente, a que se cuida vai ter 
uma gravidez melhor”.  

Porém, em relação às chances 
de engravidar, o médico diz que a 
taxa de fertilidade diminui aos 35 
anos e despenca depois dos 37 anos. 
“Após essa idade, o óvulo perde a 
qualidade e envelhece, o deixando 
mais suscetível de ter algum proble-
ma. Mas é importante destacar que 
uma vez a gravidez ocorrida, o mais 
importante é a saúde da mãe, que 
afeta o bebê. Não tem uma idade 
certa para engravidar”.

congelamento de óvulo 
Sabino ressalta que, atual-

mente, os casais estão optando 
por congelar os óvulos, pois no 
momento em que começam a tentar 
ter filhos, a taxa de fecundidade já 
está baixa ou as mulheres já co-
meçam a ter problemas de saúde 
que dificulta engravidar. Segundo o 
médico, o número de pessoas que 
procuram a clínica para congelar os 
óvulos têm dobrado ano após ano. 

“O que a gente faz é congelar 
e mantê-los imunes ao tempo, 
ou seja, se que colheu quando a 
mulher tinha 30 anos, se implantar-
mos esse óvulos quando ela tiver 
50 anos, as chances dela são as 
mesmas de quando tinha 30”.

 O ginecologista salienta que 
o processo de congelamento de 
óvulos deve ser entendido como 
mais uma possibilidade para en-
gravidar, mas que o ideal é que o 
processo aconteça naturalmente. 
“Não congelamos os óvulos para 
que no futuro ela faça o tratamento. 
Esse procedimento apenas abre 
mais uma margem de opção para 
a mulher”.

Adriana foi mãe aos 40 anos
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Pimentel entrega 214 carros para área
da saúde de 179 municípios mineiros

O governador Fernando 
Pimentel (PT) entregou 239 
veículos para a área da saúde 
no Estado. Deste total, são 25 
ambulâncias e 214 carros para 
transporte de pacientes e servi-
ços gerais. Foram beneficiados 
179 municípios de 13 territórios 
de desenvolvimento de Minas, 
além de cinco entidades.

Durante o evento, Pimentel 
destacou que os veículos são 
extremamente importantes 
para a melhoria do atendimento 
à população, principalmente, 
em municípios menores e que 
não dispõem de hospitais ou 
centros de saúde mais com-
plexos.

“Nós estamos entregando 
equipamentos extremamente 
importantes para a gestão 
pública dos municípios, e só 
quem não concorda com isso é 
quem não conhece nosso Esta-
do. Minas tem 853 municípios 
- e quase 400, ou seja, quase 
a metade, tem menos de 10 mil 
habitantes. Mais de 200 cida-
des têm menos de 5 mil habi-
tantes. São cidades pequenas, 
onde não é possível manter 
um equipamento de saúde 
completo, como um hospital 
ou uma clínica especializada. 
Esses municípios precisam ter 
um veículo de transporte ade-
quado, que leve os pacientes 
para um centro maior - onde, aí 
sim, você pode 
fazer um aten-
dimento espe-
cializado, uma 
cirurgia, enfim, 
aquilo tudo que 
o cu idado da 
saúde requer”, 
completou.

O inves t i -
mento para a 
aquisição dos 
214  ve ícu los 
para atenção 
básica chegou 
a R$ 13,7 mi-
lhões. Os recur-
sos são oriundos das emendas 
parlamentares. Do Tesouro 
Estadual vieram cerca de R$ 
3 milhões para a aquisição 

das 25 ambulâncias do tipo 
Unidade de Suporte Básico 
(renovação de frota e reserva) 
para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) 
nos municípios e nos SAMUs 
regionais.

Os veículos serão distribu-
ídos nos Territórios de Desen-
volvimento Triângulo Norte, 
Médio e Baixo Jequitinhonha, 
Sudoeste, Caparaó, Mata, No-
roeste, Metropolitano, Oeste, 
Central, Mucuri, Vale do Aço, 
Norte e Vale do Rio Doce.

O governador voltou a des-
tacar a importância da har-

monia entre os 
poderes Exe-
cutivo e Legis-
lativo em Minas 
e a relevância 
da destinação 
das emendas 
parlamentares 
dos deputados 
pa ra  se to res 
importantes da 
gestão pública.

“O excelen-
te entendimen-
to  que ex is te 
entre esses po-
deres é o que 

possibi l i ta o encontro que 
estamos fazendo. A emenda 
do deputado é de livre arbítrio 
dele. Ele pode colocá-la onde 

quiser, do jeito que quiser. Mas 
todos os deputados concorda-
ram conosco em concentrar as 
emendas na saúde e em ad-
quirir equipamentos. E, como 
o Estado compra em grande 
quantidade, ele compra mais 
barato.  E,  fazendo assim, 
ganhamos mais espaço e ve-
ículos com o mesmo dinheiro, 
beneficiando a população”, 
explicou.

Representando o presi-
dente da ALMG, o deputado 
estadual Inácio Franco (PV) 
reconheceu a iniciativa dos 
parlamentares para a compra 
dos equipamentos da saúde. 
“Gostaria de parabenizar os 
nossos deputados estaduais, 
que também colocaram as 
suas emendas parlamentares 
para realizar a entrega desses 
veículos. A gente sabe da im-
portância de o prefeito ter o seu 
parlamentar, seu deputado, 
para que possa levar esses 
recursos para os municípios”, 
afirmou.

Pimentel ressaltou o traba-
lho e a serenidade dos mineiros 
como diferencial para superar 
a crise no país, citando que 
Minas tem conseguido investir 
e manter em funcionamento 
áreas prioritárias para a socie-
dade, como saúde, segurança 
pública e educação.

“O excelente
entendimento

que existe entre
esses poderes

é o que possibilita
o encontro que

estamos fazendo”

o investimento para aquisição dos
veículos chegou a r$ 13,7 milhões
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natália macedo

Toda criança gosta de brincar, gargalhar e reunir 
os amiguinhos. Por isso, o palco do Grande Teatro 
do Sesc Palladium vai se transformar em um cenário 
de diversão para elas. O espetáculo Festa do Pija-
ma chega ao centro cultural no dia 20 de agosto, às 
16h, não só para o público infantojuvenil, mas para 
toda a família. Os ingressos custam R$ 5 (inteira), R$ 
2,50 (meia) e R$ 2 (comerciários).

Das brincadeiras tradicionais aos novos aparatos 
tecnológicos, como videogame e tablets, os especta-
dores vão viajar pelo universo infantil com a música 
como pano de fundo.

Se você está pensando em assistir à apresentação 
teatral, é bom já preparar o seu melhor pijama para a 
ocasião. É isso mesmo! O público está convidado a 
comparecer com o melhor traje de dormir para essa 
tarde de domingo que promete ser inesquecível. E 
um espaço especial será reservado para registrar as 
pessoas que comparecerem à festa de pijama. Todo 
mundo com o traje indicado vai ser fotografado e ter 
as imagens publicadas na página do Facebook do 
Palladium.

E para quem gosta de boas histórias contadas 
de forma inusitada, anote na agenda os dias 16 e 17, 
às 9h30. Em Vermelho de dar dó e outros contos, 
o autor Cristiano Gouveia conta e canta a célebre 
história da Chapeuzinho Vermelho, acompanhado da 
violoncelista Erica Navarro. O público vai se divertir e 
mergulhar na famosa história, com novos roteiros e 
possibilidades para as peripécias da pequena menina, 
em um jogo divertido com os contos tradicionais.  

Os agendamentos para escolas devem ser feitos 
pelo telefone (31) 3214-5376 ou pelo e-mail educati-
vopalladium@sescmg.com.br.

câmara municipal
homenageia congado

de Belo Horizonte

A Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH), por meio do 
vereador Arnaldo Godoy (PT), rea-
lizou no dia 9, uma homenagem ao 
Congado da cidade como importante 
manifestação cultural e religiosa de 
matriz africana, que será represen-
tado por vários reinados, guardas, 
reis e rainhas congas. 

“As irmandades formadas no 
Congado, foram fundamentais para 
a resistência e organização do negro 
escravizado, entres os séculos XVII 
e XIX, adquirindo cartas de aforia e 
perpetuando a herança dos canta-
res, ritmos e ritos africanos. Agora, 
são uma manifestação essencial na 
rica e diversa identidade cultural e re-
ligiosa de Minas Gerais”, diz Godoy. 

Há muito o vereador reconhece 
o trabalho, entre as pessoas que 
contribuem para construir a identi-
dade afetiva da cidade, de ativistas 
empenhados na promoção da igual-
dade racial, nas mais diversas áreas: 
na cultura, Mestre Conga, Tizumba, 
Tambolelê e Mozart do choro; nas 
políticas sociais, Nilma Lino Gomes, 
Macaé Evaristo e Marcos Cardoso; e 
na religião, com o recente reconheci-
mento às nações de religiosidade de 
matriz africana, representadas por 
dezenas de centros de Umbanda, 
Candomblé (Jêje. Angola e Ketu) e 
Omolocô. 

Na atuação legislativa, Godoy 
realizou, em consonância com a 
Câmara Federal, uma audiência 
pública para analisar o genocídio 
da juventude negra em BH (2015), 
que gerou uma Comissão Especial, 
da qual é presidente. Durante todo 
este ano, essa comissão envolverá 
universidades e instituições para 
elaborar um relatório com dados 
específicos de BH. 

Recentemente, a Assembleia 
Geral da ONU proclamou a “Dé-
cada Internacional de Afrodes-
cendentes” (2015-2024), quando 
Estados-membros, sociedade civil 
e outros atores relevantes deve-
rão tomar medidas eficazes para 
a implementação do programa de 
atividades que promovam sua plena 
inclusão dos afrodescendentes, o 
combate ao racismo, à discriminação 
racial, à xenofobia e à intolerância.

26ª Feijoada do maranhão
acontece no dia 2 de setembro

Valdez
Maranhão

realiza o
evento há

26 anos

Marcada pela diversão, mú-
sica e muita comida boa, 
a tradicional Feijoada do 
Maranhão já têm data e 
hora para acontecer: dia 

2 de setembro às 13h, no Minas Tênis 
Clube II. O evento vai contar com atra-
ções musicais como a dupla sertaneja 
mineira Alan e Alex e a cantora Luciana 
Fossi. Para animar ainda mais o mo-
mento, a bateria da escola de samba 
Acadêmicos de Venda Nova, campeã 
do Carnaval de Belo Horizonte deste 
ano, apresenta seu colorido e ritmo para 
levantar a galera.

O fotógrafo Valdez Maranhão, res-
ponsável pela festa, expressa grande 

expectativa para o momento. “Estão 
vindo pessoas de fora do Estado, como 
Rio de Janeiro e São Luís. A festa vai 
ser como sempre é: divertida, tranquila e 
com muita fartura. A comida e a bebida 
são à vontade”.

Ele conta que sempre tentou fazer 
o evento dessa forma. “Quando tive 
a ideia, as coisas eram mais fáceis, 
conseguíamos grandes parcerias. O 
tempo foi passando e isso foi ficando 
mais difícil, mas ainda assim continuei 
a tradição. A feijoada já passou por 
vários lugares importantes da cidade: 
Othon Palace, Ouro Minas, Porcão, 
Chalezinho, Três Lobos. Ano passado, 
quando completamos 25 anos, fizemos 
uma edição em Portugal, além disso, o 
evento também já foi feito em São Luís 
do Maranhão”.

Completando 26 anos, a feijoada já 
uniu inúmeras pessoas e, consequente-
mente, muita história para contar. Mara-
nhão recorda uma delas dando risadas. 
“Em uma das edições, um amigo bebeu 
além da conta e acabou dormindo no 
elevador. Ninguém o viu lá, então, ele 
ficou subindo e descendo os andares até 
alguém notar e tirá-lo dali”.

Toda animação da festa contagiou 
a cabeleireira Luiza Rodrigues. Ela 
marcou presença no evento do ano 
passado, e conta um pouco de sua 
experiência. “Tem atração para quem 
gosta de dançar, comer, cantar e beber. 
A comida é maravilhosa e farta. O evento 
é organizado e muito bem frequentado. 
Até pessoas para retocar a maquiagem 
tinham. Eles pensam em tudo e o mo-
mento é impecável”.

História
Desde que chegou à capital mineira, 

Valdez Maranhão nunca deixou de exercer 
sua profissão de fotógrafo. E foi uma história 
relacionada à fotografia que deu início a toda 
a tradição da feijoada. “Roubaram a máquina 
fotográfica que era meu instrumento de tra-
balho. Na época, elas eram caríssimas e eu 
não tinha como arcar com uma nova. Então, 
meus amigos me deram a ideia de fazer o 
evento para arrecadar o dinheiro e comprar 
outra. A primeira feijoada foi um sucesso”. 

O retorno foi tão positivo que ele con-
seguiu dinheiro suficiente para uma nova 
máquina. “Eu comprei o equipamento 
e esqueci da feijoada. No ano seguinte 
uma amiga, dona de restaurante, brincou 
comigo: ‘Maranhão, joga fora sua câmera 
e faz outro evento. Daí, eu comecei a me 
dedicar e construí toda essa história”.
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Festa do Pijama
chega ao Sesc Palladium

no dia 20 de agosto
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sesc vai se transformar em um
cenário de diversão para as crianças

Inscreva-se. 
cursos.mg.senac.br
0800 724 4440
campanha válida para o 2o semestre de 2017.
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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

A  quarta reunião do “Fórum de Discussão 
Permanente para o Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável de Juiz de Fora” 
aconteceu no dia 7, no Centro de Distribui-
ção (CD) do Grupo Bahamas, na BR-040. 

Com a presença do prefeito Bruno Siqueira (PMDB), 
secretários municipais e empresários da cidade, o 
encontro teve a apresentação das diretorias do grupo 
e visita técnica ao CD, acompa-
nhada pelo presidente, Jovino 
Campos, o vice, Paulo Roberto 
Lopes, e diretores. 

Representantes do setor 
produtivo tiveram a oportunida-
de de contribuir com opiniões, 
ideias e sugestões, além de 
esclarecer dúvidas, respondidas 
pelo chefe do Executivo. “Esta-
mos aqui para discutir a cidade, 
o Estado e o país, trocar ideias 
de como melhorar Juiz de Fora. 
Neste momento, precisamos 
criar alicerces para o desen-
volvimento. Para isso, a ponte 
entre empresários e setor público é fundamental”, 
destacou Bruno Siqueira.

Para Jovino Campos, o fórum é um grande passo 
para transformar a cidade: “Muito interessante essa 
iniciativa da prefeitura em convidar os empresários 
que fazem a diferença em Juiz de Fora, eu tenho 
muito orgulho em fazer parte deste grupo. Precisamos 
fazer esse lugar crescer. Sabemos das dificuldades do 
município, e as pessoas que estão aqui, de todas as 
áreas, podem colaborar muito para o desenvolvimento 
do município”.

Genuinamente juiz-forano, o Grupo Bahamas 
completou 34 anos em 2017, sendo a 16ª maior rede 
de supermercado do país. “Não sou de Juiz de Fora, 

mas é a cidade que amamos e nos sentimos muito 
felizes em poder investir aqui. A maioria dos nossos 
negócios está na cidade: são 19 lojas, atualmente, e 
outras duas a serem inauguradas ainda este ano. É um 
orgulho muito grande participar do desenvolvimento de 
Juiz de Fora e ter a cidade entre as maiores de Minas”.

Ainda no encontro, o Consultor da MRS Logística, 
Sérgio Henrique Carrato, falou sobre o andamento dos 

projetos contratados e em exe-
cução para eliminação das in-
terferências rodoferroviárias na 
cidade, entre eles, as obras dos 
viadutos Augusto Franco, com 
projeto executivo concluído, e o 
Três Poderes e Benjamin Cons-
tant, em andamento: “São pro-
jetos complexos, caros e que 
envolvem recursos federais, 
estaduais e municipais”.

Em vídeo institucional, 
Carrato apresentou o pri-
meiro sistema de controle 
de trens baseado em comu-
nicação no mundo, implan-

tado pela MRS: o Communications-Based Train 
Control (CBTC), que acompanha as composições 
nas ferrovias, por meio de rede de comunicação 
interligada com a sinalização no campo, ampliando 
a capacidade de transporte de cargas e garantindo 
a segurança.

Com encontros bimestrais, o “Fórum de Discussão 
Permanente para o Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável de Juiz de Fora” é ferramenta consultiva 
de suporte ao Executivo, na identificação de oportuni-
dades, bem como no auxílio ao processo de tomada de 
decisões em temas relativos ao crescimento socioeco-
nômico de Juiz de Fora. A próxima reunião acontecerá 
em outubro, com o tema “Mobilidade Urbana”.

AdVogAdo

Luiz henrique moreirA TemPoni

Alienação parental

Legislação sobre trabalho de pessoas 
com deficiência é debatido na Câmara

Para averiguar denúncias de 
exploração de pessoas com defi-
ciência no comércio irregular em 
desrespeito ao Código de Posturas, 
a Comissão de Direitos Humanos e 
Defesa do Consumidor da Câmara 
de Vereadores de BH, realizou au-
diência pública na semana passada. 
O presidente da comissão e reque-
rente, vereador Gabriel Azevedo 
(PHS), afirmou que indivíduos mal 
intencionados exploram as pessoas 
com deficiência, colocando-as para 
atuarem como vendedoras nas ruas 
da capital em afronta à legislação 
vigente. 

A Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) informou que no prazo de até 
60 dias será publicado edital para 
que as pessoas com deficiência dis-
putem vagas para atuar legalmente 
como ambulantes nas vias públicas 
de BH. A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos acrescentou que 
não permitirá que as pessoas com 
deficiência que atuem legalmente 
nas ruas sejam ajudados por qual-
quer pessoa além de funcionários 
da própria prefeitura durante suas 
atividades laborais, de modo a 
evitar a sua exploração indevida.

A Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH) e o ve-
reador Gabriel concordaram com a 
posição da PBH de proibir a atuação 
de auxiliares junto às pessoas com 
deficiência durante as atividades la-
borais por considerarem que tal fato 
consistiria em exploração indevida 
dos mesmos e em desrespeito à 
legislação vigente.

Já as pessoas com deficiência 
presentes na audiência explicaram 
que, muitas vezes, a atuação de um 
auxiliar se faz necessária durante 
o exercício de seu ofício nas ruas 
de Belo Horizonte ou mesmo nos 
shoppings populares. Para evitar 

a exploração indevida da licença 
concedida pela prefeitura, eles 
sugeriram que seja permitido o 
auxílio de, ao menos, um parente 
de primeiro grau durante suas 
atividades laborais. A prefeitura, no 
entanto, não se mostrou disposta 
a alterar a legislação e a abrir mão 
de sua posição por considerar que 
tal permissão caracterizaria explo-
ração indevida.

código de posturas
O artigo 153-A do Código de 

Posturas estabelece que a atividade 
de comércio em logradouro público 
poderá ser exercida por pessoa com 
deficiência mediante licenciamento 
prévio, sendo proibida, entretanto, a 
utilização de carrinho, banca, mesa 
ou outro equipamento que ocupe 
o espaço público. O presidente da 
Associação Inclusão e Acessibilida-
de, João Kerson, que é cadeirante, 
afirmou acreditar que interesses de 
empresários e comerciantes sejam 
os responsáveis por inviabilizar o 
uso de bancas por pessoas com 
deficiência que comercializam pro-
dutos nas ruas da capital. 

Ainda de acordo com ele, se há 
o argumento de que as bancas atra-
palhariam o tráfego nas calçadas, 
as cadeiras e mesas de bares atra-
palham muito mais e, nem por isso, 
os donos desses estabelecimentos 
são proibidos de ocupar os espaços 
públicos com seu mobiliário privado.

O artigo 153-A também estabe-
lece que a pessoa com deficiência 
deverá exercer pessoalmente suas 
atividades laborais, sendo-lhe proi-
bido colocar preposto no serviço. 
A regra que regula as atividades 
laborais nos espaços públicos da 
capital, no entanto, difere para 
quem não é deficiente. O titular do 
documento de licenciamento para 
exercício de atividades em logra-
douro público, desde que não seja 
deficiente, detém o direito de indicar 
preposto para auxiliá-lo no exercício 
de sua atividade, conforme dispõe 
o artigo 123 do código.

A secretária municipal de Ser-
viços Urbanos, Maria Caldas, afir-
mou que se a fiscalização da PBH 
constatar a presença de preposto 
junto à pessoa com deficiência, a 
mercadoria à venda será apreen-
dida. Ela salientou que a pessoa 
com deficiência poderá ser auxiliada 
apenas na chegada ou na saída 
do seu local de vendas, nunca no 
exercício de suas atividades profis-
sionais, seja qual for o seu grau de 
deficiência. 

A representante da prefeitura 
explicou, ainda, que, caso a pessoa 
com deficiência tenha que afastar-
-se de suas atividades laborais 
para, por exemplo, almoçar ou ir 
ao banheiro, será obrigada a inter-
romper as vendas, uma vez que não 
poderá ser auxiliada por ninguém, a 
não ser por funcionários da própria 
prefeitura.

Vereador gabriel Azevedo: “indivíduos mal intencionados exploram essas pessoas”
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desenvolvimento econômico e sustentável
é tema de encontro entre pJF e empresários

“São projetos
complexos, caros e

que envolvem recursos
federais, estaduais

e municipais”

Bruno siqueira: “A ponte entre empresários e o setor público é fundamental”
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Talvez este nome seja 
estranho à muitos, 
mas com certeza a 
grande maioria dos 
casais que passam 

pelo processo de separação/
divórcio, estão passando ou 
já passaram pelo martilho da 
alienação parental. O tema é de 
grande importância para todos, 
uma vez que o ex-marido ou ex-
-mulher prejudica, na realidade, 
os próprios filhos causando 
feridas que jamais poderão 
cicatrizar.

São inúmeros os casos 
em que a parte mais frágil da 
família: os filhos perdem toda 
a infância ou quem sabe toda 
a vida sem a presença de um 
de seus pais, devido a uma ati-
tude agressiva do outro genitor 
ou familiar. Para que essas 
atitudes possam ser coibidas 
e denunciadas, passo à uma 
breve explicação de como foi 
descoberto e como pode ser 
coibida a alienação parental.

A alienação parental foi des-
coberta mais precisamente pelo 
americano Richard, na década 
de 1980, que a intitulou como 
síndrome da alienação parental, 
ao analisar o comportamento 
que pais tinha com seus filhos 
após a separação, com o intuito 
de prejudicar o outro genitor, 
bem como à conceituou este 
instituto: “A síndrome de alie-
nação parental é uma disfunção 
que surge primeiro no contexto 
das disputas de guarda. Sua 
primeira manifestação é a cam-

panha que se faz para denegrir 
um dos pais, sem nenhuma 
justificativa. É resultante da 
combinação de doutrinações 
programadas de um dos pais 
(lavagem cerebral) e as pró-
prias contribuições da criança 
para a verificação do pai alvo”. 

No Brasil, após vários anos 
de espera foi instituído a lei 
12.318 de 26 de agosto de 
2010, que regulariza a aliena-
ção parental. Deve-se ressaltar 
que o Brasil é um dos poucos 
países que tem uma lei espe-
cífica para o assunto. No artigo 
segundo da referida lei, o le-
gislador tentou elencar os atos 
que serão considerados para 
a confirmação da alienação 
parental (I - realizar campanha 
de desqualificação da conduta 
do genitor no exercício da pater-
nidade ou maternidade; II - difi-
cultar o exercício da autoridade 
parental; III - dificultar contato 
de criança ou adolescente 
com genitor; IV - dificultar o 
exercício do direito regulamen-
tado de convivência familiar; V 
- omit ir del iberadamente a 
genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou 
adolescente, inclusive escola-
res, médicas e alterações de 
endereço; VI - apresentar falsa 
denúncia contra genitor, contra 
familiares deste ou contra avós, 
para obstar ou dificultar a con-
vivência deles com a criança 
ou adolescente; VII - mudar o 
domicílio para local distante, 
sem justificativa, visando a difi-

cultar a convivência da criança 
ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste 
ou com avós), mas de forma 
acertada o disposto da referida 
lei é apenas exemplificativo, 
ou seja, podem ser analisados 
outros atos para a comprovação 
da alienação parental.

Como restou demostrado 
os efeitos da alienação parental 
pode ser devastador para as 
crianças e adolescentes envol-
vidos, e para punir o alienador 
(familiar que comete a aliena-
ção) a lei 12.318/10 pontua que 
as punições podem ser gravís-
simas, tais como: I - declarar a 
ocorrência de alienação parental 
e advertir o alienador; II - am-
pliar o regime de convivência 
familiar em favor do genitor 
alienado; III - estipular multa 
ao alienador; IV - determinar 
acompanhamento psicológico 
e/ou biopsicossocial; V - de-
terminar a alteração da guarda 
para guarda compartilhada ou 
sua inversão; VI - determinar 
a fixação cautelar do domicílio 
da criança ou adolescente; VII 
- declarar a suspensão da auto-
ridade parental, independente 
de outras sanções que podem 
ser impostas pelas legislações 
Penais e Civis.

Como isso, ao se deparar 
com qualquer conduta que possa 
prejudicar ou esteja prejudicando 
o convívio do seu filho, não se exi-
ma de denunciar e buscar auxílio 
de especialistas para combater 
esta prática tão devastadora.

http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f765dacc0f0015dad8ccde4000d
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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.

Imagine os personagens do seu jogo, dese-
nho ou filme preferido passeando por Belo 
Horizonte. Bom, essa cena não está longe da 
realidade, isso porque a 41ª edição do Anime 

Festival BH será realizada nos dias 19 e 20 de 
agosto, no Colégio Pio XII, onde são esperados 
mais de 3 mil pessoas.

O festival vai contar com uma série de atividades 
para o público como: concurso de cosplay – ponto alto 
do evento –, gincanas, workshops, bate-papo com 
dubladores e youtubers. 

Para quem não conhece, cosplay é um termo em 
inglês, formado pela junção das palavras costume 
(fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). 
Em linhas gerais, é um hobby onde as pessoas se 
fantasiam de seus personagens favoritos de games, 
animes, mangás, entre outros.

Esse universo tem ganhado espaço e notoriedade, 
pois é bem democrático – uma vez que conquista 
crianças e adultos. O organizador do evento, César 
Ikko, explica que o festival tem 14 anos e que tem sua 
origem em São Paulo. “Muitas pessoas de BH iam até 
São Paulo para participar, então, resolvemos fazer um 
teste na cidade em 2004 que deu certo. Começamos 
com uma edição por ano e, agora, fazemos quatro”.

Ele afirma ainda que a cada feira eles planejam 
atividades diferentes e, nesta, haverá um dublador pro-
fissional – o youtuber Charles Emmanuel Marcondes. 
“A cada festival pensamos em atrações para atrair e 
divertir o público”.

Além dos concursos de cosplay e de ilustração 
que tem premiação para o primeiro, segundo e terceiro 
lugar, Ikko diz, que o festival conta com gincanas, 
workshops, apresentações e lojas. “Com o ingresso, 
a pessoa pode participar de várias atividades gratui-
tamente, mas para os workshops específicos, como 
o de dublagem, há uma taxa a ser paga”.

BH recebe 41ª edição da Anime Festival
Evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no Colégio Pio XII

Anime FestiVAl

BH 2017 Winter 

O lanterneiro Regis Lopes diz que já participou 
do Anime Festival BH e de outros eventos ligados a 
esse universo. Ele tem uma lista bem extensa dos 
personagens dos quais já se fantasiou. “Já fiz o Ju-
dal do anime chamado Magi, Jeff the Killer de uma 
lenda urbana, Sub-Zero do jogo Mortal Kombat, 
Marshall Lee do Hora de Aventura, Jack Esqueleto 
do estranho mundo de Jack, entre outros”. 

Regis conta que a vontade de se caracterizar 
como um personagem vem desde a infância. 
“Comecei a entrar nesse mundo e conheci o que 

era cosplay. No mesmo instante eu já sonhava 
em me ver representando certos personagens. 
Hoje, me sinto muito bem quando estou carac-
terizado”.

Agora, ele diz que participa de um grupo de 
voluntários que se fantasiam de personagens para 
fazer visitas a hospitais, orfanatos, asilos e institui-
ções com a intenção de ajudar e divertir as pessoas. 
“O grupo se chama Meu Mundo Mágico. É a minha 
segunda família. Juntei o que eu amo com o meu 
sonho de fazer o bem ao próximo”, conclui.

trabalho divertido

Princesas, príncipes e heróis. Os personagens infantis circulam e têm grande 
receptividade nesse universo cosplay. Hoje, as festas e eventos para crianças 
tendem a ter essas atrações para divertir e encantar os baixinhos. 

 A estudante de direito, Amanda Damm, 22, se veste de Anna, da animação 
Frozen, desde 2015. “Simplesmente amo me fantasiar de Anna. É difícil ficar um 
final de semana sem ser a personagem”.

Ela trabalha em uma empresa de eventos e conta que recebe em média de 
R$ 80 a R$ 100 por festa para viver a personagem.

Cozinha Inteligente inaugura Escola
da Mineiraria no Mercado Central

No último dia 10, alunos do 
Cozinha Inteligente, projeto do 
Serviço Voluntário de Assistência 
Social (Servas), em parceria com 
o Sesc e Senac, participaram 
da aula inaugural da Cozinha 
Escola da Mineiraria no Mercado 
Central. A aula foi ministrada pelo 
chef Edson Puiati e o evento faz 
parte da programação do espaço, 
inaugurado há cerca de um mês, 
como ação do Programa “+ Gas-
tronomia” do Governo do Estado 
de Minas Gerais.

Os alunos do Cozinha Inteligen-
te, que está em sua terceira edição, 
fizeram uma visita guiada pelo Mer-
cado Central para conhecer os pro-
dutos comercializados no local. Em 
seguida, aprenderam a fazer uma 
paella mineira com os ingredientes 
do mercado sob a orientação do 
chef, que é uma referência no setor.        

 
projeto       

O Cozinha Inteligente foi lan-
çado pelo Servas, em 2015, pen-
sando na transformação social por 
meio da gastronomia. O projeto 
oferece cursos de auxiliar de cozi-
nha a pessoas de baixa renda, com 
foco no aproveitamento integral de 
alimentos e gestão adequada dos 
resíduos produzidos na cozinha. 
“Entendo a gastronomia também 
como forma de inclusão social e de 
promoção da cidadania. Por isso, 
idealizamos o Cozinha Inteligente 
para quem realmente precisa. 
Nossa ideia é de formarmos profis-
sionais diferenciados no disputado 
mercado de trabalho”, reforça a 
presidente do Servas, Carolina 
Pimentel.

O Cozinha Inteligente faz parte 
do “+ Gastronomia”, especialmen-
te, na atuação junto às iniciativas 
de Gastronomia Social. O Servas, 
por meio da presidente, integra o 

grupo gestor do programa do Go-
verno, composto por instituições 
do governo e do setor, como o 
Sistema Fecomércio, representado 
pelo Senac.
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chef edson puiati

data: 19 e 20 de agosto
 

Hora: 13h às 19h

local: Colégio Pio XII - Rua Alvarenga 
Peixoto, 1699, Santo Agostinho, BH.

ingressos: À venda na Saga Escola de 
Jogos (Av. Afonso Pena, 749 – Centro) 
e pela internet https://animefestival.
minhalojanouol.com.br/home.

meia-entrada social: Quem doar 1 quilo 
de alimento não perecível (exceto sal e 
óleo) paga apenas a metade do valor 
do ingresso para participar do festival. 
As arrecadações serão doadas para uma 
entidade carente.

Valores para outras atividades estão no site.stormtrooper, de guerra nas estrelas,
durante a última edição do evento
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No mundo da ficção

grupo mundo mágico faz trabalhos voluntários em instituições
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https://animefestival.minhalojanouol.com.br/home
https://animefestival.minhalojanouol.com.br/home
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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.

iNSS realiza perícia. O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) começará a enviar o primeiro lote de cartas de convoca-
ção para a revisão das aposentadorias por invalidez, a partir de 
15 de agosto, informou o secretário-executivo do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), Alberto Beltrame. Desta maneira, 
o pente-fino em mais de 1 milhão de aposentadorias, por invali-
dez, deve começar entre o fim de agosto e o início de setembro. 
“Dentro do nosso cronograma, as convocações começam no início 
da segunda quinzena de agosto. Nessa primeira etapa, até 50 
mil segurados de todo o país receberão as cartas para marcar a 
perícia”, explicou Beltrame. (Fonte: O Globo)

Reforma trabalhista. Quem já está planejando o que fazer 
nos feriados de 2018 (são pelo menos oito nacionais, em dias 
úteis) deve se preparar. Em novembro, entrará em vigor a Reforma 
Trabalhista, que permitirá a negociação entre empregadores e 
empregados no que se refere a tirar as folgas correspondentes a 
esses dias. Dessa forma, um feriado que cair na segunda-feira, por 
exemplo, poderá ser deslocado para outro dia da semana, ou até 
mesmo para outro mês, mediante acordo. A previsão está em um 
dos principais artigos da nova lei, aquele que prevê 15 itens nos 
quais o que foi acordado entre as partes vale mais que a legislação. 
Para especialistas, há chance de judicialização, caso os termos 
do acordo não sejam bastante claros. (Fonte: Época Negócios)

questão de honra. As mulheres são menos tolerantes com as 
denúncias de corrupção. Veja o caso da Câmara dos Deputados. 
Entre as deputadas, 57% votaram contra o Temer (PMDB). Já entre 
os homens, a porcentagem caiu para 45%.

promessa é dúvida. A propósito, será que Temer (PMDB) vai 
cumprir a promessa de afastar do Ministério quem for denunciado?

Todos os Santos. A editora Rocco manda para as livrarias, em 
outubro, o livro “Santos fortes”, do historiador e professor da Uni-
camp, Leandro Karnal. Na obra, ele reconstrói biografias e hábitos 
religiosos, fazendo uma leitura do cotidiano de fé do Brasil a partir 
da trajetória de 15 santos populares – entre eles São Jorge, São 
Francisco, São João, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida. 
E de outros como Cícero, Escrava Anastácia, Antoninho e Menina 
Izildinha. (Fonte: O Globo)

Remédio contra diabetes pode frear parkinson. A exenatida, 
droga usada no tratamento do diabetes tipo 2, pode melhorar a 
qualidade de vida de pessoas com Parkinson. Os resultados de 
um estudo dos pesquisadores da University College London (UCL) 
mostram que o medicamento pode ajudar no controle motor dos 
pacientes e até frear a progressão da doença. “Essa é uma des-
coberta muito promissora, pois a droga tem potencial para afetar o 
próprio curso da doença, não meramente os sintomas”, comentou 
Tom Foltyne, professor de Neurologia da UCL e líder da pesquisa, 
publicada ontem na revista “Lancet”. Com os tratamentos existen-
tes, podemos aliviar a maioria dos sintomas por alguns anos, mas 
a doença continua piorando. (Fonte: Epharma)
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Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

reFormA trABAlHistA

distrAto terá direito
de Arrependimento

Passado o recesso parlamentar 
e a votação da denúncia contra o 
presidente Michel Temer (PMDB), o 
governo quer retomar a discussão 
da medida provisória (MP), que vai 
alterar pontos da Reforma Trabalhista. 
Após um ruído com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
que se posicionou de forma contrária 
ao projeto, o debate foi paralisado 
para não abalar os laços entre Pla-
nalto e Congresso antes da análise 
da denúncia da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra Temer. 
Fontes ligadas à discussão dizem 
que a Câmara não está disposta a 
aceitar todos os termos negociados 
pelo Senado com o Planalto, e que a 
MP deve chegar ao Congresso “bem 
mais tímida” do que a minuta divulga-
da inicialmente. (Fonte: Extra Globo).

O governo já fechou as linhas 
gerais da medida provisória (MP) 
que vai tratar do distrato de imóveis, 
situação em que o consumidor 
desiste ou não consegue pagar um 
imóvel ainda em construção e quer 
devolvê-lo. Além de estabelecer as 
condições e os valores que poderão 
ser retidos pelas construtoras nesses 
casos, a MP deve fixar o direito de 
arrependimento em 7 dias na compra 
de imóveis. Apesar da pressão da 
equipe econômica para que o texto, 
que é parte da agenda microeconô-
mica do governo, seja enviado logo 
ao Congresso Nacional, o ministro 
da Justiça, Torquato Jardim, está 
cauteloso em liberar a medida sem 
esgotar todas as análises internas. 
(Fonte: O Globo)

Foi aprovado, pela Câmara Mu-
nicipal, em reunião extraordinária, o 
projeto de lei que autoriza o Execu-
tivo a abrir crédito suplementar no 
orçamento vigente. A medida visa 
equilibrar as despesas decorrentes 
dos serviços prestados pela prefeitura 
com a receita atual, garantindo aten-
dimento às demandas da população.

O pedido feito ao Legislativo 
foi de remanejamento de 8%, per-
centual necessário para a cober-
tura e manutenção de atividades 
do governo. Conforme dados da 
Secretaria Municipal de Finanças, 
a peça orçamentária aprovada em 
2016 para o exercício deste ano já 
projetava um déficit superior a R$ 
10 milhões em áreas prioritárias 
como a Saúde e Educação. “A su-
plementação vem, principalmente, 
para cobrir a lacuna deixada em re-
lação a esses setores, que são os 
que precisam de mais investimen-
tos. A prefeitura não está criando 
despesas, apenas remanejando de 
uma Secretaria para outra”, explica 
a gerente superior de Contabilida-
de e Financeira, Vaneida Mileib.

O índice também é essencial 
para ajuste na planilha financeira 

do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), que fez, em 2017, 
a reprogramação de contratos 
para concluir as obras da Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE). 
“O pedido de remanejamento foi 
feito com base no valor necessá-
rio para terminar a execução do 
projeto, que corresponde a R$ 3,8 
milhões, o equivalente a 8% do 
orçamento atual da autarquia. A 
abertura de crédito suplementar 
contempla tanto a prefeitura quanto 
o SAAE e o Instituto Municipal de 
Previdência em percentual igual”, 
resume Vaneida.

No primeiro semestre de 2017, 
Saúde e Educação necessitaram, 
juntas, de quase R$ 8 milhões em 
créditos suplementares de 5%, 
autorizados previamente, pela 
legislatura anterior. Com a anuên-
cia da atual Câmara, o município 
terá agora mais 3% para fazer os 
ajustes e executar as prioridades. 
De acordo com a justificativa 
apresentada pelo Executivo, as 
adequações são necessárias para 
adaptar o orçamento às necessida-
des da atual administração, como 
definido em Plano de Governo.

Mais gastos, mesmo orçamento
Apenas nos seis primeiros me-

ses de 2017 as despesas oriundas 
de sentenças judiciais obrigando o 
município a arcar com as despesas 
de tratamento e alimentação de 
pacientes chegaram a R$ 1 milhão. 
O valor é mais que o dobro do to-
tal gasto em todo o ano de 2016, 
quando a judicialização da Saúde 
custou R$ 440 mil à prefeitura. 
Além disso, os custos da Secretaria 
Municipal de Saúde aumentaram 
devido a convênios como o que 
garantiu a realização de cirurgias 
eletivas no Hospital Manoel Gon-
çalves e à contratação de mais 
profissionais em novas especia-
lidades médicas, que antes não 
eram mantidas às disposição dos 
usuários da rede pública municipal.

“Quando o município absorve 
uma despesa por meio de uma 
sentença judicial, por exemplo, os 
recursos que eram previstos para 
serem investidos em serviços para 
atendimento à coletividade preci-
sam ser dispendidos ao tratamento 
de casos específicos, que não 
estavam previstos na relação de 
despesas”, afirma Vaneida.

nova lima trabalha para
mapear produtos turísticos

Conhecer para cuidar. A prefei-
tura tem trabalhado para mapear 
os produtos turísticos de Nova 
Lima com objetivo de valorizar o 
patrimônio público e incentivar o 
turismo de acordo com o que cada 
região oferece. 

A primeira etapa desse projeto 
conseguiu catalogar 171 itens tu-
rísticos que vão desde os famosos 
doces como a queca e a lamparina 
até a estrutura de pousadas e restau-
rantes que cada localidade oferece. 

O levantamento, que conta 
como item cada setor catalogado, 
foi realizado nos polos Alphaville, 
Honório Bicalho, Rio de Peixe, 
Sede, Seis Pistas, Jardim Cana-

dá e São Sebastião das Águas 
Claras. Após essa identificação, 
uma equipe técnica visita os locais 
com o propósito de definir ações 
que possam potencializar esses 
produtos, resgatar os patrimônios 
nova-limenses e recuperá-los para 
se tornarem equipamentos de 
desenvolvimento do turismo local. 

Por meio desse mapeamento, 
Nova Lima, que faz parte do Cir-
cuito do Ouro com vocação para o 
ecoturismo e para a gastronomia, 
volta o foco para o patrimônio com 
a profissionalização dos produtores 
locais, a revitalização dos espaços 
de lazer e a valorização dos monu-
mentos naturais.

Você sabia?
Um dos objetivos do ma-

peamento é fazer crescer os 
produtos gastronômicos de 
Nova Lima como a queca, a 
lamparina, a cerveja artesa-
nal, a bala delícia e o doce 
de leite de Macacos. Além 
disso, o objetivo é realizar 
parcerias com as empresas 
privadas para recuperar os 
patrimônios nova-limenses e 
abri-los para o turismo.

primeira etapa conseguiu catalogar 171 itens
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Prefeitura adequa orçamento financeiro
à realidade de Itaúna com suplementação

Vice-presidente da Assembleia legislativa do estado de minas gerais, deputado
lafayette Andrada (psd), na noite do dia 8, durante a cerimônia de relançamento da obra
precursora do direito, “princípios de direito internacional”, coordenado pelo parlamentar
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JornAlistA

rAFAel orsini

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

loraynne Araujo

O brasileiro é vaidoso e cuida bem 
do visual. Por isso, está na moda 
ser fitness - palavra de origem 
inglesa e que significa “estar em 

boa forma física”. A expressão é asso-
ciada à prática de atividades e refere-se 
ao bom condicionamento físico. E para 
alcançar a boa forma física, homens e 
mulheres tornam-se verdadeiros atletas, 
como conta a musa fitness Eva Andressa 
que, atualmente, possui 10,5 milhões de 
fãs no Facebook. 

Ela disse que decidiu transformar as 
curvas quando tinha 17 anos, pois se 
achava muito magra. “Eu não gostava 
do meu corpo, porque parecia que era 
mais nova. Além disso, sempre quis ser 
um mulherão, definida e, por isso, decidi 
entrar na academia”.

Eva diz que os primeiros passos para 
ter o corpo que possui hoje foram mudar 
a alimentação e treinar com frequência. 
“O principal e mais difícil foi a dieta, 
porque, como a maioria dos adolescen-
tes, comia muita besteira e não tinha o 
hábito de ter uma alimentação saudável 
e regrada”. 

A rotina de treinos de Andressa é di-
vida em duas partes: de manhã, ela faz a 
parte aeróbica e a noite se concentra na 
musculação. “Procuro dar ênfase para os 
membros inferiores, como perna, glúteo, 
panturrilha e abdômen, já os superiores, 
malho com o intuito de manter postura, 
mas nada muito pesado”.  

No momento, ela está se preparando 
para o Mister Olympia, evento que acon-
tece em Las Vegas, Estados Unidos, 
considerado a maior competição de 
fisiculturismo do planeta.

estilo fitness tem ganhado
cada vez mais adeptos

Ser saudável e ter um corpo escultural é o objetivo de muitos brasileiros

evento: 14ª edição do Encontro Nacional de Atividade Física. 

data: 18, 19 e 20 de agosto, sendo que sexta e sábado é 8h às 20h e 
domingo das 8h às 12h.

local: Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte. 

para saber a programação completa, acesse:

https://www.portalenaf.com.br/

mercado em alta
Segundo dados levantamento 

da IHRSA, associação internacional 
do setor, o país é o segundo maior 
mercado em número de academias, 
com quase 32 mil unidades, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos; o 
quarto em número de alunos, com 
8 milhões de pessoas matricula-
das; e o décimo em faturamento, 
arrecadando aproximadamente R$ 
7,48 bilhões.

Pensando nesse segmento, Belo 
Horizonte sediará, entre os dias 18 
e 20 de agosto, a 14ª edição do 
Encontro Nacional de Atividade Fí-
sica (ENAF), o maior congresso de 
esporte, fitness e saúde do Brasil. O 
evento vai acontecer no Minascentro 
e terá três momentos: a Feira Expo 
ENAF, o Congresso e o Concurso 
Miss Fitness Minas Gerais.

Nos 3 dias de evento acontece-
rá mais de 50 cursos, palestras e 
workshops sobre os mais variados 
assuntos, desde a abordagem 
teórica de questões práticas como 
otimizar a produção de massa ou 
perda de peso. 

Além disso, a feira tem como 
principal objetivo mostrar quais 
serão as tendências para o próximo 
ano. Segundo Sebastião Paulino, 
organizador e idealizador do ENAF, 
espera-se que haja um movimento 
maior das atividades funcionais. “O 
mundo fitness é uma roda gigante 
que não para. Hoje, o Hiit (treino de 
alta intensidade) pode ser a febre 
do momento e, outra modalidade já 
pode ocupar o cenário, pois é tudo 
muito dinâmico”. 

Para este ano, estima-se que a 
feira tenha mais de 10 milhões de 
visitantes e movimente R$ 5 milhões 
em negócios. “Muitas pessoas vêm 

em busca de novidades, outros não. 
E aqui tem tudo o que eles precisam, 
desde alimentos e suplementos até 
aparelhos para ginástica”.

eva Andressa é uma das musas fitness do Brasil

setor arrecada r$ 7,48 bilhões anualmente
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em minas, a tempestade 
só sopra para um lado

Depois de mais um empate 
no Mineirão, Mano Menezes 
disse - em tom de ironia - que o 
problema dos times mineiros na 
Série A era o vento que estava 
batendo em Belo Horizonte. 
Roberto Drummond disse, certa 
vez, que se houvesse uma cami-
sa preta e branca pendurada em 
um varal durante uma tempesta-
de, o atleticano torceria contra o 
vento. Só que, ultimamente, ele 
sopra apenas a favor do Amé-
rica, representante mineiro na 
Série B, mesmo que haja muita 
torcida dos outros dois para que 
a tempestade mude.

Dentre os dois, o Atlético 
é o que tem mais sofrido as 
tormentas da tempestade. Na 
quarta (09), o time foi eliminado 
da última competição que dava 
uma esperança de título, isso 
em pleno Mineirão. O então 
desconhecido Jorge Wilster-
mann segurou o empate em 
zero a zero e fez com que mais 
de 30 mil atleticanos voltassem 
decepcionados com um ano 
desperdiçado. 

2017 começou com a cobiça 
de todos os títulos possíveis 
para os alvinegros. Roger seria 
o responsável por cuidar de 

Fred, Robinho, Victor e compa-
nhia rumo às conquistas, que 
começaram no campeonato es-
tadual, contra o próprio Cruzeiro 
de Mano Menezes. Entretanto, 
ao começar o campeonato na-
cional, Roger balançou mais do 
que Mano, sendo que o primeiro 
não resistiu ao imediatismo da 
diretoria alvinegra e se tornou 
mais uma estatística de técnicos 
demitidos no meio do trabalho.

Rogério Micale veio com a 
missão de resgatar o “Galo Doi-
do”, mas com poucas opções, 
foi eliminado da Copa do Brasil 
e da Libertadores. A realidade 
atleticana é cruel, tornando o 
time em candidato ao pelotão 
do rebaixamento. Para quem 
sonhava com o topo, algo está 
errado - e Daniel Nepomuceno 
não irá conseguir reconhecer 
enquanto continuar afirmando 
que o time tem obrigação de 
vencer. 

Enquanto isso, o América 
continua como líder da Série B 
e forte candidato ao acesso. O 
Cruzeiro segue oscilando entre 
o meio e a parte de cima da 
tabela e o Galo acende o sinal 
vermelho. Se o vento dito por 
Mano permanecer sobrando, 
não restará verso de Drummond 
que salvará os dois clubes. Me-
lhor para o Coelho, que sabe 
utilizar o vento ao seu favor.
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