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Cerca de 2,7 milhões de mineiros sacaram 
o FGTS, totalizando R$ 3,7 bilhões circu-
lando no Estado. O destino para a quantia 
foi diverso, desde a quitação de dívidas a 

compra de bens de consumo. O pagamento dessa 
renda extra começou no dia 10 de março e foi até 
31 de julho, com o objetivo de beneficiar mais de 
3 milhões de trabalhadores. Para o economista 
da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, a injeção 
desse montante na economia promoveu uma re-
ação positiva. economiA – PáginA 5

FGTS
r$ 3,7 BilHÕes PArA minAs
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A substituição de Olavo Macha-
do na presidência da Fiemg tem 
sido tema de comentários políticos 
em todo o Estado, a começar pelo 
Palácio da Liberdade e, também, 
na Assembleia Legislativa. Por en-
quanto, são dois os candidatos ao 
pleito: os empresários Flávio Roscoe 
e Alberto Salum. O primeiro é ligado 
ao setor têxtil e Salum tem origem 
no segmento da construção pesada. 
PolíticA – PáginA 3

sucessão na Fiemg pauta
debate no meio político

Alberto
Salum já

presidiu o
Sicepot-MG

“A novela não tem compromisso de mostrar a realidade, pois a 
sua finalidade é contar histórias. Quem tem a tarefa de informar a 
população sobre os temas factuais é o jornalismo e, principalmente, 
os educadores”, esclarece o doutor em comunicação e pesquisador 
de televisão, Gilvan Araújo. oPinião – PáginA 2

Com promessas de transformar o Atlético no 
clube de maior expressão do Brasil, o empresário 
Fabiano Lopes Ferreira se declara candidato à 
sucessão do atual presidente Daniel Nepomuce-
no, que segundo a imprensa, não pretende mais 
disputar a reeleição. esPorte – PáginA 12

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, iniciou a cam-
panha “Aedes do Bem”, que tem a finalidade de utilizar 
mosquitos geneticamente modificados que atuarão no 
controle das diversas doenças transmitidas pelo aedes 
selvagem. cidAdes – PáginA 9

59,4 milhões de inadimplentes
O brasileiro não tem costume de planejar o orçamento 

doméstico, por conta disso o índice de inadimplência no país 
ainda é alto, comenta o analista técnico do Sebrae Minas, Bis-
marck Esteves. Segundo dados do SPC, uma média de 59,4 
milhões de pessoas estão negativadas. economiA – PáginA 4

direitos dos octogenários  
A lei 13.466 altera o Estatuto do Idoso e estabelece novas 

regras para pessoas acima de 80 anos que, agora, tem prio-
ridade em diversos setores da sociedade. gerAl – PáginA 10

Campanha pretende eliminar focos 
do aedes aegypti em JF

Quem vai dirigir o galo?

Fabiano lopes Ferreira é conselheiro do time
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Você sabe diferenciar
ficção da realidade?

Descubra o que é anosmia
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http://www.purepeople.com.br/noticia/-justica-sensualidade-e-amor-definem-protagonistas-de-a-forca-do-querer_a176564/1
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“novela influencia brasileiro da
mesma maneira que noticiário”

No dia a dia é comum as pessoas se 
inspirarem em personagens das no-
velas: o corte de cabelo, determinado 
acessório, roupas e, até mesmo, os 

bordões se popularizam a cada nova trama 
exibida. Contudo, qual deve ser o limite da 
influência dos folhetins em nosso cotidiano?

De acordo com o doutor em comunicação e 
pesquisador de televisão Gilvan Araújo muitas 
pessoas depositam nesse entretenimento a 
tarefa de informar a população sobre temas 
necessários e factuais que deveriam ser 
providos pelo jornalismo e, principalmente, 
pela educação. “A novela não tem nenhum 
propósito de espelhar a realidade, tudo que é 
mostrado por meio dela é no intuito de contar 
uma história”. Confira a entrevista:

“Falta instrução para
entender que a ficção conta
uma história que pode ou

não ter analogia com o real”

de que forma o grande público pode 
ser influenciado pela novela?

Da mesma forma que pode ser influenciado pelo noti-
ciário, por exemplo. A base do conhecimento de qualquer 
produto televisivo vai do nível de educação de quem o 
recebe. Longe de querer ser preconceituoso, mas fazendo 
uma reflexão sobre a realidade do público, alguns autores 
como Marilena Chaui, chamaram a audiência brasileira de 
medíocre, William Bonner chegou a nos comparar com o 
Homer Simpson para dizer que não somos inteligentes. 
Falta instrução para entender que aquela obra está con-
tando uma história que pode ter uma analogia com o real, 
mas está longe de ser um documentário. 

Na atual novela das 21h existe uma discussão 
sobre a transexualidade, que é muito interessante, pois 
ajuda as pessoas a entenderem o que é. Mas, dizer que, 
por causa disso, as pessoas irão se tornar transexuais é 
um pouco demais. A novela não tem esse poder. Quem 
tem que explicar isso é a educação e não a ficção.

Qual é o papel e o público-alvo da 
novela no Brasil?

A principal função da novela é entreter as pessoas. 
Tanto que, no começo, era comum que elas fossem 
romances. Geralmente, o público são idosos e mulhe-
res. O sexo feminino se sente mais atraído por esse 
tipo de entretenimento.  

Qual foi a história das tramas no país 
com o passar dos anos?

As novelas já foram grande sucesso há alguns 
anos atrás, mas isso tem mudado. “Selva de Pedra”, 
por exemplo, chegou a atingir 100 pontos de audiência. 
Hoje, se a trama chega a 35 pontos, os autores ficam 
satisfeitos. Acontece que elas não são mais tão atrati-
vas para o público. O gosto do telespectador mudou e 
segurá-lo por 180 capítulos não é tão fácil. Penso que 
chegou o momento de readequar e atualizar os roteiros.

mesmo com o advento da tv por assi-
natura, as novelas continuam sendo 
um produto de massa?

Quem tem acesso a serviços que abrem um le-
que de opção, como a TV por assinatura e o Netflix, 
acaba não acompanhando novela. Contudo, existe 
um grande público que ainda assiste a TV aberta, 
principalmente a população de baixa renda. Eles ficam 
presos no passatempo oferecido pelos canais livres e 
acabam assistindo aos folhetins.

A internet chega para mensurar o 
envolvimento do telespectador em 
relação ao folhetim, inclusive, alte-
rando o roteiro? 

Hoje, a gente vive em uma era de transmidiação 
e pós-midiação. A TV de repente está na internet, que 
está no celular. Isso tem seu lado positivo, que é o fato 
da novela ser vista como uma obra aberta e passível 
da influência de quem assiste. Porém, essa prática 
também tem um lado negativo, já que se trata de algo 
autoral. Glória Perez escreve “A Força do Querer”, 
baseada em algo que imaginou e se um personagem 
não agrada, ela tem que mudar a trama. Chega uma 
hora que não é mais o roteiro inicial. E aí ninguém mais 
tem a autoria, o público se perde no enredo, porque 
a emissora quer agradar todo mundo e acaba não 
agradando ninguém.

dizem que a vida imita a arte, mas no 
caso das novelas, não seria o contrá-
rio, uma vez que elas retratam o que 
acontece na sociedade?

A novela não tem nenhum propósito de espelhar 
a realidade, tudo que é mostrado por meio dela é no 
intuito de contar uma história. Os personagens nunca 
existiram, mesmo que a trama seja baseada em fatos 
reais. Inclusive, acreditar que a novela é fiel ao mundo 
real é um perigo. O que deveria espelhar a realidade, 
quase nem existe mais, que é o jornalismo. 

Muita gente encaixa a irrealidade à realida-
de e acredita que todos os personagens de fato 
existem. Um monte de mulher quer virar traficante 
para ganhar dinheiro, como a personagem da Ju-
liana Paes (Bibi). Elas se identificam com a atriz e 
querem entrar para criminalidade da mesma forma 
que almejam a unha, a roupa e o cabelo. Essa é a 
proporção, as pessoas não conseguem desconectar 
a novela da vida real.  

Em “Avenida Brasil”, Isis Valverde vivia uma pe-
riguete. Na 25 de Março, o produto que mais vendia 
era uma correntinha que a personagem usava na 
barriga. A atriz, com sua interpretação, conseguiu 
passar uma ideia diferente do que é imposto. As 
meninas de periferia passaram a achar que, a partir 
dali, seriam tratadas de uma forma distinta, já que 
a Suelen era respeitada. A realidade não é essa. 
Elas continuaram sofrendo preconceito e, quando 
a novela acabou, voltaram a ser taxadas de pros-
tituta como se isso fosse algo ruim. É pejorativo e 
preconceituoso. 

você tem percebido que as tramas 
vêm buscando fugir dos estereótipos? 

Infelizmente não. A série Mrs. Brown, por exemplo, 
trata de um casal de negros - Taís Araújo e Lázaro 
Ramos - bem sucedidos artisticamente, mas eles pos-
suem esse status porque são cantores. Isso não foge à 
realidade da Ludmilla ou da maioria dos MCs. Ou seja, 
para fazer sucesso no Brasil, o negro continua tendo 
que ser jogador de futebol ou cantor. Ele não pode ser 
empresário, médico, advogado. O termômetro para 
saber onde as telenovelas deram conta de não mais 
estereotipar é o dia que isso for algo comum. Acredito 
que a novela está tentando avançar, mas falta muito 
para conseguir isso.

existe uma corrente em representar 
as minorias na tv? 

As novelas sempre deram espaço para as mi-
norias. No primeiro capítulo de “Babilônia”, Nathalia 
Timberg e Fernanda Montenegro beijaram na boca. 
Nesse mesmo episódio, outra personagem provocou 
o acidente de uma amiga para pegar o ingresso dela 
e ir a uma festa. O principal comentário do público 
era o beijo gay. Isso mostra que a audiência estava 
mais preocupada com o relacionamento entre duas 
personagens do mesmo sexo do que em discutir a 
ética nas relações interpessoais. 

os autores estão preocupados em 
dar mais espaço para esses grupos 
ou isso é oportunismo?

Essa abertura é no sentido de falar: “Olha, a so-
ciedade é assim”. E se as pessoas não encararem o 
real, então tem algo a ser revisto. Vamos ser honestos, 
a sociedade, em geral, é hipócrita. Discutir a ficção é 
importante, mas as pessoas não podem deixar de falar 
da vida real. Tem uma palavra que pode até parecer 
repetitiva, mas que é necessária: respeito. E não é a 
telenovela que vai ensinar isso, mas sim as diferenças 
existentes na sociedade.

Política x economia 

A política brasileira está à espera de resolução de projetos em curso 
nos bastidores do Congresso Nacional, cuja finalidade é proceder 
mudanças na legislação eleitoral, mas para que ela tenha efeito 
em 2018, terá de ser votada e sancionada até o final de setembro. 

O que se espera é que esse assunto seja considerado de pronto, 
pois só assim, a pauta econômica brasileira terá chances de caminhar.  
Não custa rememorar: a indefinição política do país traz consequências 
inquestionáveis ao segmento produtivo e o resultado tem sido a nossa 
estagnação, isso para não dizer recessão. 

Na prática, hoje, os investidores internacionais, tão importantes 
para a nossa retomada de crescimento, ficam de olho em duas colunas: 
a primeira diz respeito aos desdobramentos políticos, com o intuito de 
saber se o presidente Michel Temer (PMDB) permanece ou não no poder. 
Eles analisam, cotidianamente, às chances de eficiência da economia 
comandada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A segunda 
mostra que os grupos procedentes do exterior estão atentos, também, 
aos casos relacionados à Operação Lava Jato. Na avaliação de muitos 
analistas, essa demorada intervenção judicial tem prejudicado o plane-
jamento de investimentos, pois não se sabe qual é o Brasil que teremos 
quando essa “cirurgia” chegar ao fim. 

Enquanto isso, a recuperação de empregos, desenvolvimento tecnoló-
gico e científico, enfim, o crescimento do parque industrial fica aguardando 
as decisões de Brasília, como se todos os empresários e trabalhadores 
estivessem atrelados aos fatos aqui narrados. 

Os excessos praticados pelos nossos dirigentes são tão demasiados 
a ponto de comprometer o futuro de toda uma geração, instaurando o 
desânimo, a falta de esperança e proatividade de nossos cidadãos. Em 
verdade, enquanto a ausência de carteira assinada leva mais pessoas 
a viverem em comunidades mais carentes, os grupos governistas só 
almejam continuar no poder, deixado para trás a expectativa de um Bra-
sil de prosperidade. Pelo visto, a meta dos radicais é no sentido de nos 
deixar mais e mais tempo mergulhados em uma profunda crise e, essa 
imponderação, retardar as ações destinadas a extrair nossa nação de 
uma estatística de subdesenvolvidos. 

As classes dominantes precisam pautar um rumo diferente para os 
próximos anos. Não é possível permanecer como fornecedor de mão de 
obra barata para o primeiro mundo. Essa história de sermos exportadores 
de commodities já rendeu uma teia grande o suficiente para nos enrolar 
em dívidas, como se não fôssemos capazes de elaborar produtos. Um 
exemplo é o café, somos o maior exportador de grãos do mundo, mas 
quem lucra com o refinamento e coloca as delícias da cafeína no mundo 
é a Alemanha. Outro exemplo é a China que importa cerca de 70% do 
nosso minério. Enquanto isso, nosso setor automotivo continua impor-
tando tudo, como se fôssemos seres inferiores quando comparados a 
outros continentes.

 Basta! O Brasil não precisa de homens comuns. Está na hora de 
elegermos um estadista que pensa na população ao invés de mantermos 
um dirigente defensor dos interesses de grupelhos.

Faltou a população fazer sua parte
Passado o episódio da votação de 

admissibilidade da denúncia contra o 
presidente Michel Temer (PMDB) por 
corrupção, cabe uma análise criteriosa 
sem influência do calor dos fatos relativos 
à sessão na Câmara Federal. Perdura o 
questionamento: por que o presidente saiu 
ganhador no embate legislativo, quando 
evidências e provas eram-lhe desfavo-
ráveis? A resposta tem muitas variantes 
e argumentos. Sabidamente, aconteceu 
o que é costumeiro acontecer, houve a 
manobra política do governo com distri-
buição de benesses, inclusive liberação 
de emendas orçamentárias, na “undécima 
hora”, a parlamentares negocistas. 

Todos os argumentos tentando jus-
tificar o resultado do 
episódio são acei-
táveis, todavia 
no meu enten-
dimento o ele-
mento decisivo 
foi o desinteres-
se da sociedade 
que mesmo com 
algum grau 

de indignação diante dos fatos permane-
ceu alheia ao ponto central da questão. 
Acredito que se houvesse mobilização e 
vigorosa tomada de posição o desfecho 
seria outro. É bom recordar casos ante-
riores na nossa história política. Quando 
o então presidente Fernando Collor (PTC) 
enfrentou processo de cassação e mais 
recentemente no impeachment de Dilma 
Rousseff (PT) o povo foi para as ruas, 
mobilizou a opinião pública e exerceu le-
gítima pressão. No caso atual a denúncia 
e as provas apresentadas mostravam ser 
a situação de Temer tão ou mais grave do 
que nos exemplos citados. 

Temer estava mais complicado (e ainda 
não se encontra totalmente a salvo, há 
expectativa de que nova denúncia poderá 
ser apresentada), havia entendimento ge-
neralizado de que teria de ser punido, tanto 
que o governo mobilizou todas as forças 
disponíveis para neutralizar o processo, o 
que resolveu, o presidente acabou poupa-
do, mas ficou o sentimento de frustração. 
A pergunta é “por que o povo não saiu às 
ruas”? A conclusão pode ser preocupante: 

estará o povo desiludido, descrente de 
mudanças que possam recuperar 

a decência política? 
Claro está que o desfecho 

da votação foi favorecido 
pelo próprio processo políti-
co, pois a oposição (leia-se 

PT e seus aliados) não 
foi enfática, prefe-

rindo prolongar o desgaste do presidente, 
certamente antevendo o pleito de 2018. 
Exponenciais lideranças empresariais 
igualmente se mantiveram distantes, as-
sim como setores que concentram notórios 
formadores de opinião. 

O fator decisivo em favor de Temer foi 
a ausência do povo nas ruas. A pressão 
popular funciona mesmo, tem força, pois 
os políticos, especialmente deputados, no 
caso, tomam cuidado em não contrariar a 
vontade popular. Muito provavelmente, se 
os brasileiros fossem às ruas a maioria dos 
deputados teria votado diferente. A apatia 
popular sinaliza para algo preocupante 
porque a descrença ou acomodação não 
ajudará em nada nas mudanças, principal-
mente éticas, que o país carece. 

Politicamente, as coisas se aquietaram 
e o governo está tentando implementar 
as reformas estruturais, portanto tem 
seus méritos. Porém, uma administração 
adequada não isenta nenhum governante 
de sofrer sanções quando cometer erros, 
notadamente se estiverem ligados a cri-
mes como corrupção. No caso em foco, 
por justiça Temer deveria ser condenado, 
julgamento que leva em consideração 
a boa gestão em detrimento da lisura e 
da decência é completamente errado. 
Acredito que se o povo houvesse se 
conscientizado disso teria se manifestado 
com vigor. Se a voz da sociedade se calar 
podem acontecer coisas piores. 

Para evitar que isso aconteça o povo 
tem de ter pleno convencimento do peso 
de sua participação e da força de sua 
pressão. Grandes mudanças e importan-
tes correções de rumos aconteceram a 
partir do engajamento popular, afinal, uma 

das definições da democracia é 
“governo do povo, pelo povo e 
para o povo”.D
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Ariane Braga e loraynne Araujo

luto no jornalismo
Faleceu na manhã da última quinta-feira, 24, o jornalista 

esportivo Luiz Carlos Alves, vítima de câncer. Luiz  era um 
dos melhores jornalistas do Estado e quiçá do país. O Edição 
do Brasil perde um de seus articulistas e amigo. Vá em paz! 

Homem forte do governo
Pouco a pouco, o deputado federal Odair Cunha (PT), atual 

secretário do Estado do Governo de Minas, vai se firmando 
como um homem cada vez mais poderoso na atual adminis-
tração. Ligado ao governador Fernando pimentel (PT) e líder 
político na região Sul do Estado, ele estaria pensando em não 
disputar um novo mandato, visando ser o coordenador de 
campanha de uma possível recandidatura do atual governador 
ao Palácio da Liberdade. Porém, isso depender de um dedo 
de prosa com o próprio pimentel.

Comentário único. Embora tenha iniciado sua gestão 
na pasta com certa timidez, hoje ele domina a secretaria por 
completo, apesar de criticas de alguns deputados.

Comentário final. Na verdade, Cunha ocupa a pasta que 
foi comandada com maestria pelo ex-deputado Danilo de Cas-
tro, considerado uma espécie de governador de plantão. Aliás, 
esse adjetivo é em função da abrangência daquela secretaria 
em relação as demais entidade coirmãs.  

“Acordão” dos mineiros
Em Brasília, comenta-se que pessoas próximas ao go-

vernador Fernando pimentel (PT) estariam trabalhando 
pelo “acordão” político, visando as eleições de 2018. Neste 
cenário, o petista seria candidato à reeleição, Aécio Neves 
(PSDB) disputaria novamente o Senado e o deputado federal 
Rodrigo pacheco, atualmente no PMDB, iria para um partido 
menor com o intuído de ser, também, candidato a senador. 
E, por fim, a vaga de vice-governador permaneceria com os 
peemedebistas. A conferir. 

lacerda de fora?
Caso esse projeto seja verdadeiro, quem ficaria de fora 

seria o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB). Ligado tanto a 
pimentel (PT) quanto Aécio (PSDB), ele continua visitando 
o interior do Estado buscando uma vaga majoritária no pleito 
de 2018. Coitado dele, gente! 

Bruno candidato?
Por enquanto o prefeito de Juiz de Fora e uma das estre-

las do partido, Bruno Siqueira (PMDB), não aceita deixar o 
cargo para disputar o governo do Estado. Mesmo assim, a ala 
mais jovem da legenda continua acreditando que ele seria um 
nome ideal para enfrentar o pleito do próximo ano. Coisas da 
política mineira.

governo de ficção
Irritado, o historiador paulistano Marco Antonio Villa 

sentencia: “A não ser os donos de bancos particulares, não 
tem outro segmento organizado da vida nacional disposto a 
continuar defendendo o governo do presidente Temer (PMDB) 
que pode ser considerado de ficção”. 

doleiro de fogo
“Serão espalhadas brasas para todos os lados caso o 

doleiro Lúcio Funaro resolver dar detalhes de sua atuação 
na eleição de Eduardo Cunha (PMDB) para a presidência da 
Câmara Federal”. Opinião de Cristiana Lôbo.

intervenção peemedebista?
Se não perder o cargo por conta das sete denúncias na 

Operação Lava Jato, o senador e presidente nacional do 
PMDB, Romero Jucá, poderá espalhar maldade por todo 
os lados. No caso de Minas, ele tem ameaçado dissolver o 
diretório estadual, caso o partido não atenda a orientação de 
lançar a candidatura própria ao governo. Cruz credo, gente!

Perigo internacional
Em recente debate na TV Assembleia, o professor de Re-

lações Internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar disse que 
existem quatro brasileiros ligados ao Estado Islâmico, mas não 
revelou em que Estado residem esses terroristas. 

mudanças de hábitos
Agora como uma das estrelas do noticiário político da TV, o 

deputado federal Júlio Delgado (PSB) resolveu transferir sua 
residência de Juiz de Fora para Belo Horizonte, certamente, 
para ficar mais próximo do centro das decisões políticas do 
Estado. Mas os seus eleitores do interior não gostaram de 
saber dessa informação.

mundo político está de
olho na sucessão da Fiemg

O s polít icos não estão acompa-
nhando de perto o desenrolar do 
embate pela sucessão da Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) sem encon-

trar alguma possibilidade, por enquanto, de 
influenciar o pleito.

O governador Fernando Pimentel (PT); o 
presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes 
(PMDB); e o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade 
são apenas alguns dos nomes engajados no 
assunto. E o porquê disso? O Sistema Fiemg, 
incluindo o Sesi, Senai e outras entidades 
do sistema geram milhares de empregos di-
retos, sem contar que o segmento industrial 
é responsável por implementar a riqueza do 
Estado, por meio do pagamento de impostos e/
ou quantidade de postos de trabalhos criados 
anualmente.

A sucessão da federação tem sido discuti-
da fora do Estado, especialmente em Brasília 
e São Paulo. Isso se deve muito por interfe-
rência, mesmo que indireta, do presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Paulo Antônio Skaf. Ele, 
segundo fontes da capital federal, estaria in-
teressado em manter sob sua mira nomes de 
presidentes de federações importantes, com a 
finalidade de buscar uma possível candidatura 
à CNI. Esse assunto é, inclusive, do conhe-
cimento de muitos parlamentares mineiros.

Nos bastidores, a campanha para suces-
são do presidente Olavo Machado é intensa. 
O candidato de oposição, empresário Flávio 
Roscoe, recentemente, deu uma demonstra-
ção de força ao reunir cerca de 80 convidados, 

em tom de campanha. Mas de acordo com 
observadores, entre os convidados, estavam 
presentes aproximadamente 50 pessoas cre-
denciadas a votar. 

Consta que Roscoe vem entabulando a 
sua candidatura há 3 anos. Ou seja, ao longo 
do tempo, sempre esteve atento à possibili-
dade de abrir caminho com a finalidade de 
colocar sua candidatura em prática.

Em contato com a imprensa, semana 
passada, o empresário e ex-presidente do Sin-
dicato da Indústria da Construção Pesada no 
Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG), Alberto 
Salum, que também é candidato, se mostrou 
otimista. “Tenho apenas quatro semanas de 
trabalho intenso e, apesar de pouco tempo, já 
posso contabilizar algo próximo de 60 apoia-
dores”. Salum considera haver um crescimento 
considerável e, em breve, terá condições de 
ficar pareado com o seu adversário. Mas essa 
batalha, pontifica o candidato, só vai ser resol-
vida na eleição, realizada no primeiro semestre 
de 2018. “Até lá, vou caminhar para mostrar 
aos empresários as minhas propostas. Sou e 
serei um candidato independente, claro que 
vou contar com o beneplácito do atual presi-
dente a quem tenho revelado, pessoalmente, 
a intenção de manter os bons programas de-
senvolvidos”, comenta.

Fora esses nomes referidos, existem outras 
possibilidades, já que o pleito só vai acontecer 
em março. Em verdade, muitos dos atuais 
membros da diretoria e, até mesmo, presiden-
tes de sindicatos ainda podem manifestar inte-
resse na sucessão da Fiemg. Nos bastidores 
da ALMG, semana passada, comentou-se, por 
exemplo, que o reeleito presidente do Sindi-
cato da Indústria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra) e atual vice-presidente da 
federação, Fernando Coura, poderia ser uma 
alternativa. Isso é, no caso de se buscar alguém 
para o encaminhamento de um consenso. Mas 
ele ao ser sondado, recentemente, por pesso-
as próximas, disse: “Por enquanto, não estou 
participando dessa luta”.

Alberto salum contabiliza o
aumento no número de apoiadores

Alberto salum contabiliza o
aumento no número de apoiadores
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Justiça autoriza uso da uber, mas serviço
permanece irregular em Juiz de Fora

As discussões envolvendo a Uber voltaram 
à tona em Juiz de Fora depois que o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou 
o funcionamento do serviço e outros aplicati-
vos similares em todo o Estado. Isso porque 
mesmo com a liberação, ainda está valendo na 
cidade uma Lei que proíbe o uso de veículos 
particulares cadastrados em aplicativos para 
o transporte remunerado individual de pes-
soas. O Executivo aguarda a publicação do 
texto do TJMG para definir qual medida será 
adotada, mas, por enquanto, a Secretaria de 
Transporte e Trânsito (Settra) continua fisca-
lizando os condutores que oferecem corridas 
pelo aplicativo.

E em meio a polêmica, o vereador Charl-
les Evangelista (PP) protocolou, no dia 21 de 
agosto, um Projeto de Lei que visa regularizar 
o transporte privado individual de passageiros 
na cidade. “O objetivo é garantir a ordem cons-
titucional dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa”, explica. No entendimento do 
parlamentar, a autorização pretende colaborar 
para a melhoria do transporte dos juiz-foranos.

Ainda segundo Evangelista, a concorrência 
saudável e regulamentada, poderá beneficiar 
taxistas e motoristas particulares. A proposta 
precisa passar por mais três discussões e ser 
aprovada pelo Plenário da Câmara e depois ser 
analisada pelo Executivo. Caso seja aprovada, 
entra em vigor a partir da data de sua publicação 
e implica na ineficácia da lei anterior.

uber em Juiz de Fora
Antes mesmo do serviço começar a operar 

na cidade, a Lei Municipal 13.271, que proíbe 
aplicativos como a Uber de funcionar, foi apro-
vada pelo prefeito Bruno Siqueira (PMDB) em 
dezembro de 2015. Em caso de descumprimen-
to, o infrator estará sujeito a pagar multa no valor 

de R$ 1.700 e sofrer a apreensão do veículo. 
No mesmo ano, a prefeitura investiu na melhoria 
do serviço de táxi.

Mesmo com a lei em vigor, no dia 10 de no-
vembro de 2016 a Uber iniciou suas atividades 
em Juiz de Fora e despertou preocupação entre 
os taxistas. A categoria alegou uma concorrência 
desleal, além de ilegalidade do serviço. A Settra 
passou a intensificar a fiscalização e até julho 
deste ano, autuou 81 condutores da Uber.

decisão do tJmJ
Em julgamento no dia 16 de agosto, o TJMG 

considerou parcialmente ilegal a Lei Municipal 
10.900/2016 que vigorava na capital mineira 
desde o ano passado e estabelecia novas regras 

para o funcionamento de aplicativos voltados 
para o transporte individual de passageiros. 
A decisão é de que os motoristas vinculados 
a esses serviços poderão continuar operando 
sem alterações. Além disso, o entendimento do 
TJMG foi uniformizado e a liberação vale para 
qualquer cidade do Estado.

Após a decisão, a empresa se posicionou 
por meio de nota e disse que: “o Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais consolidou o entendimento 
que a Uber já possuía o direito de atuar, pois o 
serviço oferecido por seus motoristas parceiros 
é legal no Brasil”. A nota diz ainda que “a decisão 
é a primeira do tipo no país e reforça o direito 
de escolha da população de Minas Gerais e, 
principalmente, o direito de gerar renda dos 
motoristas parceiros da Uber”, conclui.

lei municipal de 2015 proíbe o uso do aplicativo na cidade
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“A casa está aberta para receber Dinis”,
diz Roberto Jefferson, presidente do PTB

Na semana passada, uma das figuras 
mais polêmicas do cenário político atual, 
Roberto Jefferson (PTB) esteve na As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais (ALMG), a convite do deputado estadual 
Dilzon Melo (PTB), para debater sobre as expec-
tativas da legenda em relação à eleição do ano 
que vem. Jefferson, atualmente, ocupa o cargo 
de presidente do partido, mas ficou conhecido na-
cionalmente por delatar o esquema do Mensalão, 
durante o Governo Lula (PT). 

Em sua passagem por Belo Horizonte, o 
ex-parlamentar almoçou com Dinis Pinheiro (PP), 
possível candidato ao cargo de governador do 
Estado. Segundo Jefferson, “a casa está aberta 
para receber Dinis”. 

Além disso, o presidente nacional do partido 
salienta que quer Dinis Pinheiro para disputar uma 
eleição majoritária pelo PTB em Minas, seja para 
governador ou senador. “O PTB está fazendo via-
gens regionais e Dinis está com o partido”. 

Melo confirma que a sigla quer um político forte 
para disputar o pleito de 2018. “Não queremos cor-

rer o risco, como na última eleição e apoiarmos um 
candidato sem nome”. O parlamentar acrescenta 
que a legenda está fazendo coligação com mais 
sete partidos, visando ter mais tempo na televisão 
para serem protagonistas em 2017.

Outra possibilidade é Antonio Anastasia 
(PSDB) ser candidato a governador e Dinis o seu 
vice. “Dinis ainda não definiu o futuro, mas, após 
isso acontecer, irei sentar com o meu colega Aécio 
para decidir o que faremos”, disse Jefferson. 

Além de Dinis, o PTB mineiro também está pen-
sando em nomes para disputar cadeiras na Câmara 
dos Deputados. Segundo o deputado estadual 
Arlen Santiago (PTB), o vereador Cláudio Prates e 
o parlamentar Felipe Attiê serão candidatos.

Cenário nacional 
Jefferson falou também sobre qual candidato 

o PTB irá apoiar nas eleições para presidente. Na 
opinião do ex-deputado, o nome de Aécio Neves 
(PSDB) está muito desgastado nacionalmente e o 
ideal seria Geraldo Alckmin (PSDB) como o can-
didato tucano. “Se João Doria (PSDB) sair como 
aspirante ao governo federal, o PTB não vai apoiar. 
Precisamos de uma pessoa que junte o país, como 
pode fazer o Alckmin. Caso o partido feche a porta 
para ele, o PTB estará de braços abertos”.

Para ele, o principal nome da disputa para pre-
sidente no ano que vem será, além do governador 
de São Paulo, o deputado federal Jair Bolsonaro 
(PSC) e descarta o ex-presidente Lula (PT). “O 
Lula não pode ser candidato, se for e ganhar, 
não pode governar, pois o Brasil não pode virar 
a Venezuela. Eu quero que o Lula seja candidato 
de novo pra ser derrotado nas urnas e acabar 
esse mito”, finaliza.
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roberto Jefferson (Ptn) esteve na Almg
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O rganizar a vida financeira é um gran-
de desafio para muitos e, por isso, a 
premiação em dinheiro ainda é vista 
como a melhor forma reconhecimento 

pelas empresas. No entanto, ao ter esse pen-
samento deixamos de lado as oportunidades 
de viver momentos mais felizes. Afinal, você 
batalhou tanto para superar a meta proposta 
pelo chefe que merece aproveitar da melhor 
forma.

Promover uma experiência obriga o 
colaborador a viver algo diferente. Isso dá o 
real significado às premiações – o reconhe-
cimento por ter feito a diferença. Oferecer 
um momento diferente ao colaborador vai 
estimular sua criatividade e aumentar seu 
bem-estar.

Cabe ao gestor ser um agente motivador 
da equipe e uma ação que promova experiên-
cias pode ser a chave para essa motivação. 
As campanhas de incentivo só têm significado 
quando mostram que o colaborador não é 
apenas um número no registro da folha de 
pagamento, mas sim parte da essência de 
uma organização.

na memória e não na gaveta

Uma experiência pode ajudar a integração 
do grupo ou da equipe e vai gerar valor à 
história do colaborador. As pessoas precisam 
viver momentos inesquecíveis, com expe-
riências inesperadas para ter bem-estar. E 
assim voltam no dia seguinte e contam para 
os colegas experiência vivida e isso gera uma 
espiral positiva no ambiente corporativo.

O valor percebido de uma experiência é 
maior que um bônus em dinheiro. Seja cola-
borador ou cliente, a realização de vivenciar 
um momento especial faz com que a felicidade 
causada pela premiação seja permanente. Isso 
porque quando ganhamos esse presente, seja 
uma viagem, um salto de paraquedas ou um day 
spa, somos surpreendidos e tomados de alegria.

Nessa modalidade de premiação a ex-
periência começa quando a pessoa recebe 
o voucher. Tudo vira expectativa, desde 
escolher, marcar a data até o dia de vivenciá-
-la. Depois disso, a sensação perdura e se 
incorpora à história pessoal. Ao contrário 
de um produto ou o dinheiro em si, uma 

experiência gera lembranças permanentes 
que saem da gaveta e nos acompanham 
pela vida. E são essas memórias que fazem 
nossa vida valer a pena.

Esse conceito de premiação e reconheci-
mento de funcionários e colaboradores traz a 
oportunidade do indivíduo realizar coisas que 
provavelmente não faria ou investiria por conta 
própria, mas que são completamente realiza-
doras e, porque não, agentes de transforma-
ção. Ao contrário do que possa parecer, não 
é preciso aplicar uma quantia astronômica: 
com pouco investimento é possível implantar 
as mais diversas campanhas de incentivo, 
fazendo com que cada um se sinta importante 
e reconhecido.

Que tal refletir sobre o que realmente vale 
a pena? Antes de tudo, é preciso entender 
que a vida precisa ser vivida. Experiência 
não se tira ou se perde. Um carro pode ser 
roubado, a joia pode se perder, ou até virar 
produto no Mercado Livre, mas, as experi-
ências proporcionadas ficam na lembrança, 
se incorporam à história pessoal e são para 
o resto da vida.

sua história não é feita de boletos 
pagos, mas sim de experiências vividas

inadimplência por região
Região Número de pessoas
Sudeste 25,6 milhões

Nordeste 15,7 milhões

Sul 7,8 milhões

Norte 5,3 milhões

Centro-Oeste 4,9 milhões

59,4 milhões de pessoas 
estão negativadas no país
Especialista afirma que é preciso planejamento para evitar dívidas

Não é novidade que a inadimplência assola o 
país. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) estimou que um total de 59,4 milhões de 
brasileiros ficariam com o nome negativado até o 
final de julho. Esse resultado representa 39,3% da 
população com idade entre 18 e 95 anos. Em junho 
passado, a estimativa apontava a marca de 59,8 
milhões de inadimplentes. Na variação anual do 
número de dívidas atrasadas, o indicador mostrou 
uma queda de 5,53%. O dado mostra que a soma 
de dívidas tem cedido de maneira mais rápida do 
que a quantidade de inadimplentes. Ele orienta não gastar mais do que deve 

e analisar o que é essencial. “A pessoa pre-
cisa colocar o valor que recebe no papel e, a 
partir disso, estabelecer o que é efetivamente 
necessário a fim de gastar o que foi desejado 
e planejado mediante seu orçamento mensal”.

Esse hábito é comum no dia a dia da uni-
versitária Ingrid Forato. Ela recorda que, desde 
sua infância, seus pais a induzia a ter noção de 
planejamento. “Eles me ensinavam a pensar antes 
de gastar. Às vezes, me davam uns trocados para 
comer algo na escola e eu optava por comer o lan-
che oferecido por eles para guardar aquele dinheiro 
e gastá-lo com alguma coisa que eu queria muito”.

Com base nisso, Ingrid aprendeu a, além 
de gastar com sabedoria, poupar parte do seu 
dinheiro e reservá-lo. “Atualmente, eu estou sem 
trabalhar, então meu pai me dá um valor todo mês 
e eu me organizo para pagar a mensalidade da mi-
nha faculdade, os gastos com meu carro e tudo o 
que precisar. Antes de comprar, eu sempre penso: 
preciso disso? Quase sempre a resposta é não”.

me endividei e agora?
Quando a pessoa acumula dívidas, aca-

ba sendo prejudicada. “Quando se tem as 
necessidades básicas comprometidas e, até 
mesmo, não saciadas, o indivíduo tem um 
impacto psicológico, em suas relações, na 
sua produtividade e até na sua autoestima”, 
explica Esteves.

A universitária Camila Teixeira vem sen-
tindo isso na pele. “Eu usava muito o cartão 
de crédito quando não tinha mais dinheiro, 
acabei ficando desempregada e o débito 
acumulou. Com os juros, não consegui cobrir 
o cartão e sigo assim. Não tenho condições 
de pagar a minha dívida e isso me incomoda 
muito, além de me atrapalhar porque vários 
serviços que uso necessita de cartão, daí fico 
dependendo de outras pessoas”.

Em casos como o de Camila, o analista 
do Sebrae MG aconselha partir para a ne-
gociação. “A pessoa deve se aproximar de 
seus credores a fim de solucionar esse débito 
em médio ou longo prazo. Lembrando que é 
essencial que ela faça um parcelamento que 
consiga pagar. Ela pode entender que isso 
está dentro do planejamento e que deverá 
quitar, do contrário, a dívida se tornará uma 
bola de neve”.

Esteves acrescenta que, dependendo do 
valor dos juros e correções, o empréstimo 
pode ser uma alternativa para quem está 
endividado. “É relativo, por exemplo, se os 
valores do crédito forem mais baratos que 
a dívida antiga, então vale à pena contratar 
esse serviço para desafogar de um custo 
maior”, conclui.

O analista técnico do Sebrae Minas, Bismarck 
Esteves, atribui o alto índice de inadimplência a falta 
de costume do brasileiro em planejar o orçamento. 
“A partir do momento que a pessoa gasta, sem criar 
metas e regras, ela acaba por criar um consumis-
mo, além de sua capacidade de pagamento e a 
consequência é o endividamento. É necessário ter 
a cultura do planejamento porque ele é a principal 
ferramenta para o controle financeiro”.

Bismark: “Planejar, estabelecer
metas e regras é o ideal”

natália macedo
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CElso AFonso TomA PossE no sinDiBolsAs
Com um discurso crítico à situação política 

do país, mas demonstrando otimismo no futuro, 
o novo presidente do Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Bolsas e Cintos de Minas Gerais 
(Sindibolsas MG), Celso Luis Afonso da Silva, 
tomou posse no último dia 16, em cerimônia 
realizada na sede da Fiemg, em Belo Horizonte. 

Celso Afonso também falou sobre as inten-
sas e rápidas mudanças por que tem passado 
a indústria e convidou os empresários do setor 
a se unirem. “O nosso sindicato terá o apoio da 
CNI e da Fiemg para nos adaptarmos aos novos 
tempos. Mas precisamos da participação de 
todos. Senão, nada terá sentido”, disse. 

O presidente do Sistema Fiemg, Olavo 
Machado Junior, presente no evento, elogiou 
o presidente da gestão anterior do Sindibolsas, 
Rogério Lima. Ele lembrou o quanto Lima apoiou 
a mudança do Minas Trend (evento de moda pro-

movido pela Fiemg) da Lagoa dos Ingleses para o 
Expominas. Machado defendeu o associativismo 
e convocou os empresários a se manterem uni-
dos e a participação deles na política. “Temos que 
estimular a participação dos industriais na política 
e nos partidos para podermos influenciar nas 
decisões e deter o mal antes que avance”, disse. 

O empresário e ex-presidente Rogério 
Lima lembrou com satisfação do período do 
seu mandato. Ele disse que deveria ser pré-
-requisito para todo empreendedor conhecer o 
sindicato, a Fiemg e o Sistema S. O empresário 
contou que os anos passados frente à gestão 
do Sindibolsas o fizeram amadurecer muito e 
aprender bastante. “Quem desfruta o que esta 
Casa tem a oferecer com certeza evolui muito 
profissionalmente. Bem-vindo à ela, Celsinho. 
Que você possa fazer um grande trabalho. Você 
é uma pessoa extraordinária”, disse Lima.celso Afonso e olavo machado
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salários exagerados
O cientista político mineiro Adriano Cerqueira acredita 

que o Congresso Nacional tem de ser mais ágil na votação de 
matérias que podem controlar os altos salários brasileiros. “A 
distorção é muito grande e a máquina estatal vai ficando fora 
do controle, gerando esse imenso déficit fiscal em nosso país”, 
comenta o mestre. 

dilema esportivo
Na avaliação da crônica esportiva, se o Atlético decidir 

construir um estádio próprio, a situação do Independência 
ficará insustentável. A não ser que o Cruzeiro vá jogar lá, 
mas, nesse caso, quem ficaria vazio seria o Mineirão. Um jogo 
pesado, gente. 

deputado sem brilho
Consta nos bastidores da Assembleia que o veterano depu-

tado Dalmo Ribeiro (PSDB) não disputará mais um mandato 
e deve tentar eleger seu filho ao posto. Na verdade, Ribeiro, 
em mais de 20 anos de legislatura, não chegou a brilhar como 
os parlamentares de outrora.

trio parada dura
Em Brasília, os três ministros do Supremo Dias Toffoli, 

Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sempre atuam em 
conjunto e, na maioria das vezes, batendo na Operação Lava 
Jato. Por conta disso, eles são apontados pela imprensa como  
o “trio parada dura”.

comunicação de Pimentel 
Ao longo de mais de 2 anos de governo, o chefe do exe-

cutivo mineiro Fernando pimentel (PT) foi convencido pelos 
seus assessores a apostar na comunicação virtual. Mas os 
céticos sobre esse assunto querem saber como vai ficar a 
posição da grande imprensa do Estado no ano que vem, pois 
esses veículos não tiveram tanto apoio do Palácio da Liberdade. 

PsdB rachado
É cada vez mais difícil a situação do senador Aécio Neves 

(PSDB) na pretensão de voltar a comandar a presidência do 
partido. “Ele tem contas a acerta coma a Justiça. Não fica bem 
para os tucanos ter um presidente denunciado mais de cinco 
vezes nas operações em curso no país”, diz o prefeito de São 
Paulo, João Doria Junior (PSDB). Claro que Aécio não dar a 
menor bola para a fala de Doria, que em sua opinião, já está 
em plena campanha presidencial. 

em defesa da cemig
Durante a manifestação na Usina Miranda (Triângulo Minei-

ro), em defesa da Cemig, o deputado petista Cristiano Silveira 
comemorou o fato de que os representantes de movimentos 
sociais da CUT e Sindieletro estavam lado a lado, inclusive, o 
presidente Fiemg, Olavo Machado. “Isso demonstra a verda-
deira união dos mineiros em prol de uma causa justa”, disse 
parlamentar.    

    

viva a usiminas
Semana passada, o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, 

disse à imprensa: “Na minha administração, nos últimos tem-
pos, tomamos todas as providências par evitar uma possível 
falência da empresa. Agora, estamos de volta ao mercado, de 
maneira competitiva”, comemora o empresário.

Fonte: SPC

http://www7.fiemg.com.br/


E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
26 de agosto a 2 de setembro de 2017

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.

Amig defende alíquota fixa e bruta de 4%
para evitar sonegações das mineradoras

Mesmo considerando favorá-
vel à criação das medidas 
provisórias anunciadas que 
alteram as regras do setor 

da mineração, a Associação dos Mu-
nicípios Mineradores de Minas Gerais 
(AMIG) alerta para a necessidade de 
aperfeiçoamento de alguns pontos 
previstos como o escalonamento das 
alíquotas de 2% a 4%, que pode gerar 
sonegação por parte das mineradoras, 
pois abre margem para manipulação do 
preço do minério e a base de cálculo da 
Compensação Financeira pela Explora-
ção dos Recursos Minerais (CFEM) não 
ser efetivamente a receita bruta. 

Esse foi o tema discutido em audi-
ência pública da Comissão de Minas e 
Energia da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) no dia 21 de agos-
to. A AMIG defende uma alíquota fixa de 
4% sobre a receita bruta, pois acredita 
que se o cálculo for variável de acordo 
com o preço da tonelada da commodity, 
podendo alcançar 4% somente quando 
a cotação alcançar o valor de US$ 100 
no mercado, o percentual dificilmente 
será atingido já que há muitos anos 
o preço do minério não chega a esse 
valor. Com isso, a AMIG assegura que 
as cidades mineradoras vão continuar a 
perder com a exploração do minério de 
ferro em seus territórios. 

De acordo com o presidente da 
entidade, Vitor Penido, esse é um dos 
principais pontos pelo qual a AMIG está 
lançando a campanha “Alíquota bruta, 
CFEM justa” para conscientizar os 
deputados a mudarem a MP conforme 
emendas propostas. “No cenário atual 
que estamos vivendo, sabemos que é 
improvável o preço do minério chegar a 
US$ 100, por isso estamos pressionan-
do a fim de conseguir alterações nesse 
ponto do projeto. A AMIG reconhece 
o avanço dessas medidas como uma 
forma de modernizar e compensar as 
grandes perdas sofridas pelo país dian-
te da atividade exploratória mas alerta 
que a MP precisa ser aperfeiçoada para 
atender de fato as reivindicações das 
cidades mineradoras”, aponta.

A solicitação da AMIG contou com o 
apoio unânime dos deputados federais 
que participaram da audiência pública. 
Todos eles defenderam que o mais 
importante no momento é promover 
uma articulação política com a bancada 
mineira e os demais parlamentares que 
compõem o Congresso Nacional como 
forma de pressão para que a MP seja 
aprimorada e votada.

Para o deputado federal Diego An-
drade (PSD) o maior desafio é fazer o 
cidadão entender que o que está sendo 
decidido representará mais recursos 
para saúde, educação e segurança pú-
blica. Ele disse que fez uma solicitação 
pessoal ao presidente Michel Temer 
(PMDB) para que a MP seja votada o 
quanto antes com a alíquota de 4%. 

O deputado federal Saraiva Felipe 
(PMDB) concordou que as contraparti-
das das mineradoras são poucas, o que 
torna necessário o ajuste na alíquota da 
CFEM e propôs que a bancada mineira 
lidere o aperfeiçoamento do texto, por 
meio de uma articulação mais intensa. 

O deputado federal Rodrigo de 
Castro (PSDB) reforçou que o que se 
pede é justiça para os municípios. Ele 
disse que Minas deixará de ser, em 
breve, o maior produtor de minério do 
país, sendo superado pelo Pará.

vitor Penido: “Alíquota
bruta e cFem justa”

mudanças propostas pela Amig

Base de cálculo: receita bruta, sem deduções

Alteração da alíquota do minério de ferro para 4% da receita 
bruta, sem escalonamentos ou deduções.

Conceito de beneficiamento: deixar claro que os processos 
que se consideram como beneficiamento são passíveis de 
incidência da CFEM, independentemente de estarem ou não 
no campo de incidência do IPI ou de serem considerados 
processos de transformação para industrialização, nos termos 
da legislação do IPI.

Alteração da ordem de prioridade de documentos para fins 
de arbitramento do valor da CFEM, na hipótese da recusa do 
sujeito passivo em apresentar documentos para a fiscalização 
da ANM.

Deixar clara a possibilidade de os municípios fiscalizarem e 
acompanharem a arrecadação da CFEM dos empreendimen-
tos situados em seu território de acordo com a Constituição 
da República.

Vinculação da utilização de recursos da CFEM para ações de 
relevância para os Municípios e que promovam a sustentabi-
lidade e a diversificação econômica.

loraynne Araujo

saques de contas inativas do Fgts
injetaram r$ 3,7 bilhões no estado

Aproximadamente 2,7 milhões de trabalhadores retiram o benefício

Com o intuito de aquecer a 
economia brasileira, que vinha 
de resultados ruins em 2016 
com a queda de 3,6% do PIB, 
taxa de desemprego em 8,9% 
e inflação acima de 10%, o go-
verno federal decidiu liberar os 
saques das contas inativas do 
FGTS. O período para retirar 
o benefício começou no dia 
10 de março e terminou em 
31 de julho. Apenas as contas 
que foram desativadas até 31 
de dezembro de 2015 é que 
puderam ter o valor sacado. 

Segundo dados da Caixa 
Econômica Federal, foram pa-
gos mais de R$ 44 bilhões re-
lativos às contas inativas, o que 
representa 88% do valor atua-
lizado disponível. Além disso, 
a medida beneficiou mais de 
25,9 milhões de trabalhadores 
no Brasil. Já em Minas Gerais, 
99% do benefício foi sacado e 
R$ 3,7 bilhões foram injetados 
na economia. No Estado, apro-
ximadamente, 3 milhões de 
trabalhadores tinham dinheiro 
no FGTS inativo, dos quais 2,7 
milhões sacaram o valor.

O economista da Fecomér-
cio MG, Guilherme Almeida, 
destaca que esses recursos ti-
veram como principais destinos 
quitar dívidas e comprar novos 
produtos. Segundo dados do 
IBGE, durante o período do 
saques das contas inativas, 
houve uma redução de 3 pon-
tos percentuais (p.p.) no nível 
de endividamento - todo o com-
promisso financeiro assumido 
por uma pessoa/família - e 
2,8 p.p. de queda na inadim-
plência - quando há atrasos 
no pagamento das dívidas. 
“Esse movimento foi muito 
bom para a economia, porque 
se há um índice muito alto de 
inadimplência, as pessoas não 
vão conseguir obter crédito no 
mercado, o que impacta no 
seu consumo, principalmente 
bens duráveis que necessitam 
de financiamento”. 

Os números do comércio 
também foram melhores neste 
ano. Se em 2016, o índice 
neste período era negativo, 
em 2017 o volume de vendas 
no comércio varejista em abril, 
maio e junho foram de 4,6; 
5,1 e 6,7, respectivamente. “A 
análise do impacto do dinheiro 
sacados das contas inativas 
não pode ser feita de uma ma-
neira direta, pois não há dados 
que comprovem que apenas 
o FGTS ocasionou isso, mas 
é certo que contribuiu muito, 
principalmente devido ao mon-
tante injetado”. 

Almeida diz ainda que é 
sempre uma boa escolha, 
quando possível, sacar o 
dinheiro das contas do fundo 
de garantia, pois esse inves-
timento possui baixas taxas 
de juros. “O ponto positivo do 
FGTS é para aquelas pessoas 
que não conseguem juntar 
dinheiro e acabam gastando 
mais do que recebem. Além 
disso, é um recurso importante 
para quem quer comprar a 
casa própria”. 

Boa hora
A jornalista Rafaela An-

drade foi uma das pessoas 
beneficiadas pelos saques das 

contas inativas do FGTS. Ela 
conseguiu retirar aproxima-
damente R$ 750 relativos a 
um ano de serviços prestados 
para uma empresa especiali-
zada em distribuição de vidros 
e espelhos. “Esse dinheiro 
veio em uma boa hora, pois 
havia pouco tempo em que 
tinha perdido o meu celular e 
aproveitei para comprar um 
novo. Também paguei umas 
contas que estavam atrasa-
das”, relata.

novo
rendimento

O ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira, 
disse que a mudan-
ça na remuneração do 
FGTS vai garantir que 
a correção do fundo 
passe de 3% para 4,8% 
ao ano, acima da infla-
ção prevista para 2017, 
de 4%. O aumento da 
rentabilidade do FGTS 
foi autorizado com a 
aprovação da Medida 
Provisória 763/16, que 
se converteu na Lei 
13.446/2017.

Brasileiros fizeram fila para sacar dinheiro
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

infraestrutura turística, diversidade na
oferta, promoção e apoio à comercialização

D A   C O C H E I R AWillY gonser e luiz cArlos Alves
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Aniversário

com a presença de empresários, jornalistas, políticos e amigos, valdez ma-
ranhão comemorou seu aniversário, em grande estilo, em seu buteco. na 
foto, denilson Fantini carvalho, Fabiano Ferreira lopes e valdez maranhão
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pREViDÊNCiA pERDE COM FRAuDE E ERROS - Será que o ministro 
Henrique Meirelles sabe disso: estima-se que um em cada 10 benefícios 
concedidos pela Previdência é fraudulento ou pago com erros. Os dados 
são do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas 
da União. Essa despesa irregular pode chegar a R$ 56 bilhões por ano. As 
ilegalidades são de toda ordem: pessoas que nunca trabalharam na roça e se 
aposentaram, crianças recebendo auxílio maternidade, homem que inventou 
casamento e morte de três mulheres para ficar com suas pensões e muitas 
outras. Isso sem falar no “Bolsa Família”, onde só em Minas, 400 mil pessoas 
perderam o direito ao benefício. Só aí haveria uma diminuição do rombo.

DiLMA ROuSSEF (pT) - Sindicância do Governo Federal encontrou 
irregularidades no processo de concessão de aposentadoria à ex-presidente 
O resultado das investigações levou o ministro do Desenvolvimento Social, 
Osmar Terra, a punir o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas com 10 dias 
de suspensão do serviço público e a servidora Fernanda Doeril com adver-
tência. Eles entraram pela porta do fundo de uma agência da Previdência, 
em Brasília, e em poucos minutos prepararam um processo e concederam 
aposentadoria à ex-presidente. No dia anterior, o Senado havia votado o 
seu impedimento.

AiNDA SOBRE DiLMA - Ela está avaliando se disputa eleição ano que 
vem no Rio Grande do Sul, em Minas ou no Rio de Janeiro. Ela deveria de-
cidir nas próximas horas, pois terá que mudar de domicílio eleitoral. Dizem 
que o coração dela está pendendo para o Rio, onde tem um apartamento. 

E A ECONOMiA CONTiNuA LONGE DA CRiSE pOLÍTiCA - Enquanto, 
a maioria dos brasileiros critica o presidente Temer (PMDB), a economia vai 
reagindo. Cinco meses depois da operação “Carne Fraca” que abalou o setor 
pecuário, a indústria da carne está dobrando o volume de exportação e recon-
quistando mercado. Os embarques de carne suína e de frango comprovam isso. 
Agosto tem sido considerado, até agora, o melhor do ano. Só de frango foram 
exportados 400 mil toneladas, enquanto de carne de porco 65 mil toneladas.

O prefeito de São paulo, João Doria (PSDB), endoidou de 
vez. Quer mesmo ser candidato a presidente da República e, 
para isso, está reforçando seu caixa de campanha e recebendo 
doações milionárias de empresários paulistas. Eu conheço 
esse filme... Ele não tem nem um ano de administração e já 
quer dar um salto maior.

As empresas de vários setores alcançaram um lucro ra-
zoável neste primeiro semestre, depois de amargar prejuízos 
ano passado. A GOL, companhia aérea, faturou 7% a mais, 
o Daycoval teve lucro de 60%, enquanto a Randon lucrou R$ 
20 milhões.

Alexandre Kalil (PHS), o prefeito de Belo Horizonte, está 
seguindo a máxima de sua propaganda: administrar para 
quem precisa. Ele autorizou uma verba de R$ 60 milhões para 
terminar obras paralisadas do orçamento participativo da era 
Lacerda (PSB).

Aécio Neves terá que demonstrar daqui pra frente que é 
bom de política. Iniciou contatos com Temer (PMDB) para re-
verter o leilão da Cemig e ainda terá que pacificar o seu PSDB. 

Devagarinho, o vereador Catatau (PSDC) vai minando 
as bases de Wellington Magalhães (PTN) na região Noroeste 
da cidade. Magalhães chegava com um trator e Catatau com 
um fusquinha.

domingo, dia 27 de agosto
Eduardo Lucas Xavier
Jornalista Roberto Melo 
Renato de Carvalho Coelho

segunda-feira, 28
Delegado Gilberto Monteiro
Sra. Maria Helena Bicalho - mulher de Otimar Bicalho
Ex-deputado Agostinho Valente
Dolor Santos 
Jornalista Carlos Murici

terça-feira, 29
Orlando Vaz
Priscila Freire
Ex-prefeito Sérgio Ferrara
Ex-deputado Antônio Faria Lopes 

Quarta-feira, 30
Ex-prefeito Maurício Campos 
Paulinho Joel Bizarria - Gravadora HP
Radialista Lélio Gustavo 
Deputado Gustavo Valadares

Quinta-feira, 31 
Publicitário Antônio Victor - (Vivite)
Nilza Pereira de Araújo 
José Bosco Bahia

sexta-feira, dia 1º de setembro
Carlos Eduardo Orsini 
Jornalista Mauro Santayana
Dr. Djair Braga Teixeira 

sábado, dia 2 
Luiz Otávio Marques – Barão de Cocais
Heloíso Nunes Honorato
Genivaldo Rosa

Anualmente, em Belo 
Horizonte, acontecem 
diversos encontros de 
negócios, feiras e de-
mais eventos, tornando 

a cidade uma referência no turismo 
de negócios e eventos. Já temos 
uma união de players na geração de 
pauta positiva sobre os diferenciais 
competitivos aqui presentes. A cadeia 
produtiva do turismo local, coloca 
a competição e concorrência em 
segundo lugar, busca o desenvolvi-
mento do setor e um poder público 
que agregue e entenda sua ação de 
fomento como investimento para o 
desenvolvimento econômico, geran-
do empregos e renda.

O BHC&VB tem a oportunidade 
de incentivar a cadeia produtiva ao 
protagonismo da construção e divul-
gação da cidade como destino para 
eventos corporativos, congressos e 
convenções, além de feiras comer-
ciais. E, para isso, são necessários 
recursos, como a Room Tax, con-
tribuição voluntária dos hóspedes, 
recolhida pelo hotel e encaminhada 
ao C&VB local, para ações de pro-
moção, apoio à comercialização e 
de busca de eventos itinerantes. Esta 
é a principal fonte de recursos dos 
C&VBx brasileiros e mundiais.

A cadeia produtiva, beneficiada 
pelas oportunidades de novos ne-
gócios realizados na cidade, oferece 
preços competitivos dentro de uma 
inteligência de mercado, trabalha em 
ações integradas para a captação de 
mais eventos nacionais e internacio-
nais. Ter uma identidade, com seus 
diferenciais e uma marca turística que 
a reforce implica em maior competiti-
vidade – impostos menores, impacto 
na economia local, qualificação dos 

serviços, atrativos diferenciados, 
ICMS sobre combustíveis para a 
aviação, participação em feiras na-
cionais e internacionais para mostrar 
seus produtos.

A profissionalização é um ponto 
importante. Evoluímos muito nos 
últimos 10 anos, o poder público 
estadual e municipal cuidaram desta 
tarefa e investiram bem. Mas, ainda 
é preciso que continue o investimento 
na capacitação das pessoas e em-
presas, com uma visão de médio e 
longo prazo. 

O turismo de negócios e eventos 
não acontece da noite para o dia. É 
necessário planejamento na execu-
ção e busca do evento, cumprindo 
um complexo processo de captação 
do evento – que inclui recursos, 
viagens, pesquisas, visitas técnicas, 
preparo e defesa de candidaturas. 
Aí se inicia outra etapa do trabalho: 
escolha de fornecedores, espaços, 
apresentação da cultura e da gastro-
nomia, visitas de inspeção a hotéis e 
centros de convenções. Um evento 
de sucesso é aquele em que partici-
pantes, promotores e organizadores 
ficam satisfeitos com os resultados, 
quer em questão do público-alvo, ino-
vações e tendências apresentadas, e 
dos diferenciais implementados.

No destino, nossos maiores es-
paços para eventos estão nas mãos 
do setor público estadual. A presença 
de um centro de convenções para 
o desenvolvimento econômico da 
cidade e região necessita ter pessoas 
qualificadas e que saibam negociar, 
atrair com diferenciais tecnológicos e 
logísticos, para que o evento aconte-
ça aqui. Uma forte agenda fortalece a 
cadeia produtiva do turismo, fazendo 
com que hotéis tenham uma maior 

ocupação, restaurantes e bares 
vendam mais, transporte coletivo 
urbano seja utilizado, veículos sejam 
alocados e atrativos sejam visitados. 
Uma movimentação de dinheiro, 
gerando renda e impactando no au-
mento venal de impostos municipais.

Importante também a conectivi-
dade aérea. Um aeroporto internacio-
nal, bem equipado e confortável aos 
passageiros, é peça fundamental. Em 
nossa cidade isso já uma realidade: 
o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte, gerido pela concessionária 
BH Airport. Além de criar empregos 
e gerar riquezas de forma direta e 
indireta, o transporte aéreo conecta 
pessoas, fomenta o turismo e os 
negócios produtivos locais, estimula 
novos investimentos, integra cadeias 
produtivas globais e ainda oferece 
auxílio rápido em situações emer-
genciais. Vários setores econômicos 
têm suas atividades facilitadas e 
viabilizadas pelo transporte aéreo. 
Um exemplo é o Laboratório Hermes 
Pardini, que faz análises clínicas 
vindas de destinos nacionais e inter-
nacionais, o que o torna o segundo 
maior na América Latina. 

Enfim, é preciso investir em infra-
estrutura e apoio à comercialização. 
Ligações aéreas sazonais, promoção 
focada e baseada em pesquisas de 
mercado para identificar onde está o 
potencial visitante, sobretudo, mostrar 
a diversidade de atrativos existentes 
em cada destino. São missões que 
devem ser assumidas pela iniciativa 
privada em conjunto com o poder pú-
blico, dentro de uma estratégia única.

BH aos Olhos do Mundo, o mais 
audacioso projeto de posicionamento 
de Belo Horizonte como destino de 
negócios, eventos e lazer.

o cenário esportivo nacional se emocionou com a morte do mais
completo narrador esportivo de todos os tempos, Willy gonser,
e do jornalista e locutor luiz carlos Alves. descansem em paz!
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Ariane Braga

ProgrAmAÇão cinemArk
BH SHOppiNG (24/08/2017 A 30/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 21:20 (todos os dias)

1 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos DuB 12:40 - 18:40 (todos os dias)

1 Valerian e a Cidade dos Mil planetas - 12 anos LEG 15:40 (todos os dias) 

2 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG XD DBOX 14:15 - 17:05 - 19:40 - 22:20 (todos os dias)

3 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 14:30- 16:50 - 19:20 - 22:00 (todos os dias)
**12:00 (sáb/dom, horário extra)

4 O Castelo de Vidro - 14 anos LEG 12:50 - 15:50 - 19:00 - 21:50 (todos os dias) 

5 A Torre Negra - 12 anos DuB 18:20 (todos os dias) 

5 A Torre Negra - 12 anos LEG 21:00 (todos os dias)

5 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40 - 16:00 (todos os dias) **11:25 (sáb/dom, horário extra)

6 Doidas e Santas - 12 anos ORi 13:00 - 15:20 - 18:25 - 20:50 (todos os dias)

7 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 13:10 - 16:15 - 19:05 - 22:05 (todos os dias, exceto ter)
13:10 - 15:50 - 18:30 (ter)

8 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 13:20 - 16:50 - 20:00 (todos os dias)

9 uma Família Feliz - LiVRE DuB 3D 14:50 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

9 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 17:15 - 19:30 - 21:40 (todos os dias)  

10 João: O Maestro - 12 anos ORi 18:55 - 21:30 (todos os dias)

10 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 14:00 - 16:20 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (24/08/2017 A 30/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 13:00 - 15:30 - 18:10 - 21:10 (todos os dias) 

2 O Estranho que Nós Amamos - 14 anos LEG 23:50 (sáb)

2 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 13:50 - 16:10 - 18:50 - 21:20 (todos os dias)

3 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 21:55 (todos os dias)

3 O Filme da Minha Vida - 14anos ORi 16:30 - 19:10 (todos os dias)

3 uma Família Feliz - LiVRE DuB 3D 14:10 (todos os dias) 

4 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 16:20 - 19:00 - 21:40 (todos os dias) 

4 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG  00:15 (sáb)

4 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias) 

5 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 14:30 - 17:05 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)
**12:00 (sáb/dom, horário extra) 

6 A Torre Negra - 12 anos LEG 15:00 - 17:15 - 19:30 - 21:50 (todos os dias)
**12:40 (sáb/dom, horário extra)

6 Em Ritmo de Fuga - 14 anos LEG 00:10 (sáb)

7 Dunkirk - 14 anos LEG 15:40 (sáb/dom)

7 A Torre Negra - 12 anos LEG 18:20 - 20:40 (todos os dias)

7 Malasartes e o Duelo Com a Morte - 12 anos ORi 13:10 - 15:40 (seg a sex) 13:10 (sáb/dom)

8 Dunkirk - 14 anos LEG 21:00 (todos os dias, exceto ter) 13:20 - 16:40 (ter)

8 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:20 - 16:00 - 18:40 (todos os dias, exceto ter) 

8 Clássicos 2017 - Curtindo A Vida Adoidado - LiVRE LEG 20:00 (ter)

DiAMOND MALL (24/08/2017 A 30/08/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 O Castelo de Vidro - 14 anos LEG 13:10 - 15:50 - 18:50 - 21:30 (todos os dias)

2 João: O Maestro - 12 anos ORi 13:50 - 16:50 (todos os dias) 

2 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 19:20 - 22:00 (todos os dias)

3 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 14:30 - 17:05 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)

4 A Torre Negra - 12 anos LEG 13:30 - 16:05 - 18:20 - 20:30 (todos os dias)

5 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 13:00 - 15:30 - 18:00 - 20:40 (todos os dias)

6 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 21:50 (todos os dias) **18:40 (sáb/dom, horário extra)

6 O Estranho que Nós Amamos - 14 anos LEG 19:00 (seg a sex)

6 uma Família Feliz - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias)

6 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 16:30 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

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

O Projeto que representa um 
grande avanço para a estabilida-
de financeira da Santa Casa BH 
(SCBH), demais Santas Casas 
e hospitais filantrópicos do país 
está mais perto de ser tornar Lei. 
Denominado “Pró-Santas Casas”, 
o Projeto de Lei (PL) 7606/2017 
foi proposto pelo Senado Federal. 
Aprovado no Plenário da Câmara 
dos Deputados no dia 15, o PL 
cria o Programa de Financiamento 
Preferencial às Instituições Filan-
trópicas e Sem Fins Lucrativos. 
Como não sofreu nenhuma alte-
ração no texto após passar por 
Comissão Especial da Câmara, 
agora o Projeto será encaminhado 
para sanção da Presidência da 
República. A sanção do PL pode 
ocorrer em até 15 dias úteis. Caso 
o presidente vete algum Artigo, o 
texto retorna para a Câmara dos 
Deputados, onde será novamente 
votado, em sessão no Congresso.

Toda a tramitação do Projeto 
de Lei 7606 tem sido acompanha-
da de perto, com grande expecta-
tiva, pela diretoria e funcionários 
da SCBH. A instituição pretende 
renegociar suas dívidas bancárias 
após a aprovação. O PL 7606 

permite que até mesmo entidades 
filantrópicas inadimplentes com a 
União possam aderir ao programa, 
desde que os recursos liberados 
sejam usados para quitar débitos 
tributários. Pela proposta, bancos 
oficiais terão linhas de crédito dire-
cionadas a hospitais e Santas Ca-
sas que atendem a pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Segundo o texto, os bancos 
criarão duas modalidades entre 
suas linhas de crédito: para rees-
truturação patrimonial, com taxa 
de juros de 0,5% ao ano, prazo 
mínimo de carência de dois anos 
e amortização de 15 anos; Crédito 
para capital de giro, com taxa de 
juros correspondente à Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP), 
carência mínima de seis meses e 
amortização em cinco anos. 

Em qualquer dessas ope-
rações, a cobrança de outros 
encargos financeiros será limitada 
a 1,2% ao ano sobre o saldo de-
vedor. As instituições beneficiárias 
do Pró-Santas Casas deverão 
apresentar plano de gestão a ser 
implementado no prazo de dois 
anos, contado da assinatura do 
contrato. 

De acordo com estudo realiza-
do pela Prefeitura de Belo Horizon-
te, a Santa Casa BH tem o menor 
valor operacional por leito na cida-
de, quando comparados os valores 
dos hospitais que atendem SUS na 
capital. Isso demonstra uma grande 
eficiência operacional, técnica e de 
gestão da instituição. O orçamento 
pactuado pela PBH em 2016 para 
Santa Casa BH foi de 2,3 vezes 
a tabela SUS realizada, enquanto 
para o Hospital Metropolitano do 
Barreiro, por exemplo, foi 77 vezes 
em relação a produção apresenta-
da. São gastos, por mês, na Santa 
Casa BH, cerca de R$ 3 milhões 
para pagamento de empréstimos 
bancários.

você sabe o que é anosmia?
Perda do olfato pode surgir por inúmeros motivos

sanção do Pl é aguardada com 
expectativa pela santa casa BH

• Reabertura de leitos;
• Possível abertura de 
novos leitos;
• Recomposição de es-
toque;
• Negociação com forne-
cedores;
• Redução do passivo com 
fornecedores

o que melhora com a lei?

saiba como tratar lesões
decorrentes da dança

Esforço e disciplina são a base 
de qualquer dançarino. Repetições 
de movimentos e a execução de 
forma inadequada, sem acompa-
nhamento de profissionais, podem 
acarretar em sérios problemas 
de saúde. De acordo com uma 
pesquisa, feita pela Universidade 
Wolverhampton constata que, as 
lesões sofridas durante a dança são 
mais frequentes do que em outros 
esportes. O estudo ainda afirma 
que, 80% dos dançarinos sofrerão 
traumas que podem afetar sua vida 
profissional na dança. 

“Antes de enfrentar esses pro-
blemas é essencial que o docente 
que ministra as aulas de dança 
esteja atento a importância dos 
alongamentos antes dos treinos, da 
postura, ficar alerta aos sinais de 
dores e não arriscar técnicas sem 
acompanhamento e experiência. 
Tudo isso leva muitas vezes ao 
afastamento das atividades e, em 
alguns casos, até mesmo para 
sempre”, afirma a ortopedista e 
traumatologista do Hospital Moriah, 
Juliana Doering.

Ela afirma que o diagnóstico 
nem sempre é feito de forma ade-
quada. “Os resultados são dados de 
forma correta apenas por especialis-
tas no assunto. É importante procu-
rar por profissionais ou instituições 
que realmente tenham a vivência 
e experiência com essas lesões, o 
diagnóstico tardio ou errado pode 
acarretar em sérios problemas e 
até mesmo em frustrações psicoló-
gicas”, alerta.

Para auxiliar nesse assunto e 
alertar para alguns casos, a ortope-
dista esclarece dúvidas frequentes 
sobre as principais lesões associa-
das à dança.

Quais são as principais lesões?

Conseguimos, após estudos e 
pesquisas, identificar seis problemas 
que ocorrem com mais frequência. 
São elas: Entorses de tornozelo, 
joanetes dolorosos, dor da parte da 
frente - durante grand pliés - ou de 
trás do tornozelo - durante a ponta e 
meia ponta -, tendinites, fraturas por 
estresse e traumas.

como o dançarino pode sofrer 
essas lesões?

Os excessos de ensaios são os 
mais comuns, afinal para chegar a 
perfeição é necessário fazer mo-
vimentos repetitivos por diversos 
dias, meses, anos. Outro fator são 
condições físicas predisponentes, 
por exemplo, os pés chatos e frouxi-
dão ligamentar. Além das tendências 
familiares (hereditária) e até mesmo 
o uso das sapatilhas de ponta, usa-
das no Ballet.

como prevenir?

Todo atleta precisa ter acompa-
nhamento médico para orientações 
gerais. É importante ficar atento aos 
sintomas e dores para que se possa 
iniciar a fisioterapia e cuidados pre-
coces, assim evitando a evolução 
dos problemas.

Quais os tratamentos especí-
ficos?

Cada lesão exige um método 
diferente de tratamento. Entorses do 
tornozelo e tendinites: é necessário 
realizar fisioterapia. Caso as entorses 
ou tendinites sejam recorrentes é pre-
ciso optar pelo procedimento cirúrgico;

Os joanetes das bailarinas: 
diferentemente de como tratamos 
indivíduos que não são bailarinos, 

neste grupo de atletas o correto é 
optar pelo tratamento não cirúrgico. 
Hoje, com novas técnicas os re-
sultados da correção cirúrgica são 
excelentes do ponto de vista de 
dor e estético, porém nota-se com 
frequência perda de mobilidade da 
articulação do dedo o que, no caso 
de um bailarino, poderia prejudicar 
sua habilidade em subir nas pontas 
do pés, e inviabilizaria realização de 
giros no próprio eixo.

Dores na parte anterior e pos-
terior dos tornozelos: iniciamos o 
tratamento não cirúrgico, com fisio-
terapia. No caso de falha, optamos 
por cirurgias com técnica artroscópi-
ca, que consiste em um tratamento 
realizado de forma minimamente 
invasiva, com recuperação rápida e 
menores índices de dor.

Fraturas por estresse e traumas: 
dependerá da fratura, às vezes, sus-
pender ensaios por algum tempo e 
fisioterapia já é suficiente, em outros 
casos só tratamentos cirúrgicos.

Qual o tempo de recuperação?

Depende da lesão. Lesões de 
tratamento conservador, procedi-
mento relativamente simples, como 
as entorses leves necessitam de 
aproximadamente 4 semanas de 
recuperação. Já as fraturas por 
estresse podem levar até 6 meses 
para curar totalmente.

crianças podem dançar desde que acompanhadas por um profissional
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Anosmia significa perda 
do olfato e os sintomas 
incluem a diminuição 
de cheiros e do gosto 
das coisas, mas exis-

tem ainda os casos em que há 
uma distorção, quando o indivíduo 
percebe cheiros estranhos e gostos 
atípicos do habitual.

Essa condição atinge, prin-
cipalmente, os idosos devido 
a degeneração dos neurônios 
implicados no sentido olfativo. O 
sexo masculino é o mais afetado 
pelo sintoma, contudo, quando 
não há uma boa saúde nasal, 
independente do sexo e da idade 
o problema pode surgir.

A otorrinolaringologista, oto-
neurologista e chefe do grupo de 
pesquisa em Zumbido do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, Jeanne Oiticica, 
explica que a anosmia é um sinto-
ma decorrente de outras doenças. 

Jeanne lista ainda que existem 
algumas situações em que a anos-
mia pode se manifestar: “O ar que 
respiramos traz inúmeros odores 
que devem chegar até os corpos 
dos neurônios que captam o olfa-
to, mas se há algum bloqueio, por 
exemplo, desvio de septo, rinite, 
sinusite etc ele não chega. Lesões, 
também podem ser um fator, como 
fratura ou trauma nasal ou ainda 
doenças que causam prejuízos 
progressivos e degenerativo des-
ses neurônios – que acontece, na 
doença de Parkinson, Alzheimer ou 
esclerose múltipla”. 

A otorrinolaringologista aponta 
que outro fator que ocasiona a 
perda do olfato é o uso constante 
do cigarro e drogas, pois as toxi-
nas químicas ao serem inaladas 
pode destruir esses neurônios. Ela 
comenta que alguns remédios cau-
sam a anosmia, por serem tóxicos 
para os neurônios da olfação, como 
medicamentos para artrite e artro-
se. Além de outras situações, como 
AVC (Acidente Vascular Cerebral), 
deficiência vitamínica, quimiotera-
pia ou radioterapia. “As causas são 
as mais diversas possíveis”. 

tratamento
Jeanne salienta que o tra-

tamento é sempre direcionado 
para a causa, pois reafirma que a 
anosmia é um sintoma. “Se esse 
quadro é decorrente de uma rinite 
ou sinusite, o tratamento é feito 
com medicamentos para essas 
patologias. Se a causa é o cigarro, 
a pessoa deve parar de fumar para 
que o olfato volte. Se for um tumor 
benigno no nariz ou um desvio de 
septo a correção é feita cirurgica-
mente e o olfato volta”.

A médica aconselha que o 
diagnóstico seja feito precoce-
mente para aumentar as chances 
de melhora. Ela diz ainda que 
para ter uma boa saúde nasal 
deve ser feita a higienização das 
narinas com soro e monitorar 
sempre que perceber alguma 
diferença. “Existem cheiros que 
são mais acentuados, como o 
café, alho e perfumes e, até mes-
mo, o cheiro de gás – que pode 
causar acidentes graves. Caso 

a pessoa não esteja sentindo 
esses odores é preciso procu-
rar um médico, pois é perigoso 
deixar que esses sintomas se 
acumulem”.

A especialista em marketing 
Amanda Sillas, 30, conta que tem 
problemas para sentir odores há 
mais de 4 anos. “Devido a rinite 
alérgica, sempre fico com o nariz 
entupido. Antes, não sabia que era 
rinite e sempre tomava remédios 
para sinusite, tratando incorreta-
mente”.

Ela afirma que, após o tratamen-
to, as crises sempre voltam. “Tomo a 
medicação, mas os sintomas sempre 
voltam. Sinto que a cada crise perco 
a capacidade de sentir cheiros”, afir-
ma. No entanto, Amanda confessa, 
que nem sempre segue as recomen-
dações médica. “Quando melhoro, 
paro de pingar soro e só procuro 
o médico novamente quando a si-
tuação está insustentável”. Porém, 
agora, após saber da anosmia, 
garante que irá se cuidar.

- normosmia:
Olfato perfeito

- Hiposmia:
Olfato reduzido

- Anosmia:
Ausência do olfato

- Parosmia:
sensação distorcida
do olfato, ligada a

qualidade de sentir cheiros

Saiba mais
sobre a

classificação
do olfato

“caso a pessoa não esteja sentindo
odores é preciso procurar um médico”
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Fonte: Mundo Educação
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Uma sessão de cinema 
gratuita bem perto de 
sua casa. Um espetáculo 
teatral que une e emocio-

na toda a família em um domingo 
à tarde. Um bate-papo com um 
escritor que desperta o interesse 
pela literatura. Um show gratuito 
que atrai milhares de pessoas a 
uma praça. Por todos os cantos e 
para todas as pessoas, o Sesc tra-
balha para dar acesso à cultura, ao 
lazer e ao conhecimento, por meio 
de diversas ações promovidas em 
Minas Gerais. 

E não é só o público que se 
beneficia: artistas renomados ou 
em início de carreira também en-
contram no Sesc um importante 
parceiro para desenvolverem e 
disseminar suas criações.

Somente em 2016, o Sesc re-
alizou 1.843 espetáculos e shows; 
723 mostras e exposições, além 
de, aproximadamente, 603 cursos, 
oficinas e palestras de desenvolvi-
mento artístico e cultural. Todas es-
sas ações chegaram a um público 
de cerca de 1,3 milhão de pessoas, 
de várias regiões do Estado. Em 
2017, esse trabalho continua e, 
além de suas iniciativas próprias, 
o Sesc tem juntado esforços com 
parceiros que também acreditem 
no poder da transformação social 
por meio da cultura.

como estimular o seu 
filho a aprender inglês

Iniciar uma rotina de estudos 
é mais difícil do que parece, es-
pecialmente, quando se trata do 
processo de aquisição de uma se-
gunda língua. Conseguir a atenção 

das crianças exige uma dose maior 
de concentração para motivá-los, 
contudo, o segredo é se divertir e 
aproveitar os momentos de lazer 
das crianças para consolidar o 

aprendizado do inglês. Quer saber 
como? As especialistas educacio-
nais e diretoras do Systemic Bilin-
gual, Vanessa e Fátima Tenório, 
listaram dicas.

Bibliotecária promove 
educação ambiental

“Ser cadeirante não é fácil. 
Mas tudo compensa quando 
vejo o resultado do meu tra-
balho, o brilho no olhar dos 
alunos”. Esse depoimento é 
da bibliotecária Claudia Bar-
ros, coordenadora do Espaço 
Ambiental da Regional Venda 
Nova, local que recebe dia-
riamente estudantes da Rede 
Municipal de Educação para 
um trabalho de conscientiza-
ção quanto à necessidade de 
preservação das áreas verdes 
e o respeito ao meio ambiente.

Claudia é cadeirante há 
mais de 30 anos, quando 
sofreu um acidente automo-
bilístico e ficou paraplégica. 
“Morei um ano em um hospital 
para fazer reabilitação. Na-
quela época não era fácil ser 
cadeirante, existia um grande 
preconceito que relacionava à 
limitação física com a mental. 
Fiz faculdade de bibliotecono-

mia na UFMG e os professores 
se assustaram ao me receber, 
temendo que eu não conse-
guisse cumprir com as funções 
de estudante”, relata.

Desde 2014, Cláudia de-
senvolve o projeto Agente 
Ambiental Mirim e Juvenil com 
os monitores do Programa 
Escola Integrada de diversas 
escolas da região. A iniciativa 
tem como objetivo conscienti-
zar os alunos sobre as práticas 
ambientais e torná-los multipli-
cadores em seus espaços de 
convívio.

Por meio do projeto Agente 
Ambiental Mirim e Juvenil, é 
possível realizar um trabalho 
interdisciplinar, unindo as práti-
cas ambientais executadas por 
várias secretarias municipais. 
Neste semestre será realiza-
do o Circuito dos Resíduos 
Sólidos, que prevê visita a 
Unidade de Recebimento de 

Pequenos Volumes (URPV), 
Cooperativas de Catadores, 
Ponto Limpo e Bota Fora clan-
destino, para sensibilizar os 
alunos quanto à importância do 
descarte correto dos resíduos 
e o impacto no meio ambiente.

O circuito é feito em um 
ônibus da Secretaria Municipal 
de Educação (SMED), que 
permite que a Claudia e outros 
alunos com limitação possam 
participar do roteiro. No dia 10, 
Claudia e Denise Zóglio, coor-
denadora do Programa Escola 
Integrada da Escola Munici-
pal Padre Marzano Matias, 
levaram estudantes de duas 
turmas para conhecer a URPV 
Rio Branco; a Coopersol, no 
bairro Céu Azul; e o ponto 
limpo implantado no bairro 
Lagoa, durante a semana do 
Meio Ambiente, com objetivo 
de proteger duas nascentes 
do córrego do Capão.

Para claudia Barros, ser cadeirante não é fácil
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segredo é se divertir e aproveitar os momentos de lazer das crianças para consolidar o aprendizado

onde tem sesc tem cultura para os mineiros
instituição promove transformação social por meio das artes

 Prova disso é o tempero espe-
cial que o Sesc deu à 20ª edição 
do Festival de Gastronomia de Ti-
radentes, oferecendo programação 
musical de qualidade e capacitação 
em Turismo e Gastronomia para 
produtores locais; assim como sua 
presença na Mostra CineBH, que 
aconteceu em Belo Horizonte. 

O Sesc em Minas também 
mantém uma intensa programação 
cultural no Sesc Palladium, centro 
cultural da instituição na capital. 
Lugar de artes para todos os públi-
cos, o espaço traz programações 
de música, dança, teatro, artes 
visuais, cinema e literatura. 

E por falar em Sesc Palladium, 
grandes atrações estão em cartaz 
nos próximos dias. O destaque é a 
estreia da Cia. Sesc de Dança. O 
único corpo artístico de dança do 
Sesc no Brasil apresenta um novo 
espetáculo neste sábado (20h30) 
e domingo (19h). E o melhor: um 
espetáculo de qualidade a preços 
populares, com valor máximo de 
R$10. Quem quiser aproveitar a 
oportunidade pode adquirir as en-
tradas na bilheteria na Rua Rio de 
Janeiro, 1046, Centro ou pelo site 
www.ingressorapido.com. 

Ficou curioso para saber tudo 
que o Sesc oferece? Acompanhe 
em www.sescmg.com.br e nas 
redes sociais.

coreografia concertante, de tíndaro silvano, integra o repertório da cia. sesc de dança

sesc Palladium oferece grandes atrações nos próximos dias sesc fez parte da 20ª edição do Festival de gastronomia de tiradentes
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- Crie uma playlist com suas 
músicas favoritas em inglês

Quem não gosta de uma 
boa música? Motivar seu filho 
a ouvir canções em inglês faz 
com que ele habitue-se mais 
à língua, melhorando sua 
compreensão das palavras. 
Tudo isso de maneira diver-
tida e dinâmica. Serviços de 
streaming como Spotify e De-
ezer são ótimas opções para 
encontrar os hits favoritos do 
seu filho. 

- Assista filmes sem legenda 
ou com o texto em inglês

Além de estimular o con-
vívio familiar, toda criança 
adora um desafio. Após as-
sistir um lançamento ou um 
clássico de interesse de seu 
filho – em inglês e sem le-
genda ou com a legenda em 
inglês –, será muito divertido 
fazer um resumo do conte-
údo, onde cada membro da 
família pode revelar uma per-
cepção diferente. Filmes em 

inglês são excelentes aliados 
para melhorar o listening e 
aumentar o vocabulário dos 
pequenos, que aprendem 
e identificam pronúncias de 
palavras e familiarizam-se 
com frases e expressões.

- Estimule seu filho a assistir 
tutoriais no Youtube

O Youtube é o queridinho 
da nova geração. São mi-
lhões de usuários buscando 
novidades em canais. Que tal 
encontrar um youtuber que 
faça tutoriais em inglês? Por 
tratar-se de um assunto de 
interesse e domínio de seu 
filho, elevam-se as taxas de 
atenção e compreensão do 
conteúdo divulgado.

- Apresente a versão origi-
nal do desenho animado 
preferido

Os desenhos animados 
são unanimidade entre a crian-
çada e, a maioria deles, são 
versões adaptadas para o 

português. Mostre a versão 
original, em inglês, da anima-
ção favorita de seu filho. Além 
de adorar conhecer a novi-
dade, essa é uma atividade 
recomendável que contribui 
no processo de aquisição 
da língua de maneira leve e 
divertida.

- navegue em sites e aplica-
tivos em inglês

Os aplicativos vieram 
para ficar. Considerando que, 
quanto maior a exposição à 
língua inglesa, melhor será 
seu aprendizado, o mercado 
já dispõe de uma grande 
variedade de sites e apps que 
utilizam o inglês de maneira 
natural e original, como, por 
exemplo, Park Math, Alphabet 
Zoo, Farm 123, Busuu Kids, 
Lunch Box, Action Words, One 
More Story a Awesome Eats. 
Encontre o aplicativo de sua 
preferência na Apple Store 
ou no Google Play e incentive 
seu filho a aprimorar suas ha-
bilidades por meio dele.

Em 2017, esse trabalho
continua e, além de suas

iniciativas próprias, o sesc tem 
juntado esforços com parceiros

O Sesc em Minas também
mantém uma intensa
programação cultural

no sesc Palladium

http://www.ingressorapido.com
http://www.sescmg.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

Juiz-foranos conhecem
projeto “Aedes do Bem”

J uiz de Fora deu início à di-
vulgação do projeto “Aedes 
do Bem” nos bairros Vila 
Olavo Costa, Santa Luzia 
e Monte Castelo. Realizada 

por agentes comunitários de saúde 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF) e também por 
profissionais treinados, a ação contou 
com a orientação aos moradores, pan-
fletagem e a demonstração com gaio-
las contendo exemplares do mosquito 
geneticamente modificado, conhecido 
como “Aedes do Bem”, utilizado no 
controle do aedes selvagem.

No mesmo dia, teve início um 
ciclo de palestras direcionado aos 
servidores da prefeitura, com o ob-
jetivo de informá-los e incentivá-los 
enquanto multiplicadores de infor-
mações sobre o projeto, buscando o 
combate ao mosquito aedes aegypti 
selvagem – transmissor de doenças 
como dengue, zika e chikungunya. 
As palestras foram ministradas 
pela bióloga Cecília Kosmann, que 
explicou o processo de evolução 
dos “Aedes do Bem” e como eles 
vão atuar na redução dos mosquitos 
transmissores de doenças.

De acordo com o subsecretário 
de Vigilância em Saúde, Rodrigo 
Almeida, o trabalho de engajamento 
e mobilização social tem sido funda-
mental para a informação da socie-
dade e aceitação do projeto, cujos 
resultados já podem ser observados. 

Desde o lançamento do projeto, 
no dia 11 de julho, já foram realizados 
diversos encontros com representan-
tes dos conselhos de Saúde (locais 
e municipal), além do envolvimento 
com os agentes comunitários de 
saúde (ACSs) e agentes de combate 
a endemias – que passaram por trei-
namento –, visitas às Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), De-
fesa Civil, Secretaria de Educação, 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), União de Bairros e 
Distritos de Juiz de Fora (Unijuf), 
Promotorias de Meio Ambiente e de 
Saúde, entre outros órgãos.

Já para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e 
Turismo, João de Matos, “esse é 
momento singular para a prefeitura, 
que demonstra preocupação em 
mostrar aos servidores a serieda-
de do projeto e o quanto eles são 
importantes para o engajamento 
dessa proposta”.

Os “Aedes do Bem” são mos-
quitos machos, que não picam 
e não transmitem doenças. Ao 
serem liberados na natureza, eles 
procuram as fêmeas selvagens do 
aedes aegypti para acasalar. Seus 
descendentes herdam um gene 
autolimitante, que não persiste nem 
se espalha no meio ambiente. Esse 
gene que faz com que eles morram 
antes de atingir a idade adulta.

Ação contou com a orientação aos moradores
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Minas Gerais será sede do 
XXii encontro do Renap

Entre os dias 06 a 10 de se-
tembro de 2017, BH sediará o XXII 
Encontro da Rede Nacional de 
Advogadas e Advogados Popula-
res – Renap. O evento de abertura 
do encontro acontecerá das 18h às 
22h, na Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB/MG, situada à Rua 
Albita, 250, no bairro Cruzeiro.

Diante da conjuntura nacional 
de totais retrocessos de direitos, o 
tema será “Nenhum direito a menos”. 
Historicamente, é no encontro na-
cional que os advogados populares 
da Renap e estudantes de direitos, 
debatem o contexto social, político 
e jurídico da assessoria jurídica 
popular e, juntamente, com os movi-
mentos sociais e populares articulam 
demandas e as ações nesse campo. 

O evento contará com a pre-
sença da socióloga e ouvidora 
externa da Defensoria Pública da 
Bahia, Vilma Reis, que vai falar 
sobre o “Sistema de Justiça, retro-
cessos sociais e lutas populares”. 
Representantes do Movimento de 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) e do Movimento de 
Atingidos por Barragens (MAB) 
participarão do debate para dialo-
gar sobre as realidades das lutas 
do campo e da cidade. A mesa de 
abertura contará ainda com repre-
sentantes de instituições do siste-
ma de justiça e poder executivo.

No dia 07 de setembro, às 14h na 
Escola Sindical 07 de outubro, está 
previsto um debate sobre a conjuntu-
ra nacional, com as participações de 
Givânia Maria da Silva, representante 
da Coordenação Nacional de Articula-
ção das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (Conaq), Dinaman Tuxá, 
advogado indígena e coordenador 
executivo da Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (APIB), Tchenna 
Maso, representando a Via Campe-
sina, Cristiane Faustino, trazendo 
o contexto das lutas de mulheres e 
LGBTT, além de representante do 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST), trazendo o contexto das 
lutas urbanas.

Mais informações: fb.me/renap-
minasgerais e renapmg@gmail.com.

Abertura do evento será com a socióloga vilma reis
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Autoridades querem transformar trecho 
que liga ouro Preto a ouro Branco

O deputado estadual 
Thiago Cota; o pre-
feito de Ouro Preto, 
Júlio Pimenta; e o 

prefeito de Ouro Branco, 
Hélio Campos, se reuniram 
para debater o projeto ino-
vador que pretende trans-
formar o trecho entre Ouro 
Preto e Ouro Branco em 
modelo de urbanismo para 
a Estrada Real. O deputado 
Thiago Cota afirma que o 
pro jeto poderá fomentar 
ainda mais o turismo das 
duas cidades. 

Entre as principais ideias 
propostas para o trecho, 
estão a construção de pon-
tos de paradas próximos às 
ruínas históricas, quiosques 
para descanso e lazer dos 
viajantes, ciclovias e esta-
cionamentos para o conforto 
e a segurança de quem qui-
ser aproveitar a paisagem e 
as cachoeiras de Ouro Preto 
e da Serra do Ouro Branco. 

Segundo Cota, a propos-
ta conta com o seu apoio 
e do Governo do Estado. 
“Parabenizo Hélio Campos e 
Júlio Pimenta pela brilhante 
iniciativa que, sem dúvida, 
t rará bons f rutos para o 
turismo local, influenciando 
na economia da reg ião. 

Estamos iniciando todas as 
tratativas para colocarmos 
este grandioso projeto tu-
rístico em prática”, afirmou 
o deputado. 

O  t recho ,  conhec ido 
como o caminho dos incon-
fidentes, conta com aproxi-
madamente 38 km de dis-
tância, dando acesso aos 
distritos de Santa Rita de 
Ouro Preto, Lavras Novas 

e Chapada, pertencentes a 
Ouro Preto. A estrada tam-
bém dá acesso à Fazenda 
Carreiras, conhecida como 
Casa de Tiradentes, e liga 
ainda a encantadora comu-
nidade de Itatiaia (município 
de Ouro Branco), lugar de 
inúmeras belezas naturais 
e históricas como a Igreja 
de Santo Antônio, recém-
-restaurada.

Prefeito de ouro Branco, Hélio campos, deputado estadual 
thiago cota e prefeito de ouro Preto, Júlio Pimenta
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Ariane Braga

Homicídios de negros superam
em quatro vezes os de brancos

O número de homicídios de 
negros nos últimos 4 anos, em Belo 
Horizonte, tem sido, pelo menos, 
três vezes maior que o de brancos, 
segundo dados das delegacias 
especializadas. O número foi 
apresentado por José Gonçalves 
Coelho Neto, inspetor da Coor-
denação de Direitos Humanos da 
Polícia Civil.

Ele participou de audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) na semana 
passada. Solicitada pelo deputado 
Rogério Correia (PT), a reunião teve 
como objetivo discutir o aumento 
dos crimes raciais e de intolerân-
cia contra a população negra.

José Neto detalhou que, em 
2014, foram apurados 313 as-
sassinatos de negros para 70 de 
brancos. Em 2015, 227 negros e 
56 brancos morreram assassina-
dos. Já em 2016, para 195 vítimas 
afrodescendentes, foram mortos 
57 brancos.

racismo 
José Neto explicou que o nú-

mero de notificações de casos 
de injúria racial tem crescido gra-
dualmente a cada ano. Em 2011, 
foram apenas 43 casos; em 2014, 
foram 141; e, em 2016, passou 
para 289 casos. Essa curva cres-
cente de notificação, segundo o 
inspetor, revela também que as 
pessoas estão mais encorajadas a 
denunciar quando sofrem racismo.

Com o objetivo de minimizar 
o problema, a Polícia Civil está 
criando uma delegacia especializa-
da para atender o cidadão LGBT e 
as vítimas de crimes de racismo e 
intolerância. A informação foi pas-
sada pela chefe do Departamento 
de Investigação, Orientação e Pro-
teção à Família da instituição, Carla 
Cistina Santos Vidal. O núcleo 
funciona de segunda a sexta-feira 
e, em regime de plantão, nos finais 
de semana.

O deputado Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão, 
reforçou que os números sobre 
assassinatos são alarmantes: para 
cada jovem branco assassinado, 
2,6 negros são mortos. A cada 23 

minutos, um jovem negro é morto, 
sendo que o homicídio continua 
sendo a principal causa de mortes 
desse segmento nas periferias.

mulheres negras
De todas as quase 2.200 de-

núncias de violência na região 
metropolitana de Belo Horizonte 
registradas pela Central da Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos (Sedpac), 70% foram 
feitas por mulheres negras. Desse 
percentual, apenas 4% conseguem 
associar a violência sofrida ao 
fato de pertencerem a esse grupo 
étnico e social. 

Prioridade 
Nesse sentido, Nilmário Miran-

da, responsável pela pasta, afirmou 
que a defesa dos direitos humanos 
é uma prioridade da Sedpac. Uma 
das ações definidas, segundo ele, 
é a criação do programa Minas sem 
Racismo, que envolve diversas 
áreas do governo. Nilmário expli-
cou que também está em curso 
projeto de núcleos em escolas 
públicas para discutir o racismo, 
criado pela Secretaria de Estado 
de Educação. Na área da cultura, 
foram criados editais específicos 
para os negros.

Na avaliação do deputado Ro-
gério Correia, a intolerância contra 

a população negra é preocupante. 
“Movimentos racistas vieram à tona 
nos Estados Unidos. Felizmente a 
reação tem sido grande, o que nos 
traz esperança, mostrando que 
esse preconceito é de minorias, 
mas precisa de combate eficaz”, 
alertou.

momento político 
Já Cleide Hilda Souza, subse-

cretária de Estado de Igualdade 
Racial, avalia que o racismo tem 
crescido no Brasil em virtude do 
atual momento político. Para ela, 
o racismo “à brasileira” é perverso 
e invisível. 

desvios de Pms
O assessor de Direitos Hu-

manos da Polícia Militar, capitão 
Ricardo Amorim Gontijo, concor-
dou com a ausência do Estado 
no atendimento aos negros, mas 
ponderou que menos de 2% dos 
homicídios registrados têm relação 
com a PM. “Não se pode imputar 
o genocídio do jovem negro às 
polícias”, afirmou. Ele acrescen-
tou que a PM tem buscado seguir 
as normas da ONU com relação a 
direitos humanos. Os manuais da 
corporação postulam que nenhuma 
pessoa pode ser colocada sob sus-
peita em virtude de sua cor, raça 
ou orientação sexual, segundo ele.

notificações de casos de injúria racial têm crescido gradualmente
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nova lei garante direitos especiais
a pessoas com mais de 80 anos

Contudo, juiz explica que para os precatórios existem alguns pontos que merecem atenção

Sancionada no dia 12 de 
julho, a lei 13.466 altera o 
Estatuto do Idoso e estabe-
lece que as pessoas com 

mais de 80 anos tenham prioridade 
em diversos setores na sociedade. 
O advogado Lázaro Pontes explica 
que um dos pontos importantes 
na legislação é o que se refere à 
saúde. “Em todos os atendimentos, 
os maiores de 80 anos terão pre-
ferência especial sobre os demais 
idosos (60 anos), exceto em caso 
de emergência”.

A lei complementa o Estatuto 
do Idoso (lei 10.741, de outubro 
de 2003) e a lei 8.842/94. Segundo 
Pontes, o artigo 7º assegura a prio-
ridade na tramitação dos proces-
sos e procedimentos, assim como 
a execução dos atos e diligências 
judiciais em que figurem como 
parte pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, em qualquer 
instância. 

O advogado destaca ainda 
que a atual legislação processual 
é contraproducente e é extrema-
mente cruel. “Há décadas isso 
inflige o cidadão, principalmente, 
os idosos”. 

Entretanto, Pontes salienta 
que, hoje, existe uma farta legisla-
ção em favor dos idosos, mas que 
precisa ser cumprida. “É impor-
tante que eles conheçam esses 
direitos e os reclamem por meio 
das vias corretas em seu próprio in-
teresse e sempre que necessário. 
Nós estudiosos do direito também 
devemos estar atentos aos devidos 
procedimentos para que a lei seja 
cumprida efetivamente”. 

Ele ressalta que a lei é extre-
mamente benéfica para a faixa 
etária, pois trata-se de pessoas 
que necessitam de assistência. “O 
aumento da expectativa de vida e 
a formação de um grupo popula-
cional com mais de 80 anos, com 
características de vulnerabilidade 
mais acentuadas, demandam re-
conhecimento especial por parte 
do poder público e é exatamente 
o que o legislador buscou”.

precatórios
Em relação aos precatórios 

- dívidas do Poder Judiciário a 
serem pagas em longo prazo - por 
exemplo, uma pessoa que sofre 
um acidente causado por viatura 
da Polícia Militar ou é lesado de 
alguma forma por algum órgão 
público, pode processar o Governo 
do Estado. Caso esse indivíduo 
vença o embate judicial, ele rece-
berá a indenização por meio de 
um precatório, o que equivale a um 
recebimento futuro. 

Segundo o juiz coordenador 
da assessoria de precatórios do 
TJMG, Christian Garrido Higu-
chi, essa lei altera o Estatuto do 
Idoso em relação as prioridades, 
no entanto, ele salienta que há 
uma determinação para que haja 
pagamento prioritário dentro da 
possibilidade Constitucional. “A 
matéria de precatório é regida pela 
emenda constitucional 94, promul-
gada em dezembro de 2016. Essa 
previsão de pagamento exige que 
nas dívidas de natureza alimentar, 
as pessoas maiores de 60 anos  
recebam o valor permitido pela 
Constituição de forma prioritária”.

Ele ainda ressalta que o pa-
gamento é observado na ordem 
cronológica. “Essa lei foi discutida 
internamente por um grupo de 
gestores nacionais de precatórios, 
contudo, ela é uma norma abai-
xo da lei federal. A Constituição 
manda observar a cronologia, ou 
seja, a ordem que esse precatório 
apareceu no setor para pagamen-
to. Dentro disso, se o crédito tem 
natureza alimentar, os maiores de 
60 e os de 80 anos devem receber 

com prioridade, o valor fixado pela 
lei e não o crédito total”.

Higuchi diz que não pode pa-
gar um credor maior de 80 anos 
que não é o primeiro da cronologia, 
pois isso não tem previsão legal. 
“Decidimos internamente que os 
maiores de 80 anos devem receber 
antes dos de 60 anos o valor que a 
Constituição permite”.

Ele conta que a intenção da 
autora do projeto foi, inclusive, pos-
sibilitar que esse grupo recebesse 
os precatórios com preferência, 
mas deve-se observar a hierarquia 
das leis. “Dentro desses fatores, 
existe sim a prioridade para os 
maiores de 80, mas dentro da 
possibilidade constitucional. Se 
tivessem alterado a Constituição, 
poderia mudar a cronologia dos 
pagamentos”.

Em relação ao andamento dos 
precatórios, o juiz esclarece que 
eles têm a função de cobrar dos 
entes devedores para realizar os 
pagamentos e diz que, em Minas, 
há uma grande diversidade em 
relação ao pagamento. “Tem região 
que está em dia e tem outras que 
estão com grandes dívidas, pois 
definimos o valor que deve ser 
pago anualmente, os depósitos 
são mensais. Eles vão depositando 
de acordo com a disponibilidade 
financeira”. 

Higuchi destaca que o valor 
disponível vai para os grupos 
prioritários (maiores de 80 e 
60 anos, pessoa portadora de 
necessidades especiais, com 
doenças graves) com os valores 
estabelecidos pela lei.

eles terão preferência
especial sobre

os demais idosos
(60 anos), exceto em

caso de emergência
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governador entrega obras e anuncia
construção de unidades habitacionais

O governador Fernando Pimentel 
(PT) entregou no dia 22, em Camandu-
caia, no Território Sul, a obra da travessia 
sobre o Rio Paciência, no km 24 da LMG-
886, ligando Camanducaia ao distrito de 
Monte Verde. Também foram entregues 
outras duas obras para a melhoria do 
tráfego da região.

Na ocasião, o governador recebeu o 
Título de Cidadão Honorário da Câmara 
Municipal de Camanducaia, entregou 
duas academias ao ar livre e assinou 
despacho determinando a construção de 
153 unidades habitacionais sob a gestão 
da Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais (Cohab-MG).

Nas obras no Rio Paciência foram 
investidos cerca de R$ 1,75 milhão. Elas 
foram realizadas após a ponte de concreto 
ser destruída em função das fortes chuvas 
que atingiram a região no início de 2016. 
Para a implantação da nova estrutura, foi 
necessário o nivelamento do leito do rio, 
a construção de cintas e laje de concreto, 
utilizando o sistema tubular metálico 
triplo. Também foram realizados o aterro, 
implantação de novo piso e pavimenta-
ção. A sinalização foi refeita e instaladas 
defensas metálicas para maior segurança 
do usuário. 

Nas pontes Alcino Soares dos 
Santos, no bairro Quedas Verdes, e 
vereador Afonsinho Lopes de Azevedo, 
na Avenida Genésio Vargas, foram 
investidos R$ 525,7 mil, sendo R$ 250 
mil do governo estadual. Ao todo, serão 
beneficiadas cerca de 20 mil pessoas.

O governador destacou a importância 
da entrega dessa obra para a população 
da região. “Não tem dinheiro para fazer 
tudo, mas um exemplo é isso aqui que nós 
fizemos hoje. Certamente, tem muita coisa 

importante para ser feita aqui em Caman-
ducaia e na região, mas não tinha nada 
mais importante que a ponte que a chuva 
do verão atrasado levou, e impossibilitava 
o trânsito para Monte Verde que, hoje, é 
um dos principais, se não for o principal, 
geradores de renda para a cidade. Essa 
era a prioridade. Se não tinha dinheiro para 
fazer tudo, um pouquinho do que tinha foi 
pedido pela população para o que era mais 
importante”, afirmou.

Sobre a homenagem feita pelos vere-
adores de Camanducaia, concedida com 
base no Decreto 001/2017 da Câmara 
Municipal, Pimentel se disse honrado e 
agradeceu o carinho da população com 
ele e seu Governo.

“Em Minas Gerais, esses títulos de 
cidadão honorário têm uma importância 
muito grande. Porque o mineiro tem uma 
característica de hospitalidade, de convi-
vência muito forte. Isso é característica 
da gente de Minas, do Estado inteiro, o 
mineiro é sempre hospitaleiro. E o minei-
ro, principalmente, do interior, trata a sua 
cidade como se fosse a sua casa. Quando 
você ganha um título desse é como se 
estivessem te convidando para dentro 

da casa deles”, afirmou o governador, 
lembrando que as pessoas do município 
“me tratam como se eu fosse daqui, e de 
fato eu sou mesmo”.

Ao lado do presidente da ALMG, Adal-
clever Lopes (PMDB), o governador voltou 
a reforçar a parceria entre os Poderes no 
Estado, o que, segundo ele, contribui para 
que Minas supere a crise.

“Eu acho, sem exagero, que isso 
está nos ajudando muito agora. O Brasil 
está atravessando um momento de muita 
dificuldade e não é segredo para ninguém. 
Uma crise econômica, política, institucio-
nal, social como nunca teve na história 
da República. Então, a gente se assusta 
quando vê as notícias, a coisa parece que 
está só piorando ao invés de melhorar. 
Mas, no meio dessa crise, quando a gente 
olha para Minas, vemos que nosso Estado 
está diferente, está melhor. Porque nós 
criamos aqui um ambiente de concórdia, 
de harmonia, que possibilita ao Poder 
Executivo, ainda que com muito pouco 
recurso, e em harmonia com os Poderes 
Legislativo e Judiciário, avançar e fazer 
coisas e entregas importantes para a 
população”, completou Pimentel.

Fernando Pimentel, com autoridades, em camanducaia
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VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

VOCÊ SABIA QUE 80% DOS FOCOS DE 
DENGUE ESTÃO DENTRO DOS IMÓVEIS?



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
26 de agosto a 2 de setembro 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.

Além da conta. O Ministério Público Federal notificou 
o Ministério do Esporte e o Comitê dos Jogos Olímpicos: o 
MPF quer saber se houve uso de dinheiro público para cobrir 
o rombo de R$ 132 milhões dos jogos de 2016. Para o procu-
rador Leandro Mitidieri, há uma pressão internacional para 
que esse déficit seja arcado pelo governo brasileiro, “mas não 
há autorização legal para mais destinação de dinheiro público 
para os jogos.” Ou seja, já gastaram muito. Além da conta. 
(Fonte: O Globo)

Sem grampo. Um grupo restrito de cerca de cem inte-
grantes do governo, entre eles Michel Temer e seus ministros, 
possuem um celular muito especial: o TeleAbin, como já foi 
apelidado. Com um chip desenvolvido pela Abin, o aparelho 
começou a ser distribuído no governo Temer. Funciona em 
qualquer parte do mundo e serve apenas para conversas de 
voz. É tido como seguro: levaria em média doze anos para 
descriptografá-lo. Não livraria Temer de dizer coisas indevidas 
a Joesley Batista, por exemplo, ele ainda pode falar a bobagem 
que lhe der na cabeça com seus ministros. (Fonte: O Globo)

‘Trefego e peralta’. Para festejar os 50 anos de carreira de 
Ruy Castro, a Companhia das Letras prepara um volume com 
seus principais artigos publicado nos diversos veículos pelos 
quais passou como “Pasquim”, “Manchete”, “Jornal do Brasil” e 
outros. O título será “Trêfego e peralta: 50 textos deliciosamente 
incorretos”, e a obra saem em novembro. (Fonte: O Globo)

Decisão sobre posse de drogas hiberna no supremo. 
A discussão sobre a descriminalização da posse de drogas 
para consumo próprio está parada há dois anos no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Ainda não há previsão de quando o 
julgamento, que começou em 19 de agosto de 2015 e analisa 
o caso de um detento flagrado em 2009 com 3 gramas de ma-
conha na Grande São Paulo, será retomado. Três ministros já 
se posicionaram a favor da tese de que, quem carrega drogas 
para consumi-las, não está cometendo um crime. Para que o 
julgamento prossiga, porém, o ministro Alexandre de Moraes 
precisa devolver o processo, que está em seu gabinete por 
força de um pedido de vista feito por seu antecessor, o minis-
tro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro. 
“Não há prazo. Estou analisando, trazendo dados concretos 
relacionados ao aumento do número de prisões, quantidades 
de drogas apreendidas para termos idéia dos efeitos concre-
tos de se manter como está hoje ou alterar”, disse Moraes. 
(Fonte: O Globo)

Assim não pode, Fly. A Coca-Cola e a Fly Cola fizeram 
acordo judicial e a Fly vai ter que mudar seu rótulo e formato 
da garrafa que, segundo a gigante americana de refrigerantes, 
causava confusão no público e desviava a clientela. Um dos 
argumentos da Coca foi que a garrafa, de formato curvilíneo e 
chamada de “Countor”, é inspirada em uma semente de cacau, 
e protegida pela Lei de Direitos Comuns como um símbolo de 
identificação dela no mundo todo. (Fonte: O Globo)

O retiro do mago. Paulo Coelho, o nosso escritor mais 
conhecido no exterior, escolheu a miúda cidade suíça de 
Interlaken, com 5.300 habitantes, para comemorar, seus 70 
anos. O mago conta que não há sequer conexão telefônica 
onde ficará hospedado. (Fonte: O Globo)

Taxa de felicidade. São Paulo é uma festa, mas nem 
sempre foi assim. Hoje, o paulistano é mais feliz que o carioca. 
De 0 a 10, o grau de bem-estar do pessoal do “um chopes e 
dois pastel” é de 7,96, contra 7,91 da turma do “bixxxcoito 
Globo”. É o que concluiu uma metodologia consagrada, uni-
versalmente que mediu o grau de felicidade dos brasileiros. 
(Fonte: O Globo)

Em seis meses, bancos fecham 10.752 vagas. Mesmo 
mantendo lucros bilionários, os bancos estão entre os cinco 
setores da economia que mais demitiram este ano. Com foco 
cada vez maior nos canais digitais e agências mais enxutas, 
só no primeiro semestre, as instituições financeiras do país 
fecharam 10.752 postos de trabalho, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), 
aponta análise do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese). Trata-se de um aumento 
de 53,6% na comparação com o mesmo período de 2016. 
(Fonte: Época Negócios)

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

com máQuinAs de cArtão,
cHeQue sAi de cenA

novA regrA dA cAiXA Pode
diFicultAr vendA de imÓveis novos

o custo de BeneFícios indevidos

“Não aceitamos cheques”. O alerta é cada 
vez mais comum no comércio, lojas de shoppings 
e restaurantes de grandes cidades. A populariza-
ção das máquinas de cartão tem levado cada vez 
mais os brasileiros a deixarem de lado as folhas 
de cheque, inclusive os populares pré-datados. 
Mesmo com o salto no número de contas bancá-
rias no país – de 39 milhões em 1995 para 155 
milhões atualmente - a compensação de cheques 
despencou 82,7% no mesmo período, segundo 
dados da Federação Brasileira dos Bancos 
(Febran). “O cheque está voltando à sua função 
original: ser utilizado em pagamentos de maior 
valor, como entrada da casa própria ou do carro. 
E, mesmo assim, agora sofre a concorrência das 
operações digitais, como a Transferência Eletrô-
nica Disponível (TED)”, diz Luiz Rabi, economista 
da Serasa Experian. (Fonte: O Globo)

As mudanças no crédito imobiliário, anunciadas 
semana passada pela Caixa Econômica Federal, 
exigindo uma entrada maior no financiamento, de-
vem ter dois efeitos imediatos. O primeiro é dificultar 
a venda de unidades prontas em estoque pelas 
construtoras. Em paralelo, pode reduzir a aquisição 
de imóveis populares, como os do programa Minha 
Casa Minha Vida, alvo de consumidores com pouca 
ou nenhuma capacidade de poupança, avaliam 
especialistas do setor. O banco reduziu os limites 
de financiamento de 90% para 80% do valor do 
imóvel, no caso das unidades novas, e de 70% para 
60% nos usados. A medida atinge os empréstimos 
com recursos do Fundo de Garantia do tempo 
de serviço (FGTS) – para programa Minha Casa 
Minha Vida e linhas Pró-Costista e CCFGTS – e do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. 
Nos financiamentos regulados pela tabela Price, o 
limite para imóvel usado baixou de 70% para 60% na 
linha Pró- Cotista e de 80% para 70 % no CCFGTS. 
(Fonte: Época Negócios)

O Brasil é um país em que ricos fingem ser 
pobres, presidiários reconhecem a paternidade 
de filhos de mulheres que nunca viram, crianças 
recebem licença-maternidade, bebês indígenas 
são adotados e esquecidos em suas tribos, homens 
assinam esposas fictícias e ciganos mudam de 
identidade como trocam de cidade. E ainda paga por 
tudo isso. A conta imposta por tanta “criatividade” a 
Previdência Social é alta. Uma fatura maior que o 
governo supunha: pode chegar a R$56 bilhões por 
ano. Ao cruzar dados de uma força tarefa formada 
pela Secretaria de Previdência, Ministério Público 
Federal (MPF), Polícia Federal e os ministérios do 
Trabalho e do Desenvolvimento Social - e pedir 
uma análise de especialistas, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) chegou á conclusão de que a “per-
cepção de irregularidades” é que um, em cada dez 
benefícios, pago com erros ou por fraude.

Contribuir com o paisagismo 
da cidade. É com esse intuito que 
um decreto, que permite a insta-
lação de parklets em vários locais 
de Nova Lima, foi assinado. Com 
um conceito de varanda urbana, 
o projeto padrão desses espaços 
é moderno e prevê a instalação 
de bancos, mesas, guarda-sóis e 
bicicletário. A ideia é padronizada 
e valorizará, também o centro, in-
centivando novos usos, bem como 
a apropriação urbana. 

A implantação de parklets será 
permitida após estudos das carac-
terísticas do local. Tanto empresas 

públicas ou privadas quanto pes-
soas jurídicas ou físicas poderão 
abraçar o projeto desde que cum-
pram as condições estabelecidas 
no decreto. A Prefeitura fornecerá 
um manual de regras com as con-
dições de instalação, manutenção 
e conservação. 

Os parklets poderão ser insta-
lados apenas nas ruas e avenidas 
com características favoráveis, 
sem prejudicar o dia a dia das pes-
soas que passam pelas vias. Vale 
lembrar, no entanto, que esses 
espaços não são uma extensão 
dos estabelecimentos comerciais. 

O que é um Parklet? 
Eles não atrapalham o tráfego 

nem poluem o ambiente. Pelo 
contrário, dão vida à cidade, 
criam espaços bonitos e agra-
dáveis em meio à correria do dia 
a dia, além de ser um convite 
para se acomodar, observar e 
curtir peculiaridades do entorno 
e que, muitas vezes, não são ob-
servadas, talvez pela correria do 
cotidiano. Abrace e cuide dessa 
ideia! As empresas e cidadãos 
interessados em habilitar parklets 
podem entrar em contato pelo 
(31) 3541-4387.

Programa oferta recursos para 
as prefeituras no norte de minas

Os municípios do Norte de 
Minas conheceram, no último dia 
18, o Programa Avançar Cidades, 
que oferta recursos para as pre-
feituras aplicarem nas áreas de 
Mobilidade e Saneamento, com 
taxas atrativas. O evento foi rea-
lizado no auditório da Associação 
dos Municípios da Área Mineira 
da Sudene (Amams), em iniciativa 
da Superintendência Regional da 
Caixa Econômica Federal e da 
Amams. O presidente José Reis, 
prefeito de Bonito de Minas, explica 
que a modalidade ofertada nesse 
programa é interessante, pois tem 
carência de quatro anos, além 
da taxa de juros mais barata. Ele 
exemplifica que um financiamento 
de R$1 milhão gera uma mensali-
dade de R$30 mil.

O Avançar Cidades prevê, na 
área de saneamento, contemplar 
municípios em três grupos: os 
com menos de 50 mil, outros en-
tre 50 mil até 250 mil e o terceiro, 
acima de 250 mil habitantes com 
obras de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de 
águas pluviais, resíduos sólidos, 
redução e controle de perdas, es-
tudos e projetos, e plano municipal 
de saneamento básico. A previsão 
é de recursos da ordem de R$ 2,2 
bilhões, definidos de acordo com a 
capacidade de endividamento de 
cada cidade.

Na área de mobilidade, o pro-
grama Avançar Cidades atende 
municípios menores em todo o 
país, melhorando a circulação das 
pessoas nas cidades e as con-
dições de saúde e da qualidade 
de vida da população urbana e 
rural por meio de investimentos 
destinados à universalização e à 
melhoria dos serviços públicos de 
saneamento básico. A previsão 
inicial é um aporte de R$3,7 bilhões 
em recursos do FGTS, no âmbito 
do Programa Pró-Transporte com 
juros de 6% ao ano, acrescida de 
até 2% equivalentes ao diferencial 
de juros e mais até 1% de taxa 

de risco do agente operador com 
carência de quatro anos, prorrogá-
vel a critério do agente operador. 
O prazo de amortização é de até 
20 anos.

Para atender as prefeituras do 
Norte de Minas está sendo formu-
lado um acordo de cooperação 
técnica entre a Caixa Econômica 
Federal e a Amams, para prestar 
atendimento e informar sobre os 
programas disponíveis. Uma equi-
pe da Caixa, sob a coordenação 
do gerente executivo de governo, 
Rodrigo Pereira da Silva, fez uma 
apresentação aos prefeitos sobre 
os principais pontos do programa.

evento foi realizado no auditório da Associação
dos municípios da área mineira da sudene
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nova lima vai instalar Parklets
em vários locais do município

Parklets dão vida à cidade

sindetur

este colunista, ricardo Faria e José eugênio Aguiar nos
30 anos da sindetur comemorados na Assembleia legislativa
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JornAlistA

sérgio moreirA

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

mineirinho necessita de apoio

A lém de comemorar os 70 
anos do Sesi e ao mesmo 
tempo promover a saúde e 
o bem-estar dos trabalha-

dores da indústria, o Circuito Sesi 
de Corrida de Rua é aberto para o 
público em geral, que tem ainda a 
oportunidade de contribuir com o va-
lor da inscrição para uma instituição 
de assistência social do município.

A última das 10 etapas do circuito, 
realizados nas sedes das Regionais 
Fiemg será no dia 10 de setembro, 
com a largada em Contagem, num 
percurso de 5 km e duração máxima 
de 1 hora e 30 minutos. Podem se 
inscrever duas categorias de partici-
pantes: empregados da indústria e o 
público em geral, a partir de 16 anos 
completos.

As inscrições são gratuitas para 
trabalhadores da indústria e toda a 
renda arrecadada com as inscrições 
do público geral, será doada ao Comitê 
de Entidades de Combate à Fome pela 
Vida (COEP Contagem), que atua por 
meio de ações para o desenvolvimento 
social de diversas comunidades, com 
o apoio do Ciemg e de parceiros dos 
diversos setores do município. 

Para o público em geral, a ins-
crição é de R$ 50 e dá direito a um 
kit atleta: camisa, gym bag, toalha, 
medalha especial de finisher e kit 
alimentação após a prova, além de 
premiação geral e, também, por faixa 
de idade. 

Para as categorias público em 
geral e empregados da indústria 
serão concedidos troféus do 1º ao 
5º lugar, nos naipes masculino e 
feminino. Também serão concedidas 
medalhas especiais do 1º ao 3º lugar, 
nos naipes masculino e feminino, nas 
faixas etárias de 16 a 29 anos, de 30 
a 45 anos e 46 anos ou mais. 

A largada, no dia 10 de setembro, 
domingo, será às 9h30, da Praça do 
Trabalhador – Av. Babita Camargos 
com Rua José Maria Lacerda, em 
Contagem.

O Ginásio Jornalista Felipe 
Drummond foi inaugurado em 
1980, para ser o palco dos 
grandes eventos esportivos re-
alizados em quadras cobertas, 
como volei, futsal, basquete, 
ginástica olímpica entre outros 
esportes. Como está ao lado 
do Estádio Magalhães Pinto, o 
conhecido Mineirão, o ginásio 
foi apelidado carinhosamente 
de Mineirinho.

Mas o local está abandona-
do, sem realizações de even-
tos esportivos. É necessário 
uma reforma do ginásio para 
a prática esportiva – o piso da 
quadra está sem manutenção, 
banheiros também necessitam 
de cuidado, a iluminação exter-
na está com várias lâmpadas 
queimadas.

O Mineirinho recebeu, no 
dia 08 de agosto de 1999, 
o  recorde mundial de público 
da história do futsal: 26.657 
pagantes, no jogo Atlético 5 x 
4 Rio de Janeiro e até no UFC 
147 realziado no local  em 
2012, o maior público do Brasil 
com 16.643 pagantes.

Durante a Copa do Mundo 
de Futebol, em 2014, o giná-
sio foi o centro de imprensa, 
reunindo jornalistas do Brasil e 
exterior na cobertura dos jogos 
realizados no Mineirão. Para 
garantir melhor trânsito en-
tre o ginásio e o estádio do 
Mineirão, foi construída uma 
passarela suspensa sobre a 
Avenida Abrahão Caram.

Vale salientar que o Minei-
rinho fica em uma área mara-

vilhosa, ao lado do Mineirão, 
emoldurado pela Lagoa da 
Pampulha e a Igreja São Fran-
cisco, na região da Pampulha, 
reconhecida como Patrimônio 
Cultutral da Humanidade. Mi-
nas Gerais é celeiro de gran-
des atletas reconhecidos no 
Brasil e no mundo em várias 
modalidades esportivas, com 
a reforma do Mineirinho, as 
escolas públicas municipal e 
estadual com parceria com 
a UFMG e faculdades parti-
culares poderão desenvolver 
projetos e programas nas for-
mações de crianças e jovens 
para futuros atletas em várias 
modalidades esportivas, inte-
ragindo com os clubes para 
participações em competições 
e sermos campeões. Esporte é 
vida. Esporte é saúde! 

Todas às quintas a partir 
das 17h e aos domingos às 
8h é realizada a feira de arte-
sanatos na área externa do gi-
násio. A feirinha do Mineirinho, 
como é conhecida, virou um 
ponto de encontro e diversão 
por atender a várias classes 
sociais e a diferentes taxas 
de idades.

ps: Estou empenha-
do em escrever no jornal 
Edição do Brasil, com 
o propósito de valorizar 
o esporte em nosso 
Estado. Informações po-
dem ser enviadas para
sergio51moreira@bol.
com.br

o mineirinho fica em uma área maravilhosa, ao lado do mineirão
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“Quero transformar o galo
no maior time do mundo”

Este ano será de mudanças 
nos dois maiores t imes 
mineiros,  af inal  ambos 

passarão por processos de 
eleição para escolher o novo 
comandante. Como foi feito 
com o Cruzeiro Esporte Clube, o 
Edição do Brasil irá entrevistar 
os candidatos à presidência do 

Clube Atlético Mineiro e, as-
sim como ocorreu com o time 
Celeste, entramos em contato 
com todos os nomes que estão 
na disputa, no entanto, alguns 
decidiram não se pronunciar.  

Nesta edição, o entrevistado 
é o atleticano Fabiano Lopes 
Ferreira. Ele é empresário e 
diretor-presidente da companhia 
Multimarcas, além de conselheiro 
benemérito (vitalício) do Galo.

o senhor realmente será candidato a 
presidência do Atlético?

Se essa pergunta for feita aos torcedores, a 
maioria vai responder que quer ser presidente do 
Galo. Isso porque o atleticano é o mais fanático e 
vibrante. Eles dão a vida pelo clube e todos garan-
tem que, se ocuparem esse cargo, poderão fazer 
mais e melhor. Eu também penso assim. Contudo, 
pela minha experiência, me sinto preparado e com 
muita vontade de assumir mais esse desafio.

Por que o senhor quer ser presidente?

Para transformar o Atlético no maior clube de fute-
bol do Brasil e montar o melhor time do mundo. Para 
isso, pretendo dispor de uma boa equipe de gestores 
e reestruturar a base para que possamos tirar vários 
craques de lá. Uma equipe da grandeza do Galo tem 
que ter o melhor, seja em questão dos jogadores 
quanto o técnico. E o time tem condições de manter 
tudo isso, pois sua torcida é fanática e dá retorno. Se 
o clube estiver bem, os atleticanos lotam os estádios e 
compram os produtos.

o Atlético tem um elenco repleto de 
estrelas e com uma das maiores folhas 
salariais do país, porém o time não está 
conseguindo render dentro de campo. 
Por que isso está acontecendo? 

Nenhum treinador que passou no Atlético con-
seguiu dar padrão de jogo para a equipe. Faltou um 
comandante, porque não podemos falar que Robinho 
ou Fred não sabem jogar bola. Neste momento, o 
Galo fez uma aposta no Rogério Micale, porém não 
somos um time para laboratório. O clube possui uma 
torcida enorme e exigente, então ela não aceita um 
aprendiz no comando. Precisa-se de um técnico com 
status que chega e impõe, porque um treinador em 
início de carreira não vai conseguir peitar os jogadores. 

se o senhor fosse o presente, quem cha-
maria para comandar a equipe? 

É muito complicado falar nomes, porque o mer-
cado está escasso, mas o atleticano gosta muito do 
Levir Culpi e do Cuca que, hoje, estão empregados, 
entretanto, há pouco tempo estavam sem clube. 

o Atlético vai conseguir manter esse 
elenco por muito tempo sem resultado? 

Em qualquer profissão é muito difícil manter um 
profissional que não gera resultado. É claro que 
substituições devem ser feitas se o objetivo não 
for alcançado, principalmente, porque o futebol é 
muito exigente quanto a isso. Se o resultado não 
acontecer, peças terão que ser substituídas e caso 
o problema seja o técnico, que mude ele também. 

como o senhor avalia a gestão de Ale-
xandre kalil e a do daniel nepomuceno? 

A gestão do Kalil foi boa. Não se pode negar 
que ele tem perfil para presidente, pois um co-
mandante de um clube de futebol tem que ser 
firme nas suas posições. Além disso, o Kalil gerou 
bons resultados, pois conseguiu trazer para o 
Atlético grandes valores e títulos inéditos, como a 
Libertadores. Já o Nepomuceno fez uma gestão 

mais administrativa, acredito que ele falhou na 
contratação de técnicos que não conseguiram 
decolar no Galo.

e qual a sua opinião sobre a dívida do 
Atlético? 

Os principais credores do clube são o Estado 
e o Ricardo Guimarães. A dívida que mais preo-
cupava era a com o governo, que foi equacionada 
e o clube já paga uma parte adiantada, porque 
aquele dinheiro da venda do Bernard foi ante-
cipado para o pagamento do Refis. Guimarães, 
por ser atleticano, não está fazendo apenas um 
investimento no clube, ele contribui na qualidade 
de torcedor e conselheiro. Então não vejo grandes 
preocupações. 

Há muitas reclamações sobre o sócio-
-torcedor do Atlético. como o senhor 
pretende mudar isso?

É preciso fazer pesquisa para medir a qua-
lidade do serviço que está sendo prestado. O 
sócio-torcedor já merecia um tratamento especial 
só por torcer, mas ele ainda contribui com o clube 
mensalmente e tem que ser atendido de maneira 
diferenciada. Além disso, o Independência é muito 
pequeno, o Atlético não pode vender muitas cotas 
porque o estádio não comporta.  

e com relação à construção do novo 
estádio, o senhor é contra ou a favor?

Eu e a maioria dos torcedores somos a favor do 
Atlético construir ou adquirir um estádio. Eu penso 
que esse patrimônio para um clube de futebol é 
como a casa própria para uma família, contudo 
sou contra vender o Diamond Mall para construí-lo. 
O shopping é um patrimônio altamente rentável, 
principalmente, daqui há 9 anos, quando vencer o 
contrato com a Multiplan e 100% da receita passar 
a ser efetivamente do Galo.

Fabiano Ferreira é um dos pré-candidatos
à presidência do Atlético
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