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Ao lado da dependência 
do álcool, cocaína e de 
outras drogas, as apos-
tas em jogos, como de 
cartas, roletas e bingos, 

é uma doença complexa, que atinge 
cerca de 1% da população brasilei-
ra, segundo levantamento feito pelo 
departamento de psiquiatria da Uni-
versidade de São Paulo (USP).  Nor-
malmente, os dependentes começam 
a jogar ainda na adolescência, mas 
é na fase adulta que passam a ter 
o hábito e, às vezes, apostam altas 
quantias de dinheiro, comenta Henri-
que Bottura médico psiquiatra e pes-
quisador da USP. oPinião – Página 2

BrAsil tem 2 milHÕes 
de PessOAs ViciAdAs 

em JOGOs de AZAr

Após comandar o povo mineiro 
por 12 anos, o PSDB não desfruta da 
mesma credibilidade que o deixou no 
Palácio da Liberdade por três manda-
tos seguidos. Inclusive, a legenda não 
possui nenhum nome de peso para as 
eleições de 2018. Um deles poderia ser 
o senador Antonio Anastasia, porém, ele 
também foi mencionado nas delações 
da Lava Jato. Os últimos governadores 
tucanos de Minas estão envolvidos em 
delações e acusações de corrupção. 
POlíticA - PáGinA 3

PSDB mineiro não sabe como vai
atuar na eleição para governador

grupo político de aécio está dizimado
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Manter um negócio não é fácil, imagine se envolve questões familiares? 
Segundo dados do Sebrae, a cada 10 pequenas empresas, apenas 3 seguem 
essa linha. Esse modelo apesar de ser o mais frequente em Minas, tem apre-
sentado queda nos últimos anos. ecOnOmiA – PáGinA 5

“A vó esqueceu até a idade 
outro dia. Há dois meses deu um 
branco no horário de tomar os 
cinco remédios. Tudo terminava 
em ‘tô meio esquecida hoje’”. 
Esse foi o relato de Leonar-
do Martins sobre os primeiros 
sintomas do mal de Alzheimer, 
doença que atinge a sua avó. 
A geriatra Eliane Rocha explica 
que, às vezes, o idoso lembra do 
que comeu no Natal de 40 anos 
atrás, mas não se recorda do que 
tomou de café da manhã do dia. 
Saúde & vida – Página 7

No começo deste mês, o ministro 
das Cidades, Bruno Araújo, recebeu 
Antônio Divino de Souza (PMDB) 
(foto) e seus assessores, na capital 
federal, para acertar detalhes do finan-
ciamento para as obras de infraestrutu-
ra da cidade, que completa 194 anos. A 
festa de comemoração do aniversário 
do município começou no dia 11 de 
agosto, com inauguração da Unidade 
Básica de Saúde, no bairro Nossa 
Senhora de Fátima. POlíticA - PáGinA 3

estado lidera ranking
de empresas familiares

mal Alzheimer afeta
1,3 milhão de brasileiros

Prefeito de Matozinhos cobra
mais recursos para município
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Hye riBeiro

daniel amaro

vício em jogos de azar afeta
1% da população brasileira

Quais são os motivos que levam algumas pessoas a aposta-
rem alto em jogos de cartas, roletas, bingos ou até mesmo 
em cassinos? Esse é um tema de grande importância e que 
tem ganhado destaque. Na novela “A Força do Querer”, da 

Rede Globo, a atriz Lilia Cabral interpreta Silvana, uma jogadora 
compulsiva, que chega a mentir e pedir dinheiro emprestado para 
conseguir manter seu vício. 

O problema é sério, tanto que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) colocou o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças, 
ao lado da dependência do álcool, cocaína e de outras drogas. Segundo 
levantamento feito pelo departamento de psiquiatria da Universidade 
de São Paulo (USP), a compulsão por jogos atinge cerca de 1% da 
população brasileira, totalizando mais de 2 milhões de viciados.

Para explicar as consequências que esse vício traz para a vida de 
quem joga e as razões que levam uma pessoa a criar uma dependência, 
o Edição do Brasil conversou com o médico psiquiatra e pesquisador 
do Ambulatório de Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Henrique Bottura.

como identificar uma pessoa viciada em jogos 
de azar?

O principal aspecto é que ela apresenta sinais de que não tem o controle 
sobre o impulso de apostar. Essa pessoa, normalmente, afirma que nunca 
mais vai fazer isso e no dia seguinte está jogando. Ela diz que vai gastar 
pouco e, às vezes, vai o salário inteiro em uma noite. O viciado passa horas 
jogando e volta para a casa de jogo para tentar recuperar o que perdeu. 

Quais são as principais motivações para o jogo? 
Qual o grupo mais atingido?

As razões variam de indivíduo para indivíduo. O processo no homem 
é mais longo. Muitas vezes, eles começam a jogar mais cedo, por volta 
da adolescência, apostando em jogos que envolvam algum tipo de 
estratégia, como sinuca ou pôquer. Isso começa como um lazer, vira 
hábito, vai perdendo o controle e se torna um viciado. Em geral, nas 
mulheres, o jogo está associado a escapismo, ou seja, para se livrar de 
sensações desconfortáveis. Normalmente, acontece depois de alguma 
perda, rompimento ou dor. Elas começam a jogar por volta dos 35 anos, 
geralmente, em caça-níqueis. Ao redor do mundo, o grupo mais atingido 
pelo vício são os homens. É uma média de dois para cada mulher. 

Quais os riscos e consequências para o jogador?
O jogador desenvolve uma dependência comportamental muito 

grave. Ele passa a mentir para conseguir jogar, perde compromissos 
e, às vezes, tempo de trabalho. Os prejuízos são familiares, sociais, 
profissionais e financeiros. Além disso, o viciado também perde a moral 

e o respeito. Se não tratado, o fim da linha de um jogador é se tornar 
um mendigo ou tirar a própria vida. Como exemplo na novela, a per-
sonagem fica negando seu vício e não tem consciência de que aquilo 
seja um problema e traz uma série de consequências em relação a 
esse comportamento. A trama está mostrando uma fase inicial em que 
o paciente ainda não procurou tratamento. 

o vício é considerado uma doença?
Sim, chama-se Transtorno do Jogo e é o primeiro modelo de 

uma dependência comportamental. Isso quer dizer que o jogo é uma 
condição em que o indivíduo tem uma dependência, mas que não ne-
cessita de uma substância. Nos livros de diagnósticos mais modernos 
de psiquiatria existem “dependências químicas” e “não químicas”. O 
Transtorno do Jogo é a primeira e única doença nesse capítulo. É uma 
condição grave e que, muitas vezes, não tem a devida importância. 

existe tratamento? como ele funciona e qual o 
papel da família?

Sim, os modelos atuais envolvem psicoterapias, atendimentos médicos 
e seguimentos pós-terapêuticos. O tratamento psicoterapêutico modifica 
uma série de questões do funcionamento cognitivo da pessoa. Muitas 
vezes, envolve trabalho psicanalítico em que atuamos nos conflitos inte-
riores. Temos também o auxílio medicamentoso. Hoje, existem remédios 
que agem em áreas específicas do cérebro e deixam a pessoa vulnerável 
ao comportamento repetitivo de jogar. É importante lembrar que a pes-
soa que tem problemas com vício não se cura totalmente. Ela melhora e 
precisa tomar cuidado para manter esse novo padrão de vida e não se 
expor novamente. A família precisa criar as condições para que o paciente 
chegue ao tratamento. Tem que saber apoiar, ser consistente, atenciosa 
e entender que muitas das mentiras que eles contam e os atos errados 
que cometem, estão relacionados ao comportamento de vício. Isso nao 
define o caráter da pessoa e sim o grau da doença.

existem projetos de lei em tramitação para lega-
lizar jogos de azar. Qual sua posição sobre isso?

Quanto mais disponível o jogo estiver, maior será o número de pessoas 
vulneráveis a ele. A liberação vai favorecer a ter mais jogadores patológicos, 
mais famílias sofrendo e mais gente tendo problemas com isso. Antes, 
quando os jogos de azar eram liberados, a fila de espera de atendimento 
era de um ano e meio. Hoje, demora cerca de um mês. Caso seja liberado 
novamente, podemos ter muito mais gente com esse tipo de problema. 

Proibir resolve o problema da dependência?
O problema da dependência não, porque sempre teremos casas 

de jogos ilegais. Mas proibir reduz a exposição e, portanto, diminui a 
prevalência. O que não pode acontecer é simplesmente liberar e não ter 
nenhum tipo de campanha ou modelo assistencial para essas pessoas 
que vão ficar doentes. Se hoje temos 2 milhões de jogadores com pro-
blema no Brasil, teríamos um aumento para 4 milhões a longo prazo.

Jogo do bicho R$ 12 bilhões

Caça-níqueis R$ 3,6 bilhões

Bingos R$ 1,3 bilhão

Apostas na internet R$ 3 bilhões

PL 442/91 PL 186/2016

Quanto o jogo ilegal movimenta no Brasil?

Projetos que podem liberar jogos de azar no país

Fonte: Instituto Brasileiro Jogo Legal

médico psiquiatra e pesquisador do Ambulatório de Jogo
Patológico do instituto de Psiquiatria do Hospital das clínicas

da Faculdade de medicina da usP, Henrique Bottura
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Em 2016, nosso país se via mergulhado 
em escândalos de corrupção sem preceden-
tes e a questionáveis denúncias de improbi-
dade administrativa da presidente Dilma (PT) 
por abertura de créditos suplementares sem 
a autorização expressa do Congresso, que 
resultou em seu impeachment, muito embora 
estivesse claro que esse fato era apenas um 
pretexto para um propósito. 

Antecedendo à sentença definitiva de 
impedimento da presidente Dilma, a socie-
dade organizada, num gesto inquestionável 
de democracia, foi fortemente estimulada 
pela grande mídia a ir pra rua mostrar sua 
indignação, bradando palavras de ordem 
como “chega de impunidade” e “chega de 
corrupção”. Este movimento, se vendo na 
TV, se sentia forte, motivado e dotado da no-
bre sensação de soberania popular. Assim, 
nesse casamento do povo com a grande mí-
dia, o que se exibia era uma enorme vontade 
de mudar o Brasil, de endireitar nosso país. 

As denúncias eram, efetivamente, 
graves e os movimentos populares eram 
realmente necessários. E isso, nenhum 
brasileiro dotado de boa-fé tem como negar. 

Ocorre que nos bastidores do poder, 
as motivações nem sempre são tão nobres 
e tão altruístas. Vale lembrar que o PMDB 
foi aliado do PT desde o primeiro mandato 
do presidente Lula e que, Temer, vice de 
Dilma, quando presidente interino, também 
assinou decretos para abertura de créditos 
suplementares sem a devida aprovação do 
Congresso. Aí cabe o primeiro questiona-
mento: por que Temer, cometendo o mesmo 
deslize, não foi igualmente impedido? 

Não bastando a ausência desse justo 
critério, em tempos recentes, o próprio Michel 
Temer (PMDB) foi flagrado em crimes de 
corrupção passiva, prevaricação e em inú-
meras e deslavadas mentiras sem apresentar 
nenhum pudor ou moral. A quase totalidade 
de seus ministros foi citada em denúncias 
sólidas e sequer foram afastados de seus 
cargos para serem investigados, como ele 

mesmo havia prometido na grande mídia. Os 
números negativos do nosso país têm sido, 
escancaradamente, exibidos. O desemprego 
tem aumentado o PIB com índices negativos 
como nunca houvera na história do Brasil e 
uma dívida pública como nunca tivemos. 

Então, por que diante de escândalos tão 
mais graves e crise tão mais acentuada, a 
mesma sociedade se mostra nesse momen-
to, aparentemente, apática e tristemente 
acomodada? Por que a Justiça e o nosso 
Congresso se mostram tão coniventes? Por 
que temos, descarada e injustamente, duas 
medidas para um mesmo peso? 

O fato é simples e seu efeito devasta-
dor. Além de não possuir nenhum atributo 
efetivo para ser presidente e governar um 
país da magnitude e importância do Brasil, 
Temer possui uma vaidade doentia e um 
comprometimento irrestrito firmado com os 
interesses internacionais. Interesses esses 
representados no país pela “grande mídia”, 
incluindo a entrega das nossas verdadeiras 
riquezas e a concentração de renda, com o 
desmonte da Previdência Social e de grande 
parte dos direitos dos trabalhadores, sob o 
falso argumento da modernização. Tudo 
avalizado pelo nosso Congresso, que não 
cansa de nos mostrar o quanto é leviano 
e barato. Com raríssimos e honrosos par-
lamentares corajosamente fazendo as 
exceções. 

O que não se pode negar em todo esse 
processo é a validação da grande mídia 
como representante desses interesses 
internacionais, que se dá, por um lado, pela 
extrema ganância e pela necessidade de 
efetivo poder e, por outro, pelo inestimável 
e inquestionável poder de influência exer-
cido por ela na sociedade, lastreado numa 
suposta credibilidade construída às custas 
da bem elaborada falta de informação da 
nossa população. 

Portanto, por raciocínio lógico e simples, 
podemos concluir que, naquele momento 
da nossa história, a sociedade foi induzida 

a um levante, não contra à corrupção e a 
impunidade, mas contra um partido que 
atrapalhava esses interesses internacionais. 
Prova cabal é que, mesmo o país vivendo 
hoje um cenário, em todos os aspectos, 
muito pior, a mídia e a Justiça se calam e 
a sociedade, lastimavelmente, se coloca 
conformada diante deste cenário e, diante 
de um Congresso corrupto que se vende por 
pouco sem a menor cerimônia ou discrição. 

A grande mídia, fragmenta as informa-
ções de forma a não criar um movimento 
coletivo de indignação.  Essa estratégia tem 
o claro propósito de gerar no cidadão o senti-
mento de ser ele o único indignado, portanto, 
frágil e incapaz de reeditar o “vem pra rua”. 

Além das consequências práticas e 
econômicas resultantes desse crime contra 
nosso país e nosso povo, essa estratégia faz 
com que o cidadão perca suas referências, 
por ver a prosperidade da injustiça no siste-
ma político e Judiciário. Com isso, o cidadão 
vai aos poucos perdendo também a nobreza 
da sua ética e a retidão dos seus atos. 

Nesse quadro de “manda quem não 
pode e desobedece quem tem juízo”, o 
cidadão/contribuinte começa a se dar o 
direito de nem sempre cumprir as leis, de 
não cumprir com suas obrigações básicas 
como, por exemplo, pagar seus impostos 
para não se sentir roubado, o que o leva a 
ter que arcar com serviços que seriam de 
responsabilidade do Estado, como, segu-
rança, educação e saúde. 

Os ricos, pela insegurança e pela mesma 
revolta, deixam de investir no país, deixando 
de gerar renda e trabalho, indispensáveis 
para a manutenção da ordem econômica. 
E, tudo isso acontece com obsequioso si-
lêncio da grande mídia, deixando claro seu 
desinteresse em reeditar sua participação 
de principal estimuladora de movimentos 
populares. A camuflada cumplicidade dessa 
grande mídia com o poder corrupto, um dia, 
pode acabar levando os dois para o mesmo 
buraco.

Preste atenção, grande mídia

É hora do embate  
O mês de agosto será decisivo para se saber qual será o destino da 

Cemig. A ganância financeira, no momento, toma conta das discussões 
sobre o tema, especialmente, com relação ao leilão, previsto para o pró-
ximo dia 27, quando três maiores usinas da companhia – Jaguará, São 
Simão e Miranda – serão vendidas. A nossa angústia em nada sensibilizou 
o governo federal. Pelo contrário, em sua cartilha, a percepção é de que 
essa transação é o recurso para minimizar o estrondoso déficit fiscal do 
poder público, registrado nas contas do erário brasileiro.

Essa deliberação se levada a efeito, de acordo com o roteiro estabe-
lecido pela cúpula federal, retira parte do poder dos mineiros, quando se 
sabe que estamos falando da estatal mais importante do setor energético 
do Brasil. 

A ânsia da equipe econômica do poder central, visando conter o 
avanço das contas, sem o devido aporte financeiro, é uma realidade. Se 
isso é um fato, eles não podem nos impor esse fardo pesado à procura 
de uma solução estabanada, sobretudo, à custa do sacrifício dos demais 
entes federados. 

Está havendo falta de sensibilidade do presidente Michel Temer 
(PMDB) para debater o assunto que vai custar caro para os mineiros. 
Como a data fatal para um desfecho relativo ao episódio se aproxima, 
não resta alternativa senão sugerir medidas mais drásticas, inclusive, as 
não convencionais, como a de mobilização das Forças de Segurança 
de Minas para isolar as usinas contra a presença de terceiros, sem o 
consentimento da Cemig. Afinal, se a concessão é federal, as suas bases 
físicas ostentadoras das turbinas estão em nosso território. E, vejam bem, 
já que estamos sendo desrespeitados, por que não nos posicionarmos 
de maneira também radical, como eles assim procedem? 

Ao nosso leitor convém explicar uma realidade: a direção da Cemig, 
os políticos mineiros, lideranças empresariais, membros do Governo 
do Estado, incluindo o próprio governador Fernando Pimentel (PT), já 
usaram todos os argumentos possíveis e imagináveis para reverter essa 
querela, mas tudo tem sido inútil. Os nossos algozes só raciocinam sob 
a égide do dinheiro. 

No entanto, é inconcebível assistirmos a essa usurpação de braços 
cruzados. É chegada a hora da união dos mineiros, notadamente, os 
mais cônscios para um inexorável levante, tendo como escopo aquela 
máxima, segundo a qual, para toda situação, pode haver uma reação 
contrária na mesma proporção. Se Brasília não almeja o diálogo, vamos 
tratá-la com a rispidez de adversários.

Não se deve perder de vista a denúncia dos deputados de oposição 
na Assembleia Legislativa. Eles apregoam, aos quatro ventos, a respei-
to de um excesso de nomeações de favorecidos políticos para cargos 
comissionados na citada empresa. Se o fato procede, há necessidade 
urgente de ser corrigido. Todavia, ao ímpeto da realidade, essa prática 
vem sendo comum ao longo dos anos.
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AdVOGAdO e emPresáriO

FaBiano LoPeS Ferreira

Presidencial em minas
Recentemente, o senador Álvaro Dias (Podemos) esteve 

em um evento particular, em Belo Horizonte, e foi saudado 
como futuro candidato a presidente. Ele, na ocasião, disse 
que sua presença entre os mineiros é permanente, tanto que 
prestigiou várias campanhas para candidatos a prefeitos ano 
passado. “Só em Brumadinho, estive duas vezes”, declarou 
Dias. Ou seja, a sucessão presidencial está nas ruas, ora veja.

empresário em apuros 
Segundo jornalistas, já está com a Polícia Federal as 

imagens de um líder empresarial dos transportes que visitava 
regularmente o então governador Aécio Neves (PSDB) para 
tratar de temas nada republicanos. Isso ainda vai dar xabú. 

terreiro do galo?
Mesmo que em horários não convencionados, os assuntos 

referente ao Atlético são tratados pelo prefeito de BH, Alexan-
dre Kalil (PHS), a secretária Adriana Branco e o presidente 
do clube, Daniel Nepomuceno, que também ocupa a pasta 
de Desenvolvimento Econômico do município. Cuidado, gente!

mudança do secretariado?
Começou a circular, nos bastidores da Assembleia, in-

formações sobre uma possível mudança no secretariado do 
governador Fernando pimentel (PT). Ele, diante do projeto de 
tentar a sua reeleição, teria necessidade de nomear pessoas 
com mais prestígio junto à população para ajudá-lo nessa 
empreitada. A conferir.

Ontem e hoje....
Historiador paulistano, Marco Antonio Villa se pronunciou 

a respeito dos episódios nacionais envolvendo políticos: “Há 
exatos 40 anos, lutávamos pela redemocratização do Brasil. 
Hoje, lutamos pelo fim da corrupção em nosso país. Podemos 
dizer que as lutas são permanentes”, sentenciou. 

Hoje com ontem 
Ainda sobre os temas nacionais. O ex-deputado Airton 

Soares, atualmente advogado em São Paulo e perseguido 
pela ditadura militar, analisou: “Naquela época, assim como 
hoje, os governantes administram sem apoio do povo. Haja 
visto a impopularidade do presidente Michel Temer (PMDB)”.  

estrela nacional
Mesmo sabendo que voos mais altos na política mineira 

não passam de um sonho, o deputado federal, Júlio Delgado 
(PSB) tem feito oposição ao governo federal de caso pensado, 
pois isso lhe rende um bom espaço na mídia nacional. E, como 
os políticos adoram holofotes, tudo certo então. 

temer internado
Quando tomou conhecimento que Michel Temer (PMDB) 

sugeriu aumentar a alíquota do imposto de renda, o jornalista 
Eduardo Costa, da Itatiaia, disse: “faltou alguém para inter-
nar o presidente e, assim, evitaria que ele falasse mais esta 
besteira”.

excesso de líderes
Diante da fragilidade do Palácio do Planalto no Congresso 

Nacional, o deputado federal Arthur Lira (PP) disparou: “O 
problema é que o governo federal não tem uma coordenação de 
liderança. Às vezes, mantemos contatos com uma média de 30 
pessoas que falam em seu nome, mas de maneira estabanada. 
Eles nada resolvem e ainda nos atrapalham”.

Política internacional
O apoio explícito de políticos do PSOL ao regime político 

do presidente Nicolás Maduro, na Venezuela, tem aumentado 
o tom das criticas entre vários deputados e senadores. Esse é 
um assunto complicado, podem apostar.

eleição estadual
Recentemente, o deputado e líder do bloco de oposição na 

Assembleia, Gustavo Corrêa (DEM), fez uma aposta: “Quero 
ver como vão agir os parlamentares que, atualmente, fazem 
parte da base de apoio ao governo na hora da eleição”. Em 
sua avaliação, existem colegas que sempre ficam ao lado de 
quem está liderando as pesquisas.

dinis x corrêa
Gustavo Corrêa (DEM), por enquanto, não quer falar qual 

o nome ideal para receber seu apoio na disputa pelo Palácio da 
Liberdade. No entanto, ao ser entrevistado pela TV Assembleia, 
rasgou elogios ao pré-candidato Dinis pinheiro (PP).

Atualmente, mesmo para os especialistas 
no assunto, está muito difícil definir o cenário 
político atual do Brasil. O fato é que, com o 
Impeachment da ex-presidente Dilma Rous-
seff e com a assunção do Presidente Temer 
ao poder, o cenário político brasileiro ficou 
muito confuso.

Em relação ao legislativo, os atuais ocu-
pantes de cargos políticos eleitorais, estão 
temerosos porque sabem que cerca de 70% 
deles, terão imensas dificuldades para se 
reelegeram em 2018.

Alguns dos atuais políticos estão tentando 
modificar as regras eleitorais, por meio de 
emenda constitucional, na tentativa de im-
plantar no Brasil, um novo sistema eleitoral; 
o distrital misto ou distritão. 

Isso, para quem consegue ler as entreli-
nhas, está muito claro que o objetivo maior é 
para se esconderem por detrás das propala-

das listas fechadas e continuarem no poder, 
uma vez que o povo já deu sinais de que não 
querem reeleger os políticos atuais, haja vista, 
as eleições de Kalil em Belo Horizonte e João 
Dória em São Paulo. 

Em relação ao poder executivo, a situação 
também está indefinida. Contudo, o que se 
percebe são algumas movimentações e es-
tratégias do ex-presidente Lula e do Deputado 
Federal Jair Bolsonaro, para tentar o poder 
nas próximas eleições.

Nesse diapasão, se o ex-presidente Lula 
conseguir se livrar da meia dúzia de processos 
judiciais que está respondendo ou se conse-
guir postergar as decisões destes processos, 
certamente será candidato a presidência da 
república em 2018.

Assim sendo, haverá uma polarização, ou 
seja, Lula de um lado e certamente, Bolsonaro 
do outro. Esse cenário beneficiará muito o 

Deputado Bolsonaro, uma vez que ele pos-
sui uma vasta munição para atacar e tentar 
derrubar o ex-presidente Lula.

Contudo, o cenário será outro, se Lula não 
conseguir se livrar da justiça para sair candida-
to. Neste caso, haverá uma proliferação, pois, 
a esquerda sem Lula, não conseguirá se unir 
em torno de um único candidato. 

Sem Lula, vários partidos de esquerda 
e mesmo alguns de centro que sempre 
apoiaram Lula, deverão lançar candidaturas 
próprias. Isso será ruim para as pretensões 
de Bolsonaro, pois, nesse caso, não terá 
munições para dispersar seus concorrentes, 
como tem contra Lula.

Desse modo, o cenário político do Brasil, 
somente vai se aclarar, com as definições 
sobre o novo sistema eleitoral que se encontra 
em discussão e com a situação jurídica dos 
ex-presidente Lula. Vamos aguardar.

cenário político atual

Prefeito de matozinhos e comissão
vão a Brasília em busca de recursos

O prefeito de Matozinhos, Antônio Divino 
de Souza, aproveitou as comemora-
ções dos 194 anos do município e foi 
a Brasília, acompanhado pelo chefe de 

Gabinete, Fabiano Almeida e pelo secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Indis Antônio da Silva 
Júnior. A visita no Ministério das Cidades foi no 
dia 8 e teve como objetivo a busca de recursos. 

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, o 
secretário Nacional de Saneamento Ambiental, 
Olavo de Andrade Lima Neto e comissão técnica 
receberam o prefeito e equipe para acertar de-
talhes para o andamento do financiamento para 
as obras de infraestrutura dos bairros.

Mês especial 
A prefeitura preparou para o aniversário de 

194 anos da cidade uma programação superes-
pecial. Muita música, esporte, lazer e entrega de 
importantes obras movimentarão o município.

A festa começou com a inauguração da 
Unidade Básica de Saúde Tonico Cota no bairro 
Nossa Senhora de Fátima, no dia 11 de agosto. 
A Praça da Estação recebeu no dia 13, o 2º Point 
dos Motociclistas de Matozinhos com shows de 
André Katz e Creedence Cover.

Em 18 de agosto, a prefeitura entregou à 
população a nova Unidade Básica de Saúde 
do bairro Vitalino Fonseca. O atendimento será 
ampliado com uma estrutura moderna e de 
qualidade.

Já no dia 23 de agosto, a população se 
movimentará na corrida e passeio ciclístico pe-
las principais ruas da cidade com premiação e 
sorteio de brindes. No dia do soldado, a unidade 
do Tiro de Guerra celebrará a data em evento 
aberto ao público às 9h. 

No final de semana, o agito fica por conta do 
imperdível show do 14 Bis. A banda mineira come-
mora 35 anos com uma turnê no dia 25 de agosto, 

às 22h na Praça do Rosário. Mais uma vez, o es-
porte estará presente nas comemorações com a 4ª 
seletiva para o Campeonato Mineiro de Taekwondo 
e a 2ª Copa Matozinhos de Taekwondo nos dias 26 
e 27 de agosto, no Ginásio Poliesportivo. 

E encerrando as festividades, a unidade 
do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social será inaugurada em 30 de 
agosto, às 17h.

ministro das cidades, Bruno Araújo recebeu a comissão
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Anastasia tem contas a acertar
com Operação Lava Jato

Nem tudo é esplendoroso no mundo 
do PSDB estadual. Depois de co-
mandar o governo de Minas por 12 
anos a fio, perdeu o último pleito e, 
agora, está enrolado em um mar de 

problemas, capaz de deixar os tucanos, outra 
vez, sem possibilidade de assumir a chefia do 
poder executivo mineiro. 

O senador Antonio Anastasia merece um re-
gistro especial. Ele foi um dos mencionados nas 
delações premiadas por haver, supostamente, 

recebido algo em torno de R$ 8 milhões para sua 
campanha ao governo. O acusado argumenta 
não ter recebido esse dinheiro. No entanto, a 
Operação Lava Jato, mais precisamente as 
sentenças do juiz Sergio Moro, muitas delas 
confirmadas pela o Supremo Tribunal Federal, 
alcançam sempre os nomes dos beneficiados. 
Ou seja, o titular das respectivas campanhas a 
quem caberia responder pelos seus atos perante 
a Justiça. Por esse roteiro, o senador estaria 
inserido entre os demais membros do esquema 
que, atualmente, enlameia o PSDB mineiro.

Por tudo isso é de ser afiançar: o processo 
eleitoral de 2018 está distante de ser avaliado 

com antecedência, inclusive pelo fato da le-
genda não dispor de um nome para enfrentar a 
disputa para o cargo de governador. Para o isso, 
a sigla precisaria se filiar a outros nomes, como 
Dinis Pinheiro (PP) e Rodrigo Pacheco (PMDB).

Deste modo, as pesquisas trazidas a pú-
blico, semana passada, versando sobre esse 
assunto sinalizaram tudo aquilo que já era de 
conhecimento de todos: segundo o Instituto 
Multidados, Fernando Pimentel (PT) tem 26% 
de intenções de votos, contra 16% de Dinis Pi-
nheiro. Já em relação ao Senado, e por incrível 
que pareça, Aécio Neves (PSDB), se tentar a 
reeleição, teria, em média, 14% da preferência 
dos eleitores, ficando em segundo lugar, o jor-
nalista Carlos Viana.

Se a eleição fosse este ano, o nome com 
chances de mudar de sigla e, neste caso, po-
dendo ser acolhido pelos tucanos seria Rodrigo 
Pacheco. Em relação ao Dinis Pinheiro, há 
insinuação de sua permanência em uma sigla 
menor, até mesmo para facilitar o apoio a outros 
partidos grandes, inclusive, o próprio PSDB.

Já o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) nada 
se fala. Ele permanece com as visitas ao inte-
rior, mas busca novos contatos. As dificuldades 
do ex-prefeito residem dentro do seu próprio 
partido, pois o deputado federal Júlio Delgado, 
filiado aos socialistas, almeja infernizar a vida 
da Lacerda, inclusive, com a promessa de se 
lançar também candidato a governador. 

Queda do PSdB
Tudo começa pela derrocada do grupo do 

senador Aécio Neves. Ele, afastado por quase 2 
meses do cargo no Senado, responde a várias 
denúncias de corrupção. Assim como sua irmã 
e braço direito Andrea Neves, que após deixar 
a prisão permanece detida em casa, sem poder 
manter contato com outros denunciados, por 
conta da delação do empresário Joesley Batista, 
da JBS. Mas esse capítulo não se encerra. O 
seu primo Frederico Pacheco, também um dos 
membros do seu pilar de sustentação operacio-
nal na política, continua cumprindo pena domici-
liar. Em outras delações, o seu meio parente, o 
empresário Oswaldo Borges da Costa foi citado 
como um dos principais operadores financeiros 
do senador.

Antes disso, aconteceu a prisão do deputado 
federal, ex-presidente do PSDB e ex-secretário 
de Ciência e Tecnologia, Narcio Rodrigues.Anastasia se diz inocente das acusações
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A Fiemg, por meio do Conselho 
de Assuntos Metropolitanos e Munici-
pais, e o Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais assinam no dia 1º 
de setembro, às 9h, um Termo de 
Cooperação, para divulgar e orien-
tar as empresas para obtenção de 
regularização dos procedimentos de 
segurança contra incêndio e pânico 
nas indústrias e para o cumprimento 
da legislação estadual. 

Participam da cerimônia, o pre-
sidente do Sistema Fiemg, Olavo 
Machado Junior, o governador do 
Estado de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel (PT) e o comandante-geral 

do Corpo de Bombeiros do Estado 
de Minas Gerais, Cláudio Roberto 
de Souza.

O coronel do Corpo de Bombei-
ros de Minas Gerais, Marcus José 
Tibúrcio Lima, fará uma palestra 
sobre a importância e os benefícios 
do licenciamento junto ao Corpo 
de Bombeiros. Ele vai falar sobre 
segurança contra o incêndio e pâ-
nico nas indústrias, procedimento 
para obtenção do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB) e 
para obtenção do Certificado de 
Funcionamento Provisório do Corpo 
de Bombeiros.

É notável, no Brasil de hoje, uma contra-
dição inédita: enquanto as contas do governo 
vão de mal a pior, os setores produtivo e 
financeiro vêm apresentando um desempenho 
que, mesmo sem ser entusiasmante, vem, aos 
poucos, reagindo e dando sinais nítidos de 
retomada. Não tenho conhecimento de nada 
parecido nos últimos 50 ou 60 anos, quando 
as várias crises decorrentes de sucessivos e 
cumulativos déficits públicos foram, invaria-
velmente, acompanhadas por períodos de 
recessão econômica, com quedas nas bolsas, 
inflação alta e freios no consumo.

Se pensarmos bem, no entanto, essa 
aparente incoerência tem como explicação 
dois fatores. Primeiro, o fato de o mundo 
corporativo ter conseguido se descolar da 
política e do governo, depois de um período, 
no ano passado, em que ainda persistiam, 
por inércia, os desmandos da gestão Dilma 
Rousseff (PT), que levaram para o buraco 
as finanças governamentais, os indicadores 
econômicos e a própria iniciativa privada. E, 
segundo, porque o governo Temer (PMDB), 
em que pesem suas traquinices políticas, 
achou por bem não interferir nos negócios do 
setor privado, que, assim, pôde avançar sem 
grandes turbulências.

Esse mérito, sem dúvida, deve ser creditado 
à equipe econômica e, em especial, ao Ministé-
rio da Fazenda que, mesmo sujeito aos efeitos 
da instabilidade política, vem obtendo resultados 

dignos de nota na gestão do ambiente macro-
econômico. A inflação, por exemplo, segundo 
dados apresentados na edição de 10 de agosto 
da “Carta de Conjuntura” do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), está inteiramente 
sob controle, com um Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) anualizado de 
2,7% – metade do índice registrado em janeiro 
deste ano. Também a taxa de câmbio, excetu-
ados alguns momentos de tensão no mercado, 
vem se mantendo estável, entre R$ 3,39 em 18 
de maio (dia seguinte à fatídica noite de 17 de 
maio) e R$ 3,16 na quarta-feira passada. Neste 
mesmo dia, a taxa Selic estava em 9,25% e, 
segundo previsões do Banco Central, deverá 
fechar o ano em 8%. O índice Bovespa, que vem 
crescendo com regularidade desde meados de 
junho, chegou, no último dia 16, a 68 mil pontos. 
E o desemprego, depois de atingir seu pico no 
fim do primeiro semestre, começa a recuar.

Cabe ressaltar, neste contexto, o prota-
gonismo que o ministro Henrique Meirelles 
vem, pouco a pouco, assumindo. Além dos 
habituais encontros com empresários dos 
setores produtivo e financeiro, têm sido cada 
vez mais frequentes e desembaraçadas suas 
visitas a deputados e senadores para tratar 
das reformas estruturais em curso no Con-
gresso. O que se pode deduzir disto é que 
obteve um sinal verde dentro do governo. E, 
quem sabe, talvez esteja construindo uma 
possível candidatura em 2018.

A gestão política, ao contrário, cada 
vez mais se mete em enrascadas. Refém 
de parlamentares desde o “episódio JBS” e 
seus desdobramentos, o presidente Temer 
está pagando um preço político muito alto 
por ter se livrado, na Câmara, da acusação 
de corrupção passiva feita pela Procuradoria 
Geral da República, que pode, inclusive, 
enfraquecê-lo como governante no restante 
de seu mandato. E há que se contabilizar 
também o preço da sua sobrevivência no 
cargo, aí em termos puramente financeiros, 
na forma de emendas e outros agrados, 
e o que vai custar o tal “Fundo Especial 
de Financiamento da Democracia”. Além 
disso, há novos dispêndios no horizonte: 
muitos parlamentares já convertidos para 
a necessidade de aprovação das reformas, 
especialmente da Previdenciária, voltaram 
atrás. Será preciso começar tudo outra vez 
e é duvidoso que as mudanças pretendidas 
aconteçam este ano.

E como não sei de nada, mas desconfio de 
muita coisa, acredito que o aumento da meta 
do déficit fiscal para R$ 159 bilhões (alguns 
congressistas pretendiam que fossem R$ 189 
bilhões) e as sucessivas e malfadadas tenta-
tivas de aumentar impostos têm, lá no fundo, 
razões políticas tão ou mais importantes que 
as financeiras. Tomara que tantas traquinices 
não contaminem a economia. Mas, convenha-
mos, o risco existe.

Fiemg e Corpo de Bombeiros assinam 
convênio para mais segurança nas indústrias

O preço da sobrevivência

Fernando Pimentel e o presidente da Fiemg, 
Olavo machado, estarão no evento
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mercado freelancer tem 
crescimento de 181%

Especialista dá dicas de como se destacar nos negócios

O freelancer tem que ter um espírito empreendedor e uma intimidade 
com o mundo virtual. Essas são as principais ferramentas que ele preci-
sará usar.

Ele precisa ter um network forte. Os relacionamentos devem estar 
atualizados, pois é assim que ele irá angariar clientes.

É necessária uma escuta refinada para entender exatamente o que o 
contratante deseja.

O profissional precisa estar preparado para dar uma resposta rápida 
para o mercado, além disso, a entrega do serviço tem que ser ligeira e de 
boa qualidade. 

O freelancer precisa ter boas ideias e ser ainda melhor na execução.

Bater ponto às 8h, sair para 
almoçar 12h, voltar às 13h 
e ir para casa às 18h. Essa 
é a rotina de milhares de 

brasileiros em seus respectivos 
empregos. Mas, uma parcela da 
população prefere não cumprir ho-
rário e ganhar a vida trabalhando de 
maneira mais informal. Prova disso 
é que o mercado freelancer cresceu 
181% em 2016, segundo o Relatório 
de Trabalho Independente e Empre-
endimento realizado pela Workana.

A consultora empresarial e pro-
fessora na área de Gestão do Cen-

tro Universitário Estácio, Daniela 
Campos, atribui esse crescimento à 
flexibilidade. “A pessoa passa a ter 
uma qualidade de vida melhor, pois 
ela trabalha em casa e pode montar 
seu horário. É uma fuga da rigidez do 
mundo corporativo e isso traz uma 
gama de oportunidades”.

A web designer Sara Silva 
sentiu essa diferença entre o mer-
cado formal e o informal. “Quando 
comecei a trabalhar de maneira 
freelancer ainda estava no ensino 
médio e permaneci assim depois de 
ter concluído os estudos. Passado 
um tempo, comecei a trabalhar em 
uma agência, tentei conciliar os 
dois, mas era muito cansativo. Além 

disso, eu não me adaptei a empresa 
e nem a rotina. Então, decidi sair”.

Sara recorda que sua maior 
dificuldade, no início, era dar preço 
a seus serviços e se acostumar a 
instabilidade financeira. “Eu ainda 
estava aprendendo e não conhecia 
direito o mercado, mas corri atrás 
para entendê-lo. Minha média de 
lucro é de R$ 3 mil por mês, mas, 
às vezes, acontece de não surgir 
nenhum cliente e não receber nada. 
Por isso, tive que aprender a me 
organizar e a guardar dinheiro”.

Para o professor de administra-
ção Igor Leon criar uma poupança 
é uma saída para a instabilidade 
financeira do mercado. “Tudo de-
pende do trabalho que a pessoa 
faz, mas se sobrar uma quantia e 
ela puder fazer uma reserva, seria 

importante. Se não há uma renda 
fixa, é interessante pensar muito em 
sua forma de gastar. É necessário 
evitar prestações e planejamentos 
a longo prazo, porque pode ser que 
no mês seguinte, ela não tenha os 
valores para quitar sua dívida”.

Ele acrescenta que, na hora de 
cobrar os serviços, algumas coisas 
devem ser levadas em considera-
ção. “É necessário uma pesquisa 
de mercado. A pessoa precisa ava-
liar as oportunidades que possui e 
seus pontos fortes e fracos. Além 
disso, é fundamental observar as 
dificuldades do mercado para se 
preparar para ele. Uma análise da 
concorrência também é bacana. Por 
fim, é interessante ter uma noção 
dos custos para fazer o serviço: 
fabricação, mão de obra etc”.

O que o mercado deseja de um freelancer?

Quem exerce a atividade precisa ter boas ideias e excelência na execução
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doações de campanha
Professor da faculdade de direito da UFMG, Rodolfo 

Viana pereira disse que as possíveis alterações no calendá-
rio eleitoral, em discussão no Congresso Nacional, deveria 
rever a questão das doações da campanha. Para ele, o ideal 
seria limitar a quantidade a ser doada pela empresas, pois se 
deixar, exclusivamente, por conta do financiamento público 
de campanha, vai ser um horror. “Já imaginaram colocar no 
orçamento uma previsão de R$ 4 bilhões para gastar com os 
candidatos em 2018”.

erundina e as doações 
Em contato com a imprensa, na semana passada, a depu-

tada federal, Luiza Erundina (PSOL) disse: “Os R$ 4 bilhões 
almejado pelos parlamentares para financiar as campanhas 
políticas do próximo ano dariam para revitalizar dezenas de 
hospitais no Brasil, além de ampliar o Programa de Farmácia 
Gratuita para atender a milhões de brasileiros”.

Cena única – Ou seja, as polêmicas sobre esse tema 
estão só começando.   

Saúde fragilizada
Já faz mais de 2 anos que o ex-governador Francelino 

pereira deixou de frequentar os eventos públicos por conta da 
fragilidade de sua saúde. Também quem está sumida é Adriana 
Barbosa Andrade, ex-prefeita de Três Pontas, atual conse-
lheira do Tribunal de Contas de Minas e mulher do presidente 
da CNT, Clésio Andrade. Ela, igualmente ao ex-governador 
Francelino, estaria com estado de saúde abalado. 

  deputado futurista
Quem teve oportunidade de conversar com o deputado 

federal Fabio Ramalho (PMDB), recentemente, ficou sabendo: 
ele planeja uma reeleição com muitos votos e, na sequência, 
seria candidato a presidente da Câmara. Esqueceram de dizer 
a ele que o futuro a Deus pertence.

Liderança do Burguês
A assessoria política do prefeito Alexandre Kalil (PHS) 

agradeceu o empenho do vereador e líder do governo na Câ-
mara de Belo Horizonte, Léo Burguês (PSL), após a votação  
do Orçamento do próximo ano. Parece que, pouco a pouco, 
o parlamentar está voltando a ser um dos mais influentes da 
Casa, constata o gabinete do chefe do executivo.

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.

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

Contagem, Alex de Freitas (PSDB), é uma liderança política 
que deve ser preservada”. Palavras ouvidas em um evento de 
empresários na sede da Associação Comercial e Empresarial 
de Minas (ACMinas), em BH.

http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Vitrine de oportunidades de negócios para investidores, empreen-
dedores, empresários e pessoas interessadas em abrir o seu próprio 
negócio, a Franchising Fair - Feira Nacional de Franquias volta ao Sudeste 
para mais uma edição de sucesso entre os dias 25 e 27 de agosto, no 
Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira), em Belo Horizonte. 

Com importância estratégica para o mercado de franquias, a cidade 
foi escolhida para sediar o evento justamente pelo potencial de negócios 
que abrange da região, formada por capitais economicamente importan-
tes, como Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia; 
e também pelo volume significativo de visitantes e negócios firmados 
nas edições anteriores. Esta será a 9ª edição da Franchising Fair em 
Belo Horizonte. A expectativa da organização do evento é receber 6 mil 
pessoas em 3 dias e movimentar cerca de R$ 40 milhões. 

A feira apresentará diversas opções de negócio, como cosméticos, 
alimentação, estética turismo, cursos profissionalizantes, serviços, 
presentes, moda, entre outros. Mostrando que o investimento está ao 
alcance de todos, estarão disponíveis franquias a partir de R$ 3 mil. 

A expectativa dos organizadores é reunir um público formado, prin-
cipalmente, por empreendedores em busca de um novo negócio e de 
investidores que procuram uma opção segura de investimento. 

Palestras 

 Além das amplas opções de negócios aos visitantes, a Franchising 
Fair conta com uma programação exclusiva para quem deseja aperfei-
çoar os conhecimentos sobre o setor. Em parceria com o Sebrae e com 
consultorias especializadas, o evento trará palestrantes renomados para 
abordar temas de interesse geral de investidores e empreendedores que 
buscam informações sobre como escolher ou investir em uma franquia; 
sobre as vantagens de ser um franqueado, dentre outros temas. 

números 

 Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que o 
primeiro trimestre de 2017 foi positivo. O setor teve um faturamento de R$ 
39,890 bilhões, apresentando um aumento de 9,4% no faturamento do 1º 
trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento no faturamento foi de 
8,8%. Houve ainda o saldo positivo de 1,3% no número de lojas abertas 
no primeiro trimestre de 2017. Contudo, o número de empregos diretos 
caiu 0,22%, totalizando 1.118.979. 

O segmento Hotelaria e Turismo foi o destaque em desempenho no pri-
meiro trimestre de 2017, com aumento de 31% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Também apresentaram crescimento significativo os setores 
de saúde, beleza e bem estar com 9% de aumento, limpeza e conservação 
com 16% de crescimento, e serviços e outros negócios com 9% de aumento. 

Mais informações: www.relance.com.br.

A cada 10 negócios no país,
apenas 3 são familiares

Um terço das pequenas empresas em Minas têm como sócios ou empregados pessoas da família

A tradição de manter um negócio no seio familiar pode 
estar se perdendo ao longo dos anos. Segundo le-
vantamento do Sebrae Nacional, a cada 10 pequenos 
negócios, apenas 3 seguem essa linha, ou seja, 36%. 

A pesquisa aponta que 37% das empresas têm familiares 
como sócios ou empregados. Contudo, esse número ainda 
é relevante para o Estado, pois engloba mais de um terço 
dos pequenos negócios em Minas e é líder da modalidade 
na região Sudeste.

• Está sob o controle do empresário que a criou;
• Tem sua origem vinculada a uma família;
• Mantém membros da família na administração dos negócios;
• Apresenta estreita relação entre propriedade e controle;
• A propriedade é exercida por uma (ou por mais de uma) família;
• Passa por processo sucessório familiar (entre gerações).

O que caracteriza uma empresa familiar:

Fonte: Sebrae Minas

Já entre as microempresas (ME), 52% são familia-
res e os microempreendedores individuais (MEI) reúnem 
25% de empreendimentos com essas características. 
De acordo com o estudo, as empresas de pequeno porte 
(EPP) são as que concentram a maior proporção de pa-
rentes em seus quadros de funcionários, atingindo 59%. 

O gerente de inteligência empresarial do Sebrae 
Minas, Felipe Melo, diz que esse tipo de empresa é 
como qualquer outra. Contudo, apresenta algumas 
peculiaridades, como a questão cultural da família. “Se 
na companhia, o pai é o dono, os filhos trabalham com 
ele e essa família tem um perfil mais patriarcal – em 
que o pai centraliza todas as discussões e relaciona-
mentos –, provavelmente, dentro da organização será 
da mesma forma”.

Melo destaca que o nível de confiança dentro desse 
modelo de corporação é maior. Em contrapartida, na me-
dida em que há um ambiente de confiança fortalecido, 
tende-se a ter o controle gerencial mais fraco, gerando 
problemas de gestão”. 

O caminho do sucesso
Há quem diga que as empresas familiares são mais 

longevas do que os outros modelos de negócios, no 
entanto, Melo afirma que não existe nenhuma pesquisa 
conclusiva que mostre que é o caráter familiar que faz 
com ela tenha êxito. “Se for pelo lado da sobrevivência, 
a familiar dura mais. Mas, se observarmos pelo cresci-
mento e rentabilidade, as corporações não familiares 
crescem mais”. 

Ele ainda conta que as características das organiza-
ções mais duradouras são: cultura de investimento mais 
conservadora, possui um grau de endividamento mais 
baixo e tem uma cultura de negócio que é percebida e 
que atende as necessidades dos clientes. 

Não misturar o pessoal com o profissional é um dos 
pontos mais vitais para o bom gerenciamento, segundo 
Melo. “Ao gerir qualquer empreendimento, a principal 
questão é não misturar o dinheiro da família com o da 
organização. O empresário precisa separar relação 
familiar de convívio no local de trabalho”. 

O gerente sugere que é importante definir o papel 
de cada um dentro do negócio. “Qual é a função do só-
cio? O que se espera dele e o que ele almeja em termos 

de operação da empresa? É preciso tomar cuidados 
adicionais com relação aos diretos de propriedade e 
sucessão. A construção de um acordo societário formal 
e transparente é fundamental”. 

de pai para filho
Segundo dados do Sebrae, 70% dos negócios fami-

liares no mundo não resistem a morte do fundador. Melo 
aponta dois motivos para a situação: o primeiro é que 
os filhos não tem interesse em participar da empresa. 
Já o segundo tem a ver com a preparação e conheci-
mento dos herdeiros para dar continuidade. “Em alguns 
casos, os fatores que levam o empreendimento a ter 
sucesso estão concentrados na cabeça do fundador. E 
esse conhecimento não é transmitido para as gerações 
seguintes, criando um fator de risco”. 

Ele reforça que existe uma cultura de negócios 
familiares no Brasil. “Observamos uma característica 
que são os negócios por conta própria, que refletem 
diretamente no microempreendedor individual e na 
micro e pequena empresa. Pois, o primeiro local que 
o empreendedor procura um sócio para expandir é 
entre os familiares. É difícil prever o crescimento, 

pois temos dois cenários: os empreendedores estão 
cada vez mais informados sobre como podem correr 
menos riscos. E, hoje, existem possibilidades de 
negócios mais amplos e disponíveis, fazendo com 
que os membros da família busquem outros meios 
de empreender”.

 

em família 
A loja Venutto Moto Peças foi idealizada, há 4 anos, 

pelos irmãos José e Leandro Venutto. Para José, os 
pontos positivos é a parceria, confiança e a tranquilidade 
de estar em sintonia e em busca do crescimento da 
marca que é o sobrenome da família. 

Ele corrobora com a fala do gerente do Sebrae 
sobre desassociar profissional do pessoal. “Não é fácil, 
pois querendo ou não, os assuntos de casa sempre 
aparecem. Mas, conseguimos separar, porque somos 
profissionais responsáveis e queremos que a empresa 
continue a crescer”, salienta. 

O Depósito Piracema, fundado há mais de duas 
décadas, é comandado pelo pai do administrador, 
José Heleno Caio Lara e seu sócio – que também é 
um parente. Confirmando as estatísticas, desde 2010, 
Lara, decidiu se juntar a gestão da companhia e nem 
pensa em sair do cargo que ocupa, hoje, ele é respon-
sável pelas questões burocráticas e administrativas da 
empresa da família.

52% das microempresas (me) são de origem familiar

Você sabia? Que a CDL/Jovem além 
de apoiar e capacitar os jovens empre-
sários, também tem a função de treinar 
e desenvolver futuros líderes e propicia 
conhecimentos técnicos e inovações nas 
formas de comercialização, de modo a 
auxiliar seus participantes na direção de 
suas empresas. 

Conheça: www.cdljovem.com.br

de geração em geração
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BH recebe uma das maiores 
feiras de franchising do Brasil

Evento será realizado na Expominas
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http://t.email.etccomunicacao.com.br/wf/click?upn=grq-2BBD1l-2BiZIusRlvC5NtvcWvPfiUUlhPvlXVUhRpEWmOwMY8YkVmiDhgqY0MoO6fuGN18YST6m10fsuxqeVpcn1uA-2BG6PKiWBNk9XwPOdXDyx-2FW6sQiYRqyi71aVxqfqWzULlGGQsSB4-2FGMHMm21cwnlGKZHGyEkwbULuQKY6RZAFMvOVgwWteqNoPcwszf7stCWjaoalM2wgpVcSRNsA-3D-3D_RklyL-2Fem71848IeIKwlfJZ1PTviHrUlMbI-2BNQvNsgB70bO-2Bg45i0yMrKbZ5PAqT-2B3RBhnGZCB09NGfPrhcnppQdpyR7bd5huseFnAO0YN-2BNiKK6iTRaS8CuXDVhBkn4pZGvjhA217yzGiH7PKhGubzh6m9JuCCMGUsI1otbgpqjxwRn7cXXCS-2FaeHhSfiE-2Fx68orXdgPvJapkK89mlH16a6JaZNzRkGtUKzPAQ1Pa8-2BENhQiDvUntQ-2BjmYysQpEZM8IVUvnljJZyOFmNBYcb4vmG6bbmH8dMBwm1PKkcMd-2FQEXffi4kzItbUObyfWaY5eydnfKSjsQL1JtY6FNMEfSBfH-2FF0dvssDubg6hUl-2BVVX6osYSwvldlJjjQQGRtTILspnF5AVLo0LJ-2Bhn-2B9eM5XQJVzqopsNZSKIINM-2Fsb-2F83cTKHeYM1CX1NshptYclzqu5UHjaQyOqG7vnQwqpF9RG91yQZW6AY1Idvm0bmtx-2B4-2FPC5ngBqXhrmdJqmDsZv
http://www.cdljovem.com.br
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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 competitivo e de qualidade 
requer envolvimento efetivo de todos

D A   C O C H E I R ArOBertO GOntiJO

roberto Gontijo, que comemora aniversário no dia 25, com o
empresário márcio mol do hotel Horizonte Belo, em Brumadinho
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claudio diniz, carolina Pimentel e
Fernando Pimentel, em evento
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Circulou na internet um flagrante do prefeito Alexandre Kalil (PHS) 
visitando uma UPA às 4h da manhã. O médico estava dormindo, enquanto 
o povo esperava sua hora de ser atendido. Foi uma bronca geral. 

Os mais chegados ao senador Aécio Neves (PSDB) acham que 
todas as denúncias que, hoje, estão no STF contra o parlamentar vão 
cair. O senador ainda sonha em ser candidato a Presidência da República.  

Falando em Aécio, ele está a todo vapor tentando com o presidente 
Temer, (PMDB) retirar da equipe econômica o desejo de fazer um leilão 
com as usinas da Cemig. Na verdade, quando ainda no Governo Dilma, 
a então presidente lançou um plano de barateamento de conta de luz e 
quem não aderisse entraria num futuro leilão. A Cemig não entrou, porque 
teria muitos prejuízos. Deu no que deu.

Algumas fotos antigas da cidade começaram a aparecer em muros 
de prédios públicos de Belo Horizonte. É o início da comemoração dos 
120 anos da capital mineira.

O Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença contra o de-
putado Jair Bolsonaro (PSC). Em 2013, ele rebatendo uma indagação da 
deputada Maria do Rosário (PT), que lhe chamou de estuprador, respondeu 
dizendo que “não lhe estuprava porque ela não merecia tão honraria”. 
Bolsonaro vai recorrer ao Supremo.

A prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de Cultura, Turismo 
e Lazer, em parceria com o Espaço Ampliar, vai realizar no período de 19 
a 27 de agosto, o 9º Festival de Inverno de Vespasiano – FIV. Este ano o 
evento vai prestar homenagem ao cantor e compositor mineiro Vander Lee

VOLTAMOS AO CASuÍSMO – A discussão e votação da reforma política veio pro-
var, mais uma vez, que os parlamentares do Congresso Nacional do Brasil legislaram 
em causa própria e criaram condições para a manutenção no Parlamento, de figuras de 
proa da política brasileira, que agora terão a oportunidade continuar no poder, por meio 
do voto distrital. Discutiram e discutiram, mas o povo ficou de fora e todas as decisões 
que foram ao plenário foram casuístas. Até mesmo aqueles que vierem a disputar uma 
eleição majoritária poderá ao mesmo tempo concorrer um voto proporcional, ou seja, 
pode ser candidato a governador e ao mesmo tempo a deputado federal. Se perder para 
governador, continua deputado pelo voto proporcional. Arranjaram uma maneira de não 
ficar sem mandato. Será que essa era a reforma esperada pelo povo?

ESTARDALHAÇO – A grande imprensa, como sempre, fez um “estardalhaço” nos 
últimos dias porque uma assessora de Marcela Temer, esposa de Michel Temer (PMDB), 
ganhou o direito de morar em um apartamento funcional em Brasília. Esquecem-se 
nossos confrades, que antes na monarquia, os funcionários mais chegados, viviam em 
acomodações nos próprios palácios. Eram cozinheiras, babás, arrumadeiras, mordomos, 
camareiras, costureiras e no caso de Dom João VI, até mesmo seu masturbador, chamado 
o Favorito Lobato e o funcionário que lhe recolhia o urinol, moravam todos na Corte.  

quANDO A ViDA SE ApROXiMA DA MORTE – É a campanha que será lançada 
pelo Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, liderado por José Natan. Ela visa cons-
cientizar o motorista de caminhão de nossas estradas a prestar atenção na ausência 
de fiscalização, radares desativados e sobre o perigo das correrias desenfreadas por 
todo o país, que geram terríveis acidentes em nossas estradas, principalmente, com os 
transportadores de materiais inflamáveis. A imprudência de ambulâncias leva também a 
muitos acidentes de caminhões que, para dar passagem, avançam sobre os acostamentos 
induzindo a erros fatais. 

A CORRiDA pELO pALÁCiO DA LiBERDADE COMEÇOu – O governador Fer-
nando Pimentel (PT) voltou a olhar para o interior de Minas e têm reunido lideranças 
em torno dos Fóruns Regionais. Outro dia, ele visitou a cidade de Nanuque, que há 
mais de 30 anos não recebia a visita de um governador. O ex-prefeito de BH, Márcio 
Lacerda, que se lançará pelo PSB, também tem viajado e o mesmo está acontecendo 
com Dinis Pinheiro (PP). Nesta semana, ele foi visto almoçando no Jorge Americano, 
no Mercado Central.

domingo, dia 20 de agosto
Ex-deputado e ex-juiz Cássio Gonçalves
Carlos Bregunci
Vereador Mohamed Rachid
Jornalista Dimas Lopes 

segunda-feira, 21
Publicitário Francisco Bastos 
Everton Matozinhos 
Drª Rita de Cássia Diniz 

terça-feira, 22
Ex-senador Ronan Tito 
Maria Helena Megale 
Vera Lucia Santos Berdolti

Quarta-feira, 23
Ursula Nogueira - diretora de Esportes da Rádio Itatiaia 
Sra. Vera Lucia Alves de Brito
(mulher do professor Octávio Elísio) 
Dr. Rogério Vaz de Melo 
Engenheiro Flávio Rocha e sua mulher Berenice
Wamberto Dias 

Quinta-feira, 24
Dona Ivone Andrade
Daniele Cristina de Freitas 
Jaqueline Saldanha Mendes

sexta-feira, 25
Roberto Gontijo 
Alba Regina Rocha Lizardo 
Ex-deputado Armando Costa

sábado, 26 
Jornalista Rodrigo Mineiro 
Ademir Eustáquio Ferreira
José Dias

Uma gestão estratégica, requer 
uma gestão empresarial dos negó-
cios com uma visão sistêmica. 

Turismo significa abertura de 
portas e janelas para o mundo. Por 
isso, é necessário ampliar a compe-
titividade do destino, favorecendo o 
envolvimento empresarial na gover-
nança local/regional, trabalhando 
o Turismo de Negócios e Eventos 
como vantagem competitiva. Quem 
executa o turismo é o empresário e 
o empreendedor, pois Turismo são 
Negócios. O mercado decide onde 
investir.

Isso significa oferecer instru-
mentos, permitindo uma maior 
eficiência no processo decisório; 
desenvolver a capacidade de anali-
sar, estruturar e sintetizar as informa-
ções além de habilidades pessoais 
em comunicação, planejamento e 
liderança. E é necessário fóruns de 
discussões, por exemplo: Núcleo de 
Pessoas (aspectos gerenciais da 
Gestão de Pessoas, aspectos com-
portamentais); Núcleo de Marketing 
(Fundamentos e Gestão); Núcleo de 
Finanças (Matemática Financeira 
e Finanças Corporativas); Núcleo 
Empresarial (Ética e Responsabili-
dade Social, Gestão de Operações 
e Qualidade) e etc.

Não há tempo a perder, é hora 
de mostrar ao mundo inteiro a 
competência e o talento dos nossos 
profissionais e usar toda a criati-
vidade para fazer terem destaque 
na cidade e região, e não apenas 
cultura, mas e sim econômicos, 
tendo oportunidades de melhorar 
não só para mostrar para o mundo, 
mas principalmente para o público 
interno, que deve ser sempre o alvo. 
Começar internamente e prosseguir 
externamente. Está é a fórmula!

Muito tem sido feito nos últi-
mos anos, o setor público investiu 
milhões na capacitação dos entes 
privados e a iniciativa privada já 
compareceu com muitos bilhões 
nas plataformas de eventos e hos-
pedagem, em bares e restaurantes, 
em transporte e locação de veículos, 
como contrapartida. O diálogo com 
os setores produtivos industriais, 
comerciais e cooperativos tem sido 
efetivo na questão de novos eventos 
e na ampliação do público-alvo de 
acontecimentos já consolidados.

As mudanças atuais são pro-
vocadas pela tecnologia e isso 
exige um maior desenvolvimento 
da criatividade, que leva a uma 
economia compartilhada e causa 
um profundo impacto no mercado 
de trabalho. Essa é a revolução do 
novo, que exige que cada instituição 
busque se reinventar, na percepção 
de tendências. Para avançarmos, 
temos que tocar simultaneamente 
várias reformas e sermos efetivos 
nas entregas. 

Rica em suas belezas, com sua 
arquitetura eclética e gastronomia 
inconfundível, Belo Horizonte inspira 
com um amplo mix de opções de 
lazer e entretenimento. Para quem 
gosta de comemorar as coisas boas 
da vida, não faltam bares, restau-
rantes, hotéis, parques e praças. 
Sua intensa produção cultural está 
recheada de belos espetáculos, 
grandes shows, de dança, teatro e 
música para todos os gostos. Nas 
artes, a cidade também é destaque, 
com seus museus, galerias e centros 
culturais.

 Aos que desejam juntar o útil 
ao agradável, BH ainda oferece 
muitas oportunidades de negócios e 
um comércio dinâmico com centros 

empresariais luxuosos, lojas de rua e 
modernos centros comerciais, como 
galerias e shoppings centers. Porta 
de entrada para roteiros naturais 
e históricos que atraem e encanta 
cada vez mais turistas de todo o 
mundo, a capital mineira renova-se, 
partindo do potencial de criatividade 
de seus moradores, que sabem 
receber e celebrar como ninguém. 

BH aos olhos do mundo é uma 
plataforma de ações onde cada elo 
da cadeia produtiva do turismo deve 
assumir o seu papel, fazendo e exe-
cutando a sua parte efetiva em cada 
ação necessária ao desenvolvimen-
to e crescimento do turismo. E isso 
passa pela garantia de recursos de 
forma sustentável e duradoura para 
uma melhor competitividade. Em 
turismo, o produto final é resultado 
de um processo de refinamento das 
cenas; é quase como a lapidação 
de uma pedra preciosa. E quanto 
melhor a lapidação, melhor o lucro. 

Devemos estabelecer sempre 
discussões sobre os tópicos mais 
relevantes para implementação 
dos mais diversos programas que 
o destino requer. Desenvolver prá-
ticas de qualidade padronizadas 
para melhorar as experiências 
dos clientes no destino, incluindo 
procedimentos colaborativos para 
inspeções de locais e visitas de 
operadores turísticos e imprensa, 
envolvendo os setores público e 
privado. Uma experiência única, e 
isso já temos mostrado e realizado 
encantando os nossos visitantes. 
Assim como a educação, o turismo 
é uma construção coletiva, há 
pessoas que fazem a diferença, 
histórias e mudam rumos. Sem 
paixão e dedicação, não há turismo 
de qualidade.
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assessOr dA cOmissÃO ePiscOPAl PAstOrAl PArA cOmunicAÇÃO 
dA cOnFerênciA nAciOnAl dOs BisPOs dO BrAsil (cnBB)

Padre antonio Xavier BatiSta

PrOGrAmAÇÃO cinemArK
BH SHOppiNG (18/08/2017 A 23/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos DuB 18:50 - 21:40 (todos os dias)

1 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 16:30 (todos os dias)

1 Malasartes e o Duelo Com a Morte - 12 anos ORi 13:30 (todos os dias) 

2 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG XD DBOX 14:10 - 16:50 - 19:30 - 22:20 (todos os dias)

3 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG DBOX 17:40 - 20:20 (todos os dias)

3 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos DuB DBOX 14:40 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, horário extra)

4 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 12:40 - 16:10 - 19:15 - 22:30 (todos os dias) 

5 Dunkirk - 14 anos LEG 22:00 (todos os dias, exceto qua)

5 uma Família Feliz - LiVRE DuB 3D 13:15 - 16:00 - 19:00 (todos os dias, exceto qua)
13:15 - 16:00 - 18:40 (qua)

5 Copa do Brasil 2017 - Torcida Cruzeiro(Cruzeiro x Grêmio) - LiVRE 22:00 (todos os dias, exceto qua)

6 Dunkirk - 14 anos LEG 19:20 (qua)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 - 17:05 - 19:40 (qui a seg) 14:00 - 17:05 (ter/qua)

6 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 21:50 (todos os dias, exceto ter)

7 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 19:25 - 22:15 (todos os dias)  

7 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 13:50 - 16:40 (todos os dias)

8 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 18:15 - 21:00 (todos os dias)

8 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 15:30 (todos os dias)

8 O Reino Gelado: Fogo e Gelo - LiVRE DuB 13:00 (todos os dias)

9 Meu Malvado Favorito 3 - LiVRE DuB 11:50 (dom) 13:20 (seg a sex)

9 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 20:40 (todos os dias) **17:35 (sáb, horário extra)

9 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 15:20 - 18:00 (todos os dias, exceto sáb) 11:50 - 15:00 (sáb)

10 João: O Maestro - 12 anos ORi 12:50 - 15:45 - 18:30 - 21:20 (todos os dias)

pÁTiO SAVASSi (18/08/2017 A 23/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Dunkirk - 14 anos LEG 21:00 (todos os dias) **18:30 (qui a dom, horário extra)

1 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 - 16:15 (todos os dias) **18:30 (seg a qua, horário extra)

2 Dunkirk - 14 anos LEG 20:20 (todos os dias)

2 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 23:10 (sáb)

2 uma Família Feliz - LiVRE DuB 3D 15:30 - 18:00 (todos os dias)

3 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 18:10 - 21:10 (todos os dias, exceto qui) 15:40 (qui)

3 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 13:20 (todos os dias) **15:40 (sáb/dom, horário extra)

4 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 17:50 - 20:30 (todos os dias, exceto qua)  13:40 - 16:20 - 19:00 (qua)

4 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:00 (todos os dias, exceto qua) 

4 Malasartes e o Duelo Com a Morte - 12 anos ORi 15:15 (todos os dias, exceto qua) 

5 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 14:30 - 17:05 - 19:40 - 22:15 (todos os dias)

6 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 13:10 - 15:50 - 18:20 - 21:20 (todos os dias, exceto qua)
15:50 - 18:20 (qua)

6 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:10 (qua)

6 Copa do Brasil 2017 - Torcida Cruzeiro(Cruzeiro x Grêmio) - LiVRE 21:15 (qua)

7 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 18:50 - 22:00 (todos os dias)

7 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 13:30 - 16:00 (todos os dias)

8 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 21:30 (todos os dias) **00:20 (sáb, horário extra)

8 O Estranho que Nós Amamos - 14 anos LEG 19:10 (todos os dias)

8 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 14:10 - 16:40 (todos os dias, exceto ter) 16:40 (ter)

8 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi CM 14:10 (ter)

DiAMOND MALL (18/08/2017 A 23/08/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 13:50 - 16:40 - 19:10 - 21:40 (todos os dias)

2 João: O Maestro - 12 anos ORi 16:55 - 19:30 - 22:10 (todos os dias) 

2 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 14:20 (todos os dias)

3 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 18:30 - 22:00 (todos os dias)

3 Malasartes e o Duelo Com a Morte - 12 anos ORi 13:30 - 16:00 (todos os dias)

4 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 13:20 - 15:45 - 18:10 - 21:00 (todos os dias)

5 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 - 16:20 (todos os dias)

5 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 3D 21:30 (todos os dias)

5 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 18:50 (todos os dias)

6 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 20:40 (todos os dias)

6 O Estranho que Nós Amamos - 14 anos LEG 17:50 (todos os dias)

6 uma Família Feliz - LiVRE DuB 3D 13:00 - 15:20 (todos os dias)

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

santa casa BH é uma das 
100 melhores OnGs do Brasil

No dia 7 de agosto, na premiação da Revista Época e do Instituto Doar, a 
Santa Casa BH (SCBH) foi reconhecida como uma das 100 Melhores ONGs 
do Brasil em 2017. Essa foi a primeira edição da lista #melhoresOngs, que 
tem como objetivo evidenciar boas práticas de gestão e transparência no 
terceiro setor, além de incentivar a cultura de doação no Brasil. Atualmente, 

o país possui mais de 300 mil instituições cadastradas. Para o prêmio, mais de 1500 
ONGs concorreram e somente 150 foram pré-selecionadas por um comitê executivo, 
com base no desempenho apresentado. 

A Santa Casa completou 118 anos este ano e sua missão é promover, de forma 
sustentável, o atendimento integral e humanizado às pessoas, com qualidade e reso-
lutividade, valorizando os profissionais e desenvolvendo educaçãopesquisa.

A SCBH possui um setor especializado em Captação de Recursos que cria, realiza e 
busca doações através de uma equipe atenta e dedicada. Para o provedor/presidente da 
SCBH, Saulo Levindo Coelho, a cultura de doar reconhece as boas práticas de gestão 
e diversificação de fontes das receitas da Santa Casa BH. “Não podemos contar so-
mente com repasses financeiros do poder público. Estamos sempre em busca de novos 
parceiros, novas ideias na captação de recursos, nos habilitando ainda mais, com essa 
indicação, para proporcionar mais qualidade aos nossos pacientes. Nosso objetivo é 
ajudar o maior número de pessoas e melhorar a vida da sociedade”, diz.  

De acordo com o Diretor Executivo da Presidência da Santa Casa BH, Carlos Renato 
de Melo Couto, estar entre as 100 melhores do país é sinal de competência e gestão 
eficiente. “A Santa Casa BH ocupa um lugar de destaque no tratamento de milhares de 
mineiros. Este prêmio é um reconhecimento de todo trabalho que vem sendo executado 
ao longo dos anos, pelos mais de 4.700 funcionários”, ressalta. 

Para o Diretor de Finanças, Recursos Humanos e Relações Institucionais da Santa 
Casa BH, Gonçalo de Abreu Barbosa, a Santa Casa BH é uma instituição que preza pela 
transparência, já que os recursos são provenientes, além do atendimento à população, 
de doações e patrocínios e a sociedade espera o melhor uso deles. “O Brasil ainda tem 
uma cultura de doação aquém de outros países, mas quando falamos de instituições de 
credibilidade, como é o caso da Santa Casa BH, o trabalho fica mais fácil”, diz.

Composta por representantes da revista Época, do Instituto Doar, do Centro de 
Estudos em Administração Pública e Governo, da Fundação Getúlio Vargas, a co-
missão julgadora avaliou cinco princípios gerais: causa e estratégia, representação e 
responsabilidade, gestão e planejamento, estratégia de financiamento, comunicação 
e prestação de contas.

As últimas décadas foram repletas de mudan-
ças na sociedade de uma forma tão intensa que 
talvez não tenha ocorrido antes. Nosso mundo 
globalizado possibilita pensamentos e fatos chega-
rem rapidamente, de uma parte a outra do mundo, 
especialmente, com o advento das redes sociais. 

Tivemos muitos progressos no campo social e 
político, no qual problemas e situações, mantidas 
até então em sigilo, vieram à tona. Também as 
coisas boas obtiveram espaço para sua divulgação, 
embora não na mesma proporção. Talvez por serem 
“menos” impactantes ou fora do interesse frenético 
de nosso tempo.

Nesse contexto, o tema da família entrou numa 
ampla discussão em âmbito civil e religioso. Esse 
debate, quase sempre, se fundamenta em argu-
mentos afetivos que visam sensibilizar as pessoas, 
qualquer que seja o lado, pensado e defendido por 
elas. Poucas são as contribuições que levam em 
conta a história da humanidade como um todo, e 
mesmo a função social da família a partir de dados 
científicos.

O dilema gravita sobre questões como: aceitar é 
concordar? Tolerar é dar legitimidade à posição do 
outro? E tais questões se fundem numa discussão 
infinita. No último ano, a igreja católica, também já 
preocupada há décadas com esse tema, recebeu 
como presente a publicação da Encíclica Amoris 
Laetitia, a alegria do amor em família, do Papa 
Francisco, que trata da dimensão positiva da famí-
lia. O documento é uma contribuição para toda a 
sociedade, pois suscita a reflexão sobre um tema 
muito importante.

Para aprofundar esse assunto, a Semana Na-
cional da Família, de 13 a 19 de agosto, tem como 
tema: Família, uma luz para a vida em sociedade. 
Normalmente, as análises sociais são feitas a partir 
da sociedade, em busca de identificar seus proble-
mas e possíveis soluções. No entanto, a proposta é 

de olhar para a sociedade positivamente, buscando 
encontrar na família a nascente da verdadeira vida 
social. É certo que a palavra família é capaz de 
provocar diferentes sentimentos e lembranças, 
dependendo da pessoa e sua história de vida, e 
isso não se refere somente ao passado, mas aos 
sonhos e projetos de futuro.

A família possui problemas, fragilidades e 
situações carentes de aperfeiçoamento, mas é 
inegável seu papel e importância para a socieda-
de, é uma escola de valores. É nessa instituição 
que se aprendem as orientações básicas da vida 
como o afeto, a convivência, a educação para o 
amor, a justiça e experiência de fé. É no ambiente 
familiar saudável que o coração de cada pessoa se 
equilibra, pois ali se alicerçam a responsabilidade 
e o compromisso, se exercitam o amor e o perdão, 
aprende-se a dialogar. 

O cuidado com a família precisa ser prioridade 
de toda a sociedade, mas isso não substitui a ne-
cessidade de que cada um cuide bem do ambiente 
interno de seu lar. Esse cuidado parte do não exigir 
do outro a perfeição que não possui, saber equilibrar 
as expectativas em relação a cada um, sem querer 
fazer cumprir a vontade pessoal apenas. É saber 
que a felicidade numa família é uma conquista, 
exige dedicação, atenção e doação de todos. É o 
amor vivido que leva a suportar com paciência o 
processo de crescimento do outro, desculpar suas 
falhas, alegrar-se com a realização alheia sem nutrir 
inveja, realizar-se na felicidade do outro. A família 
é como um jardim composto por cores diferentes, 
cada planta dá o melhor de si para que todo o 
jardim possa ser belo e assim todas participam da 
mesma beleza.

Somos convidados, a nos importarmos com 
aqueles que mais importam ou se importam conos-
co, para que nossa família possa ser também uma 
luz para a sociedade de nosso tempo.

Mal de Alzheimer atinge
1,3 milhão de brasileiros

Neste mês, uma história emocionou a todos. Após ser diag-
nosticada com mal de Alzheimer, a avó de Leonardo Martins 
escreveu uma carta para relatar o quanto estava feliz de 
ver o neto ingressar na faculdade. Com medo de perder 

aquelas palavras, ele tatuou a mensagem no seu corpo. 
Para explicar o motivo de tal atitude, Leonardo fez um post no 

Facebook - que possui mais de 339 mil curtidas e 142.220 compar-
tilhamentos -, no qual descreve como foi o processo de descoberta 
da doença. “O arroz foi queimando mais vezes, as comidas ficando 
sem sal. Alguma coisa tinha, a vó esqueceu até a idade outro dia. Há 
dois meses deu um branco no horário de tomar os cinco remédios, 
até chorou de desespero. E ela tá mais quietinha, tadinha, quer 
ficar o dia todo no quarto dormindo. Tudo terminava em ‘tô meio 
esquecida hoje’”. 

Assim como a avó de Leonardo, segundo dados do Instituto Al-
zheimer Brasil, 1,3 milhão de brasileiros são acometidos pela doença. 
Essa patologia ainda não possui cura e atinge, principalmente, idosos 
a partir dos 65 anos. A geriatra Eliane Rocha explica que o principal 
sintoma é a perda de memória recente. “Às vezes, o idoso lembra do 
que comeu no Natal de 40 anos atrás, mas não se recorda do que 
tomou de café da manhã naquele dia. É importante destacar também 
que esse esquecimento é comum, mas quando trata-se de Alzheimer, 
isso começa a ter repercussão funcional na vida do paciente e traz 
prejuízo, como dificuldade para se relacionar socialmente”. 

A médica destaca que existem alguns fatores que podem aumen-
tar a probabilidade da doença. “A depressão pode ser um agravante. 
Muitas vezes, essa enfermidade é o primeiro sinal da doença. Além 
disso, há estudos que falam que o Alzheimer atinge mais facilmente 
aqueles que possuem pouco estudo: quando mais a pessoas desen-
volve o cérebro, mais lentamente a patologia o atinge. E quem possui 
Síndrome de Down tem possibilidade de ter o problema mais cedo”. 

diagnóstico e tratamento
Eliane diz que não existe um exame que pode comprovar com 

precisão de que aquele idoso está com mal de Alzheimer. Por isso, 
o diagnóstico feito pelo médico, no geral, leva em consideração o 
histórico do paciente e os testes feitos são para descartar outros tipos 
de doença. “Somente a autópsia cerebral, realizada depois da morte, 
pode confirmar se a pessoa teve Alzheimer”.

A geriatra fala que existem dois tipos de tratamentos: o farma-
cológico e as intervenções sem remédios. O primeiro é aquele em 
que o médico receita o medicamento para evitar o progresso da 
doença e os sintomas que ela causa. “Por exemplo, o paciente está 
com depressão, então, usa-se um remédio para inibir isso. Além 
desses, há os anticolinesterásicos, que não interferem na evolução 
da doença. O que esses medicamentos costumam fazer - e não são 
todos que toleram, pois eles têm muito efeito colateral - é permitir que 
os sintomas apareçam mais tardiamente, mas na hora que perdem 
o efeito, o idoso evolui rapidamente para o quadro que deveria estar 
se não tivesse tomado o remédio”.

Apesar disso, a médica defende o uso desses medicamentos. “A 
medicação vale a pena, pois consegue manter o paciente em uma 
fase melhor por mais tempo”. 

Já as intervenções não farmacológicas consistem em adaptar 
o cotidiano do idoso para que ele tenha uma boa qualidade de vida. 
“Se o paciente está naquela fase que se perde em casa, então a 
família pode criar mecanismo para facilitar a localização. Ou se está 
com dificuldade para abotoar a camisa sozinho, compra-se aquelas 
com velcro. Todo tratamento é voltado para manter a independência 
e autonomia do paciente para a maior parte das atividades possíveis 
e por mais tempo”. 

A geriatra Eliane Rocha alerta que 
uma das primeiras coisas que os fa-
miliares devem fazer quando o idoso 
descobre que possui mal de Alzheimer é 
desenvolver mecanismos de identificação 
daquela pessoa. Por exemplo, anotar o 
nome e telefone de um filho nas roupas 
do paciente ou uma pulseira.

A pesquisa do professor Leandro 
Bergantin, da Universidade Federal de 
São Paulo (USP), pode ser um passo im-
portante na descoberta de medicamentos 
para prevenção de Alzheimer e mal de 
Parkinson. O estudo pretendia entender 
o mecanismo pelo qual os bloqueadores 
de cálcio, usados para reduzir a pressão 
arterial, por vezes tinham o efeito contrá-
rio. Entretanto, no decorrer da pesquisa, 
o professor notou que o medicamento 
poderia ser voltado para doenças neuro-
degenerativas e psiquiátricas.
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a família precisa ser prioridade
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O Estádio Governador Maga-
lhães Pinto, mais conhecido como 
Mineirão ou Gigante da Pampu-
lha, se prepara para apagar mais 
uma velinha. O campo, inaugurado 
em 1965 com o objetivo de atender 
uma demanda crescente de público 
em jogos dos principais times de 
Minas Gerais, completa, em se-
tembro, 52 anos. E para celebrar 
as comemorações, pela primeira 
vez na história, o estádio abre suas 
portas para receber um festival de 
música sertaneja, o Festeja Belo 
Horizonte.

A comemoração não será 
pelos títulos, medalhas e troféus. 
A conquista da vez é muito maior 
e a torcida é única. É que evento 
promovido pela Workshow, Ne-
nety Eventos e Empresário João 
Wellington, em parceria com a 
administração do estádio, reunirá 
os maiores nomes da música ser-
taneja e pop atual. A bola dará lugar 
aos microfones e instrumentos, 
e o show em campo será musi-
cal, com Anitta, Tomate, Marília 
Mendonça e as duplas Henrique 
& Juliano, Maiara & Maraisa e Zé 
Neto & Cristiano.

O estádio foi determinante para 
o desenvolvimento do futebol mi-
neiro, está acostumado a ser cená-
rio para um show de bola, palco das 
mais diversas partidas de futebol. 
Mais de 4 mil jogos já aconteceram 
no estádio, e os três principais 
times mineiros são os grandes 

protagonistas destes números. O 
Atlético Mineiro contabiliza, até o 
momento, 1523 jogos, o América 
938 e o Cruzeiro, que oficializou em 
2012 sua exclusividade na explora-
ção e comercialização das partidas 
no estádio, por 25 anos, reúne 
números impressionantes. O clube 
celeste é o time que mais jogou, 
mais venceu e mais conquistou 
títulos no estádio. Foram quase 
1.700 partidas, com 1.054 vitórias, 
379 empates e 258 derrotas.   

Os ingressos para o Festeja 
Belo Horizonte podem ser adqui-
ridos na loja da Nenety Eventos, 
no Shopping 5ª Avenida (Rua 
Alagoas, 1314, Loja 16, Piso 
C, Savassi ,  Belo Horizonte/
MG) ou pela internet, através do 
site www.nenety.com.br. Os pre-
ços variam de R$ 30 a R$ 400.

O Festeja é hoje um dos princi-
pais eventos de música do Brasil. 
Idealizada pela Workshow, a marca 
tem à disposição um casting com-
pleto de artistas de vários estilos, 
que se apresentam no mesmo 
palco, levando alegria e música 
para os quatro cantos do Brasil. 
Atualmente, são realizadas 40 
edições do Festeja por ano, sendo 
que desse total, 20 são capitais. 
Estima-se que em 2017, 1,5 milhão 
de pessoas irão assistir ao Fes-
teja no Brasil inteiro. Com todas 
as edições juntas, serão gerados 
cerca de 100 mil empregos diretos 
e indiretos.

como vai o seu português?
40% das pessoas que buscam recolocação são eliminadas por conta de erros de português

Fique atento à acentuação. Algumas pessoas deixam 
de acentuar o que deve ou acentuam palavras que 
não devem como, por exemplo, ideia e rubrica”.
 
O emprego da crase gera confusão para muitas pes-
soas, por isso, é importante consultar todos os usos 
em uma gramática ou com um professor antes de 
fazer a prova”.
 
A invenção de palavras também é uma armadilha 
para o candidato. Escrever palavras como seje, menas 
ou por causa que são erros graves”.
 
Outro ponto são as concordâncias de gênero e ver-
bais”.
 
O gerúndio é um vício de linguagem. Frases como 
estarei realizando, estarei entrando em contato estão 
totalmente erradas, visto que o correto é: vou realizar 
e vou verificar”.

em seleção 
Na hora da seleção, a psicólo-

ga e analista de recursos humanos, 
Rosells Tassiane, diz que, além 
dos pontos técnicos específicos de 
cada vaga, uma das formas utiliza-
das para a seleção é a redação. “In-
felizmente, percebemos que existe 
dificuldade de alguns candidatos 
em relação a língua portuguesa, 
mas, na verdade, o que é mais 
cobrado são os conhecimentos 
técnicos. Quando é um cargo mais 
estratégico, o português e outras 

línguas são um fator-chave. Há 
eliminação quando os erros são 
muitos graves”. 

A analista destaca ainda que 
nas vagas estratégicas é difícil 
encontrar profissionais qualifica-
dos. “As pessoas estão perdendo 
o hábito da leitura. E, hoje, as 
empresas querem a mão de obra 
pronta. Existe uma dificuldade em 
desenvolver esse profissional, por 
isso há essa expectativa de se ter 
um funcionário completo”, conclui.

Pelo senso comum, a língua 
portuguesa é considerada 
uma das mais difíceis do 
mundo. E a falta de sua 

aplicação gramatical tem causado 
consequências para quem está 
fora do mercado de 
trabalho. Segundo 
pesquisa do Nú-
cleo Brasileiro de 
Estágios (Nube), 
40% das pessoas 
que buscam uma 
recolocação são 
eliminadas durante 
o processo seletivo 
por conta de erros 
de português. Vale 
ressaltar que o país fechou 2016 
com mais de 12 milhões de de-
sempregados. 

O professor e criador do aplica-
tivo Aprendi com o Papai, Marcelo 
Batista, explica que o português 
é uma língua considerada difícil, 
assim como outras disciplinas 
porque, hoje, no Brasil, o ensino de 
base tem se mostrado ineficiente e, 
também, pela grande quantidade 
de regras. 

Outro fator que o docente 
destaca é o método de ensino 
da educação básica. “As escolas 

trabalham a disciplina de uma 
maneira pouco direcionada para os 
aspectos gramaticais no cotidiano. 
E, muitas vezes, o aluno se sente 
desmotivado e passa a considerar 
que a língua portuguesa é pouco 
prática para o dia a dia. Se tivesse 
uma relação mais clara entre a 
língua e as dúvidas que os alunos 

podem ter no dia a 
dia, o ensino seria 
mais contagiante 
para eles”. 

Para melhorar 
o nível de conheci-
mento, Batista diz 
que é preciso que a 
pessoa busque ter 
uma boa bagagem 
de leitura. “Fazer o 
estudo dos princi-

pais autores da literatura brasileira 
é importante para ter acesso ao pa-
drão culto da língua. E, obviamen-
te, sempre que puder aprimorar a 
questão da comunicação escrita 
e praticar em atividades cotidia-
nas para aperfeiçoar o aspecto 
linguístico”.

Em relação a oratória, o profes-
sor destaca que a neurolínguistica 
envolve a comunicação como um 
todo. “É comum que as pessoas  
com boa oratória, sejam aquelas 
que tenham maior bagagem de 
leitura e o costume da escrita”.

Veja as dicas do professor:

“A leitura é sempre importante para ter
acesso ao padrão culto da língua”, diz o professor

“O ensino
de base tem
se mostrado
ineficiente”
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daniela mercury participa do 
Prudential concerts na capital
Espetáculo celebra a diversidade da música brasileira

As últimas oportunidades 
para assistir ao Prudential Con-
certs – Acordes Brasileiros acon-
tecem no final de agosto. Em 
BH, o espetáculo, que presta um 
tributo à riqueza e à criatividade 
da música popular brasileira, terá 
única apresentação no dia 31, 
às 20h, no Cine Theatro Brasil 
Vallourec, com participação es-
pecial de Daniela Mercury como 
solista convidada. A cantora inter-
pretará alguns de seus sucessos 
acompanhada por orquestra 
regida por Carlos Prazeres. Os 
ingressos estão à venda no site 
www.acordesbrasileiros2.com.br. 

No dia 29, o projeto passará 
por São Paulo. A apresentação 
em BH será o encerramento da 
temporada que começou no dia 
9 de maio, com participação de 
Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, 
e que passou por Porto Alegre 
em junho, com a presença de 
Vanessa da Mata. Sempre com 
casa lotada e grande sucesso.

O objetivo é explorar a plu-
ralidade dos nossos estilos mu-
sicais, apresentando uma came-
rata formada por músicos locais e 
com a participação de um solista 
convidado. No repertório, Carlos 
Prazeres passeia por ícones e 
sucessos da música brasileira, 
levando ao público composições 
de Villa Lobos, Carlos Gomes, 
Edu Lobo, Luiz Gonzaga e Bu-
checha, entre outros.

O maestro carioca, 41, é 
curador artístico e regente titu-
lar da Orquestra Sinfônica da 
Bahia (OSBA), desde 2011. Ele 
é também um dos principais 
convidados da Orquestra Petro-
bras Sinfônica (OPES) no Rio de 
Janeiro, onde foi assistente de 
Isaac Karabtchevsky até 2012. 
Prazeres acredita que música 
clássica é para todos e aposta na 
criatividade de seus espetáculos 
para aproximá-la do público.

Para o Prudential Concerts, 
ele apresenta um repertório de 

música instrumental inovador e 
com grande diversidade estética 
(rítmica, melódica e harmônica). 
Aliado à participação de um 
solista convidado, o projeto 
proporciona uma sonoridade 
contemporânea, fruto de cruza-
mentos e experimentações nos 
planos da composição e impro-
visação. Ritmos e harmonias 
encontrarão novos intérpretes, 
se adequando à l inguagem 
de seu tempo e respeitando 
a magnífica herança musical 
brasileira.

O Prudential Concerts – Acor-
des Brasileiros tem patrocínio da 
Prudential do Brasil, produção da 
Novo Traço Comunicação e rea-
lização do Ministério da Cultura, 
Governo Federal, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura. 

 
Oficinas para músicos locais

O projeto oferece ainda ofi-
cinas ministradas pelo maestro 
Carlos Prazeres a estudantes 
de música das cidades visitadas. 
Em BH, o evento acontecerá no 
próprio dia 31 de agosto, na Sala 
de Ensaio do Cine Theatro Brasil 
Vallourec, das 10 às 13 horas. 
São 40 vagas disponíveis e as 
inscrições podem ser feitas até 
o dia 28 de agosto.

prudential Concerts – Acordes Brasileiros (Belo Horizonte)
Regência: Carlos prazeres
Solista Convidada: Daniela Mercury
Data e horário: 31 de junho, às 20h
Local: Cine Theatro Brasil Vallourec, Av.Amazonas, 315, Centro
Ingressos a partir de R$ 50 disponíveis na bilheteria e
no site www.acordesbrasileiros2.com.br

cantora vai interpretar
alguns de seus sucessos
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Mineirão comemora aniversário
com Festeja Belo Horizonte

Rainha do 
sertanejo,
Marília
Mendonça

D
iv

ul
ga

çã
o/

in
te

rn
et

Em junho de 2015, o jornal Valor Econômico publicou artigo, de autoria de 
Pedro Jucá Maciel, destacando o desperdício de recursos públicos em razão 
da sua má gestão. Em época das “vacas magras”, é fundamental atentarmos 
para o aspecto da gestão onde quer que estejamos: em casa; nas empresas; 
nas entidades sem fins lucrativos e, por que não, também nos órgãos públicos?

A cada dia que passa, independentemente da questão da corrupção que 
incrustou no país, vemos e ouvimos os reclamos dos dirigentes da falta de 
recursos para gerir o município, o Estado e o país. Entretanto, será que não dá 
para se fazer algo diferente? É antiga a frase de que “não se deve continuar 
fazendo as coisas da mesma forma e esperar um resultado diferente”! Será 
que não conseguimos inovar quando se tratar de gerir os recursos públicos?

Ao se falar em gestão, está clara a atuação do administrador, seja ele 
público ou privado. As técnicas de gestão, se bem usadas, dão um melhor 
resultado do que o de se fazer sempre da mesma forma. O avanço da tecno-
logia contribui, e muito, para que os gestores possam efetivamente controlar 
os gastos, de tal forma que a população possa ser mais bem atendida, mesmo 
com os parcos recursos orçamentários.

Se recorrermos ao noticiário, temos vários exemplos de uma quase 
“falência” de Estados (vejam os casos do Rio Grande do Sul e do Rio de Ja-
neiro e também de Minas Gerais), onde o salário de seus servidores não tem 
sido pagos regularmente. O exemplo se dá também em município da região 
metropolitana de Belo Horizonte, no caso, em Nova Lima, onde o prefeito 
declara que a folha de pagamento dos servidores do município está quase 
extrapolando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
que faz com ele divulgue a necessidade até mesmo de dispensar servidores.

No plano federal, temos agora a proposta de um Plano de Demissão 
Voluntária (PDV), no sentido de atrair pelo menos 5 mil servidores federais 
a se desligarem de seus vínculos, visando reduzir o déficit orçamentário da 
União. Não há nada de ilegal ou imoral nesta ação, mas ela é apenas mais 
uma das várias ações que foram criadas tentando fazer com que as contas 
públicas pudessem “fechar”.

Como podemos mudar este cenário? Por que não pensarmos em uma 
gestão baseada em resultados no setor público? A perspectiva de uma gestão 
pública orientada para resultados positivos para a sociedade pode se traduzir 
em uma grande conquista para a sociedade brasileira. O indivíduo, no seu 
cotidiano, deseja soluções imediatas para suas demandas. Deseja que o 
transporte público funcione; que haja atendimento correto e de qualidade nos 
hospitais; que a segurança pública atue no sentido de garantir sua integrida-
de; que as vias públicas (e o trânsito) sejam acessíveis e bem conservadas.

É preciso se preocupar que o Estado, com um todo, estimule a produção, 
o trabalho, a produtividade e a eficiência econômica, em um ambiente razoável 
de equidade e com sustentabilidade. É preciso ter clareza sobre as regras da 
administração pública tornando-as mais efetivas no combate aos problemas 
sociais, em relação à definição do contingente e do perfil do funcionalismo, 
acerca do modelo de gestão de pessoas que deve prevalecer, em termos de 
fatores motivadores e de cobrança dos burocratas (accountability).

Podemos dizer sobre a carência de pessoal qualificado e valorizado para 
diversas funções sociais, como policiais e docentes. Pode-se discutir modelos 
diferentes de gestão de pessoas no setor público, mas é inescapável que se 
dê prioridade às atividades com maior impacto sobre a sociedade.

Obviamente que é preciso ter funcionários qualificados e com bom ren-
dimento no Judiciário, no Ministério Público ou nos Tribunais de Contas, pois 
seus servidores prestam serviços essenciais à democracia e ao combate à 
desigualdade. Todavia, existe um grande descompasso entre esses e o fun-
cionalismo que atua na ponta das principais políticas sociais.

Tais elementos ajudam no diagnóstico do estágio em que se encontra o 
setor público brasileiro em todos os níveis. Neste contexto temos os órgãos 
de controle, sejam os Tribunais de Contas, seja o Ministério Público, onde o 
importante é que os gestores, por meio da qualidade de seus atos, busquem a 
economicidade na alocação dos recursos públicos, utilizando-se de indicadores 
como instrumento tanto para avaliação quanto para orientação administrativa, 
preocupando-se com a racionalidade e o custo de oportunidade para orientar 
decisões na gestão das políticas públicas.

Não estaria aí um bom momento para que os administradores, enquanto 
gestores possam contribuir com a sociedade? Vamos fazer uso destes pro-
fissionais, com o seu conhecimento e competência, em prol de um melhor 
resultado para a sociedade? Fica aí o desafio.

Galinha caipira, torresmo, lombinho, pimenta dedo-de-moça, 
couve são ingredientes típicos da culinária mineira comerciali-
zados no Mercado Central foram a base para a saborosa paella 
mineira feita pelos alunos do Cozinha Inteligente, projeto do 
Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), em parceria 
com o Sesc e Senac. O prato foi produzido durante a aula inau-
gural do Cozinha Escola Mineiraria, que faz parte do programa 
“+ Gastronomia”, do Governo do Estado de Minas Gerais.

A aula foi ministrada pelo chef Edson Puiati, coordenador 
do curso de gastronomia do Centro Universitário Una. Antes de 
iniciar a atividade, ele conduziu os alunos pelos corredores do 
Mercado Central, um dos principais cartões postais do Estado 
e um dos melhores do mundo.

Durante a visita, os alunos conheceram a variedade de 
produtos da gastronomia mineira que são comercializados no 
local. “O mercado é isso, é o encontro de cheiros e sabores e 
de chefs”, definiu Puiati.

A paella foi feita com todos os ingredientes encontrados 
no Mercado Central. O charme ficou por conta da execução: 
“Usamos os temperos tradicionais, como açafrão e páprica, mas 
adotamos outros como o nosso quiabo, por exemplo. O legal é 
que foi um prato feito a várias mãos”, resumiu o chef.  

Rogério José Lima, aluno do projeto do Servas, acompanhou 
todos os detalhes da preparação do prato ao lado de Puiati e 
elogiou a estrutura da cozinha. “É maravilhosa, bem compacta, 
mas com grande variedade de equipamentos.”

O Cozinha Inteligente faz parte do “+ Gastronomia”, espe-
cialmente, na atuação junto às iniciativas de gastronomia social. 
O Servas integra o grupo gestor do programa do governo. A 
presidente do Servas, Carolina Pimentel, considerou a aula 
inaugural uma oportunidade para os alunos do projeto. “Em 
2015, apostamos na gastronomia como forma de cidadania e 
geração de emprego e renda, a partir do momento que ofere-
cemos o curso com um diferencial para alunos em situação de 
vulnerabilidade social. Nesta aula, eles deram mais um passo 
para a qualificação”. 

Presente na abertura da aula inaugural, o secretário de 
Estado de Turismo, Ricardo Faria, destacou a importância da 
iniciativa. “O nosso mercado já é uma grife, lugar por onde 
passam turistas de vários lugares do mundo e uma referência 
gastronômica”.

As experiências gastronômicas do espaço, patrocinado 
pela Codemig, serão compartilhadas com o público em geral. 
“Serão ministradas aulas gratuitas. Os interessados devem se 
inscrever presencialmente ou pelo telefone. A programação será 
divulgada em 10 dias”, contou o presidente da Associação do 
Mercado Central, Geraldo Campos.

AdministrAdOr, cOntAdOr, Vice- Presidente dO cOnselHO 
reGiOnAl de AdministrAÇÃO de minAs GerAis (crA-mG)

nourivaL reSende

setor Público - má Gestão ou oportunidade?

alunos do Servas inauguram 
cozinha escola mineiraria

Alunos fizeram galinha caipira, torresmo,
lombinho, pimenta dedo-de-moça

Os
m

ar
 F

re
ir

e

Aplicativos que podem te ajudar com a língua:

• Aprendi com o Papai
• Quiz de Português
• Manual de Redação
• Dicionário Priberam

estude!

http://www.nenety.com.br/
http://www.acordesbrasileiros2.com.br/
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mG

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

No dia 10, o Ministério da Cultura 
(MinC) promoveu o terceiro encontro 
do “Ciclo de Ativações de Regionais 
das Praças CEUs”, no Centro de 

Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir 
Romualdo de Oliveira” (CEU/Zona Norte) em 
Juiz de Fora. A solenidade de abertura contou 
com a participação do prefeito Bruno Siqueira 
(PMDB), do superintendente da Funalfa Rô-
mulo Veiga, além da presença do diretor do 
Departamento de Obras e Gestão de Equipa-
mentos Culturais, Paulo Cid, da representante 
do Ministério do Desenvolvimento Social, 
Fabiane Macedo, e do ex-superintendente da 
Funalfa, Toninho Dutra.

O prefeito agradeceu a presença dos 
representantes de 19 municípios de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro e ressaltou que o 
encontro visa apoiar as equipes técnicas das 

prefeituras na condução da mobilização social, 
da ocupação, da gestão e da infraestrutura nas 
cidades que possuem o equipamento urbano: 
“O CEU é uma das obras mais importantes 
para a história da Zona Norte. Nele, temos 
diversas ações que contemplam a arte, o es-
porte, a saúde e a cultura de maneira geral, e 
nós podemos fazer com que seu modelo seja 
replicado, aos poucos, em outras regiões da 
cidade”.

Inaugurado em 2015, o local conta, atu-
almente, com 13 oficinas gratuitas oferecidas 
à população, atendendo cerca de 1.100 
crianças, jovens e adultos. Rômulo Veiga 
destacou os números positivos nestes 2 anos 
de funcionamento. “Temos 1.900 pessoas em 
lista de espera para as oficinas. A média de 
empréstimos mensais de quadras esportivas 
é de 400, e a frequência semanal nas insta-

lações é de 5 mil pessoas, de todas as faixas 
etárias. Precisamos levar o modelo para 
outros locais e conectar a comunidade com 
a prefeitura, para gerar eficiência no gasto 
público”, avaliou.

sobre o encontro 
Desde 2011, o MinC realiza seminários 

para familiarizar os gestores com os temas 
abordados nas oficinas de mobilização social, 
buscando auxiliar nos processos de prestação 
de contas e na formação do Grupo Gestor 
Tripartite, entre outras demandas. O evento 
também visa a estimular a criação de uma rede 
de gestores e comunidades para intercâmbio 
de experiências e debate sobre os desafios 
encontrados na gestão compartilhada, no uso 
e na ocupação dos equipamentos.

itabirito recebe mostra coletiva 
em prol do patrimônio histórico

Até o dia 31 de agosto, o Salão dos Ferroviários, no Com-
plexo Turístico da Estação, receberá a mostra coletiva Da arte 
urbana às galerias. Realizada pelo Instituto Yara Tupynambá, 
em parceria com a paróquia de São Sebastião e apoio da Pre-
feitura de Itabirito, a exposição visa arrecadar recursos para 
as obras de restauração de três igrejas dos distritos de Acuruí 
e São Gonçalo do Monte.

“É um conjunto de forças em prol da restauração das igrejas 
de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário, em 
Acuruí, e da capela de São Gonçalo do Monte”, explicou o diretor 
municipal de Cultura, José Carlos Oliveira. “A atividade integra a 6ª 
Jornada Mineira do Patrimônio Cultural de Minas Gerais e já conta 
pontos para os relatórios do ICMS cultural”, completou.

Fazendo jus ao título, a exposição reúne produções de seis artis-
tas - Ataide Miranda, Gud, Hely Costa, John, Nilo Zack e Scalabrini 
Kaos - e associa o grafite a um novo ambiente cultural, democrati-
zando a arte. “A gente quis trazer para as galerias artistas que, de 
certa forma, fazem uma arte de rua e raramente estão nesse olhar”, 
revelou o diretor-presidente do Instituto, José Theobaldo Júnior.

um sonho antigo
Ao longo da mostra, os visitantes terão a oportunidade de 

adquirir gravuras das obras e lembranças, contribuindo para a pre-
servação das três igrejas. “O evento tem dupla finalidade. Primeiro, 
é cultural, uma oportunidade de visitar a mostra. O outro aspecto é 
chamar a atenção para o patrimônio de Itabirito. Aqui, a arte está a 
serviço da arte”, exaltou o pároco da paróquia de São Sebastião, 
Edmar José da Silva.

Para o público dos distritos, o avanço da restauração marca 
a concretização de um desejo antigo. “Comecei a mobilização há 
muito tempo. Meu pai tem 90 anos, e contei para ele: ‘nosso sonho 
está se realizando’. É uma conquista”, afirmou a ex-presidente da 
Associação Comunitária de Acuruí, Sirlei Pena. “É uma iniciativa 
muito importante. Faço questão de contribuir”, emendou o empre-
sário Odilon de Lima.

Presente na abertura, a premiada artista plástica montes-cla-
rense Yara Tupynambá ressaltou os bastidores do processo, que 
tem contado com participação fundamental da comunidade local, 
por meio dos alunos do curso de oficial da construção civil. “Quan-
do o Instituto foi criado, imaginei que a contribuição social que eu 
poderia dar era exatamente preparar para o trabalho”, comemorou. 

Prefeito de coronel Fabriciano
cobra investimentos do dnit

O prefeito de Coronel Fabri-
ciano, Marcos Vinicius Bizarro 
(PSDB), cumpriu uma agenda 
extensa em Brasília em busca de 
recursos e parcerias para o muni-
cípio. Ele se reuniu com o diretor 
geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit), Valter Casimiro. A au-
diência, viabilizada pelo deputado 
federal Domingos Sávio (PSDB), 
teve a participação do presidente 
da Câmara de vereadores, Leandro 
Xingó, Xingozinho (PSD). 

O chefe do executivo fabricia-
nense cobrou informações sobre o 
andamento do processo de licita-
ção das obras da ponte sobre o Rio 
Piracicaba, que liga Fabriciano a 
Timóteo, e a recuperação do viadu-
to na Avenida Tancredo de Almeida 
Neves com Magalhães Pinto.

Em julho, o superintendente 
Regional do Dnit em Minas, Fa-
biano Cunha, participou de uma 
audiência pública sobre a ponte em 
Coronel Fabriciano e informou que 
iria solicitar para o órgão estadual 
a delegação de responsabilidade 
sobre a execução do projeto e a 
licitação da obra, que estavam sob 
comando da entidade. 

A promessa de Fabiano Cunha 
é que daria uma solução definitiva 
para a obra em 90 dias, após 
receber a delegação de respon-

sabilidade. Na audiência em Bra-
sília, Walter Casimiro informou ao 
prefeito que já delegou a obra ao 
Dnit Minas.

Sobre o viaduto, a reivindica-
ção do prefeito é de que o Dnit 
contrate a realização de um projeto 
para o local. O viaduto já sofreu 
vários danos nos últimos anos em 
virtude dos erros de motoristas 
de veículos de cargas, que não 
calculam a altura exata e ficam 
agarrados no viaduto. Há ainda um 
estreitamento de pista na Avenida 
Magalhães Pinto, que provoca 
engarrafamentos e acidentes no 
local. A prefeitura apresentou um 
laudo dos danos sofridos pelo 
viaduto, os riscos e a necessidade 
de interferências no local. 

Marcos, Xingozinho e Domin-
gos Sávio estiveram também com 
o ministro, Blairo Maggi. Em pauta, 
a agricultura familiar em Cocais. A 
única área rural de Coronel Fabri-
ciano merece atenção especial da 
atual gestão, que vê potencial na 
produção agrícola das pequenas 
propriedades. O plantio de hortali-
ças para fornecimento  às escolas 
municipais é uma das metas da 
administração. O prefeito pediu 
ao ministro apoio na realização 
dos projetos inscritos no Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf).

Presidente da câmara, leandro Xingó; diretor do dnit, Valter casimiro; prefeito marcos Vinicius e deputado domingos sávio

Praça CEU de Juiz de Fora é
referência na região Sudeste

Bruno siqueira: “essa é uma das obras mais importantes para a história da Zona norte”
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natália macedo

Dois dias especialmente dedi-
cados à qualificação profissional. 
Nos dias 23 e 24 de agosto o 
Senac em Itabira (Praça Acrísio 
Alvarenga, 07, Centro) realiza um 
evento direcionado a quem está em 
busca de recolocação profissional. 
O Senac Mercado & Emprego 
será marcado por uma extensa 
programação gratuita de palestras 
e oficinas para preparar quem 
precisa se qualificar e procura uma 
oportunidade no mercado.

Cerca de mil pessoas são 
esperadas no evento, que contará 

com a presença de empresas e 
instituições parceiras do Senac. 
Além de se capacitarem, por meio 
das atividades oferecidas, os parti-
cipantes também poderão atualizar 
seu currículo e se candidatarem a 
vagas de emprego anunciadas no 
portal do Rede de Carreiras.

As inscrições para as oficinas 
e palestras já estão abertas e 
podem ser feitas no local. No dia 
24 de agosto, as vagas estão con-
dicionadas à lotação do espaço. 
Confira, abaixo, a programação 
completa.

O Ministério Público tem 
realizado um trabalho 
hercúleo nas investi-
gações e denúncias 

da Operação Lava Jato, de 
forma eficiente, demonstran-
do diversas denúncias que 
culminou na condenação 
penal de pessoas do alto es-
calão empresarial e político 
envolvidas no esquema de 
corrupção. Empresários, po-
líticos e lobistas estão atrás 
das grades, o ex-presidente 
Lula (PT) foi denunciado em 
seis processos diferentes, 
sendo já condenado em pri-
meira instância a mais de 9 
anos de prisão.

Tudo isso fruto de inves-
tigações da Polícia Federal, 
Ministério Púbico e do próprio 
Poder Judiciário, com uma 
atuação austera e célere 
nos processos sob seu crivo. 
Evidente que isto somente foi 
possível em razão do instituto 
da colaboração premiada.

Como quase todo o cida-
dão, aplaudo o trabalho que 
está sendo realizado pelas 
instituições democráticas 
do país, apesar de, pesso-
almente, ter algumas críticas 
quanto ao excesso de prisão 
preventiva. Não se pode in-
verter a ordem processual: 
prende, apura e depois con-
dena. Há pouco mais de um 

mês, com base na delação 
premiada dos sócios da JBS, 
o procurador-geral de Justi-
ça investigou o presidente 
da República, com provas 
altamente questionáveis, 
gravações ambientais, sem 
a devida autorização judicial, 
da maior autoridade do país.

Fato é que este proce-
dimento serviu como base 
para denúncia, que fora re-
chaçada pela Câmara dos 
Deputados Federais, em vo-
tação histórica, que mobilizou 
pessoas, jornais e emissoras 
de televisão, afinal era a pri-
meira vez que um presidente 
da República estava sendo 
acusado de crime comum no 
exercício de seu mandato. 
Aliado à crise econômica, a 
crise política vivenciada se 
agravou, gerando dúvidas 
quanto o poder de governa-
bilidade do presidente.

Ultrapassado a votação 
da Câmara, com a poeira 
tentando baixar, o douto 
procurador, em entrevistas, 
firmou que irá oferecer nova 
denúncia com base na mes-
ma colaboração premiada. 
O Brasil necessita de uma 
estabilização política para 
discutir as reformas apresen-
tadas, o fatiamento de de-
núncias contra o presidente 
não parece ser o meio mais 

adequado. Se há investiga-
ções em curso como dito pelo 
próprio procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, em 
uma palestra em Washington 
(existem investigações em cur-
so e uma está mais adiantada 
que a outra e se até o dia 15 
de setembro, último dia útil do 
meu mandato, eu obtiver esse 
quadro definido, eu não posso 
deixar de fazer isso...), a meu 
ver, deveria ter aguardado 
para fazer de uma só vez.

Tais fatos levaram a defe-
sa de Michel Temer (PMDB), 
pedir a suspeição de Janot, 
requerendo ao M. Fachin que 
o afaste do inquérito que in-
vestiga o Presidente; “Parece 
pouco interessar ao procurador 
se o alvo a ser atingido, além 
da pessoa física de Temer, é 
a instituição Presidência da 
República; as instituições repu-
blicanas; a sociedade brasileira 
ou a Nação. O fundamental é 
dar continuidade à sua sanha 
de arqueiro contumaz”.

O oferecimento de várias 
denúncias em pequeno lapso 
temporal, além de enfraque-
cer a peça acusatória, deixa 
transparecer, mesmo que não 
seja verdade, uma persegui-
ção a autoridade maior da 
nação e a despreocupação 
com a desejada estabilidade 
política.

AdVOGAdO e eX-JuiZ dO triBunAl
reGiOnAl eleitOrAl de minAs GerAis (tre-mG)

BAdy curi netO

A suspeição de Janot

Senac realiza evento
direcionado a pessoas que

buscam recolocação profissional

23 de agosto
• 8h30 às 10h  

Oficina: Elaboração de Currículo - Laboratórios de informática
(salas 105 e 207)
• 10h30 às 12h  

Oficina: Rede de Carreiras - Laboratórios de informática
(salas 105 e 207)
• 13h30 às 15h 

Oficina: Imagem Pessoal - Como se apresentar em uma
entrevista de emprego (sala 208)
• 13h30 às 15h  

Oficina: Elaboração de Currículo - Laboratórios de informática
(salas 105 e 207)
• 15h30 às 17h  

Oficina: Rede de Carreiras - Laboratórios de informática
(salas 105 e 207)
• 17h30 às 19h 

Oficina: Imagem Pessoal - Como se apresentar em uma
entrevista de emprego (sala 208)
• 19h às 20h
palestra: Consegui minha vaga no mercado e agora?

24 de agosto
• 8h30 às 12h  

Disponibilização de vagas de emprego por empresas
parceiras e rede de carreiras
• 08h30 às 12h e 14h às 17h
Oficina: Avaliação de Perfil

Programação 
Senac em Itabira

Praça Acrísio Alvarenga, 7 – Centro

atividades gratuitas

Flores, listras e animal print serão
tendências da próxima temporada

O mundo da moda gira um pouco 
mais rápido que o normal. Um exem-
plo é: o que está chegando agora 
nas vitrines foi apresentado aos 
lojistas há 4 meses. Dzenk desfilou 
sua coleção de Primavera/Verão na 
edição do Minas Trend Preview, que 
aconteceu em abril.

influência
Atualmente, a internet tem ganhado cada vez mais 

força. Nas redes sociais é comum as pessoas seguirem 
alguma digital influencer. Hoje, elas são responsáveis por 
popularizar o que é mostrado pelos estilistas nas passare-
las. A digital influencer, Layla Monteiro, já está se prepa-
rando para a temporada. Ela gerencia um dos principais 
blogs de moda do país. Além disso, administra uma conta 
no Instagram seguida por mais de 500 mil pessoas. 

Layla conta que faz muita pesquisa para trazer as no-
vidades aos seus seguidores. “Temos acesso a tudo por 
meio da internet, então estou sempre conectada. Fico de 
olho em tudo que está acontecendo no mundo da moda, 
nos desfiles, street style. As inspirações vêm das semanas 
de moda e eventos que participo”.

Ela acrescenta que segue a moda, mas busca imprimir 
sua marca nos looks. “Sou fiel ao meu estilo e uso o que 
me faz bem. Amo quando meus seguidores se identificam 
com minha roupa, porém a minha principal preocupação 
é me sentir bem. Sempre que posto uma produção dentro 
de uma tendência específica, tenho o retorno das leitoras 
querendo saber de onde são as peças e como encontrá-las”.

Layla diz que algumas tendências chegarão junto com 
a temporada. “A estampa xadrez vichy promete conquistar 
as mulheres, inclusive eu. Adoro o lado vintage da padro-
nagem, mas, ao mesmo tempo, os estilistas estão fazendo 
uma releitura moderna e utilizando-a de forma inusitada. 
Além disso, o rosa promete ser a cor do verão, tanto o pink, 
quanto o millennial. O decote ombro a ombro também está 
em alta há algumas temporadas e continua”.

Aos amantes do calor, uma boa 
notícia: o inverno está indo embora 
e junto com ele as baixas tempe-
raturas. A primavera se aproxima 
e os termômetros já começaram 

a subir. Por isso, chegou à hora de trocar as 
blusas pesadas por tecidos leves e roupas 
frescas. A sobriedade do frio dá lugar ao colo-
rido da temporada das flores e essa mudança 
traz inúmeras tendências da moda.

O estilista Victor Dzenk, dono da marca de 
mesmo nome, adianta um pouco das novida-
des que estão por vir. “Será uma temporada de 
muitas estampas: teremos flores em diferentes 
tamanhos e formas geométricas formando um 
mix de estampas; as listras vão passar pela 
navy até as criadas com recortes de tecidos; 
o animal print, que é tradicional, mas que vem 
um pouco mais camuflado e, por fim, o branco, 
que reina há várias temporadas”.

Ele acrescenta que essas são estampas 
clássicas. “As padronagens são reeditadas 
de estação a estação e voltam repaginadas. 
Recordo-me que o meu primeiro desfile foi 
todo listrado, por exemplo, e isso foi em 1998. 
As listras perduraram desde então e ainda 
são fortes tendências entre uma temporada 
e outra. Agora, inclusive, estão sendo usadas 
na alfaiataria e nas camisas. O animal print e 
floral também seguem essa linha”.

Dzenk destaca ainda duas cores que terão 
força: “o índigo blue - azul escuro e o verde 
pistache. Todas as marcas estão procurando 
adicioná-las em suas coleções. Mas, de um 
modo geral, teremos um mix grande de ten-
dências e nessa hora caberá o equilíbrio do 
consumidor em saber o que combina com o 
seu estilo”.

Você sabia?

layla monteiro aposta na
estampa vichy para

a próxima temporada

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

 estilista 
victor dzenk 

comenta 
principais 
novidades 
da moda

JE
di

to
ri

al



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de agosto de 2017

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.

Bye, bye Brasil. Se você pudesse escolher, continuaria 
a morar no Brasil ou se mudaria daqui? O Instituto Paraná 
Pesquisas fez essa pergunta para 2.468 brasileiros entre 
terça e sexta-feira da semana passada. E foi constatado 
que um terço já se imagina em outro país. 34,6% disseram 
que morariam no exterior, enquanto 62,8% não desistiriam 
do Brasil (2,6% não opinaram). (Fonte: O Globo)

Reforma política na moda. O debate sobre a Reforma 
Política ganhou força nas redes. De uma média semanal 
de 3,5 mil menções, no Twitter, sobre o tema, em julho, o 
assunto chegou a mais de 41 mil, na semana passada, a 
maioria citando o polêmico “distritão”. Nesse período, a 
reforma superou, segundo a FGV/DAPP, as da Previdência 
(7,6 mil menções) e trabalhista (14 mil). (Fonte: O Globo)

Nova rota do tráfico eleva em 45% as prisões de 
brasileiros na áfrica. Em consequência de novas rotas 
do narcotráfico, o número de brasileiros presos na África 
e na Oceania vem crescendo nos últimos anos. Nos dois 
continentes, mais de 90% dos brasileiros presos foram 
usados como “mulas” do tráfico internacional de drogas. 
Na América do Norte, principalmente, nos Estados Unidos 
houve um crescimento das prisões, mas lá menos de 1% 
foi por esse motivo. Dados do Ministério das Relações 
Exteriores mostram que, em 2016, havia 2.999 brasileiros 
presos no exterior, 732 (ou 24,4%) deles por envolvimen-
to com o tráfico de entorpecentes. Entre 2015 e 2016, o 
número cresceu 9,8%. (Fonte: O Globo)

David Nasser, o repórter. Compositor de sucessos 
como “Canta Brasil” (com Alcyr Pires Vermelho), gravada, 
entre outros, por Gal Costa, o jornalista e compositor David 
Nasser (1917-1980) será tema de um documentário da 
Bang Filmes, em co-produção com Globo Filmes e Globo 
News. O resultado poderá ser conferido nos cinemas em 
2018. Nasser foi o repórter mais famoso e polêmico do seu 
tempo. (Fonte: O Globo)

c A n A l   A B e r t O

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

neGOciAÇÃO de díVidAs

nOVA APOstA PArA crescer

Negociar com consumidores que ainda 
não estão inadimplentes, mas que tem alto 
índice de endividamento e dar atendimento 
especial para casos em que o cliente tiver 
a capacidade de pagamento reduzida 
devido a situações como desemprego, 
morte, doença grave ou divórcio. Essas 
são algumas das normas para tratamento 
e negociação de dívidas aprovadas pelo 
Conselho de Autorregulamentação da Fe-
deração Brasileira de Bancos (Febraban). 
As regras foram publicadas por bancos 
signatários – entre os quais estão os cincos 
maiores do país: Itaú, Bradesco, Banco do 
Brasil, Santander e Caixa – terão 180 dias 
para se adaptar. Num contexto de cerca de 
60 milhões de brasileiros inadimplentes, 
segundo dados do SPC Brasil, “a meta 
é resolver questões ligadas ao endivida-
mento antes que cheguem às entidades 
de defesa do consumidor e à Justiça”, diz 
o diretor de Autorregulação da Febraban, 
Amaury Oliva. (Fonte: O Globo)

O aumento do mercado de compra 
e venda de milhas e o elevado volume 
de pontos que expiram a cada ano levou 
as companhias aéreas a criar ambientes 
próprios de negociação de milhagem ou 
pontuação. O mais recente movimento 
neste sentido são os chamados clubes 
de milhas, em que os clientes acumulam 
pontos mediante pagamento de mensali-
dade, além de outros benefícios. Entre os 
quatro grandes programas de fidelidade das 
companhias aéreas brasileiras, apenas o 
Amigo, da Avianca, não oferece o produto. 
O pioneiro nessa iniciativa foi o Smiles, 
da Gol, que criou seu clube em 2013. O 
usurário pode escolher entre quatro planos, 
com mensalidades de R$ 42 a R$ 299, que 
permitem acumular de mil a 10 mil milhas 
por mês. No clube Multiplus, da Latam, o 
número de pontos acumulados variam de 
500 a 5 mil, com mensalidades a partir de 
R$ 26,90. E o usuário ganha pontos extras 
a cada 4 meses. Já no Tudo Azul, da Azul, 
acumulam-se de mil a 10 mil pontos com pa-
gamentos mensais de R$ 30 a R$ 275, com 
bonificações específicas. (Fonte: O Globo)

dívida da Prefeitura de Betim
com Andrade Gutierrez é debatida

Um dos temas mais polêmicos do 
atual momento político-econômico de 
Betim foi objeto de acalorado debate 
em audiência pública da Câmara 
Municipal: a suposta dívida de R$ 
500 milhões que a prefeitura teria 
com a construtora Andrade Gutierrez 
por obras realizadas nas décadas de 
1970/1980. O evento, solicitado pelo 
vereador Luiz Conexão (PDT), acon-
teceu no Plenário Carino Saraivo, e 
lotou as galerias do Poder Legislativo.

A Prefeitura de Betim entrou na 
Justiça para sustar o pagamento 
de dois precatórios (382 e 390), 
que juntos atingem meio bilhão de 
reais, em favor da empreiteira. O 
procurador-geral do município e 
secretário municipal de Governo, 
Bruno Cypriano, disse sentir-se feliz 
com a manifestação popular de apoio 
à iniciativa de não pagamento dessa 
dívida.

As alegações principais da pre-
feitura dizem respeito ao termo de 
encerramento das obras assinado 
em 8 de novembro de 1982 pelo 
ex-prefeito Osvaldo Franco. Cypria-
no alega que essa ata foi feita de 
maneira ilegal, pois faltam inúmeros 
documentos para sustentá-la. Outra 
reclamação recai sobre a falta de 
comprovação de que as obras te-
riam sido efetivamente realizadas. 
Em 10 de outubro de 1992 o então 
prefeito Ivair Nogueira assinou um 
documento reconhecendo a dívida 
com a construtora, ato que é contes-
tado pelo procurador-geral já que o 
mesmo carece de análises técnicas 
mais apuradas. O Poder Executivo 
argumenta também que a dívida 
estaria prescrita há tempos. 

Para reforçar sua argumentação, 
a prefeitura lembra que as hipotéticas 
obras feitas em Betim pela Andrade 
Gutierrez entre 1979 e 1983 estavam 
no contexto do Projeto Cura, do Go-
verno Federal, e foram integralmente 
quitadas pela Caixa Econômica 
Federal (CEF).

 
Débito real ou fictício? 

O deputado estadual Ivair No-
gueira (PMDB) usou a tribuna para 
defender-se das acusações de que 
teria reconhecido uma dívida inexis-

tente. Segundo ele, tratou-se apenas 
de um mero documento administrati-
vo. Ivair afirmou que a dívida existia 
e para reforçar sua argumentação 
frisou que o ex-prefeito Newton Ama-
ral Franco chegou a pagar algumas 
parcelas da mesma. O palarmentar 
contou que na época solicitou um 
parecer sobre a dívida ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais 
e este, por unanimidade, atestou a 
existência da dívida.

O prefeito Vittorio Medioli (PHS) 
discursou e de modo enfático se 
negou a reconhecer a legalidade da 
dívida, dizendo não aceitar pagá-la. 
“Em 2017, são R$ 94 milhões para a 
Andrade Gutierrez e Betim não tem 
esse recurso. O povo seria estupra-
do, principalmente, os mais pobres. 
A prefeitura ficaria sem dinheiro para 
atender a saúde e a educação, entre 
outras áreas importantes”, falou o 
prefeito, conclamando a construtora 
a retirar a dívida para evitar ações 
penais.

Mediol i  expl icou que esse 
caso será investigado pela Polícia 
Federal e que crimes de corrupção 
não prescrevem. “Não tenho medo 
de assombração e vamos fundo 
nessa luta para evitar o prejuízo 
de R$ 500 milhões ao nosso povo”, 
garantiu.

O prefeito fez uma rápida retros-
pectiva histórica do Brasil na época 
da ditatura militar (1964-1985) e 
revelou que a Caixa Econômica Fe-
deral perdeu todos os seus arquivos 
nesse período, o que impossibilita a 
comprovação de que as obras em 
tese feitas pela Andrade Gutierrez 
foram totalmente quitadas no bojo 
do Projeto Cura. Levantando os fa-
tos recentes ocorridos na Operação 
Lava Jato e que atingem em cheio 
a construtora, Medioli afirmou que a 
Andrade Gutierrez é uma associação 
criminosa e não uma empresa.

O deputado estadual Geraldo 
Pimenta (PCdoB) defendeu o debate 
acerca do pagamento da dívida para 
apurar possíveis irregularidades. Pi-
menta apresentou um requerimento à 
Assembleia Legislativa com o intuito 
de aprofundar essa discussão no 
âmbito do Estado.

Os vereadores manifestaram 
sua solidariedade à atual adminis-
tração na briga jurídica para não 
pagar os R$ 500 milhões à constru-
tora. Luiz Conexão, autor do reque-
rimento que viabilizou a audiência 
pública, ressaltou que não se pode 
pagar dívidas com a fome do povo 
e que é preciso apurar a origem e a 
extensão do débito com a Andrade 
Gutierrez.

Prefeito Vittorio medioli se negou a reconhecer a legalidade do débito
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Nova Lima vai realizar Roda de
Conversa da Diversidade Sexual

No dia 26 de agosto, aconte-
ce mais uma edição da “Roda de 
Conversa da Diversidade”, que terá 
como tema central “Transexualidade: 
(re) conhecer e respeitar”. Também 
falaremos sobre o preparo e a inde-
pendência financeira das pessoas 
LGBT’s.

Na primeira etapa do evento 
estará presente o transexual Lucca 
Najar, em um bate-papo aberto e 
descontraído com o público sobre 
o processo de transexualização, 
entendimento e compreensão. Lucca 
é mineiro, youtuber e reconhecido 
nacionalmente no cenário LGBT. Re-
centemente, teve participação junto 
à autora Glória Perez no desenvol-
vimento da personagem transexual 
na novela “A Força do Querer”, da 

Rede Globo, além da divulgação dos 
vídeos do seu canal pela telenovela.

A segunda etapa vai consistir 
em uma apresentação voltada para 
a educação financeira do público 
LGBT, com fins a instruir essas pes-
soas ao preparo e a independência 
financeira em um cenário de adver-
sidades. A parceria foi desenvolvida 
junto ao projeto “Descascando Aba-
caxi: educação financeira também é 
coisa pra LGBT”.

O objetivo do encontro é fomentar 
a discussão das pautas e temas LGBT 
na sociedade, conceber maior repre-
sentatividade e visibilidade ao público 
trans, preparar as pessoas para os 
desafios da vida, além de proporcionar 
maior visibilidade do governo munici-
pal frente às demandas sociais.

transexual Lucca najar
participa do bate-papo
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A empresa mineira solutions Gestão de seguros, criada
em 2001 pelo então diretor-presidente sérgio Frade,

está em ascensão mesmo em meio a crise

COLECIONADOR DE TÍTULOS
O lutador fai-

xa preta e mestre 
de artes marciais 
Paulo Peposo, sa-
grou-se campeão 
em sua categoria 
(peso pesadíssi-
mo) da Copa Inter-
clube de Jiu-Jitsu, 
realizada no dia 30 
de julho, no ginásio 
Divino Braga, em 
Betim. 

O evento con-
tou com a parti-
cipação de 1.200 
atletas de Minas 
Gerais e de outros 
Estados brasilei-
ros, além de luta-
dores da França, 
Estados Unidos, 
Argentina, Portugal e Japão. Peposo já se tornou um 
colecionador de títulos, entre eles o octa Campeonato 
Brasileiro CBJJ, hepta mundial IBJJF e o Brasileiro de 
Luta de Braço. Ele também é líder da equipe Peposo 
Fight Team e professor referência da Academia de 
Polícia Civil.

Paulo Peposo
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WanderLey Paiva

o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

loraynne Araujo

Após a aposentadoria do grande ídolo Gus-
tavo Kuerten, conhecido popularmente como 
Guga, os brasileiros estavam órfãos de ter um 
grande nome no cenário do tênis mundial. Esse 
espaço, agora, é ocupado por Marcelo Melo, 
belo-horizontino que, após conquistar o título de 
Wimbledon ao lado polonês Lukasz Kubot, ocupa 
o primeiro lugar no ranking individual de duplas.

Essa é a segunda vez que o mineiro fica na 
parte mais alta da ATP: em 2015 e 2016, ele ficou 
por 26 semanas como primeiro do mundo. Além 
disso, ele possui vários títulos em dupla masculina 
que comprovam o quanto a sua carreira é promis-
sora: Roland-Garros e Wimbledon, em 2015 e em 
2017, respectivamente, os 7 títulos de duplas em 
Masters 1000, e o vice-campeonato no ATP World 
Tour Finals, em 2014. Já nas duplas mistas, foi 
vice-campeão no Torneio de Roland-Garros em 
2009, com a norte-americana Vania King. 

Qual a importância de um brasileiro ser 
novamente o número 1 do ranking da 
AtP? e qual o valor do seu título para a 
divulgação do esporte no país?

São conquistas que colocam o tênis 
brasileiro em evidência e podem contribuir 

para a divulgação do esporte e para o futuro 
da modalidade no país. Um título em um 
torneio, com toda a tradição e destaque de 
Wimbledon, é sempre importante, especial-
mente, para os juvenis e para quem está 
começando, pois eles podem enxergar um 
futuro, saber que podem chegar lá e buscar 
seus caminhos.

O que um jogo de duplas mais demanda 
do tenista? 

O jogo de duplas exige um entrosamento 
entre os parceiros, um conjunto que traz resul-
tados e diferencia a atuação na quadra. Um 
entendimento que vem passo a passo, cada um 
percebendo a forma do outro jogar, dando o seu 
melhor, conversando a cada jogo e definindo 
estratégias para as vitórias. 

Qual foi o título que você ganhou e que 
mais marcou a sua vida? 

Meu grande sonho sempre foi vencer em 
Wimbledon. Consegui, agora, torná-lo realidade. 
Um momento inesquecível, muito marcante e 
especial.  Mas, outras duas conquistas também 
marcam a minha carreira: ser número 1 do 
mundo – posição que ocupei em 2015/2016 e 
que retomei agora em Londres – e o título do 

meu primeiro Grand Slam, em Roland Garros, 
na França, em 2015.

Você se sente ídolo dos brasileiros? 

Acho que os resultados acabam levando 
para o caminho de ser uma referência para 
quem gosta de tênis, está começando e acaba 
trazendo mais adeptos ao tênis. Poder ser 
exemplo para uma criança é muito especial 
e gratificante. Desde a conquista do título 
em Wimbledon, sou mais reconhecido pelas 
pessoas. Foi assim no avião, quando bateram 
palmas para mim, na imigração, ruas, em en-
trevistas coletivas que fiz em São Paulo e Belo 
Horizonte, quando atendi dezenas de fãs, que 
pediram autógrafos e para tirar fotos. Fico feliz 
por tudo isso. 

 
Qual o seu maior ídolo? 

Meu ídolo no esporte sempre foi o Ronaldo 
Fenômeno, desde pequeno, quando ele ainda 
jogava no Cruzeiro, que é meu time. Entre os 
tenistas, considero Roger Federer a referência, 
o grande nome atual, com quem pude com-
partilhar grandes momentos nesta edição do 
torneio de Wimbledon, no dia a dia e, também, 
no Jantar de Gala.

Alunos e professores de Atividades Coletivas do Minas 
Tênis Clube tiveram mais um motivo para suar a camisa. 
No último dia 11, professores do clube acompanhados de 
colegas das principais academias de Belo Horizonte, parti-
ciparam de uma aula de capacitação em spinning, com os 
masters professores internacionais de ciclismo indoor, João 
Soares (Portugal) e Oscar Diéz Maza (Espanha), no Salão 
de Festas do CF6, do Minas I. 

O encontro foi resultado de uma parceria da Persona Up 
Business Solution, agência responsável pelo “Pedalando no 
Topo” – maior evento de ciclismo indoor, realizado ao ar livre 
do Brasil – com o Minas. Pouco antes, das 7h às 9h, foi a 
vez de 30 associados pedalarem com os professores na aula 
preparatória para o “Pedalando no Topo”, evento realizado no 
último dia 12, no condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses.

Essa foi a primeira vez que professores e alunos das 
Academias do Minas/Atividades Coletivas participaram do 
“Pedalando no Topo”. O evento tem como proposta des-
pertar o interesse pelo ciclismo indoor, promover a saúde, 
o bem-estar, além de ultrapassar as fronteiras das salas 
das academias, a partir de uma experiência ao ar livre. No 
“Pedalando no Topo”, saem as paredes e o ar-condicionado 
e aparecem a brisa, o pôr do sol e a bela vista para a Lagoa 
dos Ingleses. Este ano, o evento completou sua 13ª edição.

O segundo turno de nosso 
campeonato brasileiro já 
começou. O Corinthians se-
gue disparado na liderança 

e, atualmente, somente o Grêmio 
oferece algum risco para equipe 
do Parque São Jorge. Disputas 
acirradas por vagas na Libertadores 
da América, Copa Sulamericana e 
contra o temido rebaixamento. Os 
nervos estão à flor da pele. Jogado-
res, comissões técnicas, dirigentes 
e torcedores vivem expectativas 
e emoções variadas. Afinal, todos 
querem a vitória a qualquer custo. 
E quando as coisas não saem con-
forme o planejado e hora de achar 
um culpado. E para não perder 
o costume, a arbitragem é quase 
sempre apontada como a grande 
responsável pelo insucesso das 
equipes. Essa questão é recorrente 
em nosso futebol. Ninguém quer 
assumir sua própria incompetência. 
Todos os anos a mesma choradeira 
se repete. E o árbitro responsável 
por conduzir o espetáculo se en-
contra entre a cruz e a espada. Jogo 
tenso, truncado, pressões de todos 
os lados. 

Ora, se as imagens de TV são 
consideradas provas legais e podem 
contribuir para punir clubes e joga-
dores dentro e fora dos gramados, 
por que não liberá-las para auxiliar 
os árbitros dentro de campo? Por 
que não consultar o replay do lance 
para evitar que a arbitragem seja 
crucificada por uma jogada em que 
não foi possível ver com clareza ou 
que se tenha interpretado de forma 
equivocada? 

Pensando nisso, a CBF, por 
meio do ex-presidente da Comissão 
de Arbitragem, Sérgio Corrêa e do 
idealizador do projeto no Brasil, ex-
-árbitro Fifa, membro da IFAB (The 
International Football Association 
Board) e atual diretor e presidente 

da Escola Nacional de Arbitragem, 
Manoel Serapião Filho, vem traba-
lhando, incansavelmente, a fim de 
que o uso da tecnologia seja imple-
mentado nas competições nacionais, 
visando auxiliar a arbitragem. 

O chamado “árbitro de vídeo 
(AV)” nada mais é que um oficial de 
arbitragem designado pela Comis-
são, que acompanhará a partida por 
meio de um monitor à beira do campo 
ou numa cabine de TV. Em caso de 
lances pontuais e capitais, em que 
ocorra dúvida quanto à decisão do 
árbitro e/ou assistente, o “árbitro de 
vídeo” em conjunto com o árbitro 
central, irá avaliar as imagens e então 
confirmar ou até mesmo retificar sua 
decisão, isto antes que a partida seja 
reiniciada. 

O objetivo desta importante fer-
ramenta é utilizar as imagens para 
evitar erros nas seguintes situações:

- Dúvida se a bola entrou ou 
não no gol;

- Saídas da bola pela linha de 
meta, quando na mesma jogada ou 
contexto for marcado gol ou pênalti;

- Definição do local de tiros livres 
diretos, ocorridos nos limites da 
grande área, para definir se houve 
ou não pênalti;

- Gols e pênaltis marcados, 
possibilitados e evitados em razão 
de erro em lances de faltas claras/
indiscutíveis, não vistas ou marcadas 
de modo claramente equivocado;

- Impedimentos por interferência 
no jogo, caso na mesma jogada haja 
gol ou pênalti;

- Jogo brusco grave ou agressão 
física (conduta violenta) indiscutíveis 
não vistos ou mal decididos pela 
arbitragem; 

Para aqueles que são contrários 
à ideia, com o discurso de que a tec-
nologia vai tornar o futebol moroso, 
sem emoções e livre das polêmicas 
que alimentam as conversas de 

botequim na segunda-feira, com 
todo respeito, me permito divergir. 
É sabido que a tecnologia é uma 
das maiores aliadas do esporte. Os 
avanços tecnológicos permitem que 
o público aprecie os jogos com mais 
qualidade e assegura (na maioria das 
vezes) que os juízes encarregados 
de zelar pela imparcialidade possam 
tomar decisões assertivas.

Um dos sistemas mais usados 
nos Estados Unidos é a repetição ins-
tantânea, que permite que os árbitros 
tomem a decisão certa diante de uma 
jogada duvidosa. Outros esportes 
já aderiram ao uso da tecnologia o 
que tem representado significativos 
avanços do ponto de vista da confia-
bilidade e qualidade dos espetáculos 
esportivos. 

Em verdade, a tecnologia está 
intimamente ligada ao futebol como 
nunca esteve antes. Por isso, não 
podemos nos render aos caprichos 
e resistências de alguns conserva-
dores do mundo da bola. Fica aqui 
meu apelo aos amantes do futebol, 
principalmente, jogadores e técnicos, 
a fim de que possam encabeçar uma 
campanha em prol da tecnologia no 
futebol. 

Se cada jogador ou treinador, 
ao contrário de criticar as decisões 
da arbitragem, passar a pressionar 
a CBF para que a entidade invista 
na implementação do projeto do 
árbitro de vídeo (imperioso registrar 
que a ferramenta está pronta para 
ser utilizada, inclusive, já tendo sido 
testada na final do Campeonato 
Pernambucano deste ano), não 
restam dúvidas que o futebol vai 
ganhar muito com tal medida. Não 
podemos deixar de lutar pelas 
adequações e mudanças. O primeiro 
passo precisa ser dado. A hora 
é de mobilização. Todos em prol 
da tecnologia. O bom futebol e a 
arbitragem agradecem. 

número 1: marcelo melo é 
destaque do tênis internacional

após vitória
em Wimbledon,

mineiro é o
primeiro no

ranking da atP
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associados e professores
do mtc têm aulas especiais

de ciclismo indoor

essa foi a primeira vez que professores e alunos
participaram do “Pedalando no topo”
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tecnologia no futebol pede passagem


