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35 mil Pessoas esPeram
Por doaÇÃo de ÓrgÃos

A campanha conhecida como 
“Setembro Verde” tem a 
finalidade de sensibilizar o 
público sobre a importân-

cia de doar órgãos. No entanto, a 
conscientização deve ocorrer durante 
todo o ano. Segundo o presidente da 
Associação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO), Ricardo Manfro, 
no Brasil, existem 35 mil pessoas à 
espera de atendimento. “O que uma 
pessoa faz com os órgãos depois que 
morre? A partir da doação, ela pode 
salvar de oito a nove vidas”, finaliza.  
saúde &Vida – Página 7

27 de setembro é
o Dia Nacional da
doação de Órgãos
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O mandato de Fernan-
do Pimentel (PT), no co-
mando de Minas Gerais, 
já caminha para o fim, mas 
convém observar que, ao 
longo destes quase 3 anos, 
poucos foram os secretá-
rios que tiveram condições 
de mostrar serviço. Aliás, 
muitos deles sequer são 
mencionados pela impren-
sa, certamente, pela falta 
de ações. Isso mostra que 
a crise financeira do Brasil 
– com reflexos em nosso 
Estado –, foi mais profunda 
do que se pode imaginar. 
PolíticA – PáginA 3

secretários do governo de 
Pimentel têm desempenho
tímido nos últimos 3 anos

governador contou com pouca atuação de seus auxiliares
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O foco dos negócios 
do Grupo Zema está no 
interior. Atualmente, são 
700 lojas espalhadas por 
Minas, Bahia, Espírito San-
to, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Segundo o presi-
dente Romeu Zema Neto, 
a previsão de faturamento 
para este ano é de R$ 4,5 
bilhões. “O desenvolvimen-
to da companhia começou 
na gestão do meu pai, 
que tem visão empresarial 
e eu dei continuidade”. 
oPiniÃo – Página 2

Faturar R$ 4,5 bilhões em 
2017. Essa é a previsão 
do grupo mineiro Zema

empresário romeu zema neto
comenta as expectativas do
grupo para os próximos anos

Apesar da intensa crise que assola o país, a publicidade faturou cerca 
de R$ 61,9 bilhões nos primeiros seis meses do ano. Segundo pesquisa da 
ABAP, o segmento movimenta R$ 358 bilhões do PIB devido sua aplicação 
no conjunto da economia. No Brasil, R$ 1 aplicado em publicidade, gera, em 
média, R$ 10,69 para o setor econômico como um todo. eConomia – Página 5

ministério Público
avalia cobrança do
iPtu em contagem

O procurador de Justiça Marcílio Barenco 
Corrêa de Mello enalteceu a decisão do pre-
feito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB), 
ao assinar, recentemente, o Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC), permitindo cumprimento 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio 
da legalização da cobrança do IPTU no mu-
nicípio, cuja isenção acontecia há 27 anos, 
de maneira indevida. Cidades – Página 9

Já pensou em 
fazer parte
de um filme
de aventura? 

O jogo que era virtual tomou 
forma e, agora, promete levar você 
a uma experiência única e divertida. 
Estamos falando do Escape. Hoje, 
em Belo Horizonte existem 4 locais 
que oferecem esse entretenimento.   
culturA – PáginA 8
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Publicidade movimenta  
r$ 358 bilhões do PiB



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
2 a 9 de setembro de 2017

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida Francisco sá, nº 360 • Bairro Prado • Belo Horizonte • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial:
comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,50 / a distribuição dirigida é gratuita

telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

EquipE: 
Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Estagiária: Natália Macedo

JornAlistA
mario.ribeiro@aol.com

Articulistas:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade, Mário Ribeiro,
Paulo Passos e Rodrigo Flausino.
Economia: Antônio Balbino, Bruno Falci, José Agostinho Neto, 
Roberto Fagundes e Roberto Simões.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br

mário ribeiro

loraynne araujo

a savassi é do povo 

O ferecendo acuidade à frase do mestre Castro Alves: “A praça 
é do povo, assim como o céu é do condor”, podemos desta-
car que na região da Savassi, zona Sul de Belo Horizonte, 
isso tem acontecido durante o final de semana. Uma medida 
acertada do prefeito Alexandre Kalil (PHS) que, no domingo, 

manda interditar as avenidas Cristovão Colombo, Getúlio Vargas, a Rua 
Pernambuco e outras vias para deixar o espaço livre à recreação e ao 
lazer das pessoas. 

A iniciativa está sendo colocada em prática desde de maio, mas, de 
alguns dias para cá, os moradores das imediações, assim como os resi-
dentes de bairros vizinhos aproveitam o ponto para realizar caminhadas 
e fazer atividades esportivas. As crianças se sentem à vontade, pois o 
corredor público faz conexão com a Praça da Liberdade em um ambiente 
propício a quem, efetivamente, gosta de curtir a vida em Belo Horizonte 
de maneira saudável.  

Outra novidade é que o ambiente passou a servir de vitrine para o 
esporte mineiro, mediante a instalação de algumas quadras esportivas 
para partidas do vôlei, reunindo alguns profissionais do ramo. A moda-
lidade no Estado é considerada uma das melhores do Brasil. Temos 
representantes do Sada/Cruzeiro, Minas Tênis Clube, Montes Claros e 
Juiz de Fora. O primeiro Voleiball Day conta com apoio da Federação 
Mineira de Vôlei e segundo a entidade, tem a expectativa da presença 
de estrelas dos times mineiros, pois essa é uma forma de divulgar mais 
a prática esportiva para a população.    

Fica, assim, decretado o surgimento desse recinto destinado à 
recreação, lazer e a convivência, no qual os avós têm espaço físico 
e atrações que lhes permitem ficar mais próximos de seus netos. Os 
casais apaixonados também podem curtir o ambiente para namorar um 
pouco, já que a segurança pública, por lá, é total. A família, a partir de 
agora, pode eleger esse local como uma opção sadia para os finais de 
semana, isolando-se, nem que seja apenas pela manhã, da sensação 
de estar vivendo em uma grande metrópole e todos os seus percalços.

Obviamente, são desconhecidas as intenções do prefeito Kalil no 
sentido de realizar grandes obras, certamente, por falta de orçamento 
financeiro. Mas o chefe do executivo foi proativo ao permitir que a vontade 
da população fosse escutada, ampliando a convivência entre as pessoas, 
especialmente, as imbuídas de interesse em  continuar amando a capital 
dos mineiros, reconhecida como uma das poucas cidades onde ainda 
se pode viver sem tantos sobressaltos, sobretudo, no que diz respeito 
à segurança.

grupo Zema prevê faturar
r$ 4,5 bilhões em 2017

P residente de um dos grupos de maior sucesso no Brasil e com 
previsão de faturamento de R$ 4,5 bilhões em vendas para 2017, 
Romeu Zema Neto herdou de seu pai um grande empreendimento 
e conseguiu transformá-lo em um negócio ainda mais lucrativo. 

Romeu conta que a empresa começou com o seu avô, na década 
1920, quando ele mudou-se para Araxá, cidade no interior do Estado. 
O primeiro empreendimento foi um posto de gasolina para suprir o ra-
cionamento de combustível da região. E assim começou a história do 
grupo Zema que, atualmente, possui mais de 700 lojas espalhadas por 
municípios do interior de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santos, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. 

O Edição do Brasil conversou com Romeu Zema Neto, o terceiro da 
geração da família que comanda a empresa de mesmo nome.

como foi o início do negócio da 
família? 

O desenvolvimento da companhia come-
çou na gestão do meu pai, que tem visão em-
presarial e eu dei continuidade. Existe uma 
grande responsabilidade, porque enquanto 
criança sempre fui o filho do Ricardo e, hoje, 
ele é o pai do Romeu.  

a empresa passou por vários 
momentos de crise, como o 
brasil. Como vocês conseguiram 
contornar isso? 

A empresa foi fundada em 1923, pas-
sou pela recessão de 1929 - a maior crise 
econômica do mundo -, segunda guerra 
mundial, além de todos esses problemas 
pelos quais o país já viveu. Eu diria que 

é uma questão de garra, trabalho duro 
e ser conservador, pois o Brasil é muito 
instável e ter essa característica é im-
prescindível. 

durante a história do grupo 
zema houve um momento em 
que os negócios eram bem diver-
sificados. nos anos 2000, vocês 
focaram apenas em três ramos. 
isso foi fundamental para o ce-
nário atual? 

Foi. Os negócios vivem ciclos e du-
rante a década de 1970 e início de 1980, 
muitas empresas diversificaram. Por 
exemplo, o Bradesco tinha fazenda e a 
Volkswagen fazia atividade florestal. Eles 
tinham uma forma de variar o capital que 
era viável na época, porque o Brasil era 
um país muito fechado, não precisava 
ser tão especialista naquilo que se fazia 
e meu pai aproveitou a onda. Durante os 
anos 1990, vimos que tínhamos de ficar 
bons em poucas coisas e foi isso o que 
fizemos. Hoje, temos duas atividades - 
distribuição de combustível e lojas de 
eletrodomésticos - que correspondem a 
98% do faturamento. 

Há um caminho a ser trilhado 
para quem quer ter sucesso em 
seu empreendimento? 

Eu sempre fui da seguinte linha: te-
mos que aproveitar as oportunidades ao 
máximo. Então quando eu era estudante, 
fiz a melhor faculdade e, dentro dela, fui 
um dos melhores alunos. Além disso, por 
ter convivido com o meu pai, ele me ins-
pirou bastante. E é lógico que não posso 
deixar de fora a nossa equipe, pois temos 
pessoas muito comprometidas. Fora isso, 
estamos abertos a coisas novas, pois não 
nos consideramos os donos da verdade, 
afinal, o mundo está sempre mudando 
e o que deu certo no passado pode 
não ser o correto hoje. É por isso que o 
empresário deve ser flexível e manter a 
mente aberta.

Quais são as diferenças de se 
empreender no interior? 

No interior, se conhece todo mundo, é 
aquele tipo de relacionamento no qual você 
vai até a casa da pessoa tomar um café. 
Eu sou acostumado e me identifico com 
isso. Nas nossas lojas, o cliente recebe 
um atendimento mais próximo dos nossos 
colaboradores que, na maioria das vezes, o 
conhece, porque ele volta todos os meses 
para pagar o carnê e comprar novamente. 
Quando adquiri-se algo aqui em BH, nin-
guém conhece o cliente e quando ele volta, 
não vai ser lembrado pelos vendedores.  

existe o plano de expandir as 
lojas para as regiões metropoli-
tanas e capitais? 

Não. Ainda há muitas cidades no interior 
que são carentes desse tipo de serviço e 
nós somos especializados nisso. É igual um 
médico cardiologista: se há pacientes para 
operar, por que trocar de especialidade? 
Então, não há nenhuma possibilidade, por 
hora, de começar algo que não conhecemos.

romeu zema neto é o atual presidente do grupo
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“Durante os
anos 1990,
vimos que

tínhamos de
ficar bons em
poucas coisas

e foi isso o
que fizemos”

a caravana da vergonha

S em otimismo demasiado, pode-
-se dizer que a administração 
Temer vem conseguindo, mes-
mo aos trancos e barrancos, 
sinalizar uma recuperação da 

economia brasileira arrasada ao longo 
de 13 anos da loucura de dominação 
do poder pela sanha comuno-petista.            

Seguindo a política adotada na In-
glaterra nos tempos da primeira ministra 
Margaret Thatcher, o governo segue na 
linha da privatização de estatais. Abre, 
assim, o caminho para o estabeleci-
mento do chamado Estado Mínimo, que 
representa a esperança de o país poder 

caminhar em direção inversa ao que se 
tentava implantar, até que o povo bra-
sileiro saiu às ruas em protesto contra 
os desmandos do então Governo Dilma, 
levando-a a ser defenestrada por meio 
do processo de impeachment. 

Esse sinal de esperança de que o 
país possa entrar no rumo da modernida-
de econômica e política, contrapõe-se, 
por exemplo, com o que poderia ser 
chamado de “Caravana da Vergonha” 
que leva um condenado a 9 anos e meio 
de prisão a percorrer a região Norte/
Nordeste com suas lorotas que tanto 
prejuízos ainda causam ao país. Com 

meia dúzia de “cumpanheiros” pagos 
por uma merreca de dinheiro e farta 
distribuição de pão com mortadela, o 
demiurgo de Garanhuns parece não 
conseguir mais enganar os brasileiros 
em geral com aquela sua voz roufenha, 
metálica e insuportável. Mas como 
todos de sua seita, Lula nunca cede, 
nem desiste.                

Se não for encarcerado, ele vai con-
tinuar “a azucrinar o país com o projeto 
criminoso de poder que ele e o petismo/
comunismo vem tentando impor ao 
país. A psicopatia deles vem de priscas 
eras, desde a Rússia de Stalin, que 
praticamente começou a luta dos com-
panheiros, passando por Fidel Castro et 
caterva, como faz agora Nicolás Maduro 
que expõe sinais de demência a cada 
dia ao se autopromover e acabar com 
o parlamento venezuelano para levar o 
seu país não se sabe para onde. Aliás, 
sobre Stalin recomenda-se a releitura 
do livro “O Retrato” em que Osvaldo 
Peralva conta o período de sua vida 
e ele, como comunista ativista de seu 
tempo no Brasil, foi à Rússia vivenciar 
e melhorar seus conhecimentos sobre 
a experiência pela qual passava aquele 
país.                                      

Peralva, no livro, nos remete à si-
tuação que vivenciamos no período de 
descalabro do “lulopetismo” tal a lou-
cura na implementação do comunismo 
pelo carrasco Stalin, que tirou a vida de 
milhões de pessoas em nome da sua 
ideologia. Claro que Peralva abandonou 
o comunismo.                           

A rejeição à presença de Luiz Inácio 
e de sua “Caravana da Vergonha” reno-
va o ânimo de que o país precisa tomar 
o rumo da modernidade política e eco-
nômica, se possível com a prisão dele.
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O governador Fernando Pimentel (PT), ca-
minhando para o final de seu mandato, 
conviveu com momentos de dificuldades 
nestes quase 3 anos de administração. 
Segundo os analistas políticos, o secre-

tariado não o auxiliou com tanta presteza na busca 
para se desvencilhar dos empecilhos com desenvoltura. A crise 
econômica nacional refletiu no Estado e, com isso, houve compro-
metimento de nossas finanças, o que inviabilizou que a máquina 
pública funcionasse, restando ínfimos recursos para o investimento 
em programas sociais. 

Político experiente, o chefe do executivo mineiro, apesar dos 
reconhecidos percalços, sempre contou com apoio incondicional da 
sua bancada de parlamentares na ALMG e, paralelamente, com a 
compreensão da imprensa mineira. 

Atualmente, Pimentel é líder de 
pesquisas das eleições de 2018, na 
qual ele, se não for atropelado pela 
Justiça, já começaria a campanha 
com mais de 20% da preferência do 
eleitor. No entanto, trata-se de um 
prestígio pessoal, afinal, sua equipe 
está retraída na Cidade Administra-
tiva, dialogando de maneira tímida 
com os segmentos organizados da 
sociedade. 

Alguns de seus secretários, que 
eram vistos como estrelas, já não bri-
lham tanto. A começar pelo deputado 
federal Miguel Corrêa (PT), titular 
da pasta de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. No meio turístico, 
os empresários percebem a dificul-
dade de atuação de Ricardo Faria 
(PCdoB), comandante da Secretaria 

de Turismo. Uma pasta sem orçamento, projeto e que, 
até agora, nada acrescentou para o setor. Consta 
nos bastidores que a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais (Sedinor) só faz promessas, mas pouco 
entrega de resultados. Em relação ao secretário de 
Cultura, Ângelo Oswaldo, ele tem apresentado uma 
atuação ponderada, especialmente, aos olhares do 
grande público. 

Havia informação indicando à possibilidade do deputado Sávio 
Souza Cruz (PMDB), da Secretaria de Saúde, deixar o cargo no mês 
de junho. Apesar dele continuar na função, a sua pasta reúne um 
enorme número de demandas e reclamações, grande parte delas, 
sem resposta positiva. Outra pasta, cujo dirigente anda sumido do 
noticiário político é Pedro Cláudio Leitão, no comando da Agricultura.    

Além disso, existem os propalados nomes do denominado nú-
cleo duro do governo: Marco Antônio Rezende, da Casa Civil; Odair 

Cunha, secretário de Estado; Hel-
vécio Magalhães, do Planejamento; 
José Afonso Bicalho, da Fazenda; 
Macaé Evaristo, da Educação; e 
Murilo Valadares, de Transporte e 
Obras Públicas. Esses nomes são 
da confiança pessoal do governador, 
alguns deles influentes, inclusive, no 
PT de Minas. Todos aqui citados, 
juntamente com alguns assessores 
diretos, são blindados, imunes a críti-
cas e observação pejorativas de ter-
ceiros, mesmo porque, dificilmente o 
chefe do executivo iria substituí-los 
por motivos banais. 

Nos corredores da ALMG, no 
entanto, permanecem informações 
sobre uma completa alteração da 
equipe do governador neste final de 
ano, tendo em vista o projeto eleito-
ral de 2018.

secretários de Fernando Pimentel
vêm atuando de maneira tímida

miguel Corrêa comanda a secretaria Ciência,
tecnologia e ensino superior
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atualmente,
Pimentel é líder

de pesquisas
das eleições

de 2018

tércio Amaral

ariane braga

granbel realiza 4ª reunião 
itinerante em são José da lapa

A Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) rea-
lizou, na última semana, a 4ª reunião itinerante 
da entidade, em São José da Lapa, cidade a 30 
km da capital, sobre os problemas apontados 
pelos dirigentes dos municípios participantes da 
Granbel. Desta vez, os temas escolhidos foram: 
Manutenção dos Ativos Cemig (manutenção dos 
pontos de iluminação pública) e a Regulariza-
ção Fundiária (principais pontos da lei federal 
13.465/2017). 

Estiveram presentes autoridades e re-
presentantes do governo estadual, como o 
secretário de Estado de Cidades e de Integra-

ção Regional, Carlos Murta, representando o 
governador Fernando Pimentel (PT).

O presidente da associação e prefeito de 
Nova Lima, Vitor Penido (DEM), fez a abertura 
do evento e agradeceu ao prefeito de São José 
da Lapa, Diego Álvaro dos Santos (PT), pela 
receptividade. Para ele, esses encontros são 
importantes para discutir e encontrar soluções 
para os municípios. “É o momento para os 
gestores e, também, vereadores falarem sobre 
os problemas e trocar ideias”.  

O prefeito Diego Santos agradeceu a 
presença de todos e salientou que os temas 
apresentados são muito sensíveis na atual 
conjuntura dos municípios. “A concessão dos 
ativos da Cemig ainda é um grande desafio 
para muitas cidades. Hoje, São José da Lapa, 

consegue manter um superávit da concessão, 
mas Jaboticatubas, por exemplo, tem um déficit 
de R$ 50 mil por mês”.

Palestras
O repasse dos ativos da Cemig, manuten-

ção da iluminação pública para os municípios, 
foi iniciada há, aproximadamente, 2 anos, por 
determinação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) atendendo ao artigo 30 da 
Constituição Federal. 

O analista de procedimentos Institucionais 
e Regulatórios da Cemig, Carlos Renato de 
Almeida, diz que várias cidades estão com di-
ficuldades na gestão desses ativos (lâmpadas 
e equipamentos), mas ressaltou que há uma 
equipe de especialistas a disposição dos pre-
feitos para fornecer consultoria neste momento 
de dificuldade. 

Kelson Dias de Oliveira, da Gerência de 
Relacionamento com Clientes Especiais do 
Setor Público, realizou a apresentação sobre o 
tema e deu dicas para os prefeitos. “Não façam 
contratos por ponto de manutenção e, sim, por 
campo. Os municípios com mais de 10 mil pon-
tos de iluminação conseguem preços melhores 
e deixam apenas a manutenção com a empresa 
contratada para que a gestão seja mantida 
internamente, qualificando e quantificando os 
serviços”, destaca.

A lei Federal 13.465/2017 sobre a regu-
larização fundiária urbana foi abordada pela 
coordenadora Estadual das Promotorias de 
Justiça de Habitação e Urbanismo, Marta Lar-
cher. Segundo ela, cerca de 80% das ocupações 
consolidadas são irregulares. “Percebo que a 
maioria das cidades estão perdidas em relação 
a lei, no entanto, muitos querem entender e 
aplicar. Meu objetivo, hoje, foi sanar as dúvidas 
e apresentar as principais novidades trazidas 
por ela a fim de viabilizar que os municípios 
comecem a implementá-la”.

estiveram presentes ao evento autoridades e representantes do governo estadual
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Comissão DisCutE pREJuíZos CausaDos pEla lEi KaNDiR
A Comissão Mista Especial da Lei Kandir 

realizou audiência pública para debater a re-
gulamentação da Lei Complementar 87/1996, 
ainda pendente no Congresso, e os prejuízos 
enfrentados pelos Estados atingidos pela deso-
neração tributária.

Dados apresentados mostram que, em 
2016, os Estados brasileiros registraram perda 
líquida de R$ 25 bilhões na arrecadação em 
razão da Lei Kandir, que isenta da incidência 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) as exportações de produtos 
primários e não industrializados. Já no período 
de 1997 a 2016, as perdas líquidas acumuladas 
atingiram R$ 268,9 bilhões. Os Estados mais 
prejudicados foram Minas (R$ 64,6 bilhões), 
Rio (R$ 60,7 bilhões), Pará (R$ 35,7 bilhões), 
Mato Grosso (R$ 30,8 bilhões) e Espírito Santo 
(R$ 28,3 bilhões).

O presidente da Fundação Amazônia de 
Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fa-
pespa), Eduardo Monteiro da Costa, afirmou 
que, passados mais de 20 anos da edição da 
Lei Kandir, até hoje o Congresso Nacional não 
definiu critérios para compensar os Estados 
pelas perdas na arrecadação, conforme prevê 
a Constituição.

A região Centro-Oeste foi a que mais perdeu 
recursos relativos (8,72%) em 2016. A região 
Norte apresentou a segunda maior perda rela-
tiva (5,35%), seguida do Sudeste (3,64%), do 
Sul (3,04%) e do Nordeste (0,87%). Entre os 
Estados, o Mato Grosso teve a maior perda pro-

porcional em comparação às receitas (26,01%), 
seguido pelo Pará (14,58%), Rio (8,13%), Espí-
rito Santo (7,59%) e Minas (6,75%).

O presidente da Fapespa considera que 
falar de Lei Kandir é discorrer sobre a crise 
federativa brasileira, que se reflete na falta 
de equidade nas transferências da União, 
nos desníveis orçamentários, na diminuição 
da capacidade de investimentos de alguns 
Estados e na redução de recursos em áreas 
estratégicas.

“O problema da Lei Kandir é que o anexo 
que previa a compensação não foi votado no 
prazo previsto, fazendo com que os Estados 
acumulassem perdas. De 1997 a 2016, os 
produtos industriais cresceram em exporta-

ção 180% e os semielaborados 513%. Todas 
as regiões passaram a exportar mais nesse 
período, exportamos cada vez mais minérios 
e grãos e menos produtos industrializados”, 
afirmou Costa.

Em 2013, o Pará protocolou no Supremo 
Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Incons-
titucionalidade por Omissão (ADO) do artigo 
91 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), que prevê a compensa-
ção. O STF determinou então que o Congresso 
Nacional aprove a regulamentação até 30 de 
novembro deste ano. Caso contrário, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) fará o cálculo do 
montante e o valor a ser distribuído entre os 
Estados. Fonte: Agência Senado.

Audiência foi presidida pelo deputado José Priante (PmdB)
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estacionamento caro
Em geral, as pessoas pagam, em média, R$ 22 quando 

estacionam os seus veículos no Hospital Madre Tereza, na 
zona Oeste de Belo Horizonte. O preço cobrado pela instituição 
é de R$ 13 reais/hora. Realmente, muito caro. 

sucessão no Crea
Em outubro, haverá eleição para diretoria do Conselho Regio-

nal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Para 
a sorte de todos, o atual presidente Jobson de Andrade não pode 
mais ser reconduzido ao posto. Vai com Deus, sua excelência...

aniversário do ano...
Semana passada, o empresário Roberto Gontijo reuniu, 

aproximadamente, 500 convidados para comemorar o seu 
aniversário. Entre as personalidades, dois anunciados ao 
governo de Minas: Marcio Lacerda (PSB) e Dinis pinheiro 
(PP). Também esteve presente, o ex-governador Alberto pinto 
Coelho (PP). Ao cumprimentar o aniversariante, ele disse: “Ro-
berto, aqui pode estar presente um futuro governador mineiro”. 

governo paralelo 
“Não se sabe quem manda mais: o presidente da República, 

Michel Temer (PMDB) ou o ministro da Fazenda, Henrique Meirel-
les. Aliás, Meirelles é tratado por muitos políticos como eminência 
parda”. Opinião do professor e cientista político Rudá Ricci. 

economista na política 
Ao fazer uma avaliação sobre o quadro político nacional, 

o presidente do Conselho Regional de Economia do Estado 
de Minas Gerais (Corecon-MG), paulo Bretas disse: “O sur-
gimento de todas as grandes ditaduras e conflitos do mundo, 
inclusive, a segunda Guerra Mundial, tiveram apoio ou parti-
cipação do poder judiciário”. Ave Maria, presidente!

Falta liderança
“Os debates sobre a reforma política não avançaram como 

deveriam, devido à falta de uma liderança no âmbito do Congres-
so Nacional. Por isso, costuram-se algumas colchas de retalhos 
para tapar buracos na atual legislação eleitoral e, também, no 
que tange as mudanças do esquema de campanhas políticas”, 
comenta o jornalista Gerson Camarotti. 

os nomes dos petistas
Durante visita a companheiros políticos no Nordeste, 

o ex-presidente Lula (PT) disse que, se sua candidatura à 
presidência da República não vingar no Partido dos Traba-
lhadores, poderá lançar mão de nomes importantes, como 
o ex-governador baiano Jaques Wagner (PT), o ex-prefeito 
de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o atual governador 
mineiro Fernando pimentel (PT).

Comentário final. Semana passada, foi apontado mais 
um nome para uma possível substituição de Lula. O deputa-
do federal e ex-prefeito de BH e ex-ministro patrus Ananias 
(PT). Como não poderia deixar de ser, quem estava por trás 
desta informação é Luiz Dulci, ex-ministro e fiel escudeiro do 
ex-presidente. Aí tem coisa, ora se tem.  

Josué o retorno...
Depois de sua derrota como candidato ao Senado, o em-

presário Josué Alencar apareceu em BH para uma solenidade 
em homenagem ao seu pai, José Alencar, na semana passa-
da, na ALMG. Ele não tem aparecido sequer em Montes Claros, 
onde sua família ainda mantém algumas atividades industriais. 
Josué, agora, é muito mais paulistano do que mineiro.

banco dos grandes
Sem meias palavras, o jornalista e comentarista econômico 

Carlos Alberto Sardenberg alfineta: “As 30 maiores empresas do 
país levam quase todo o dinheiro emprestado do BNDES, deixan-
do apenas migalhas para os demais interessados em conseguir 
financiamentos do banco estatal”. O jornalista jogou pesado, claro.

governando dilemas
Conhecido por seu bom humor, o presidente nacional do PTB, 

Roberto Jefferson, quando esteve em Belo Horizonte, na semana 
passada, ao ser questionado pela imprensa para avaliar a atuação 
de Michel Temer (PMDB) disse: “O presidente vive a realidade 
de ter que administrar dilemas, muitos deles, sem solução”. Natu-
ralmente, foi uma resposta ao estilo José Maria Alkimim, lógico.

Contra o distritão
As propostas de mudanças nas regras do jogo para 2018, 

criando a figura da eleição do parlamentar mais votado, em 
uma espécie de distritão sem as coligações proporcionais, 
merece crítica, inclusive, do ator Flávio Galvão. “Esse modelo 
só existe no Afeganistão. Pelo amor de Deus, vamos rever 
isso, senhores deputados”, implora.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm
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No cenário atual, tem sido um gran-
de desafio conseguir se manter 
no mercado de forma competitiva 
e rentável. As empresas e os 

consumidores estão sentindo os efeitos da 
crise política e econômica vivida nos últimos 
anos. A retração econômica, a diminuição 
na renda dos consumidores (queda na ren-
da real de -7,7% segundo o IBGE) e a alta 
taxa de desemprego (1º tri.17 em 14,5% e 
1º tri.16 em 13% de acordo com o IBGE) têm 
afetado diretamente nos resultados obtidos 
pelos setores de comércio e serviços. De 
acordo com levantamento da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), de janeiro a junho deste ano, as vendas 
apresentaram decréscimo de -1,25% em 
relação ao mesmo período de 2016.

Nesse contexto é necessária uma 
mudança de postura por parte de nós, em-
presários, para vencer os diversos desafios 
enfrentados pelos setores do comércio 
e serviços. Todos os dias, uma inovação 
tecnológica diferente surge, e isso impacta 
diretamente no ritmo de vida e na preferên-
cia de consumo das pessoas. 

E foi justamente com foco na inovação 
e em como ela é essencial que a CDL/BH 
criou um programa para reinventar as práti-
cas e modelo vigente nos setores de comér-
cio e serviços de Belo Horizonte e contribuir 
com os pequenos negócios, nessa fase de 
instabilidade da economia. Em parceria com 
o Sebrae, a entidade desenvolveu, no ano 

passado, o programa Varejo Inteligente, 
que está a pleno vapor com a sua segunda 
edição neste ano.

O programa tem como objetivo promo-
ver o desenvolvimento de startups que te-
nham soluções para o setores de comércio 
e serviços e facilitar o encontro do trabalho 
delas com os desafios enfrentados pelos 
empresários, no dia a dia de seus negócios.

Este ano o projeto foi aprimorado e já 
está na fase de diagnóstico das 20 startups 
selecionadas. Ao todo foram 65 inscritas. As 
startups terão 10 intensas semanas de tra-
balho de pré-aceleração que irão prepará-las 
para atuarem junto ao comércio varejista. As 
cinco melhores serão incubadas diretamente 
pela CDL/BH. Nesta etapa, elas receberão 
acompanhamento periódico da equipe da 
CDL/BH e mentorias específicas para cres-
cimento do negócio. Além disso, cada uma 
delas será premiada com R$ 10 mil.

A edição 2016 do programa contou 
com 91 startups inscritas em seis áreas de 
atuação diferentes, sendo que 40 foram 
selecionadas. Dessas, 19 entraram com pro-
postas e ideias e 14 concluíram testando sua 
respectiva solução com potenciais clientes.

Os setores de comércio e serviços não 
podem ficar à margem das novas tendên-
cias. Precisamos estar atentos para acom-
panhar as diversas transformações que o 
mundo tem experimentado. Se reinventar 
é imprescindível para conseguir atingir o 
nosso público, os consumidores. Formas 

antigas de venda e de negociação não são 
mais suficientes para fidelizar clientes, afinal 
eles não são mais os mesmos. 

O perfil do consumidor mudou, as 
pessoas têm procurado outras opções de 
consumo, mais práticas, seguras e ágeis. 
Elas estão mais exigentes, querem faci-
lidade e comodidade na hora de realizar 
uma compra ou utilizar um serviço. Tudo 
isso acompanhado de qualidade e preços 
atrativos. O que é comprovado pelo número 
de vendas online no Brasil que cresce em 
ritmo acelerado. No primeiro semestre de 
2017, o e-commerce faturou cerca de R$ 
21 bilhões.  Em outubro de 2016, a Google 
divulgou uma pesquisa indicando que as 
vendas pela internet devem dobrar até 2021 
e que 41% desse total serão realizadas pe-
los smartphones. E para acompanhar essa 
nova dinâmica de negócio precisamos estar 
convictos de que a inovação é o caminho. 

Aprimorar e traçar novos destinos para 
os setores do comércio e serviços de Belo 
Horizonte tem sido uma busca incessante 
da entidade. Esperamos que com o apoio 
do programa, as startups criem soluções 
inovadoras que otimizem o trabalho das 
empresas, reduzindo custos e aumentan-
do a lucratividade, tornando-as cada vez 
mais competitivas. Pois, esse é o intuito 
da CDL/BH, trabalhar para oferecer solu-
ções e ideias para o comércio e serviços, 
fomentando junto o desenvolvimento social 
da cidade.

inovar para evoluir e se manter sustentável

Construção civil tem saldo positivo
de 2.038 vagas de emprego no estado

setor liderou o ranking de empregabilidade

do outro lado
Na lanterna do ranking, está o setor agropecuário que teve o 

pior saldo registrado, sendo -2.631 vagas. As atividades desse 
segmento demitiram mais que contrataram. De acordo com a 
analista, o motivo é sazonal. “Ou seja, relacionadas às estações 
do ano e ao clima”.

o índice
geral das

atividades da indústria
da Construção de

minas Gerais
também apresentou

crescimento nos últimos
meses. Em abril,o

setor registrou
47,7 pontos.

natália macedo

Principal atividade foi a de servente de obras
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SALDO

Área N° de vagas

Trabalhador de café -2.403

Trabalhador de volante da agricultura -522

Trabalhador agropecuário geral -461

Gerente administrativo -269

Vendedor do comércio varejista -134

Jefferson e a imprensa
Já o presidente estadual do PTB, deputado Dilzon Melo, 

durante encontro com os jornalistas na sala de imprensa da 
ALMG, registrou: “Há muito tempo não via tantos jornalistas 
presentes em uma entrevista coletiva como está acontecendo 
aqui agora”.

estádio da polêmica
A atual diretoria do Atlético Mineiro planeja estruturar um 

projeto com a finalidade de construir um estádio próprio para 
o clube. O assunto já foi espalhado pelos quatro cantos de 
Belo Horizonte e agrada os torcedores, mas deixa alguns 
atleticanos mais bem informados de orelhas em pé. Afinal, as 
pessoas que teriam interesse na construção seria o banqueiro 
Ricardo Guimarães e o dono da MRV Engenharia Rubens 
Menin Teixeira. Eles querem que a obra aconteça por razões 
óbvias: ambos desejam benefícios financeiras, claro. Assim, 
as pessoas já tratam, na porta do Café Nice, o pseudo estádio 
como “Estádio da Polêmica”. Isso ainda vai dar xabu, ora se vai.

minascentro sem prestígio
Depois de mais uma tentativa frustrada de transferir o Mi-

nasCentro para a iniciativa privada, o governo mineiro, por meio 
da Codemig, não sabe mais o que fazer com aquele verdadeiro 
elefante branco. Alias, o espaço só acumula prejuízo pelo 
fato de contar com excesso de funcionários e, em sua grande 
maioria, com altos salários. Coisas do poder público em geral.

empresários x trabalhadores
Especialistas do Brasil inteiro ainda nutrem muitas dúvidas 

em relação aos detalhes da nova Lei Trabalhista, prestes a 
entrar em vigor. Na avaliação do líder empresarial de São 
Paulo, Emerson Kapaz, o ideal é que o governo federal, au-
tor da matéria aprovada no Congresso Nacional, fizesse uma 
campanha pública para esclarecer o que pode e o que não 
pode, a partir da entrada em vigor da nova legislação. Aliás, 
esse tema promete gerar muita polêmica, inclusive, no próprio 
Tribunal do Trabalho, podem apostar. 

Fim da lua de mel?
Nos bastidores da ALMG corre a informação de que a tem-

porada de paz entre a presidente da CUT de Minas, Beatriz 
Cerqueira, com o governo Fernando pimentel (PT) está com 
dias contados. Quem procura evitar o divórcio litigioso seria o 
parlamentar Rogério Correia (PT).  

Jogo político
Cético em relação ao debate sobre as mudanças da legis-

lação eleitoral para o próximo ano, o cientista político, paulo 
Diniz atalha: “Até agora, só temos visto cenas explícitas de 
um jogo político sem eira nem beira, com muita ausência de 
objetividade”. 

Vereadores intimados
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais (TCE-MG) determinou que os ex-vereadores de 
Nova Lima de 2006 devolvam R$ 474 mil aos cofres públicos 
do município.

mudança de planos
Ao contrário do que circulava nos bastidores da ALMG, 

o deputado estadual Dalmo Ribeiro (PSDB) será candidato 
novamente para uma cadeira da Casa. O parlamentar é um 
dos mais velhos, com mais de 20 anos na política.

O segmento da construção civil saiu na frente no ranking de 
empregabilidade do Estado. De acordo com um levanta-
mento do Sebrae MG, baseado nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor foi o que mais 
gerou postos de trabalho entre as micro e pequenas empresas 
mineiras (MPE), em julho. O saldo total de empregos foi de 2.038 
vagas, sendo que a principal atividade foi a de servente de obras, 
com 694 vagas. 

De acordo com a pesquisa, o principal perfil contratado foi 
homens com ensino médio completo e/ou ensino superior incom-
pleto. O salário foi, em média, R$1.259,87. No primeiro semestre 
- janeiro a julho - às MPE de Minas Gerais contabilizaram 59.856 
empregos, saldo três vezes maior que o registrado no mesmo 
período do ano passado, quando foram geradas 17.175.

A analista da Unidade de Inteligência do Sebrae MG destaca 
que a retomada no setor pode ser importante para que a emprega-
bilidade continue crescendo. “É inegável que houve uma melhora 
de alguns indicadores macroeconômicos nos últimos meses. Isso 
fez com que a inflação recuasse e aliviasse o custo das empresas”. 

Bárbara ressalta que a baixa na inflação e o crescimento 
econômico aumentam a expectativa e confiança dos empresá-
rios. “Mesmo que de forma tímida, podemos observar que nem 
os empregadores e nem as pessoas estão pessimistas como no 
ano passado”.
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meio Valor

TV ABERTA R$ 34.410.477.000,00

TV ASSINATURA R$ 7.465.571.000,00

JORNAL R$ 7.172.579.000,00

TV MERCHANDISING R$ 3.447.704.000,00

RÁDIO R$ 2.089.417.000,00

Publicidade movimenta mais de
r$ 61 bilhões no primeiro semestre

5 dos 10 meios de comunicação mais
utilizados (janeiro a junho/2017)

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution

TV ABERTA

TV ASSiNATuRA

JORNAL

TV MERCHANDiSiNG

RÁDiO

ariane braga

O investimento em publicidade movimentou, 
nos primeiros seis meses deste ano, R$ 61,9 
bilhões no país. Em 2016, o setor injetou mais 
de R$ 129 bilhões, segundo análise do Kantar 
Ibope Media. Mesmo com a economia em 

crise desde 2014, os números podem ser considerados 
positivos se comparado com o mesmo período em 2015, 
pois a queda de investimentos foi de apenas 1,6%. 

Um estudo feito pela Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade (ABAP) mostra que no Brasil R$ 1 
aplicado em publicidade gera, em média, R$ 10,69 para 
o conjunto da economia. Fazendo com que esse setor 
movimente cerca de R$ 358 bilhões no PIB. 

O levantamento aponta que a publicidade garante a 
existência independente de jornais, revistas e da mídia 
digital. De acordo com números do Instituto Verificador 
de Comunicação, são cerca de 3 mil publicações, sendo 
532 jornais diários e 2.472 títulos impressos de outras 
periodicidades, 175 revistas, além do portais e blogs 
(que não foram contabilizados). 

Com base nos indicadores do IBGE, o setor também 
é responsável por criar, direta e indiretamente, mais de 
640 mil postos de trabalho.  

De acordo com a pesquisa, os países com maior 
crescimento econômico geral (dimensionado pelo PIB) 
foram aqueles com maior investimento per capita em 
publicidade. 

O CEO da Bolt Brasil e presidente da Associação 
Brasileira de Agentes Digitais (Abradi), Alexandre Esta-
nislau, explica que a publicidade está em quase tudo e 
que boa parte está inserida no varejo e bens de consu-
mo. Ele comenta que em Minas o setor está voltando a 
crescer. “Há o crescimento do mercado interno, vimos 
muitas marcas saindo do Estado, buscando agências de 
São Paulo. Mas, agora, novas marcas estão surgindo e 
as antigas estão voltando a investir no mercado mineiro”.

Estanislau diz que a sua área e maior atuação é 
a do mercado digital. Ele conta que o investimento de 
grandes marcas era dividido em 80% na publicidade 
tradicional e 20% na digital. “Agora, vemos que o meio 
online e off-line coexistem, é basicamente 50%, 50%”.

Durante a crise, o CEO reforça que o online tende 
a se destacar mais. “Por exemplo, na produção de uma 
campanha para o Youtube, o valor da produtora é o 
mesmo que o na TV, contudo, a diferença é que é mais 
fácil mensurar os resultados e direcionar o público. O 
grande trunfo do digital é esse”. 

Consumidor 
Outra pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media aponta 

que entre os consumidores do Brasil, China, França, Reino 
Unido e Estados Unidos, 50% acessam as mídias online pelo 
menos uma vez por dia –, no entanto, esse público continua 
lendo, vendo e ouvindo conteúdo por meio das mídias tradi-
cionais. 75% declararam que prefere/gosta de ver publicidade 
no modo off-line e a TV lidera o ranking, pois impacta 97% 
dos entrevistados. Já os formatos de mídia que possuem a 
maior proporção de entrevistados alegando que gostam de 
anúncios são: cinema (37%), TV (33%) e revistas (33%).

Para Estanislau, as campanhas não devem interromper o 
dia a dia das pessoas. “O correto é trabalhar com o consumidor 
a médio e longo prazo por meio de conteúdo de relevância. A 
partir disso, quando ela precisar consumir algo, vai se lembrar 
da marca. Além de fazer a campanha pontual, buscamos en-
tender o que essa pessoa procura, criando um relacionamento”.  

Ele esclarece que o mundo off-line não mudou muito, no 
entanto, diz que há uma integração. “O mesmo anúncio que 
coloco para rodar na TV, está nas redes sociais. No resto, 
tudo é igual desde 1950. Tentaram fazer algumas mudanças 
usando o QR code, mas não pegou”.

Para o CEO, em Minas, a publicidade no meio tradicional 
é forte. “Temos clientes que ainda não querem entrar para 
os meios digitais por medo de receber comentários, mas 
sempre falamos: ‘você já está lá, só que assim, não está 
participando da conversa’. É um trabalho árduo de consultoria 
e aculturamento”, finaliza.

55,5%

4,5%5,6%
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INOVAR

EMPREENDER

É ASSIM QUE O AGRONEGÓCIO GERA MAIS DESENVOLVIMENTO.

PRESERVAR

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPO

A UNIÃO E A FORÇA DO CAMPOsistemafaemg.org.br

Para ter sucesso no campo não basta apenas produzir mais. É preciso produzir melhor, aumentar a qualidade, a competitividade e 
preservar o meio ambiente. Para apoiar o produtor rural, o SISTEMA FAEMG e o SENAR MINAS investem em educação e qualificação, 
além de ações de sustentabilidade, de desenvolvimento de tecnologias e de fortalecimento do empreendedorismo. Esse é o caminho 
para o campo continuar gerando riquezas para o nosso estado.
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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

Competitividade turística no destino 
requer centro de convenções e exposições

D A   C O C H E I R A
A  p r e s i d e n t e 

da Copasa, Sinara 
Inácio Meireles, levou 
ao governador Fer-
nando Pimentel (PT), 
no Palácio da Liberda-
de, o prêmio recebido 
pela companhia como 
a melhor empresa do 
Brasil no quesito água 
e saneamento básico. 
A homenagem é uma 
iniciativa do jornal Valor 
Econômico, juntamen-
te com a Fundação Ge-
tulio Vargas e o Serasa 
Experian.

No dia 25 aconteceu, no auditório da Nova Faculdade em Contagem, a 
entrega de certificação da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem em 
parceria com a SP Inovações. Cerca de 70 servidores foram capacitados 
durante maio a agosto de 2017.

Se não passar o financiamento público para as campanhas elei-
torais futuras, é bem provável que quem for candidato a alguma coisa 
no próximo pleito deverá ter dinheiro para se financiar. E aí, a política 
será coisa de gente rica!

Kalil cumpriu a promessa. Mandou fazer auditoria nas contas da 
BHTrans e de outras empresas que pertençam ao município. Como 
bom atleticano que é, quer tudo no preto no branco.

Atlético e Cruzeiro vivem momentos de muita conversa política. 
No Galo, além da eleição no final do ano, tem ainda a decisão que 
deverá ser tomada pelo conselho a respeito da construção de um novo 
estádio para o clube. No Cruzeiro, duas chapas já disputam os votos 
dos conselheiros. Zezé Parrella e o atual presidente Gilvan de Pinho 
Tavares estão em lados opostos.

PrÊmio

certiFicAÇÃo
Fernando Pimentel e sinara inácio meireles
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ESFORÇO DA pM - O comando da Polícia Militar de Minas, com todo o apoio 
do governador Fernando Pimentel (PT) iniciou um novo tipo de policiamento 
em BH, com bases de polícia móvel, estrutura para dar suporte na região onde 
está instalada, contando com viaturas e pessoal. Inicialmente, pensou-se em 
extinguir companhias de policiamento em toda a capital, mas houve uma reação 
muito grande da população. Assim, o comando da PM resolveu instalar as bases 
móveis e nos primeiros dias foi um sucesso, diminuindo consideravelmente as 
ocorrências, principalmente de furtos. As bases são diferentes de um tipo de 
policiamento muito usado pela PM, quando ela deixa uma viatura com alerta 
ligada, mas sem policiais. Os bandidos já se acostumaram com esse tipo de 
viatura e acontecia de um assalto ocorrer do lado da viatura, porque os policiais 
estavam longe dela.

A frente do Hospital urológico, o presidente
marcelo miranda salim, especializado e respeitado na

área, tem comandado com maestria a expansão do setor
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saulo serra e o secretário de contagem, Bruno diniz

ESCONDERiJO EM BRASÍLiA - Outro dia, um político mineiro influente 
observou que o senador Aécio Neves (PSDB) deveria estar em Minas conver-
sando com seus correligionários e buscando soluções para a situação de sua 
base política no Estado. Aécio perdeu a eleição para presidente em Minas, 
porque deixou seu eleitorado órfão da sua presença física, embora muito pres-
tigiado por sua base. Esse mesmo político, ouvido pelo colunista, disse que, 
hoje, diferentemente quando o senador vivia na ponte aérea entre Brasília e o 
Rio está praticamente escondido na capital federal, sem poder pegar um avião 
comum para qualquer lugar do país.
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domingo, dia 3 de setembro
Eustáquio Mendes Pinheiro
Helder Garcia Mourão
Cássio Chaves Cançado

segunda-feira, 4
Remo Armanelli
Maria Beatriz Chagas Lucas
Luiz Fernando Sousa Cruz

terça-feira, dia 5
42 anos de inauguração do Mineirão
Radialista Adelício Matina 
Débora Mota de Moura Chaves

Quarta-feira, 6
Escritor Olavo Romano
Desembargador Wanderley Salgado de Paiva
Jota D’Ângelo

Quinta-feira, 7
Ex-deputado Pinduca Ferreira - Betim
Elísio Silva Junior
Grabriela Lamounier

sexta-feira, 8
Maria Lúcia Guedes - Contagem
Adriana Maria de Faria Corrêa
(mulher de Oscarzinho Corrêa)
Fernanda Marques Capanema

sábado, dia 9 
José Maria Pereira Sabará 
Ex-vereador Antônio Pinheiro 
Sra, Maria Célia Porto - mulher de Arlindo Porto
Eduardo Brandão de Azeredo - ex-governador de Minas
Sra. Leda Perfeito

A cidade de Belo Horizonte está 
territorialmente esgotada, sem 
áreas para grandes projetos 

industriais, necessitando de políticas 
públicas para o desenvolvimento de 
indústrias limpas e ampliar o leque 
da área de serviços. Neste contexto, 
a cadeia produtiva do turismo é forte 
instrumento de desenvolvimento eco-
nômico e social, gerador de emprego 
e renda, necessários à capital que 
possui 40% de sua massa salarial 
atrelada às administrações públicas 
municipal, estadual e federal.

O setor de eventos, forte ferra-
menta de marketing institucional e 
empresarial, integrante da cadeia 
produtiva do turismo, exige, para 
seu desempenho e melhor per-
formance, espaços para eventos 
de excelência, para realizar seus 
congressos técnico-científicos e 
corporativos, seminários, feiras de 
grandes dimensões e shows. Em 
BH, esses espaços maiores foram 
construídos e são geridos pelo poder 
público estadual – Expominas BH e 
Minascentro. 

Ao analisarmos o momento atu-
al, temos de interpretar a realidade 
concorrencial neste setor de alta com-
plexidade e competitividade, existente 
entre as capitais e principais cidades 
do país com espaços para eventos 
públicos e privados, para estabelecer 
a melhor política comercial atraente 
para o destino BH. Percebemos que 
esses espaços devem ser geridos 
tendo em vista o objetivo de fomento 
aos eventos já existentes e criando 
possibilidades para novos eventos, 
como forma de incentivo e estímulo, 
e abertos à inovação e ao uso de 
tecnologias de ponta.

O mercado de eventos em BH 
impacta toda a cadeia produtiva do 
turismo e os setores econômicos de 
cada região, e não pode ser preju-
dicado pela ausência de eficiência 
administrativa. Os espaços para 
eventos necessitam de uma forte polí-
tica comercial, para que o destino BH 
seja competitivo e atraente, ou seja, 
preços com fácil negociação, trans-
parência, atendimento de excelência 
aos promotores, aos organizadores e 
ao público participante.

Por exemplo, um congresso 
técnico-científico no Minascentro, 
com duração de 3 dias, e tendo a 
presença de 2.500 congressistas. 
Esse evento impacta a economia da 
cidade em R$ 3,75 milhões, dinheiro 
novo que não estava previsto em ne-
nhum orçamento municipal. Estamos 
falando de um único evento.

Nos últimos meses, os congres-
sos médicos têm batido recorde de 
participantes, principalmente pela 
localização estratégica central de 
BH no país, excelente conectividade 
aérea Pelo Aeroporto Internacional, e 
custo-benefício justo (hospedagem, 
alimentação, transporte interno) para 
o organizador e promotor bem como 
para o participante. 

Nos últimos dias, fomos infor-
mados de que o governo estadual 
fechará o Minascentro para reformas. 
Queremos alertar o grande impacto 
desta atitude na busca e captação 
de novos eventos para a capital mi-
neira, tão carente de espaços maiores 
para novos e maiores eventos. Há 
que pensar em como realizar esta 
reforma e qual o melhor período para 
esta ação. Já temos perdido grandes 
eventos para outros destinos, como 

um encontro técnico com a expectati-
va de participação de 10 mil pessoas, 
que aconteceria em agosto, durante 
4 dias. A cidade deixou de ganhar R$ 
20 milhões em dinheiro novo com a 
perda desse evento.

Nos últimos 15 anos, mais de 500 
eventos foram buscados e captados 
para a capital mineira e cerca de 80% 
deles aconteceu no Minascentro e 
Expominas. Eles trouxeram mais de 
2,7 milhões de participantes, que dei-
xaram aqui cerca de R$ 2,6 bilhões.

Evidentemente 47 hotéis na cidade 
também possuem espaços para even-
tos, com destaque para o Ouro Minas, o 
Mercure Lourdes, o Dayrell, o Actuall e o 
Othon, que possuem espaços maiores, 
podendo receber eventos de 300 a 700 
participantes. Por isso, a importância dos 
espaços maiores – Expominas e Minas-
centro – para o turismo de negócios e 
eventos na cidade.

Um único organizador local, que 
possui 5 feiras anuais no Minascen-
tro, totalizando 57 dias de aluguel do 
espaço, e recebendo cerca de 140 
mil participantes nas mesmas, qual 
o impacto dos eventos no destino 
BH?  Datas reservadas, conforme um 
calendário nacional de feiras, que não 
podem ser alteradas, a localização 
central do Minascentro, facilitando a 
presença do público comprador, que 
é atraído de toda a região metropo-
litana e de outros destinos mineiros. 

Turismo gera empregos e renda, 
e paga impostos municipais, numa 
legítima contribuição ao desenvolvi-
mento econômico da cidade. E dentro 
da busca por uma maior e melhor 
competitividade, há que se rever o 
imposto municipal ISS, bem como o 
ICMS do combustível aéreo!
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natália macedo

Presidente do comitê de Fomento industriAl
do Polo do grAnde ABc (coFiP ABc)

Claudemir Peres
ProgramaÇÃo CinemarK

BH SHOppiNG (31/08/2017 A 06/09/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 16:40 - 19:00 - 21:20 (todos os dias) **14:20 (seg a sex, horário extra)

1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 12:00 - 14:20 (sáb/dom)

2 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG XD DBOX 15:00 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)
**12:20 (sáb/dom, horário extra)

3 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 14:35 - 16:55 (todos os dias)

3 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 19:15 - 22:00 (todos os dias) 

4 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 13:40 - 15:50 (seg/ter/qui/sex)

4 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 20:40 (todos os dias, exceto qua) 

4 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 13:10 - 16:30 - 19:20 - 22:05 (qua)

4 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 18:25 (todos os dias, exceto qua)

4 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 13:30 - 15:50 (sáb/dom)

5 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 19:30 - 21:50 (todos os dias, exceto ter)

5 João: O Maestro - 12 anos ORi 14:00 - 16:50 (todos os dias)

6 Doidas e Santas - 12 anos ORi 13:50 - 17:05 (todos os dias)  

6 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 19:45 - 22:30 (todos os dias)  

7 Atômica - 16 anos LEG 16:00 - 18:40 - 21:35 (todos os dias, exceto seg)  15:20 - 18:15 (seg)

8 planeta dos Macacos: A Guerra - 14 anos LEG 3D 22:20 (todos os dias, exceto qua)

8 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 15:30 - 17:40 - 20:00 (todos os dias) **13:00 (sáb/dom, horário extra)

8 iT A Coisa - 16 anos LEG 22:20 (qua)

9 Os Guardiões - 12 anos LEG 17:50 - 19:55 - 22:10 (todos os dias)

9 O Castelo de Vidro - 14 anos LEG 14:50 (todos os dias)

10 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 15:40 - 18:15 - 21:10 (seg a sex) 11:40 - 14:45 - 17:25 - 20:20 (sáb/dom)

pÁTiO SAVASSi (31/08/2017 A 06/09/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 14:40 - 19:50 (todos os dias) 

1 Como Nossos pais - 14 anos ORi 17:05 - 22:10 (todos os dias)

2 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 16:50 - 21:40 (todos os dias)

2 Como Nossos pais - 14 anos ORi 14:20 - 19:10 (todos os dias)

3 Dupla Explosiva - 14 anos LEG 15:10 - 18:00 - 20:50 (todos os dias) **23:40 (sáb, horário extra)

3 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 12:50 (sáb/dom)

4 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 14:10 - 16:30 - 18:50 (todos os dias, exceto qua) 14:10 - 16:30 (qua) 

4 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 18:50 - 21:20 (qua)

4 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 21:20 (todos os dias, exceto qua) 

5 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 15:40 - 18:30 - 21:10 (todos os dias) **13:00 (sáb/dom, horário extra) 

5 Dunkirk - 14 anos LEG 00:05 (sáb)

5 iT A Coisa - 16 anos LEG 21:10 (qua)

6 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 14:50 - 17:15 - 19:40 - 22:00 (todos os dias)
**12:30 (sáb/dom, horário extra)

7 Atômica - 16 anos LEG  15:50 - 18:40 - 21:30 (todos os dias) **13:10 (sáb/dom, horário extra)

8 D.p.A - Detetives do prédio Azul - LiVRE ORi 14:00 (qui a seg)

8 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 16:40 (ter/qua) 19:00 - 21:50 (qui a seg)

8 O Filme da Minha Vida - 14 anos ORi 14:00 (ter/qua) 16:40 (qui a seg)

8 Royal Opera House: Madame Butterfly - LIVRE LEG 19:30 (ter)

8 Akira - 14 anos LEG 20:40 (qua)

DiAMOND MALL (31/08/2017 A 06/09/2017)

SALA FiLME HORÁRiOS
1 Atômica - 16 anos LEG 15:30 - 18:40 - 21:20 (todos os dias)

2 João: O Maestro - 12 anos ORi 14:15 (todos os dias) 

2 Como Nossos pais - 14 anos ORi 16:50 - 19:40 - 22:00 (todos os dias)

3 Annabelle 2 - A Criação do Mal - 14 anos LEG 16:30 - 21:50 (todos os dias, exceto qua) 16:30 (qua)

3 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 14:00 - 19:00 (todos os dias)

3 iT A Coisa - 16 anos LEG 21:50 (qua)

4 A Torre Negra - 12 anos LEG DBOX 15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:10 (todos os dias) 

4 Diário de um Banana: Caindo na Estrada - LiVRE DuB 13:00 (sáb/dom)

5 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 14:30 - 17:05 - 19:20 - 21:40 (todos os dias)

6 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 13:50 - 16:00 (todos os dias)

6 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 18:10 - 21:00 (qua)

6 O Castelo de Vidro - 14 anos LEG 18:10 (todos os dias, exceto qua)

6 Na Mira do Atirador - 14 anos LEG 21:00 (todos os dias, exceto qua)

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

íNDiCE DE FumaNtEs passiVos DimiNui 50% Em BElo HoRiZoNtE

É notória a evolução da segu-
rança nos últimos anos. Entretanto, 
ainda há muito a fazer, considerando 
que nenhum acidente é aceitável. 
Todo acidente pode e deve ser 
evitado. Inicialmente, os acidentes 
do trabalho eram tratados como 
verdadeiras obras do acaso, sem 
que ninguém pudesse fazer abso-
lutamente nada a respeito. Mais 
tarde, acreditou-se que haveria uma 
redução no número de ocorrências 
por meio de intensa vigilância, uma 
vez que só haveria cuidado e as devi-
das precauções se alguém estivesse 
fiscalizando. Essa ação realmente 
reduziu o número de acidentes e 
representou uma enorme evolução 
para a época, mas não os eliminou.

Posteriormente, houve uma 
evolução para o conceito de que a 
segurança dependia de cada um. 
Assim, os colaboradores começa-
ram a cuidar de si em vez de serem 
fiscalizados. Outro grande marco na 
evolução da segurança: eu sou o 
responsável pela minha segurança! 
Mais uma vez, o número foi reduzido, 
mas os acidentes ainda não foram 
eliminados.

Atualmente, o nível de referên-
cia para a segurança é o chamado 
cuidado ativo, ou seja, eu cuido de 
mim, eu cuido de você e você cuida 
de mim. Esse conceito, somado aos 

avanços da tecnologia e à segurança 
tratada como fator estratégico pela 
alta direção, proporciona um cenário 
positivo para a eliminação de qual-
quer acidente. 

O maior desafio das organiza-
ções e, em especial, de nós está 
no estabelecimento de valores e 
crenças que contribuam para atitudes 
e comportamentos que desenvolvem 
a percepção do risco. Atitudes e com-
portamentos seguros, sustentados 
por valores pessoais, são percebidos 
no dia a dia, em todos os lugares. 
Não é possível ter comportamento 
seguro na empresa e não apresentá-
-lo em casa. Se isso for percebido, o 
nível de maturidade ainda é baixo.

Um exemplo de como atividades 
simples podem comprometer a nossa 
percepção do risco e, consequente-
mente, aumentar o número de aci-
dentes é imaginar que um pedestre 
precisa atravessar uma avenida 
movimentada, mas, por estar com 
pressa, resolve atravessar fora da 
faixa. No primeiro dia, ele se preocu-
pa com essa atitude inadequada, fica 
incomodado, olha para os dois lados 
e, com algum receio, consegue atra-
vessar. Quando faz isso, pensa: “É 
perigo atravessar fora da faixa, mas 
eu atravessei e nada me aconteceu”. 

No dia seguinte, ele precisa atra-
vessar novamente, então olha para 

os dois lados, a preocupação e o 
incômodo são menores do que no dia 
anterior, e ele consegue atravessar. 
No terceiro dia, ele já não tem mais 
incômodo ou preocupação. No outro 
dia, menos ainda, até perder toda a 
percepção do risco. Nesse momento, 
o cérebro entende que atravessar 
fora da faixa não é perigoso. Infe-
lizmente, é neste momento em que 
acontecem os acidentes. 

Hoje, a cultura de prevenção 
ao acidente está integralizada aos 
negócios. Não se pode imaginar que 
uma organização seja sustentável 
se não possuir um elevado nível de 
segurança. É possível, inclusive, 
fazer avaliações de desempenho 
operacional e financeiras relacio-
nadas ao nível de segurança que a 
organização dispõe.

Após todo esse conhecimento 
adquirido, muitas vezes com o 
aprendizado decorrente de aciden-
tes reais, é necessário intensificar 
as ações que permitam a compre-
ensão de todas as interfaces entre 
o comportamento humano e os 
processos produtivos. É preciso 
explicitar e compartilhar os valores 
das organizações, compatibilizan-
do-os com os valores pessoais de 
cada funcionário, afinal são eles 
que descrevem as motivações 
individuais e coletivas.

todo acidente pode e deve ser evitado

Os moradores da capital 
estão fumando menos 
em casa e expondo os 
familiares aos riscos do 

tabagismo passivo. Foi o que 
apontou a última edição da pes-
quisa de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel). Em 8 anos, o índice re-
gistrou queda de 50% no número 
de fumantes passivos no domicí-
lio, caindo de 16,4%, no ano de 
2009, para 8,2% no ano passado. 
O dado foi divulgado no dia 29, 
pelo Ministério da Saúde, em 
comemoração ao Dia Nacional 
de Combate ao Fumo.  

Comparada com outras capi-
tais, BH é a 11ª cidade com maior 
prevalência do índice. Quando 
observado o sexo, as mulheres 
da capital apresentaram maior 
prevalência de fumantes passi-
vos em casa (9,3%), em com-
paração com os homens (7%). 
No Brasil, o índice apresentou 
queda de 42,5%, com destaque 
para as capitais Cuiabá (MT) e 
Rio Branco (AC).

Aracaju (5,1%) teve a menor 
incidência de fumantes passivos 
em domicílio, no ano passado. 
Já Porto Alegre (RS) apresentou 
o maior percentual (10,4%), no 
mesmo período. A frequência 

de fumantes passivos foi mais 
alta entre os mais jovens (18 a 
24 anos), em ambos os sexos. A 
pesquisa foi feita por telefone nas 
26 capitais e no Distrito Federal e 
contou com 53.210 entrevistas.

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, comemorou a redução e 
destacou que as ações não vão 
parar. “Continuaremos investindo 
nessa área e ampliando a divul-
gação das campanhas. Vamos 
também orientar as crianças 
por meio do Saúde na Escola, 
criando resistência a esse início 
do vício de fumar que acontece, 
principalmente, na adolescência”, 
ressaltou.  

A queda no número de fu-
mantes passivos em domicílio 
vem junto com a redução de 
fumantes no país. Nos últimos 10 
anos, houve redução de 35% no 
número de usuários de produtos 
derivados do tabaco. A preva-
lência caiu de 15,7% em 2006, 
para 10,2% em 2016. Quando 
separado por gênero, a frequên-
cia de fumantes hoje é maior no 
sexo masculino (12,7%) do que 
no feminino (8%).

 Se analisado por faixa etária, 
a pesquisa mostra que a frequ-
ência de fumantes é menor entre 
os adultos jovens antes dos 25 
anos (7,4%), ou após os 65 anos 

(7,7%) e maior na faixa etária dos 
55 a 64 anos (13,5%). Em BH, a 
queda foi de 32,7%, diminuindo 
de 16,2%, em 2006, para 10,9%, 
no ano passado.

O tabagismo passivo é causa 
de doenças e morte. Em 2015, 
o Ministério da Saúde registrou 
17.972 óbitos, sendo uma das 
principais causas de mortes atri-
buíveis ao tabaco. 

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), em 2013, 
o tabagismo passivo foi a 3ª 
maior causa de morte evitável no 
mundo, perdendo apenas para o 
tabagismo ativo e para o consumo 
excessivo de álcool.

A diretora do Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), Ana 
Cristina Pinho, destacou a im-
portância do Dia Nacional de 
Combate ao Fumo. “A data refor-
ça as ações nacionais de sensi-
bilização e mobilização para os 
danos sociais, políticos, econô-
micos e ambientais causados 
pelo tabaco. Essa foi a primeira 
legislação em âmbito federal 
relacionada à regulamentação 
do tabagismo no Brasil, inaugu-
rando a normatização voltada 
para o controle do tabagismo 
como um problema de saúde 
coletiva e que completa hoje 30 
anos”, afirmou.

cAmPAnHA nAcionAl PromoVe doAÇÃo de ÓrgÃos
#setembroVerde

Número de doadores bateu recorde no ano passado

Em setembro se inicia a prima-
vera, tempo de recomeçar. E 
o verde é a cor da esperan-
ça. Por isso, o nono mês do 
ano foi intitulado “Setembro 

Verde” a fim de conscientizar as pes-
soas sobre a importância da doação 
de órgãos, já que aproximadamente 
35 mil brasileiros esperam uma opor-
tunidade de renascer no país. 

O presidente da Associação Brasi-
leira de Transplante de Órgãos (ABTO), 
Ricardo Manfro, explica um pouco sobre 
a campanha. “Nós fazemos atividades 
educacionais acerca da doação de 
órgãos. Na última semana do mês, 
isso é intensificado, pois é celebrado 
o Dia Nacional da Doação de Órgãos, 
no dia 27. Temos ações por parte da 
ABTO e também das centrais estaduais 
de transplante. Em todo o país, vários 
atos como, iluminar os monumentos de 
verde, fazer eventos etc são realizados 
no sentido de divulgar o tema”.

Ele acrescenta que a discussão 
é necessária e faz o seguinte questio-
namento: “o que uma pessoa faz com 
os órgãos depois que morre? A partir 

da doação, ela pode salvar de oito a 
nove vidas. É preciso conscientizar a 
população. O número poderia e precisa 
ser maior. Hoje, existem pelo menos 35 
mil pessoas na fila de espera”.

O presidente da ABTO elucida 
que a pessoa precisa expressar sua 
vontade de se tornar doadora para a 
família. “É preciso deixar claro, porque 
os familiares tendem a respeitar esse 
desejo quando você se manifesta. Mas, 
quando a pessoa não diz nada, sempre 
surge a dúvida e isso torna o luto ainda 
mais difícil”. 

dados

O Brasil registrou o maior número 
de doadores de órgãos efetivos no ano 
passado. Foram 2.983 no total, sendo 
o maior índice da história. O número 
representa a taxa de 14,6 PMP (por 
milhão da população) e 5% se compa-
rado a 2015. Além disso, o cálculo de 
potenciais doadores cresceu 103% no 
período de 2010 e 2016, passando de 
4.997 para 10.158. A taxa de transplante 
de coração também bateu recorde 
em 2016, foram 357 procedimentos, 
totalizando um crescimento de 13% em 
relação ao ano anterior.

Presidente da ABto frisa pontos
importantes para esclarecer
as pessoas sobre a doação:

“o diagnóstico da morte 
encefálica é 100% seguro”

“os órgãos são utilizados da forma 
mais justa possível, ou seja, quem 

mais precisa do transplante é quem 
recebe primeiro, respeitando, claro, 

os critérios de compatibilidade”

“Há pelo menos 35 mil brasileiros 
na fila de transplante”

“os resultados das cirurgias são muito 
bons, não é um processo fútil e nem 
um esforço que não dará em nada”

#setembroVerdeJeb

Durante todo o mês de setembro,
iremos publicar reportagens sobre a

doação de órgãos no Brasil. acompanhe
e nos ajude a compartilhar essa ideia.Fachada de um dos prédios da santa casa BH em apoio a campanha
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E V E N T O

escAPe: Jogo de estrAtégiA tem gAnHAdo AdePtos
BH tem quatro locais que oferecem esse tipo de entretenimento

Tensão, estratégia e trabalho em 
equipe. Você está preso em uma 
sala com no mínimo 3 amigos. 
Agora, para sair, é preciso de-
cifrar códigos e dicas que estão 

escondidos no ambiente e, mais, você têm 
apenas 1 hora. Assim, é o jogo de fuga que 
está ganhando adeptos por todo o país. 
Em Belo Horizonte, o game é recente e 
tem apenas 4 empresas com esse tipo 
de entretenimento: Escape Zone, Excape 
House, Escape 60 e Escape Time.

Camila Leão é 
uma das sócias do 
Escape Zone, locali-
zado no bairro Lour-
des. Ela conta que 
conheceu o jogo 
em Porto Alegre, 
por meio de uma 
pesquisa. “Simples-
mente me encantei 
pelo segmento. Na 
época, não existia 
nenhuma casa em 
BH e voltei com uma ideia fixa de montar 
uma empresa com esse modelo na capital.  

“Pensei em quem poderia investir comigo 
e consegui pessoas geniais, inclusive, um 
deles trabalha com cenografia”. 

A empresária diz que o público mineiro 
é pouco resistente em relação aos escapes. 
“Alguns pensam que é um jogo com temá-
tica infantil, mas não é. As crianças gostam 
e podem jogar, pois a nossa classificação é 
de 8 a 99 anos. Mas aos poucos as pesso-
as estão descobrindo que é uma diversão 
diferente para toda a família – tivemos um 
aumento no movimento durante as férias de 
julho e queremos que isso viralize”. 

Ela informa que o Escape Zone conta 
com duas salas: O Templo e a Loira do 

Banheiro. “Como 
estávamos pesqui-
sando o negócio, 
decidimos comprar 
os dois cenários 
prontos em São 
Paulo. Agora, a 
próxima sala está 
sendo desenvolvida 
aqui – será um labo-
ratório científico, no 
qual uma experiên-
cia não deu certo. 

Ainda não temos data de lançamento, mas 
será em breve”, comemora.

no templo
Para conhecer de perto o espaço, a 

equipe do Edição do Brasil, foi convidada 
a entrar no jogo. A sala escolhida foi “O Tem-
plo”. Nos transformamos em desbravadores 
arqueólogos em busca de um tesouro. 

A estagiária de jornalismo Natália Ma-
cedo participou do jogo. “Nunca pensei em 
viver uma experiência como a que o Escape 
Zone nos proporciona. O jogo é único e te 
teletransporta para um outro universo, de 
repente as coisas do dia a dia ficaram para 
trás e era como se eu estivesse dentro de um 
filme de ação e aventura. Foi muito divertido, 
desafiador e novo. Indico para todos!”. 

O jornalista e revisor Diego Santiago 
também fez parte da equipe. “Quando recebi 
o convite não criei expectativa e acredito 
que foi a melhor decisão. Eu me surpreendi 
bastante com a experiência. Parecia que 
eu estava dentro do filme “O caminho para 
Eldorado”, só que ao invés de ter que encon-
trar uma cidade lendária, nosso objetivo era 
recuperar o tesouro e salvar o mundo de uma 
maldição. O mais bacana é que ao entrar 
no jogo você acredita de verdade! Voltei à 
infância e me diverti muito, mesmo ‘matando’ 
a humanidade, já que não conseguimos des-
vendar todas as charadas a tempo”.

simplesmente
me encantei

pelo segmento

na entrada, vários enigmas são apresentados aos participantes
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 “alguns pensam que é um jogo com
temática infantil, mas não é”, diz camila leão

Como o jogo só pode ser 
jogado por 3 pessoas ou mais, 
o trabalho em equipe é es-
sencial para desvendar os 
enigmas, assim como na vida 
profissional. Devido a isso, 
Camila conta que o jogo pode 
ser utilizado por empresas no 
recrutamento e para fortalecer 
o espírito de equipe.

escape zone

Endereço: Rua da Bahia, 2610, lourdes, BH-mG
preço: R$ 55

excape House

Endereço: R. Herval, 480 - serra, BH-mG 
preço: R$ 59

escape 60

Endereço: Rua são Domingos do prata, 707 - santo antônio, BH-mG
preço: R$ 69

escape time

Endereço: R. orange, 92 - são pedro, BH-mG
preço: R$ 69 (seg a sex) | R$ 79 sábados, domingos e feriados

Diversão e mercado
de trabalho

divirta-se
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AniVersário de roBerto gontiJo

No último dia 21, cerca de 500 convi-
dados ilustres superlotaram o Circo 
maximus, do ator marcos Frota, no 

minas shopping, para comemorar o aniver-
sário do empresário Roberto Gontijo. Estive-
ram no local personalidades do mundo polí-
tico, empresarial, comunicação, familiares e 
amigos.  as fotos são de Eloy lanna.

ronaldo granata, remo Peluso, lilian Furman,
roberto gontijo e anderson granata

Juíza Fabiana Pasqua, roberto gontijo, desembargador
reinaldo Ximenes e Claudia Ximenes

roberto gontijo e o desembargador eduardo machado
delegado da Polícia Federal, guerra Filho,

roberto gontijo, Yuri guerra e amina guerra
acir antão e alberto Pinto Coelho

marcio lacerda, roberto gontijo, Vitor
Valverde e alberto Pinto Coelho

alex saraiva, maria de Fatima lages, roberto gontijo e
as juízas maria isabel Fleck e rosângela monteiro

roberto gontijo, vereador de raposos,
leleco e mário Henrique caixa

Júnia, deputada ione Pinheiro, roberto gontijo e Flavia medina

roberto gontijo e seus filhos João Pedro,
Paulo Vitor, eliza gontijo e Flavio gontijo
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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

Daniel Amaro

UFJF INAUGURA JARDIM BOTÂNICO EM 2018

Fomentar o conhecimento, incen-
tivar pesquisas, bem como preservar 
os recursos naturais. Esses são alguns 
dos objetivos do Jardim Botânico da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). O novo espaço abrirá as portas 
ao público em março de 2018, confor-
me anunciou o reitor Marcus David. No 
entanto, com um projeto mais enxuto 
e sem o trenó de montanha e o telefé-
rico, previstos na ideia original. Além 
disso, o professor do Departamento 
de Botânica, Gustavo Soldati, assume 
a direção do jardim botânico. O acesso 
ao local será gratuito e acontecerá pelo 
bairro Santa Terezinha.

De acordo com Marcus David, o 
projeto inicial precisou ser modificado 
devido a conjuntura política e econô-
mica do país. “Quando assumimos, 
encontramos uma realidade no jardim 

botânico de um investimento restante 
de infraestrutura e demais melhorias 
orçadas em cerca de R$ 20 milhões. 
As obras de paisagismo foram con-
cluídas no início deste ano e, agora, 
com ousadia e criatividade, contando 
com nosso pessoal e com um projeto 
mais enxuto, colocaremos o espaço 
em funcionamento”, afirma.

Ainda segundo o reitor, o maior 
impasse para a inauguração era a 
construção do teleférico e do trenó. 
A administração passada já havia 
gasto R$ 12 milhões na execução e 
ainda seriam necessários mais R$ 13 
milhões para conclusão. A reforma da 
casa sede, a construção de um labo-
ratório e a implementação da casa 
sustentável, também já tinham sido 
executadas, mas com pendências. 
“As edificações foram construídas, 
mas ainda são necessárias obras de 
infraestrutura para instalação de rede 
de água, energia e esgoto”.

Educação ambiental
Para Soldati, o jardim botânico será 

um espaço para trabalhar a educação 
ambiental, propondo um diálogo entre 
as diversas formas de saber. “A gente 
precisa entender que o jardim botânico 
é muito mais que teleférico e trenó de 
montanha. Existem outras atividades 
com grande importância para a socieda-
de. Nosso diferencial é trazer discussões 
atuais acerca de questões da sociobio-
diversidade, que envolvem aspectos 
históricos, políticos e econômicos”.

A pró-reitora de Extensão, Ana Lívia 
Coimbra, destaca que o jardim botânico 
será mais do que uma área para lazer. 
“É um espaço em que as pessoas de 
qualquer idade poderão desfrutar da 
natureza, conhecer as plantas, mas 
sempre com a compreensão de con-
servação ambiental. Ainda está sendo 
desenvolvido um aplicativo para celular, 
no qual o visitante poderá caminhar pelo 

jardim e ter acesso as informações sobre 
o que estão vendo”, finaliza.

Construção
A UFJF adquiriu em 2010 o 

espaço localizado na Mata do Kram-
beck com área equivalente a 845 mil 
metros quadrados. A estruturação 
do local começou em 2013 e a 
previsão de inauguração seria em 
maio de 2015. Com um atraso de 
quase 3 anos, o jardim botânico será 
aberto sem a conclusão do trenó de 
montanha e o teleférico. As atrações 
seriam usadas para percorrer as 
áreas preservadas e facilitar o acesso 
de visitantes e pesquisadores, além 
de ter uma noção global do local e 
seu entorno. Essas obras deveriam 
ter sido concluídas em 2015, mas 
foram suspensas devido a problemas 
jurídicos entre a UFJF e a empresa 
contratada.

“A gente precisa
entender que o

jardim botânico é
muito mais que teleférico

e trenó de montanha.
Existem outras atividades
com grande importância

para a sociedade”
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Contagem volta à legalidade ao assinar
TAC sobre IPTU

Ao assinar o Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) com o Ministério 
Público de Contas do Estado de 
Minas Gerais (MPC-MG), o prefeito 
de Contagem Alex de Freitas (PSDB) 
recolocou o município no caminho da 
legalidade e do cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em relação 
às regras, para a destinação do que 
for arrecadado com o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU). No ato da 
assinatura, o procurador do MPC-MG, 
Marcilio Barenco Corrêa de Mello, des-
tacou que o compromisso da prefeitura 
com o órgão de controle externo vai 
suplantar os prejuízos causados ao 
município pelas gestões anteriores, 
que mantiveram a isenção inadequada 
do tributo ao longo dos últimos 27 anos.

O procurador ressaltou que a irre-
gularidade foi comunicada à prefeitura 
em dezembro de 2015, mas, as provi-
dências solicitadas pelo MPC-MG não 
foram tomadas. Barenco confirmou 
que, tão logo iniciou seu mandato, 
Alex de Freitas recebeu uma notifica-
ção com o mesmo teor, quando foram 
iniciados os entendimentos para a 
regularização, que culminaram na as-
sinatura do TAC. “A atual gestão vem 
se alinhar com o controle externo na 
busca da legalidade. Hoje, estamos 
celebrando o compromisso para que a 
ausência de planejamento do passado 
seja suplantada com o cumprimento 
das leis orçamentárias, financeiras e 
da Constituição”, destaca.

De acordo com Barenco, assim 
como o prefeito, os representantes 
da Câmara Municipal, que aprovaram 
projeto de lei no fim de 2016 prevendo 

a readequação da isenção do IPTU 
residencial, estariam sujeitos a san-
ções caso tivessem sido contrários às 
mudanças.  “Nas propostas contrárias 
à lei, aqueles que participarem do pro-
cesso, seja gestor do Executivo ou do 
Legislativo, o Ministério Público, dentro 
da lei, vai buscar, primeiro, suspender 
o ato. Queremos evitar que Contagem 
comece a atrasar salários dos servido-
res e entre num sistema de falência por 
um inexplicável benefício fiscal. Temos 
medidas judiciais e extrajudiciais para 
sustar os atos dos que queiram, por 
uma troca de benefício fiscal, conquis-
tar votos políticos. Vamos monitorar 
nos próximos cinco anos os partícipes 
do que, para mim, é um ilícito que lesa 
sociedade”, afirma.

Alex de Freitas ressalta que o TAC 
oficializa a transparência adotada pela 
prefeitura ao anunciar os motivos da 
readequação do IPTU. “Desde que fui 
eleito prefeito dessa cidade venho sen-
do demonizado, chamado de mentiroso 
e traíra. Quando consultado pela Câma-
ra, na legislatura passada, e ao tomar 
conhecimento do procedimento feito 
pelo MPC, entendemos que não havia 
mais espaço para a isenção. A Câmara 
mudou a lei e eu venho cumprindo isso. 
Essa cidade tem um prefeito legalista. 
Eu entendo que o Ministério cumpre um 
papel exemplar neste país e governar 
ao lado do MP é salutar para a demo-
cracia, dando ainda mais transparência 
às ações”, destaca.

Barenco aponta que as readequa-
ções na isenção do IPTU vão alavancar 
as políticas públicas municipais sem 
que as pessoas das classes menos 

favorecidas sejam afetadas pela 
cobrança do imposto, uma vez que 
moradias com valor venal de até R$ 
140 mil permanecerão isentas. “Quero 
parabenizar o prefeito pela coragem 
na decisão. Vamos acompanhar nos 
próximos cinco anos a elevação da 
qualidade do serviço de Saúde e 
Educação, como pilares de políticas 
públicas. O MP estará atento ao 
cumprimento da lei e fiscalizando a 
execução das metas. Será válido se 
pudermos salvar uma vida no hospital, 
porque Contagem tem apenas um, e 
pela arrecadação do benefício em 27 
anos de isenção poderia ter três, evi-
tando que o sistema de saúde de Belo 
Horizonte estivesse sobrecarregado”, 
sentencia.

O procurador do MPC-MG confir-
mou que foi aberta ação de respon-

sabilização, buscando a penalização 
de representantes dos dois mandatos 
anteriores ao de Freitas pela irregula-
ridade na cobrança do IPTU. “Como 
a gestão passada já estava notificada 
de que a isenção fiscal era ilegal, foi 
solicitado que ela nos mandasse a pro-
posta de Lei Orçamentária prevendo 
alteração ou início de arrecadação sus-
tando os efeitos maléficos da isenção 
quase total do IPTU. Isso não foi feito. 
Desde cinco de junho está protocolada 
no âmbito do Tribunal de Contas uma 
ação de controle externo visando à 
responsabilização por improbidade 
administrativa nos últimos cinco anos, 
que é o que a lei permite. Aliás, se o 
atual prefeito não tomasse a medida do 
TAC e permanecesse a ilicitude, certa-
mente o nome dele também estaria na 
ação”, garante Barenco.

Alex: “Desde que fui eleito prefeito venho sendo
demonizado, chamado de mentiroso e de traíra”
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Inaugurados em 2014, os Colégios Sesc marcam 
um novo momento da educação da instituição 
em Minas e tem o objetivo de ser a melhor 
opção para o comerciário na educação de seus 

dependentes. A proposta pedagógica tem foco na 
formação integral dos alunos, buscando desenvolver 
competências que os possibilitem exercer a cidadania 
e a responsabilidade social por meio de um método 
de ensino que promove o acesso ao conhecimento e 
aos bens culturais, à solidariedade e o respeito às di-
versidades culturais, além da grade curricular normal.

As vagas são exclusivas para dependentes de 
comerciários, preferencialmente, para famílias que 
atendam ao perfil do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade do Sesc (PCG), que beneficia com bol-
sas integrais candidatos com renda familiar mensal 
bruta de até três salários mínimos. Para os demais 
dependentes de comerciários, o Sesc oferece valores 
reduzidos nas mensalidades.

São cinco unidades no estado: Contagem e 
Montes Claros, com Educação Infantil; Araxá e 
Governador Valadares, com Ensino Fundamental; e 
Teófilo Otoni, com Ensino Médio. Ao se matricular, o 
aluno recebe, gratuitamente, um kit escolar composto 
por material didático, uniforme e alimentação. Tudo 
para que seus esforços estejam concentrados em 
sua formação. 

Processo Seletivo 2018
A primeira etapa, de 1º a 29 de setembro, contem-

pla a entrega dos documentos solicitados no edital. 
Em outubro, os responsáveis legais dos candidatos 
com documentação regular devem ir ao Colégio para 
efetivar a inscrição. Para as unidades que oferecem 
Educação Infantil, o período é de 2 a 31 de outubro; 
para o Ensino Fundamental, de 9 a 31 de outubro; e 
do Ensino Médio é de 2 a 27 de outubro. 

A seleção será feita por meio de sorteio em todas 
as unidades, exceto em Teófilo Otoni, onde os estu-
dantes serão submetidos a provas de Língua Portu-
guesa, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Produção de Texto.

Sesc oferece proposta pedagógica 
diferenciada e ensino de qualidade
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Maior complexo para inovação da América Latina, 
o Instituto Senai de Inovação – Centro Empresa-
rial de Desenvolvimento e Inovação da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (ISI-Cediiee) conta com novo 
estímulo financeiro para se concretizar. O BNDES 

aprovou financiamento de R$ 122,8 milhões para a Unidade, a 
ser instalada em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. Um primeiro 
financiamento já havia sido aprovado em 2014, no valor de R$ 
76,1 milhões. O investimento total do complexo é de cerca de 
R$ 425 milhões.

“Itajubá tem, reconhecidamente, uma das melhores escolas 
de engenharia do Brasil, técnicos e mão de obra de alta qualida-
de. A indústria de Itajubá é uma das que mais cresce em Minas 
Gerais. Nesse sentido, a cidade já se classifica para receber 
um investimento desse porte”, ressaltou o presidente da Fiemg, 
Olavo Machado Junior.

O projeto é desenvolvido pela CNI, Fiemg, Sindicato da 
Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares no 
Estado de Minas Gerais (Sinaees MG) e conta com a parceria 
do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Codemig, 
além da Fapemig e Cemig. Com obras iniciadas em janeiro 
de 2015, o complexo será concluído até 2020, quando estará 
entre os dez maiores do mundo.  A etapa inicial da obra já foi 
executada, com terraplenagem e asfaltamento da área. A pró-
xima etapa contempla a construção da Subestação de 138kV 
e, em seguida, se iniciará a aquisição dos equipamentos, além 
da construção da estrutura predial.

Cerimônia coletiva marca
a união de 167 casais

Casamento é sempre um momento 
emocionante. E na noite do dia 25, o “sim” foi 
repetido 167 vezes - número alusivo à idade 
de Juiz de Fora – pelas pessoas unidas pelo 
“Bem Casado”, união social promovida pela 
Casa da Mulher da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) e a Secretaria de Governo (SG).

A cerimônia ecumênica foi realizada na 
Igreja Batista Resplandecente Estrela da 
Manhã (Ibrem), assistida por cerca de 4 mil 
pessoas, entre familiares, amigos, damas, 
pagens e autoridades que foram compartilhar 
a felicidade dos noivos. 

O evento teve a presença do prefeito Bruno 
Siqueira (PMDB), acompanhado de sua mulher, 
Daniele; pelo vice, Antônio Almas, também 
com a sua mulher, Heloísa; pelo secretário de 
Governo, José Sóter de Figueirôa; a coman-
dante da Guarda Municipal, Emilce de Castro; 
e a coordenadora da Casa da Mulher, Maria 
Luiza Moraes; além do presidente da Câmara 
Municipal, Rodrigo Mattos, do vereador Júlio 
Obama; do vereador Vagner de Oliveira e do 
pastor Gilmar Garbero, que cedeu o espaço.

O prefeito falou sobre a emoção e o senti-
mento de todos os convidados: “Estamos aqui 
para celebrar com vocês esse momento. Ao 
lado dos seus familiares e amigos, ficamos 
muito gratos de fazer parte desta história. 
Desejamos que todos sejam muito felizes”.

Como em qualquer casamento, desde 
cedo era possível observar a ansiedade e 
euforia dos noivos para o grande dia. Teve 
marcha nupcial, tapete vermelho e votos de 
amor e fidelidade. Teve troca de alianças e 
beijo para selar a união. Mas, como em todas 
as edições do “Bem Casado”, não era uma 
cerimônia como outra qualquer. Os perso-
nagens dessas histórias fogem dos padrões 
dos contos de fadas. São noivos de todas 
as idades, desde os bem jovens, que estão 
saindo da casa dos pais para se unirem aos 
companheiros ou companheiras, e outros que 
já têm vida inteira juntos, com filhos e netos. 
Alguns estão no segundo ou terceiro casamen-
to, outros se casam novamente com a mesma 
pessoa, depois de idas e vindas do destino.

O primeiro e mais ansioso casal da fila 
era formado por Beatriz Oliveira, 20 anos, e 
Samuel Tostes, 25. O noivo jurava que era ela 
a mais nervosa, mas foi ele quem já estava 
na igreja desde às 17h20 para a cerimônia, 
marcada para às 19h30. “Tentamos organizar 
em 2014, mas não deu certo, porque ficava 
muito caro. Mas tudo acontece na hora cer-
ta, e agora podemos realizar esse sonho”, 
comentaram.

O “sim” da Amanda, 38, e do Manoel, 
48, esperou 13 anos para acontecer. Nesse 
tempo, eles construíram juntos a vida e 
tiveram dois filhos, de 9 e 10 anos. O sonho 
do casamento foi ficando para depois, mas 
nunca foi esquecido”, contou Amanda.

A Nathália, 28, e o Joseir, 30, esperaram 
o mesmo tempo para o grande dia. Ele foi 
compartilhado com o filho David, 9 anos, que 
entrou como pagem. Para finalizar a cerimô-
nia e homenagear todos os recém-casados, 
a noiva Josiane, acompanhada do noivo 
Agnaldo e da filha Lana, cantou, para celebrar 
o amor e a felicidade de todas as famílias.

“Bem casado” 
O casamento social é a oportunidade 

de pessoas que não têm condições finan-
ceiras de arcar com as despesas de uma 
união civil. Segundo Figueirôa, a despeito 
de toda crise econômica e financeira pela 
qual a administração pública está pas-
sando, a prefeitura não abre mão desse 
importante projeto social. “Formalizar a 
união civil e garantir a integridade dos direi-
tos que vêm desse ato é muito importante 
para essas famílias e, portanto, é nossa 
prioridade”.

De acordo com a coordenadora da Casa 
da Mulher, Maria Luiza Moraes, as inscrições 
foram feitas por ordem de chegada, alguns 
meses antes da cerimônia. Todos os 167 
casais que participaram do casamento so-
cial já assinaram o edital de proclamas do 
casamento civil nos cartórios da cidade e 
receberão suas certidões.

evento foi assistido por cerca de 4 mil pessoas
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Colecionadores contam como
começaram a reunir objetos

sem prejuízo 
Para comemorar a realização 

dos Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro, o Banco Central lançou 
16 modelos de moedas de R$ 1 e 
fabricou 20 milhões de cada modelo. 
Atualmente, cada moeda pode ser 
vendida por R$ 3 e a mais rara - 
aquela com a bandeira dos jogos - é 
cotada em R$ 50.

Quem nunca tentou colecionar 
alguma coisa? Figurinhas, mi-
niaturas, pelúcias, dentre outros 
itens. Para muitas pessoas, isso 
é apenas uma brincadeira, já para 

outras, coleção é coisa séria.
O ato de colecionar objetos é iminente 

dos seres humanos, um exemplo é o jorna-
lista Emanuel Gonçalves, 29, com as suas 
130 camisas de futebol. Tudo começou 
há 12 anos, quando ele comprou uma do 
Manchester United do ex-zagueiro Rio Fer-
dinand. Depois desse dia, não conseguiu 
parar mais e possui algumas raridades 
em seu acervo, como a camisa usada 
pelo zagueiro francês Makelele na final da 
Copa do Mundo de 2016, a do título mais 
recente do mundial de clubes do Bayer de 
Munique, a do Arsenal em homenagem ao 
ex-técnico Herbert Chapman, que coman-
dou o clube por 9 anos e uma do Boca 
Júnior do craque argentino Riquelme. “A 
minha paixão por futebol, principalmente, 
o europeu, me fez criar gosto e vontade de 
comprar as camisas”. 

É justamente na Europa que começa 
essa mania de colecionar coisas, como ex-
plica a historiadora Júlia Calvo. “O primeiro 
registro dessa atividade vem da França 
Moderna e coincide com a expansão dos 
europeus para África e Ásia no século 
XIX. Os viajantes levavam objetos desses 
locais distantes para a Europa como uma 
curiosidade sobre o exótico e uma forma 
de fortalecer o sentimento nacional euro-
peu e a superioridade (eurocentrismo). A 
ideia era mostrar o avanço da civilização 
europeia frente a outras e como essas 
eram ‘antigas’ numa proposta civilizatória 
e evolutiva”. 

O funcionário público Hebert Gomes 
coleciona moedas, principalmente, as do 
Brasil. Ele tem todas, desde o Cruzeiro, 
com destaque para a série comemorativa 
de 50 anos da declaração dos Direitos Hu-
manos – lançadas na década de 1990 – e 
as dos jogos Olímpicos no Rio.

Ele também possui várias estrangeiras, 
como as moedas comemorativas dos EUA, 
de Omã, Bangladesh, euro de vários pa-
íses, entre outros. “Comecei a colecionar 
esse objeto por perceber que as moedas 
contam a história de um lugar, seja por 
meio das imagens, quanto por simbolizar 
um momento, como é o caso do Cruzado, 
que ficou marcado no período de hiperin-
flação no Brasil”.

O estudante Rafael Parreira também é 
movido pela paixão por suas coleções de 
filmes e HQs. Ele começou a agrupá-los 
quando ainda era criança, período no qual 
o seus pais compravam fitas cassetes dos 
desenhos da Disney e as revistinhas em 
quadrinhos da turma da Mônica.

Rafael tem como grande paixão os 
filmes e diz não se lembrar qual foi exa-
tamente o seu primeiro longa-metragem 
dentre os 242 que possui atualmente. “É 
difícil escolher qual gosto mais, pois tenho 
carinho por todos. Eu sou apaixonado pela 
trilogia do Poderoso Chefão e o box dos 
filmes de Chaplin”.

A coleção de HQs também começou 
na infância, mas teve um longo período 
de pausa, pois ele perdeu o baú onde as 
guardavas e só foi retornar há 9 anos. 
Rafael relatou que, devido a esse hiato, 
perdeu várias revistinhas, principalmente, 
as da Mônica e do Chico Bento. “Essa é 
a coleção que tenho menos exemplares - 
aproximadamente 50 -, pois existem HQs 
muitos caras”.

Os colecionadores acreditam que as 
suas coleções não possuem preço, pois 
aqueles objetos têm valor sentimental e o 
que vale mesmo, para eles, é a satisfação 
de tê-los e sempre adquirir mais.

Um dos melhores lugares para 
se encontrar raridades e antiguida-
des em Belo Horizonte é a Feira Tom 
Jobim, conhecida também como 
Feira do Colégio Arnaldo. Ela é mon-
tada todo o sábado, das 9h às 15h. 

Endereço: Avenida Carandaí - 
Funcionários/ complemento: entre 
Avenida Brasil e Rua Ceará

confira os 7 itens mais
colecionáveis no brasil

1. Caixa de fósforos
2. Brinquedos
3. Futebol
4. latas de cerveja
5. a indústria musical
6. Revistas
7. Cartões postais

coleção de moedas de Hebert gomes
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BrAsil terá o mAior comPlexo PArA inoVAÇÃo dA AméricA lAtinA

A coordenadora do ISI-Cediiee, Gilmara 
de Oliveira, informou que o complexo 
ocupará uma área total de 210 mil 
metros quadrados e 60 mil metros de 
área útil, e será pioneiro na América 

Latina na pesquisa e desenvolvimento de novos 
equipamentos, utilizando para isso, principalmente 
o laboratório de Alta Potência. Nesse laboratório 
será instalado Gerador de Curto Circuito próprio, 
tornando-o independente da concessionária, dando 
total flexibilidade para sua utilização. A estrutura 
contará, inicialmente, 
com quatro laboratórios 
para atender a demanda 
da indústria nas áre-
as de Alta Tensão, Alta 
Potência, Elevação de 
Temperatura e Ensaios 
Mecânicos.

As grandezas instala-
das permitirão à indústria 
brasileira desenvolver no-
vos equipamentos e sis-
temas, comparáveis com 
outras tecnologias de 
ponta no mundo. Poucos 
países contam com infraestrutura similar de P&D&I 
integrada ao setor industrial e a realização de testes 
em equipamentos elétricos e eletrônicos como os 
previstos no ISI-CEDIIEE, entre eles, EUA, Canadá, 
Holanda, Japão e outros países da Europa Ocidental.

O Brasil tem importante e diversificada base 
industrial de fornecedores da cadeia elétrica, que 
pode se beneficiar da nova infraestrutura. Ela foi 

viabilizada por meio da demanda de uma estrutura 
de P&D&I para o setor de geração, transmissão e 
distribuição de energia, que consome de uma manei-
ra muito forte os equipamentos e sistemas que serão 
desenvolvidos e testados em Itajubá. A estrutura do 
laboratório terá capacidade técnica para ensaios de 
classe de tensão de até 550kV, com ensaios de alta 
potência até 1500MVA e na elevação de temperatura 
com até 25.000A.

De acordo com o presidente da Fiemg, Olavo 
Machado Junior, num prazo muito curto, vários 

outros setores industriais 
como óleo e gás, eólico, 
naval, têxtil, materiais 
elétricos, materiais para 
construção civil e ma-
teriais de isolamento 
irão se beneficiar desta 
estrutura para fazer seu 
desenvolvimento. “O 
ISI-Cediiee certamente 
elevará a competitivida-
de e inserção de novas 
empresas, num mercado 
produtor anteriormente 
extremamente restrito, 

incentivando geração de empregos qualificados e 
impulsionando atividades de P&D&I”, disse.

O presidente da Fiemg informou ainda que já 
existem empresas americanas conversando com 
a Prefeitura de Itajubá, interessadas em se instalar 
próximo ao Laboratório, “da mesma forma, grande 
fabricante chinês, além de outras que consultam 
para ali se instalarem”.

“o isi-Cediiee
certamente elevará
a competitividade

e inserção de
novas empresas”

Presidente da Fiemg, olavo machado Junior

o Bndes aprovou financiamento de r$ 122,8 milhões para a unidade

Fi
em

g

Fi
em

g



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
2 a 9 de setembro de 2017

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

O Conselho Municipal e a Secre-
taria de Saúde realizaram no 
último dia 19, a 9ª Conferência 
de Saúde de Esmeraldas. O 

tema central foi “SUS – Direito e Com-
promisso de Todos – Acolhimento, Hu-
manização, Resolutividade e Controle 
Social na Saúde Pública de Esmeraldas”.

O evento teve como objet ivo 
discutir e formular propostas para a 
saúde pública do município, visando 
um modelo de atenção voltado para 
ações de promoção, proteção e pre-
venção do esmeraldense. Cerca de 
150 participantes discutiram vários 
temas, dentre eles:

minasCon será realizado

em uBerlândiA 
 
Uberlândia está em contagem regressiva para o Minascon 

2017, o maior encontro unificado da cadeia produtiva do setor 
da construção no Estado, que será realizado na cidade de 11 
a 13 de setembro, no Center Convention. O evento traz as 
últimas tendências do mercado da engenharia, arquitetura, 
indústria e construção, por isso reúne de fabricantes a pres-
tadores de serviços e produtos.

Também é uma oportunidade para ampliar a capacitação 
profissional sobre temas que têm relevância para o setor, com 
eventos ministrados por profissionais que são referência em 
seus segmentos de atuação na construção civil.

Durantes os 3 dias, o evento – fruto da parceria entre 
Sistema Fiemg, Sebrae Minas, Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG), 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de 
Minas Gerais (Sinduscon-MG) e Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaí-
ba (Sinduscon-TAP) – contará com uma vasta programação. 
Empresários e profissionais da área vão debater temas re-
levantes para o desenvolvimento do setor como tecnologia, 
inovação, sustentabilidade e economia, levando em conta o 
cenário da construção e todas as implicações do assunto.

Dentre os destaques da iniciativa, que tem como foco o 
conceito de “Construir mais com menos”, estão as presen-
ças do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que tratará 
sobre Reforma Trabalhista; do presidente do Conselho de 
Administração da MRV Engenharia, Rubens Menin; e da 
secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, 
Maria Henriqueta Arantes.

O evento foi realizado por 13 anos em BH e esta é a pri-
meira vez que o Minascon acontece fora da capital. A partir 
desta edição, ele passa a ser itinerante, sendo Uberlândia a 
primeira cidade a sediar a ação neste novo modelo. O obje-
tivo é fomentar a troca de experiências entre as empresas do 
segmento, assim como criar um propósito de desenvolvimento 
e visibilidade para a cidade sede.

servas conclui segunda fase do
programa água Vida em Formoso

A presidente do Serviço Voluntário de 
Assistência Social (Servas), Caro-
lina Pimentel, finalizou no dia 29, 
em Formoso, no extremo Noroeste 
de Minas Gerais, a entrega dos 56 

módulos sanitários e cisternas com captação 
de água da chuva. Essa é a segunda fase do 
programa Água Vida, realizado em parceria com 
o Ministério Público.

Os módulos vão beneficiar moradores das 
áreas rurais de Arinos, além de Formoso, que 
nunca tiveram acesso regular à água limpa.

A ação, que ocorreu na cozinha comunitária 
da cidade, é parte da Caravana Servas, que 
também incluiu a entrega de geladeiras, cadeiras 
de rodas, lâmpadas e roupas para as entidades 
socioassistenciais da região. Cerca de 300 pes-

soas, entre elas os beneficiários do programa e 
seus familiares, participaram da cerimônia.

“Estou feliz porque conseguimos finalizar 
mais uma parte do nosso projeto. E só consegui-
mos com o apoio dos parceiros e lideranças de 
Formoso e de Arinos, da minha equipe, que se 
dispôs a estar na região para ouvir as pessoas. 
Eu tenho muito orgulho desse projeto. O meu 
compromisso com essas pessoas é leal e de 
coração”, afirmou a presidente do Servas.

Depois da cerimônia, Carolina foi recebida 
por seu Claudionor dos Santos e a mulher Maria 
Madalena em casa, no assentamento São Cris-
tóvão. Os dois são beneficiários do Água Vida.

Carolina entregou ao casal o termo de doa-
ção e a placa do projeto, que foi posta na parede 
de um dos cômodos. “Só de saber que agora a 

gente tem água pelo menos para beber, limpa 
e fresca, é motivador. E vai melhorar quando 
começar a chover. Vamos poder produzir outros 
tipos de hortaliças e, quem sabe, comercializar”, 
planejou dona Madalena.

O Água Vida, em suas duas fases, beneficiou 
moradores dos assentamentos São Cristóvão, 
Capão do Mel, Três Capões, São Francisco, 
Surrado Piratinga e das comunidades Linguiça, 
Cajueiro e Campo de Fora. Na primeira etapa, 
154 famílias foram atendidas.

o projeto

O Água Vida é o primeiro programa 
da atual gestão do Servas. Ele começou a 
ser desenvolvido em 2015, possibilitando 
a instalação de módulos sanitários interli-
gados a biodigestores para substituir o uso 
sanitário a céu aberto.

Também viabiliza a construção de 
pequenas coberturas para captar água 
de chuva em cisternas, fornecendo água 
potável à população rural durante o período 
de estiagem. O objetivo é complementar as 
políticas públicas estaduais de desenvol-
vimento social, combater a crise hídrica e 
preservar os recursos naturais.

carolina Pimentel entre os beneficiados
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9ª conFerênciA de sAúde Acontece em esmerAldAs

Divulgação e implementação de cartilhas informativas
(Ex: asma, diabetes, hipertensão);

Criação de um banco de dados com a relação
dos doadores de sangue da cidade;

Capacitação e qualificação de todos os
profissionais de saúde em acolhimento;

ampliação do número de equipes da saúde da Família;

ampliação do quadro de agentes de combate
e controle da dengue, zika e chikungunya;

promoção de campanhas educativas de conscientização
em diversas áreas da saúde, tais como câncer, saúde
bucal, vigilância em saúde, saúde mental, dentre outros.

Além dos grupos de debate, houve 
votação das propostas elaboradas, elei-
ção dos novos conselheiros e palestras 
com temas muito relevantes, como: “A 
Judicialização da Saúde”, “Ética e Ci-
dadania” e “O Trabalho Como Missão”, 
ministrado pelos médicos José Maria, 
Míriam Esteves e Rodrigo Pires. O 
prefeito Márcio Belém esteve presente 
e realizou a abertura do evento.

 

Cms
O Conselho Municipal de Saúde 

(CMS) está ligado diretamente ao SUS. 
A sua atuação garante a participação da 
sociedade no processo de fiscalização 
dos recursos destinados à saúde e 
ao trabalho desenvolvido. A principal 
função desempenhada pelo conselho é 
elaborar e conter a execução da política 
pública da saúde regional. Entre suas 
responsabilidades estão: controlar o di-
nheiro, monitorar a execução das ações, 
participar da formulação de metas e 
acompanhar as verbas encaminhadas 
pelo SUS e, também, os repasses de 
programas federais.

Portanto, a atuação do Conselho 
Municipal de Saúde abrange todas as 
áreas do setor, seja fiscalizando, obten-
do informações, propondo estratégias 
ou mesmo tomando decisões nos limites 
de sua competência.

evento teve como objetivo discutir propostas para a saúde pública

PM
E

“a principal função desempenhada pelo
conselho é elaborar e conter a execução
da política pública da saúde regional”

http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
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luiz Carlos gomes

o seu consórcio multibrasileiro

Itabirito recebeu no 
final de agosto, o 1° Con-
gresso Mineiro de Esporte 
e Desenvolvimento Eco-
nômico. O evento reuniu 
centenas de participantes 
e trouxe à cidade grandes 
nomes do esporte nacio-
nal. Um deles foi Rogério 
Romero, ex-nadador com 
participação em cinco 
Olimpíadas. “Parabenizo 
a iniciativa da Secreta-
ria de Esportes e Lazer. 
O intuito foi provocar as 
pessoas a verem o es-
porte não apenas pelo 
tradicional futebol, jogo, 
medalha, troféu, mas sim 
de uma maneira ampla”, 
pontuou ele que, hoje, é 
gerente de esportes do 
Minas Tênis Clube.

O técnico Giuliano 
Sucupira, campeão sul-
-americano sub-19 de vô-
lei de praia feminino, disse 
que tanto na base quanto 
nas competições, o es-
porte fomenta a economia 
e trabalha com valores 
positivos na formação do 
cidadão”.

O final de agosto foi dolorido para a crônica 
esportiva. Perdemos dois grandes amigos 
e companheiros. Primeiro foi o narrador 
Willy Fritz Gonzer. Profissional correto 

e ético, um ser humano do bem, dono de vasta 
cultura. Durante décadas emocionou milhares de 
ouvintes com suas transmissões. Em seguida, o 
brilhante Luiz Carlos Alves, um comunicador nato, 
dono da palavra e da escrita, repórter e comen-
tarista competente. Luiz Carlos Alves foi diretor 
da Associação Mineira de Cronistas Esportivos 
(AMCE) em vários mandatos, exerceu o cargo de 
presidente da entidade e atuava como conselheiro, 
sempre pronto para apoiar ou defender a classe. 
Dois grandes mestres na arte da comunicação. 
Dois belos exemplos a serem seguidos. Ficou a 
saudade e a certeza que o brilho vai continuar na 
eternamente.  

Mas, deixando a tristeza um pouco de lado, 
peço licença para aproveitar o espaço precioso e 
relatar algumas rodas de conversas com compa-
nheiros, mais velhos ou mais novos, sobre a nossa 
difícil profissão.  O papo sempre gira em torno das 
complicações que surgiram após a reconstrução 
dos estádios para receber a copa do mundo de 
terrível lembrança e lambança.  

Os novos estádios, agora arenas, até que 
ficaram bonitos, mas perderam o principal, ou 
seja, a praticidade, a liberdade e o charme para o 
trabalho da imprensa. As cabines foram substitu-
ídas por tribunas apertadas. Os estacionamentos 
privativos diminuíram de forma considerável. As 
chamadas zonas mistas foram cercadas com 
grades. Para piorar, as entidades organizadoras 
dos eventos criaram uma série de normas com 
o objetivo maior de impedir o livre trabalho da 
imprensa. O repórter só pode entrevistar alguém 
na base da correria ou se conformar com as tais 
coletivas, onde todo mundo ouve a mesma coisa, 
de um só personagem e pronto. No fundo virou 
uma espécie de censura, titulada como cerimonial 
ou protocolo.  

Reconhecemos que durante uma Copa do 
Mundo ou grandes decisões faz se necessário 
uma organização especial.  Mas para a rotina do 
dia a dia, isso vem prejudicando a difusão da boa 
informação. 

É certo que repórter não deve mesmo entrar no 
gramado ou vestiário, muito menos ser causador 
de atrasos, mas daí ser proibido de entrevistar e 
trabalhar cercado por grades e seguranças, vai 
uma distância enorme. Isso não é organização, é 
absoluta falta de respeito.   

Esquecem os dirigentes, treinadores e joga-
dores que a imprensa esportiva cumpre um papel 
de vital importância. Ela informa, promove, atrai 
público e fomenta inúmeras possiblidades para que 
os organizadores, clubes e profissionais arrecadem 
montanhas de dinheiro.   

Da pequena emissora, jornal ou site lá do 
interior até as grandes redes de comunicação, a 
fabulosa engrenagem do esporte funciona a pleno 
vapor por causa da imprensa esportiva. Ela é parte 
ativa do imenso sucesso do esporte, em especial 
do futebol.  Por essa razão, ela não pode continu-
ar a ser tratada como um problema. Um entrave. 
A imprensa esportiva merece reconhecimento e 
respeito por tudo que já fez e vem realizando pelo 
engrandecimento do esporte.

Que os organizadores repensem seus métodos 
e protocolos, tomados em gabinetes fechados e 
abram suas portas para um diálogo útil e saudável 
para todos. Somente assim será possível oferecer 
ao público uma informação melhor, mais justa e 
verdadeira.  

Mas, chega de tristeza e reclamação. Quero 
registrar com alegria que a AMCE e a Rádio Incon-
fidência firmaram uma parceria muito interessante. 
Vamos produzir e apresentar um programa semanal 
de bate-papo com os cronistas esportivos da capital 
e do interior. Vamos conversar com gente da velha 
guarda e da nova geração. Um espaço para contar 
histórias, fatos, curiosidades e sonhos. A emissora 
vai divulgar dia e horário do programa.

Perda, Censura e noVidade...

O Campeonato Mineiro Feminino 
de 2017 foi definido em as-
sembleia realizada na sede da 
Federação Mineira de Futebol 
(FMF). Os presidentes e repre-

sentantes das equipes participantes deste 
ano deliberaram sobre o torneio. A bola 
rola para as mulheres a partir do dia 23 
de setembro e tem previsão de término 
para 25 de novembro.

Disputarão o Mineiro Feminino desta 
temporada: América, atual campeão, Ath-

letic, Carlense, Frigoarnaldo, Internacional, 
Ipatinga, Manchester, Nacional e Prointer. 
Assim como no último ano, a FMF vai arcar 
com todos os custos referentes às taxas 
de arbitragem da competição.

Foi mantido o formato de disputa do 
último campeonato. As equipes foram 
divididas em três grupos, contendo três 
integrantes cada, e se enfrentarão em 
jogos de turno e returno. Avançam para as 
semifinais os primeiros colocados de cada 
chave e o melhor segundo colocado geral. 

Desta forma, o melhor dos líde-
res jogará contra o quarto time clas-
sificado e segundo e terceiro lugares 
duelam na outra semifinal. A equipe com 
melhor campanha na etapa de grupos 
terá a vantagem de decidir o jogo de 
volta em casa. 

Para as fases finais do certame, 
ficou decidido, em votação realizada 
entre os clubes, que os gols marcados 
fora de casa serão considerados como 
critério de desempate nos confrontos.

Campeonato feminino de futebol
vai começar no dia 23 de setembro
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Os times ficaram distribuídos da seguinte forma:
Por solicitação das equipes, fi-

cou acordado que cada time poderá 
promover até cinco substituições 
durante o jogo, podendo parar a 
partidas em até três momentos, com 
exceção do intervalo, para fazer as 
mudanças.

Serão 2 meses de disputas 
intensas até a definição do grande 
campeão mineiro feminino de 2017.

grupo a:
américa, Carlense e Frigoarnaldo

grupo b:
ipatinga, Nacional e internacional

grupo C:
manchester, athletic e prointer

as equipes foram
divididas em três
grupos, contendo

três integrantes cada

VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

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

itABirito Foi PAlco de
congresso soBre esPorte

A equipe americana foi campeã da última temporada

Chance única 
Os itabiritenses puderam assistir a treinos 

de equipes profissionais do Minas Tênis Clu-
be, no Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso. 
“Treino vôlei há 6 anos e, sempre que algum 
time está em Itabirito, venho ver”, comemorou 
Ana Beatriz Bernardini, de 11 anos.

A líbero Léia, que disputou as Olimpíadas 
de 2016, conta que é gostoso notar que mui-
tas adolescentes compareceram. “Um dia já 
estive do lá de lá e foi assim que criei o amor 
pelo esporte”, revelou. 

A comissão técnica do Minas exaltou o 
intercâmbio, reforçado após a criação do 
Vôlei Itabirito, pontuando que a cidade é a 
única com a qual o clube mantém esse tipo 
de relacionamento.

A programação teve ainda uma gincana. 
Alunos de mais de 20 escolas municipais, 
estaduais e particulares, participaram de 
brincadeiras.

Para o secretário de Esportes e Lazer, 
Alessandro Massaini, o sentimento é de de-
ver cumprido. “O evento foi idealizado com o 
intuito de mostrar à população e região uma 
faceta diferente do esporte. Dos eventos mais 
pontuais aos continuados, sempre há geração 
de renda para a cidade”, avaliou.

“o intuito foi
provocar as
pessoas a
verem o
esporte não
apenas pelo
tradicional
futebol, jogo,
medalha,
troféu, mas
sim de uma
maneira
ampla”

rogério romero, ex-nadador e atual gerente
de esportes do minas tênis clube


