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Nos últimos meses, 
o setor varejista si-
naliza crescimento, 

tendo como destaques: 

vestuário e calçados, com 
alta de 7,1%; móveis e 
eletrodomésticos (6,8%); 
e materiais de construção 

(5,6%). No compilado dos 
dados, constata-se eleva-
ção de 1,8% para 2,2% 
pontos percentuais no que 

diz respeito à expectativa 
de vendas. O economista 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), 
Fabio Bentes, afirma que o 
pior da crise já ficou para 
trás. economiA – PáginA 4

crise no VAreJo Já
É coisA do PAssAdo

O PT em Minas tem apenas uma certeza: à reeleição de Pimentel. O 
afastamento do secretário de Governo, Odair Cunha, e as decisões sobre o 
futuro político de Paulo Guedes, Durval Ângelo, Reginaldo Lopes e Gabriel 
Guimarães ainda não foram debatidos. É o que sinaliza a presidente do 
partido, Cida de Jesus. PolíticA – PáginA 3

Já está na justiça um recurso do Conselho Federal de Psicologia na tentativa 
de barrar a liminar do juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, que visa tratar a 
homossexualidade como doença, possibilitando o uso de terapia para “reversão 
sexual” ou a “cura gay”. Veja o que pensa o diretor de políticas para a popu-
lação LGBT da prefeitura de Belo Horizonte Thiago Costa. oPinião – PáginA 2

cabelo, medula e sangue
também precisam ser doados

Chegamos ao final da nossa série sobre doação e nessa 
edição vamos falar como doar sangue, medula e cabelo. A ideia 
foi sensibilizar você, leitor. Se o espírito de fazer o bem surgiu, 
o nosso dever foi cumprido. sAúde e VidA – PáginA 7

O prefeito Alex de Freitas 
(PSDB) esteve na cidade de 
Cork, na Irlanda, para partici-
par da 3ª Conferência sobre 
Cidades de Aprendizagem, 
na qual o município foi desta-
que e premiado pela Unesco. 
cidAdes – PáginA 10

Já ouviu falar no 
museu Jeca tatu?  

Localizado às margens da Rodovia dos Inconfidentes (BR-
356), o espaço abriga um acervo gigantesco com histórias de 
diferentes épocas. culturA – PáginA 8

conversamos com Fred couto, candidato
à presidência do galo

“Meu Primeiro Negócio” visa capacitar 
20 mil alunos da rede pública

Por enquanto, PT só definiu 
sobre a reeleição de Pimentel

Vivemos em um mundo doente?
cura gay? É sério, isso Brasil?

#setembroVerde

e m P r e e n d e r A t l É t i c o

economiA – PáginA 5 esPorte – PáginA 12
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Hyé riBeirO

Justiça x cobrança indevida

Um hábito do consumidor brasileiro quando se sente lesado 
em contratos firmados com prestadores de serviços e, tam-
bém, nas transações comerciais é apelar para o sistema 
de Defesa do Consumidor. Porém, o promotor de justiça de 

Belo Horizonte, Glauber Tatagiba esclareceu pontos que precisam ser 
analisados sobre esse tema. 

O representante do Ministério Público explica que, se tratando de 
juros de contratos de empréstimos, financiamentos bancários, dentre 
outros, a taxa a ser cobrada é a de mercado. Ele acrescenta que as 
pessoas que acionam a justiça e conseguem baixar os tributos fazem 
por meio do Código Civil e não com base no Direito do Consumidor. 
Didaticamente, ele pontua: “O interessado pode procurar o Juizado 
Especial mas, em regra, os contratos de instituição financeira são tra-
tados pelo Direito Civil e, em consequência dessa realidade, deve ser 
encaminhado ao Judiciário para que o magistrado específico verifique 
se os juros são justos ou não”.   

Para confundir o consumidor, o mercado oferece uma espécie 
de cesta de opções ao contratante de créditos, tais como linhas de 
cheque-especial e cartão de crédito (denominado de crédito rotativo) 
cuja margem de juros cobrados galga, às vezes, à casa dos 10% 
ao mês. Por conta disso, o Brasil é classificado como o país com as 
maiores taxas de juros e impostos do mundo. 

O controvertido nesse episódio fica por conta de contratos le-
oninos, no qual o vendedor induz o comprador a adquirir um bem 
a longo prazo, sem a plausível explicação, mas o valor final mais 
que dobra de preço. Não é preciso dizer que a operação se dá 
de maneira sorrateira, burilada em pequenas letras no cerne dos 
contratos e quase imperceptível. Portanto, se trata de um engodo, 
de uma atitude indevida para ludibriar o consumidor. 

Ano a ano, os Procons municipais recebem milhares de denún-
cias referente ao assunto epigrafado. As reclamações engordam 
as estatísticas do Sistema Nacional de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec) e da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon). Lá estão registradas, somente neste ano, exatas 6.504 
demandas em Minas Gerais. E liderando o ranking das reclamações  
estão os problemas financeiros de cálculo de prestações. Já as 
queixas sobre taxas de juros fica em 4º lugar na lista.

O preconizado nessa situação é o diálogo. Afinal, devemos 
recorrer sempre ao jargão jurídico: “mais vale um mau acordo do 
que uma boa demanda”. De resto, sugerimos aos comerciantes, 
vendedores e contratantes mais clareza na hora de convencer os 
seus clientes. É a denominada venda saudável, o que é bom para 
ambos os lados.

“O ladrão que furta para comer, não vai, 
nem leva ao inferno; os que não só vão, mas 
levam, de que eu trato, são outros ladrões, de 
maior calibre e de mais alta esfera. (…) os la-
drões que mais própria e dignamente merecem 
este título são aqueles a quem os reis encomen-
dam os exércitos e legiões, ou o governo das 
províncias, ou a administração das cidades, os 
quais já com manha, já com força, roubam e 
despojam os povos. Os outros ladrões roubam 
um homem: estes roubam cidades e reinos; os 
outros furtam debaixo do seu risco: estes sem 
temor, nem perigo; os outros, se furtam, são 
enforcados: estes furtam e enforcam”.

(Padre Antônio Vieira, século XVII, Sermão 
do Bom Ladrão).

A corrupção no Brasil é uma mancha, um 
exercício, um vício, que tem sua origem na 
relação espúria e patrimonialista entre Estado 
e a sociedade, que herdamos das práticas 
portuguesas e espanholas. Quando ainda 
éramos colônia e mesmo no período Imperial, 
a corrupção campeava solta nessas terras 
descobertas por Cabral.

Dando um salto no tempo e passados mui-
tos governos não mais honestos, já na ditadura 
que se instalou pós-golpe de 1964, nascia um 
primeiro arremedo da Lava Jato. O presidente 
Marechal Castelo Branco criou a Comissão 
Geral de Investigações (CGI). Essa comissão 
criaria o “Livro Branco da Corrupção”, obra que 
daria total divulgação aos atos, fatos e nomes 
envolvidos em corrupção. O tal livro jamais 
existiu e a CGI acabou por ser extinta em 1978 
pelo presidente General Ernesto Geisel. 

Ao final do período militar, passamos pelas 
“Diretas Já” que, para levar a cabo o projeto de 
poder de Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, 
foi preciso criar uma ampla aliança de apoio 
no Congresso – onde aconteceria a eleição 
indireta – dando espaço para o aparecimento 
do grupo que hoje está instalado no Palácio do 
Planalto, sob a sigla do PMDB. Desse roteiro de 
fim de ditadura, restou como presidente da Re-
pública o Sr. José Sarney, cria da Arena, prócer 

do PMDB e dono de uma das biografias mais 
discutíveis da nossa história contemporânea.

Após esse desastroso governo meio mi-
litar, meio civil, vindo do Maranhão, vem das 
Alagoas o caçador de marajás Fernando Collor 
de Mello, trazendo junto seu grupo de amigos, 
capitaneado por PC Farias. A corrupção era 
vultosa e escancarada, o povo nas ruas ento-
ava o “Fora Collor”, e o Parlamento Brasileiro 
encontrava a justa causa para o impeachment: 
Collor não explicou a propriedade de um Fiat 
Elba. Em 2014, o STF dá sua contribuição para 
este cenário grotesco e inocenta o alagoano 
de um tiro só.

Fora Collor, assume o mineiro destemido e 
topetudo Itamar Franco. Este, saudosista con-
fesso, chama o maior fabricante de automóveis 
do país e pede que voltem a produzir aquela 
maravilhosa e obsoleta máquina: o Fusca. Para 
recompor a economia dos efeitos catastróficos 
e fantasiosos legados de Collor e tornar nossa 
economia mais real, Itamar convoca o profes-
sor, sociólogo, economista e tucano Fernando 
Henrique Cardoso, que se torna a estrela da 
companhia e realiza suas ambições se elegen-
do presidente da República.

FHC, ex-PMDB, ex-amigo de Lula, em-
briagado com seu primeiro mandato e vendo 
que só com o bando de tucanos não poderia 
residir no Palácio da Alvorada por mais 4 
anos, convoca o Parlamento para mudar a 
Constituição Brasileira – aquela Constituição 
Cidadã do Ulisses Guimarães – compondo por 
R$ 200 mil cada voto, conforme confissão do 
deputado Ronivon Santiago e a investigação 
prova, conforme publicação do jornal Folha de 
São Paulo. Com parceiros do quilate de José 
Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, FHC 
realiza seu projeto de 8 anos de governo e tem 
o reconhecimento da Academia Brasileira de 
Letras, onde ocupa a cadeira de número 36.

Depois de promover uma concentração de 
renda nunca antes vista na história desse país, 
FHC passa a faixa presidencial ao nordestino, 
torneiro mecânico, desletrado e sindicalista 
Luiz Inácio Lula da Silva. Lula desconcentra a 

renda, inclui 50 milhões de brasileiros no mer-
cado de consumo, se alia ao PMDB e promove 
a maior compra de votos de parlamentares já 
vista em nossa história. Chegamos a era do 
Mensalão. Ainda que prejudicado pelos “Mar-
cos Valérios” e “Lava Jatos” no seu caminho, 
Lula faz sua sucessora e dá continuidade ao 
projeto petista de 20 anos de poder.

Sem nenhuma experiência do jogo político 
e fiando na notória cancha da cúpula peeme-
debista, assume o comando do país a mineira, 
gaúcha, economista e mal humorada Dilma 
Rousseff. Entre pequenas gafes de oratória, o 
movimento “Vem Pra Rua”, os grandes proble-
mas de gestão e escândalos inéditos, como a 
compra da Pasadena Refinery System Inc. pela 
Petrobras, e o volume assumido pela operação 
Lava Jato, Dilma é atropelada pelo PMDB e 
pelo seu vice-presidente e perde seu mandato 
numa histórica, inesquecível e circense decisão 
do Plenário da Câmara Federal.

Enfim, chegamos ao ápice. Assume a 
Presidência da República o paulista, advogado 
trabalhista, vaidoso, ex-deputado federal, mari-
do de Marcela, ex-presidente da Câmara, presi-
dente nacional do PMDB e vice- presidente da 
República Michel Miguel Elias Temer Lulia. Te-
mer, demonstrando fidelidade aos seus amigos 
e uma capacidade enorme de abraçar quem 
precisa, traz para compor seu governo alguns 
próceres do PSDB e do PMDB, escolhendo 
entre eles os melhores nomes, ainda que fre-
quentem há muitos anos as páginas policiais e 
políticas do Brasil: Geddel Vieira Lima, Moreira 
Franco, Raul Jungman, Bruno Araújo, Blairo 
Maggi, Romero Jucá, Helder Barbalho, Edison 
Lobão, Eliseu Padilha, Valdir Raupp, Zequinha 
Sarney, Leonardo Picciani, Henrique Eduardo 
Alves, Aloysio Nunes, José Serra, Alexandre 
de Morais, dentre outros. Esse time, amparado 
pelo apoio de parlamentares de peso como 
Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Aécio Neves 
e, tendo amigos poderosos como Marcelo Ode-
brecht, Lúcio Funaro e Joesley Batista, acabou 
por levar nosso sofrido povo a desacreditar na 
mística de que Deus é brasileiro.

cura gay? liminar pode
desconstruir 27 anos de luta

A liminar liberada pelo juiz Wal-
demar Cláudio de Carvalho tem 
gerado muita polêmica. Nela, 
psicólogos poderiam tratar a 

homossexualidade como doença, poden-
do fazer terapias de “reversão sexual” e 
a “cura gay” sem sofrerem punições dos 
conselhos de classe. 

Ações como essa são proibidas 
desde 1999. O Conselho Federal de 
Psicologia, por meio de um texto publi-
cado em seu site disse que: “O processo 
está em sua fase inicial e afirma que vai 
recorrer da decisão liminar, bem como 
lutará em todas as instâncias possíveis 
para a manutenção da Resolução 01/99, 
motivo de orgulho de defensores dos 
direitos humanos no Brasil”.

Para o diretor de políticas para a 
população LGBT da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Thiago Costa, a liminar é um 
golpe para o bem estar, autoestima e 
qualquer tipo de regra de convivência. 
Confira a entrevista:

Qual iMPacto Para a PoPulação lGBt de uM Modo Geral?

Quando a justiça diz que pode ser feito um tratamento de “cura” ou “reversão sexual” e passa 
a permitir que psicólogos “tratem” os homossexuais, bissexuais e travestis na perspectiva de 
transformação, afirmam para o mundo que a classe está errada, é doente e deveria ser tratada. É 
um golpe para o bem-estar, autoestima e qualquer tipo de regra de convivência, porque há muito 
tempo que a gente vem trabalhando e discutindo que os homossexuais são cidadãos iguais a 
qualquer outro e que, por causa disso, em 1990 a gente conseguiu desfazer essa ideia. São 27 
anos e, de repente, uma decisão judicial quer desconstruir isso. É muito preocupante.

o Que é essa liMiNar?

Um grupo de profissionais da área entrou com essa ação no Distrito Federal. A ideia é de que 
o Conselho Nacional de Psicologia não penalize psicólogos que tentem fazer a “reversão sexual” 
ou a “cura gay”. A vinculação é essa.

eNtão é alGo localizado aPeNas No distrito Federal?

São instâncias superiores, como ela está abrangendo o Conselho Federal de Psicologia 
acaba afetando o Brasil todo. E isso expressa que a interpretação e capacidade do conselho em 
dizer o que o psicólogo pode, ou não, fazer cabe a eles. A decisão quer proferir como o conselho 
deve ler determinada forma. A decisão ainda não é final. O que aconteceu cabe recurso e o CFP 
está recorrendo.

corre o risco de tudo ser aProvado?

Em questão de discriminação e no entendimento mundial, tanto na OMS quanto no atendi-
mento, a homossexualidade não é doença. Mas, vivemos em um cenário político muito instável, 
às vezes vemos decisões jurídicas sem muito fundamento legal. Infelizmente, existem pessoas 
que tentam advogar e fazer com que a população LGBT volte a ser tratada como doente. Nesse 
caso, corre o risco da aprovação.

a hoMossexualidade já Foi vista coMo doeNça, essa 
liMiNar Pode Fazer coM Que as Pessoas volteM a ter 
esse PeNsaMeNto?

É exatamente aí que está a crítica da decisão. A OMS considerava uma questão de saúde, depois 
se manteve como transtorno mental e, em 17 de maio de 1990, deixou de ser doença. Não é um dis-
túrbio e nem uma desregularidade do funcionamento do ser humano, mas um comportamento como 
qualquer outro. E aí quando volta esse pensamento, permitindo que a pessoa se trate, como se fosse 
doente, se afirma, novamente, que a homossexualidade é uma patologia.

 diretor de políticas para a população lgBt
da prefeitura de Belo Horizonte thiago costa
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loraynne Araujo

empresária barulhenta
A empresária Érica Drumond, presidente da Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), 
fez um “barulho terrível” para evitar que o Minascentro, em Belo 
Horizonte, fosse fechado durante um ano para reformas. Ela 
alegou que o segmento do turismo em Minas ficaria prejudicado.

Cena única. As autoridades do governo avaliaram que 
a referida empresária deveria ter liderado também um grupo 
de parceiros para participar da concorrência, realizada no 
mês passado, com a finalidade de transferir aquele espaço à 
iniciativa privada. Ninguém se interessou pelo local. “A Érica 
não foi tão altiva, muito menos proativa, para que pudéssemos 
transferir o Minascentro ao segmento empresarial. Agora vem 
nos fustigar”, comentou uma autoridade governamental.

Futuro incerto
No ninho tucano mineiro não existe uma informação 

concreta quanto ao futuro de muitos políticos do partido. Por 
exemplo, ninguém sabe se o atual campeão de votos da sigla, 
o deputado federal Rodrigo de Castro tem condições para 
disputar mais um mandato. Fala-se, também, a respeito de 
um possível afastamento da vida pública do atual presidente 
estadual, o deputado Domingos Sávio. A conferir.

coitado Fuad
Desde o Governo Aécio Neves (PSDB), quando era então 

secretário de Estado da Fazenda, Fuad Noman era instigado 
a participar da política partidária. Foi ensaiada a sua candi-
datura a deputado federal, mas ele, à época, almejava ser 
governador do Estado - lugar que terminou sendo destinado a 
Antonio Anastasia (PSDB). Agora, na Secretaria da Fazenda 
da PBH, Fuad volta a sonhar em ser político outra vez. Coitado 
do tecnocrata, gente!

deputada otimista
“O sistema universitário brasileiro carece de muito investi-

mento, mas, apesar disso, já faz parte dos mais organizados 
do mundo”, avalia a ex-reitora da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) e atual deputada federal pelo PT, Margarida 
Salomão. Ainda segundo a parlamentar, a UFMG é top de 
linha e respeitadíssima nos diversos continentes. Que bom, 
deputada!

rudá e a lava Jato
Acostumado, ao longo dos anos, a analisar temas com-

plexos, o cientista político Rudá Ricci considera que, a partir 
de agora, o ritmo da Operação Lava Jato será menos intenso. 
“Vivemos novos tempos em Brasília”, aposta o professor.

A operação e a jornalista
A jornalista Cristiana Lôbo acredita que os congressis-

tas já se sentem mais aliviados a partir da posse na nova 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 

Cena única. Na verdade, trata-se apenas de uma aposta. 
Afinal, ninguém tem bola de cristal para saber como irá atuar a 
nova procuradora daqui pra frente, mesmo que ela tenha sido 
a preferida do presidente Michel Temer (PMDB).

Atuação mais discreta
Ainda com relação à nova comandante da PGR, as apostas 

são as mais diversas e fragmentada possíveis. Por exemplo, o 
jornalista com Gerson Camarotti também entende que, apesar 
de tudo, é bem possível que a procuradora Raquel Dodge se 
mantenha mais discreta em suas aparições e ações. 

Comentário final. Neste caso, os políticos envolvidos nas 
denúncias de corrupção agradeceriam, claro.

 

desrespeito às leis
“No interior do Brasil, especialmente no Nordeste, as pes-

soas que no passado andavam montados em cavalos para 
realizar os seus serviços, agora circulam de motos, às vezes, 
com gente na garupa, documentos vencidos, na contramão e 
sem capacete. Um verdadeiro desrespeito às leis”, comenta 
o historiador paulistano Marco Antonio Villa. Muito cáustico 
comentário, não gente?!

deputado com problemas
No passado recente, o deputado federal e atual presidente 

do PHS de Minas, Marcelo Aro, se gabava de ser afilhado 
político do prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS). Agora, 
Aro anda macambúzio nos corredores da Câmara Federal, 
pelo fato de estar distanciado de seu ex-padrinho e não saber 
qual seu próprio futuro político. Coisas da vida, Sr. Marcelo.

congressistas comprometidos 
A desmoralização dos políticos brasileiros é tão vergonhosa 

que alguns comunicadores fazem um prognóstico. Segundo o jor-
nalista e cronista político, Carlos Lindenberg, aproximadamente, 
a metade dos membros do Congresso Nacional está envolvida 
em algum tipo de processo ou denúncia. Ave Maria, gente!

Pt de minas continua
sem definição para 2018

Pimentel será candidato à reeleição

Há um ano da eleição, o Partido dos 
Trabalhadores (PT), uma das maiores 
legendas do Estado, ainda não possui 
definição sobre quais serão os nomes 

para as disputas dos cargos de deputados 
estaduais, federais e senador. Pelo menos é o 
que aponta a presidente do partido em Minas, 
Cida de Jesus, durante entrevista ao Edição 
do Brasil.  

De certo para 2018, apenas o que é de 
conhecimento de todos: o atual governador 
Fernando Pimentel será candidato a reeleição 
e o ex-presidente Lula disputará a presidência. 
Ao ser questionada sobre quais eram as ex-
pectativas em relação ao possível número de 
cadeiras que podem ser conquistadas na elei-
ção do próximo ano, Cida afirma que o partido 
está passando por uma profunda mudança, a 
fim de tentar voltar às origens e acredita que 
os trabalhadores que foram prejudicados pelo 
Governo Temer, irão votar na legenda. 

“A agenda do golpe fez com que as pessoas 
desacreditassem na política e na representati-
vidade. Com o espírito de manter a esperança, 
temos a expectativa de aumentar nossas ca-
deiras, tanto para deputados federais quanto 
estaduais. Ano que vem não vamos trabalhar 
com perdas, mas sim com ganhos”.

Em relação aos possíveis candidatos 
petistas para o Senado, Cida disse que há 
vários nomes que podem concorrer ao cargo, 
como Reginaldo Lopes, Odair Cunha e Dilma 
Rousseff. “O PT ainda está aberto a essas 
discussões”, esquiva-se a presidente. 

Ao ser confrontada sobre a informação de 
que Cunha não seria mais candidato a nenhum 

cargo eletivo, pois ele ajudaria na campanha 
de reeleição do Pimentel, Cida comenta que 
ainda não se encontrou com o secretário para 
debater o tema. “Se eu tiver a oportunidade, irei 
dizer que ele precisa se candidatar, porque o PT 
necessita de lideranças como Odair.”

No que diz respeito ao um possível esva-
ziamento que a legenda possa enfrentar em 
2018, com Gabriel Guimarães, Durval Ângelo 
e Paulo Guedes deixando de se candidatarem, 
a presidente desconsiderou a possibilidade e 
afirmou que está esperando a definição da 
reforma política. “Após isso, vamos montar o 
grupo de trabalho eleitoral que vai começar a 
conversar com pessoas da base aliada e os 
companheiros do PT”.    

relação com o PmdB 
Tidos por muitos como o principal partido 

que articulou o impeachment de Dilma, a rela-
ção entre o PT e o PMDB, em Minas, parece 
que não possui nenhuma ranhura, afinal os 
peemedebistas seguem como legenda apoia-
dora de Pimentel no Estado. “Nós estaremos 
juntos onde eles acreditam que devemos estar, 
porque esse setor do PMDB é formado por 
pessoas que pensam em Minas e que querem 
avançar nos projetos implementados pelo 
governador”. 

caravana em minas
Após percorrer o Nordeste do 

Brasil, a caravana de Lula chegará a 
Minas Gerais. O ex-presidente estará 
em território mineiro nos dias 23 e 
30 de outubro e passará por cidades 
do Norte do Estado, além do Vale do 
Jequitinhonha, Rio Doce, Vale do Aço 
e termina a viagem em Belo Horizonte.

nos bastidores... 
Segundo informações divulgadas 

pela imprensa, o deputado Paulo Gue-
des disputará uma vaga na Câmara e 
Virgílio Guimarães vai tentar uma ca-
deira na ALMG. Já Gabriel Guimarães, 
filho de Virgílio e, atualmente, deputado 
federal sairá da política para dar espaço 
para Guedes.

Presidente estadual do Partido
dos trabalhadores, cida de Jesus
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Governo vai investir r$ 105 milhões em
ponte entre são Francisco e Pintópolis

O governador Fernando Pimentel (PT) de-
terminou que o Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER) 
dê prioridade à construção de uma ponte sobre 
o Rio São Francisco na rodovia MG-402, que 
liga os municípios de São Francisco e Pintópo-
lis. Com previsão de investimentos da ordem 
de R$ 105 milhões, a obra irá facilitar a logís-
tica de transporte e escoamento da produção 
das cidades dos Territórios Norte e Noroeste 
do Estado, além de permitir a navegação de 
embarcações pequenas e médias.  

“Nós fizemos um projeto moderno e agora  
que já temos o orçamento, podemos licitar 
a obra. Acredito que em 3 meses a licita-
ção esteja concluída, para que possamos 
contratar e dar a ordem de serviço. Nosso 
compromisso está sendo cumprido e está 
firmada nossa disposição de começar essa 
obra ainda neste ano ou no início do ano que 
vem”, afirmou Pimentel.

A ponte é uma demanda antiga dos mo-
radores não só dos municípios, mas de toda 
a região. Para o prefeito de Urucuia, Rutílio 
Eugênio Cavalcante Filho (PMN), a obra vai 
“engrandecer muito o Norte de Minas, bem 
como todo o Estado. Desde a época de Jusce-
lino Kubitschek houve essa promessa”, disse.

O deputado estadual Paulo Guedes (PT) 
lembrou que a execução da ponte é uma pro-
messa de campanha de Pimentel. “O senhor 
está realizando um sonho que todos ouviam 
dizer, mas poucos acreditavam: a obra da ponte 
sobre o Rio São Francisco”, frisou.

ouvir para governar
Pimentel ressaltou: “Tem muita coisa para 

ser feita, mas é o povo que escolhe o que é 
mais importante. Tem que fazer hospital, esco-
la, estrada, ponte. Agora, não temos dinheiro 
para fazer tudo. Então, o povo escolhe o que é 
mais importante. Aqui é a ponte, então, vamos 
fazê-la”, disse.

A cerimônia marcou ainda o encerramento 
do programa Energia Cidadã, da Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig), que entre-
gou 202 geladeiras eficientes e econômicas a 
famílias que vivem no município, além da troca 
de mais de 25 mil lâmpadas incandescentes 
pelas de LED. O investimento da Cemig na 
cidade foi de R$ 1 milhão.    

O diretor da Cemig, Ronaldo Gomes de Abreu, 
listou as ações da empresa no município, como os 
investimentos de R$ 3,5 milhões para a expansão 
da rede de energia elétrica em 40 quilômetros, a 
realização de 22 obras para atender poços arte-
sianos, R$ 500 mil na substituição de autoclaves e 
sistema de aquecimento de água do Hospital Doutor 
Brício de Castro. 

O prefeito de São Francisco, Evanilson 
Aparecido Carneiro (PR), elogiou o projeto. 
“É de uma grandeza imensurável, tem uma 
dimensão social e humanitária muito grande. A 
decisão do governador de vir a São Francisco é 
muito importante, porque representa o esforço 
do governo e da Cemig em uma parceria que 
deu certo. Tentarei imitar o seu jeito de gover-
nar, olhando para os mais pobres”, afirmou.

Pimentel: “Acredito que em 3 meses a licitação esteja
concluída, para que possamos contratar e dar a ordem de serviço”
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Alckmin defende investimentos
para Brasil voltar a se desenvolver

“A questão fiscal
é central e precisa

ser enfrentada
com rapidez e
com medidas

enérgicas”
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Com a presença de mais de 200 empresá-
rios e lideranças mineiras, o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) falou sobre os 
desafios políticos e econômicos do Brasil no 
Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, 
realizado no dia 18, em Belo Horizonte.

“Venho aqui ouvir Minas Gerais, que é 
a síntese do Brasil. Nenhum outro Estado 
interpreta tão bem o sentimento, a alma do 
brasileiro. Então, estou aqui para ouvir o setor 
produtivo num momento de esperança”, afir-
mou aos jornalistas antes de iniciar a palestra, 
que foi realizada no auditório do Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada no Estado de 
Minas Gerais (Sicepot-MG).

Durante a palestra, Alckmin enfatizou a im-
portância da volta do desenvolvimento ao país, 
com o retorno dos investimentos, “mas para 
isso é preciso que haja confiança”, sustentou. 
Para alcançar esse desenvolvimento, o tucano 
reafirmou a necessidade de promover reformas 
estruturais, especialmente a fiscal. 

“A questão fiscal é central e precisa ser en-
frentada com rapidez e com medidas enérgicas. 
Antes de ficar rico, o Brasil ficou caro e perdeu 
competitividade”, lamentou.

Ele defende uma política fiscal duríssima 
para zerar o déficit e deixar espaço para os 
investimentos. E falando para os empresá-
rios presentes destacou que o Brasil precisa 
estimular e valorizar a atividade empreende-
dora. “Para isso, a infraestrutura precisa ser 
o carro-chefe do país por meio, inclusive, das 

Parcerias Público Privadas, as PPPs. É preciso 
trazer a iniciativa privada para investir”, afirmou.

Alckmin defendeu ainda um regime geral 
da Previdência Social igual para todos para pôr 
fim às distorções existentes no país. “O Brasil 
não é só desigual, mas profundamente injusto”, 
salientou. Segundo dados apresentados pelo 
tucano, a maior parte dos trabalhadores brasi-
leiros, aqueles que se aposentam pelo INSS, 
recebem, em média, uma aposentadoria de R$ 
1.191. “Os 33 milhões de brasileiros aposenta-
dos e pensionistas receberam esse valor em 
2016”, ressaltou.

Já a média de uma aposentadoria de quem 
trabalhou no executivo federal foi, no ano pas-
sado, de R$ 8 mil. No Judiciário, de R$ 15.700 
e, no legislativo federal, a média dos benefícios 
pagos saltou para R$ 24.800. “Isso é o Brasil. 
Ou nós temos coragem de enfrentar essas 
questões ou o país não sairá desse patamar e 
vai continuar patinando”, reforçou.

Alckmin foi recebido no auditório do 
Sicepot-MG por lideranças políticas do Es-
tado, como o senador Antonio Anastasia, os 
deputados federais tucanos, Domingos Sávio, 
presidente do PSDB-MG, Bonifácio de Andra-
da, Caio Narcio, Marcus Pestana e Rodrigo de 
Castro, os deputados estaduais do PSDB, Dal-
mo Ribeiro (vice-presidente da ALMG) e Boni-
fácio Mourão, além de Gil Pereira (PP) e Felipe 
Attiê (PTB) e do deputado estadual Ramalho 
da Construção (PSDB-SP). Também esteve 
presente o ex-governador Alberto Pinto Coelho.

http://www.antonioaugustoanastasia.com.br/
http://www.domingossavio.com.br/
http://www.psdb-mg.org.br/
http://www.facebook.com/Dep.BonifacioAndrada
http://www.facebook.com/Dep.BonifacioAndrada
http://www.facebook.com/caionarcio
http://www.marcuspestana.com.br/
http://www.rodrigodecastro.com/
http://www.rodrigodecastro.com/
http://www.deputadodalmoribeiro.com.br/
http://www.deputadodalmoribeiro.com.br/
http://www.facebook.com/deputadomourao
http://www.facebook.com/deputadomourao
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Pimentel, ontem e hoje....
“Quando foi prefeito de Belo Horizonte, Fernando pimentel 

(PT) era muito próximo à imprensa, prestigiava os jornalistas, 
mantinha contatos mais cordiais com os grupos e veículos de 
comunicação da cidade. Agora, no comando do governo, cer-
tamente, por conta de adversidades, não tem o mesmo perfil 
de outrora”, explana-se nos meandros da comunicação mineira.

Patrocínio questionado
Cogita-se que foi destinado mais R$ 300 mil de patrocínio 

para cobrir os custos do evento conhecido como Sermão das 
Montanhas, sempre realizado em Belo Horizonte. O comandan-
te da solenidade é o atual presidente da Câmara de Vereadores, 
Henrique Braga (PSDB), pastor da Igreja Quadrangular. Aliás, 
quem quiser deixar o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), 
irritado é tocar nesse assunto. É o que dizem as más línguas.

Aécio fora
Apesar de muito comedida, a presidente estadual do PPS, 

Luiza Ferreira, terminou cedendo à tentação de uma repórter 
e confidenciou: “O senador Aécio Neves (PSDB) está fora da 
coordenação política de seu grupo em Minas para o próximo 
pleito de 2018”.

Cena final. Não deve ter sido fácil para a ex-deputada 
reconhecer a realidade sobre o tucano, afinal ambos sempre 
estiveram no mesmo campo de atuação no Estado. Coisas 
da política mineira.  

Petista irritado
Sumido do noticiário, o mineiro Luiz Dulci estaria articu-

lando a vinda de Lula (PT) a Minas nos próximos meses. Mas, 
ele próprio alerta: “Cuidado nos contatos com o ex-presidente, 
pois ele anda irritadíssimo, tipo soltando fogo pelas narinas”. 
Cruz credo, gente!

canibalização de denúncias
“A situação de Brasília é de tal ordem complicada que uma 

denúncia contra a política vai detonando outra em uma espécie 
de canibalização. Mas em verdade, tudo isso faz com que os 
políticos fiquem cada vez mais desacreditados junto ao povo 
brasileiro”. Opinião do cientista político Gaudêncio Torquato.

 delatores de plantão
O ex-ministro Antonio palocci delatou e massacrou o 

passado, o presente e o futuro da vida do ex-presidente Lula. 
Assim como o ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso depois 
que a PF encontrou fragmentos de digitais dele nos R$ 51 
milhões achados em um apartamento em Salvador, pode fazer 
com o presidente Temer (PMDB). Esse é um dos comentários 
ouvidos nos corredores do Congresso Nacional. 

concentração de riquezas
Há uma percepção nacional no sentido de que é cada vez 

mais expressiva a concentração de riquezas. De acordo com 
levantamento realizado pelos partidos de esquerda, quem 
comanda esta hiperconcentração são os bancos brasileiros, 
atualmente com o consentimento do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. Após fazer essa avaliação, o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT) detonou: “Assim, ninguém aguenta”.

Comentário único – O ex-ministro só esqueceu de men-
cionar o fato de ele ter sido ministro na gestão do ex-presidente 
Lula (PT), quando estabeleceu o modelo dessa situação ma-
croeconômica de agora.  

Falta de respeito
Realizado no dia 17 na Assembleia Legislativa de São Pau-

lo, o velório do jornalista Marcelo Rezende chamou atenção 
pela falta de respeito dos fãs ao tumultuar o local para tirar 
fotos com os artistas presente. Que mundo é esse?

Até o momento, o Brasil apresenta mais 
de 13 milhões de pessoas desempregadas, o 
que representa um valor recorde para o país, 
desde o início do processo de registros de 
crescimento econômico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 1948. 
Sendo reflexo de uma grande crise econô-
mica nacional, esse número impulsionou 
mudanças no mercado de trabalho e ainda 
aumentou o nível de competitividade entre os 
candidatos a vagas de empregos.

Com esse contexto, o processo de pro-
cura por um novo emprego se tornou ainda 
mais árduo e minucioso, sendo necessário 
que os candidatos estejam atentos a cada 
detalhe, desde a criação de um currículo 
acessível, interessante e honesto, até o 
estabelecimento de uma postura adequada, 
segura e determinada em uma entrevista 
para um processo seletivo.

Observo que os principais pecados co-
metidos por candidatos a vagas de emprego 
acontecem durante as entrevistas. Dentre os 
principais erros estão o descontrole emocio-
nal, a falta de autoconhecimento e a baixa 
autoestima, que em muitas situações deixam 
recrutadores confusos e receosos quanto às 
qualificações e as experiências inclusas nos 
currículos de candidatos.

Pensando sobre essas dificuldades, o 
método intitulado SOAR vem sendo aplica-
do em diversas áreas e obtendo grandes 

resultados. Sendo ancorado pelas palavras 
Situação, Obstáculos, Ações e Resultados, 
o método tem origem em estudos realizados 
pela Universidade de Nebraska-Lincoln nos 
Estados Unidos, que foram posteriormente 
publicados no Journal of Educational Psycho-
logy. Para atingir os resultados esperados, 
os estudantes tiveram que criar quadros 
comparativos, fazer assimilações, perguntas 
práticas e gravar notas completas por meio 
de computadores e iPads.

A partir do método SOAR é possível 
verificar o padrão de comportamento e 
comunicação das pessoas, abordando a 
forma de tomar decisões. Com um nível de 
precisão de quase 87%, o método pode ser 
trabalhado em organizações, individualmente 
ou em grupos, de forma a trazer benefícios 
nas áreas de desenvolvimento pessoal e 
crescimento; diversidade e inclusão; traba-
lho em equipe; melhoria na comunicação e 
nas relações; integração com funcionários; 
processo de seleção de candidatos para 
empregos; resolução de conflitos; coaching; 
liderança; produtividade e desempenho; e 
equipes de vendas.

No mercado de trabalho atual, é impor-
tante que os candidatos a vagas de emprego 
saibam quais são suas habilidades, para que 
assim encontrem oportunidades que deman-
dem tais aptidões. Para que seja possível 
essa descoberta, o método SOAR possibilita 

que as pessoas relembrem e reúnam histó-
rias de realizações profissionais de forma 
a demonstrar o uso e a relevância de suas 
habilidades. Por meio de um treinamento 
prático, os candidatos aprenderão a lidar de 
forma estratégica e assertiva em entrevistas 
de emprego.

Durante o treinamento, os candidatos 
irão expor seu histórico de realizações 
profissionais de forma a convencer seus 
recrutadores de que possuem as qualidades 
e habilidades necessárias para preencher a 
vaga de emprego pretendida. Neste proces-
so, os candidatos serão orientados a fazer 
afirmações claras e objetivas sobre suas 
qualificações, ao invés de descrições de 
potenciais, talentos ou responsabilidades. O 
candidato pode preferir narrar seu histórico 
de realizações em tópicos para cada cargo 
que ocupou, informando de maneira rápida 
e sucinta o que realizou em cada etapa 
profissional.

O treinamento é bastante relevante, 
já que demonstra o impacto mensurável e 
quantitativo das contribuições dos candidatos 
para as empresas das quais fizeram parte, 
diferenciando-os de outras pessoas com 
qualificações semelhantes. Acredito que 
esse processo também cria uma oportunida-
de para que os recrutadores façam perguntas 
sobre assuntos dos quais os candidatos 
tenham maior domínio.

“Varejo está sinalizando que
o pior da crise ficou para trás”

Previsão de veNdas cresceu de 1,8% Para 2,2% No últiMo Mês

De acordo com a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), cresceu de 1,8% para 2,2% a expec-
tativa de vendas do varejo. Elas 
tiveram alta de 1,1% nos primei-
ros 7 meses do ano se compara-
das ao mesmo período de 2016. 
Três importantes componentes 
encontram-se em recuperação 
após 2 anos de fortes perdas. 
São eles: vestuário e calçados, 
com alta de 7,1%; móveis e ele-
trodomésticos (6,8%); e materiais 
de construção (5,6%). 

O economista da CNC, Fabio 
Bentes, aponta que a reação positi-
va do varejo é de suma importância 
para o atual cenário econômico brasileiro. “Isso 
sinaliza mês a mês que o pior da crise já ficou 
para trás. Agora, estamos iniciando um processo 
de recuperação. As condições de consumo têm 
melhorado, pois quando a inflação está baixa, 
os juros caem”. 

Ele acrescenta que a recuperação vem de 
forma lenta. “Ainda é bastante suave, mas signi-
ficativa. E temos os recursos extraordinários de 
consumo, como o saque das contas do FGTS 
e, agora, a oportunidade da retirada do PIS e 
Pasep. Isso ajuda a empurrar o comércio depois 
de 2 anos de fortíssimas quedas”.

Para Bentes, o principal aspecto negativo da 
crise foi o desemprego e isso refletiu no consumo 
de bens. “A queda no PIB se traduziu, na popu-
lação, por meio da inflação elevada e juros altos. 
Tivemos, nos últimos 2 anos, mais de 3 milhões 
de vagas fechadas – contando apenas as de car-

teira assinada. Isso cria um problema 
para o consumidor, uma vez que no 
Brasil, ao contrário de outros países, 
a pessoa conta, exclusivamente, com 
o mercado de trabalho como renda”.

O especialista acrescenta que 
também é possível perceber uma re-
cuperação de emprego e renda e que 
isso deixa o empresário otimista. “Com 
esse fato, o empreendedor, na hora de 
formular estoques, acaba sendo um 
pouco mais audacioso porque, para 
ele, o pior cenário é ter o consumidor 
na loja e não ter mercadoria para 

vender. É natural que ele superestime o estoque e 
depois o desfaça em forma de liquidações”.

De acordo com ele, a expectativa é de mais 
crescimento. “Estimo que as vendas cresçam 
cerca de 3%, como no ano passado. Nós já te-
mos setores do varejo registrando recuperação 
bastante claras como o de vestuário, móveis, 
eletrodomésticos, materiais de construção. 
Nossa esperança é que os segmentos de hiper 
e supermercados também passem a agir po-
sitivamente e isso está próximo de acontecer, 
especialmente, no período de aquecimento das 
vendas como é o último trimestre do ano”.  

cenário em BH

De acordo com dados do 
Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec), 
de Belo Horizonte, os últimos 
meses foram estáveis. Em 
julho, o otimismo dos empresá-
rios somava 92,3 pontos, já em 
agosto, esse número passou 
para 92,5. Houve, porém, uma 
alta de 17,7% na comparação 
do mesmo período de 2016, 
quando o número era de 78,4.

Fabio Bentes “Queda no
PiB se traduziu por meio da

inflação elevada e juros altos”

“tivemos,
nos últimos
2 anos, mais
de 3 milhões

de vagas
fechadas”

Venda de produtos de vestuário e calçados apresentaram alta de 7,1%
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importância do autoconhecimento
na recolocação profissional
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Ariane Braga

Conheça as unidades de Hospedagem do Sesc.
São 13 destinos turísticos em Minas Gerais e um no litoral fluminense.

Acesse sescmg.com.br/hospedagem ou ligue (31) 3270-8100.

Sesc Pousada
ALMENARA

Sesc Pousada
ARAXÁ

Sesc Pousada
BOM DESPACHO

Sesc Pousada
CONTAGEM

Sesc Pousada
GRUSSAÍ

Sesc Pousada
JANUÁRIA

Sesc Pousada
JUIZ DE FORA

Sesc Pousada
MONTES CLAROS

Sesc Pousada
MURIAÉ

Sesc Pousada
OURO PRETO

Sesc Pousada
PARACATU

Sesc Pousada
POÇOS DE CALDAS

Sesc Pousada
TEÓFILO OTONI

Sesc Pousada
VENDA NOVA

Já estão valendo as regras para a contratação por terceirização ou 
contrato temporário de trabalho no Brasil. A regulamentação consta da lei 
da terceirização, sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), no fim 
de março. Os condomínios já têm por praxe a contratação de funcionários 
por meio de administradoras ou conservadoras; por isso, a terceirização 
já não é novidade. No entanto, a lei regula especificamente a atividade 
das empresas prestadoras de serviço.

Especialistas divergem sobre se a terceirização será positiva para o 
trabalhador e para a geração de empregos, mas existem alguns pontos 
fundamentais para que ninguém saia prejudicado. Entre as garantias 
aos empregados estão: 1) a proibição de realizarem serviços diferentes 
daqueles para os quais foram contratados; 2) condições igualitárias de 
higiene, segurança e salubridade das dos trabalhadores contratados 
diretamente; e 3) proteção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para os síndicos, é preciso conhecer a nova lei e cumprir todos os 
artigos, para não cair no risco de cometer alguma irregularidade. Além 
disso, o presidente do Sindicon, advogado especializado em direito con-
dominial, Carlos Eduardo Alves de Queiróz, reforça a importância de o 
gestor do prédio acompanhar de perto e exigir o cumprimento das leis 
trabalhistas por parte das empresas terceirizadas. 

“O síndico não pode esquecer que, em caso de qualquer problema, 
o condomínio é responsável solidariamente. Então, ele precisa verificar 
se a empresa registrou o empregado corretamente e se está pagando 
todos os encargos em dia”, diz ele.

Entre as atividades que podem ser terceirizadas no condomínio estão 
a limpeza, a portaria e a segurança. Neste último caso, é fundamental 
também que o síndico contrate empresa registrada (na Polícia Federal 
em caso de uso de armas de fogo) e especializada. “Tenho visto muitos 
casos de condomínios que contratam motoqueiros para vigiar a rua, sem 
que eles tenham o treinamento adequado, nem contrato de trabalho. Fa-
zem isso de maneira totalmente informal. Isso é um risco de segurança 
e infringe as leis trabalhistas. Não pode”, explica Queiróz.

síndico profissional – Apesar do síndico profissional ainda não 
ser reconhecido como profissão, muitas pessoas se especializaram na 
prestação deste serviço. Queiróz alerta que, mesmo com a contratação 
de ajuda externa, o condomínio deve ter uma pessoa responsável por 
fiscalizar a atuação do contratado e zelar para que o pro labore e os 
encargos sejam pagos corretamente a ele.

temporários – Muito comum também são os contratos temporários 
nos prédios. Eles são referentes, principalmente, a obras de reforma ou 
expansão do prédio. Neste caso, o serviço também é terceirizado, mas a 
diferença é que os operários trabalham por um tempo preestabelecido em 
contrato com a empresa responsável. Ainda assim, o síndico deve checar 
se a empresa contrata os funcionários cumprindo todas as exigências 
das leis trabalhistas, se oferece os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e se obedece às regras de segurança determinadas pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Aqui também cabe a regra 
de que, caso algo aconteça com o trabalhador, o condomínio também é 
responsável”, alerta o presidente do Sindicon.

Queiróz também lembra que quando o condomínio opta por funcioná-
rios terceirizados, nem o síndico nem os condôminos podem dar ordens 
diretamente ao trabalhador. “Na terceirização, o funcionário é empregado 
da empresa prestadora de serviços, não do condomínio; portanto, se o 
síndico precisar dar uma orientação, é preciso falar com o empregador. 
Se fizer diretamente com o empregado, pode gerar passivo trabalhista 
no futuro”, avisa.

Projeto visa capacitar 20 mil jovens
para o mundo empreendedor

Empreendedorismo é a pa-
lavra de ordem para mais 
de 20 mil estudantes do 
ensino médio das escolas 

públicas de Minas, que serão be-
neficiados com o programa Meu 
Primeiro Negócio, até o final de 
2018. O projeto foi arquitetado 
pela Junior Achievement Minas 
Gerais (JAMG) – fundação edu-
cativa sem fins lucrativos –, e por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Se-
dectes). Nesta primeira fase, 120 
turmas de 70 cidades mineiras já 
iniciaram a participação no progra-
ma. A atividade é extracurricular 
e tem duração de 12 semanas 
(setembro a dezembro). 

O secretário de Estado da 
Sedectes, Miguel Corrêa, diz que 
o valor investido não está sendo 
divulgado. Mas ressalta que a 
secretaria executa o projeto, viabili-
zando o engajamento dos parceiros 
e o fortalecimento do ecossistema 
empreendedor no Estado, além de 
promover o treinamento dos envol-
vidos e disponibilizar os materiais. 

“O objetivo é promover a cultura 
empreendedora entre os jovens 
mineiros”, diz.

Corrêa destaca a importância 
de implantar projetos como este 
para o crescimento econômico e 
social de Minas Gerais. “O pro-
grama possibilita que os alunos 
aprendam conceitos de mercado e, 
como resultado, os jovens são imer-
sos em uma jornada de educação 
empreendedora do começo ao fim, 
tendo a oportunidade de ingressar 
no mercado de trabalho com mais 
capacitação. Assim, abrimos portas 
para que os alunos tirem suas ideias 
do papel, tenham mais oportunida-

de de empreender e de ter contato 
com o mercado para que saibam, 
desde cedo, quais caminhos seguir 
para alcançar seus objetivos pesso-
ais e profissionais”.

O secretário diz ainda que 
o projeto faz parte do Programa 
+Oportunidade – uma ação pio-
neira –, e tem como objetivo gerar 
crescimento econômico e social 
por meio da inovação, da tecnolo-
gia e da economia digital e criativa.

Segundo Corrêa, a JAMG 
foi escolhida para desenvolver o 
projeto devido a experiência de 
mais de 30 anos com o programa 
Miniempresa. 

na prática
A gerente de projetos da JAMG, 

Brenda Santos, explica que o Meu 
Primeiro Negócio utiliza a meto-
dologia do programa Miniempresa 
da entidade. “O objetivo é mos-
trar para os alunos como montar 
um negócio. Eles terão visão de 
marketing, finanças, recursos 
humanos e produção. Aprenderão 
conceitos como livre iniciativa, mer-
cado, produção e comercialização”.

Segundo pesquisa da JAMG, a 
cada cinco alunos que participam 
do projeto, dois abrem o seu próprio 
negócio. “O maior impacto disso é 

que se abre um leque de oportuni-
dades para esses jovens, pois eles 
passam a enxergar outras possibi-
lidades, sendo empreendedor de 
um negócio e de sua própria vida”. 

A gerente conta que os alunos 
tem que apresentar a ideia do 
negócio para acionistas, a fim de 
conseguir recursos para iniciar a 
empresa. “Eles devem ser capta-
dos. Geralmente, são familiares ou 
a comunidade escolar. Mas isso só 
é realizado após fazer o cálculo de 
viabilidade do negócio”, explica. 

Para aquelas que se destaca-
rem durante os meses, ainda não 
há um projeto definido para forne-

cer apoio, mas todas as escolas da 
região metropolitana que se inscre-
verem, poderão expor as empresas 
na Feira Internacional de Negócios, 
Inovação e Tecnologia (Finit), 
que é realizada, entre outubro e 
novembro de 2017. “Eles poderão 
comercializar seus produtos duran-
te a feira. O valor arrecadado será 
utilizado para pagar os acionistas, 
matéria-prima e o restante será 
calculado como imposto, no qual 
será doado a instituições do ter-
ceiro setor de escolha dos alunos”.    

Fomento da economia
Corrêa sinaliza ainda que a Se-

dectes tem como objetivo continuar 
fomentando a inovação e o empre-
endedorismo em todas as esferas 
da economia. “Estamos implantando 
projetos voltados para estudantes 
universitários, já contamos com a 
UAITEC (que proporciona acesso 
gratuito à qualificação profissional 
por meio de cursos semipresen-
ciais e online), e estamos lançando 
editais para criar aceleradoras pelo 
interior de Minas e apoiar projetos 
de mestres e doutores que tenham 
potencial tecnológico e inovador 
para o mercado”, conclui.
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RESULTADOS PREVISTOS PARA 2018
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A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o jornal edição do Brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do estado.

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPAtingA
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

Juiz de ForA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

montes clAros

uBerlândiA

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

ouro Preto

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Moraes, 158 - Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastrancas.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

Belo Horizonte

Bh convention & visitors Bureau

cadeia Produtiva do turismo: inovação
e criatividade nos seus novos negócios

o ex-governador Alberto Pinto coelho (PP), o advogado Vicente 
Amorim, geraldo Alckmin (PsdB) e o senador Antonio Anastasia 
(PsdB) durante visita de Alckmin a Belo Horizonte, semana passada

BRASiLiA EXpLOSiVA - Depois da posse da nova procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, vem a revelação do procurador da República 
Ângelo Goulart Villela que estava preso e concedeu sua primeira entrevista. 
Villela disse que a delação fechada com a JBS tinha um único objetivo: derru-
bar o presidente Temer (PMDB). Segundo ele, Rodrigo Janot tinha a intenção 
de desqualificar o presidente para que ele não tivesse força para indicar a 
atual procuradora Raquel, sua arqui-inimiga no Ministério Público. Citado na 
delegação de Joesley Batista, Villela ficou preso 76 dias, sob suspeita de dar 
informações para a JBS. Ele era amigo de Janot e os dois se encontravam 
aos finais de semana. Com essa revelação, o leitor deve imaginar como anda 
Brasília em tempos de delação premiada. A isso se dá o nome de podridão.

FALANDO EM LuLA, ele continua com agenda de candidato e virá 
a Minas. Uma comissão formada pela direção do partido em São Paulo, 
iniciou trabalho para criar uma agenda positiva para ele no Estado. Essa 
visita será feita em forma de caravana, viajando de carro pelo Triângulo ao 
Norte de Minas, de lá para o Vale do Jequitinhonha e, depois, para a Zona da 
Mata com parada estratégica em Juiz de Fora. De lá, para o Sul do Estado, 
Centro-Oeste e BH.

pCdoB pODE FiCAR DiSTANTE DO pT - Depois da revelação feita 
por Antonio Palocci ao juiz Sergio Moro, o partido que sempre foi aliado do 
PT iniciou uma série de consultas internas, na preparação de um candidato 
a Presidência da República, na impossibilidade do PT ter Lula à frente da 
chapa. Parece que a ideia de apoiar Fernando Haddad, o candidato idealiza-
do por Lula, não sensibiliza as bases do PCdoB. Seria o Plano B do partido 
e essa decisão pode sair até o mês de novembro.

FACuLDADE DE MEDiCiNA DA SANTA CASA. A direção do hospital 
recebeu, semana passada, integrantes do Conselho Federal de Educação 
que vieram analisar as condições da Santa Casa que tem prestado, ao 
longo dos seus mais de 100 anos, relevantes serviços.  A instituição tem 
cursos de pós-graduação em medicina e só falta o de graduação na área. 
Vai ser a faculdade com o maior hospital-escola do país. O provedor Saulo 
Coelho recebeu os representantes do conselho e ficou entusiasmado com a 
possibilidade da Santa Casa ser autorizada a iniciar o curso ainda este ano.

O hospital tem tudo: prédio, salas de aulas, laboratórios profissionais 
dos mais qualificados etc. Os conselheiros voltaram para Brasília impres-
sionados com a estrutura.

Geraldo Alckmin (PSDB) conversou com Joaquim Levy, 
um dos ministros da Fazenda de Dilma Rousseff (PT). Ele, 
atualmente, é diretor financeiro do Banco Mundial. O encontro 
fez parte do Road show que ele faz com economistas famosos. 

uma perguntinha: o governador de São Paulo tem alguma 
ideia própria na área da economia para o Brasil?

Rodrigo Janot depois de alguns dias de descanso pode se 
tornar advogado junto aos tribunais superiores de Brasília. Há 
possibilidade também dele ser político em Minas. Janot é de BH.

O Clube do Choro de Belo Horizonte inicia preparativos 
para fazer um grande encontro para os associados, regado a 
cerveja e salgadinho.

AlcKmin em BH

destAQue mineiro

José Bonifácio Borges de Andrada, mineiro de Barbacena, foi 
eleito pelos subprocuradores como vice-presidente do conselho 
superior do ministério Público Federal. o aludido conselho será 
presidido pela procuradora raquel dodge e o mandato é de 2 anos
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domingo, 24 de setembro
Ex-deputado Geraldo Resende
Maurício Siqueira 
Dr. Fernando Porfírio – Brumadinho 

segunda-feira, 25
João Camarão - Sete Lagoas 
Ex-deputado Jairo Lessa
Sandra Armanelli
Marcelo Rodrigo Barbosa - AlMG

terça-feira, 26
Drª Nilza Januário 
Geraldo Taveira 
Lorena Monteiro 

Quarta-feira, 27
Silvino Luquini
Marcio Augsuto Domingues
Arnaldo Viegas Fiuza
Radialista e vereador Álvaro Damião

Quinta-feira, 28
Dr. Yazíde Bedran Filho 
Álvaro Brandão de Azeredo 
Vilma Salomão 

sexta-feira, 29
Ex-prefeito de Contagem Ademir Lucas 
Coronel Leonel Arcanso 
Saulo Coelho - provedor da Santa Casa de BH
Dr. Antônio Pinheiro Costa

sábado, dia 30
Dr. Helton Guimarães 
Drª Andréia Lucas 
Dr. Marcos Pessoa Duarte

As transformações e os impactos 
gerados pela revolução tecnológica 
no mundo dos negócios e na vida das 
pessoas é algo real. O desafio das 
indústrias e das cadeias produtivas 
tradicionais é, em maior ou menor grau, 
compreender e se preparar para existir 
nesse ambiente de extrema mudança. 
Sua empresa está apta a sobreviver 
a esse grande impacto? Pois as que 
não se adaptarem seguirão o caminho 
para a extinção. 

Os efeitos advindos das inovações 
tecnológicas e dos novos negócios já 
podem ser percebidos: as instituições 
financeiras sendo fortemente impacta-
das pela tecnologia na palma da mão e 
por negócios financeiros 100% digitais; 
o mercado de transporte de pessoas 
atropelou o formato monopolista dos 
táxis urbanos; o setor lojista tem sido 
ameaçado pelas lojas on-line e os ma-
rketplaces que apresentam infinidades 
de produtos e serviços a custos meno-
res; as empresas de telecomunicação 
que precisam se adaptar e concorrer 
com novos formatos e hábitos de 
consumo; as agências de viagens que 
são ameaçadas pelas promoções dos 
destinos nas plataformas digitais; a 
hotelaria que observa sua ocupação 
decrescer com o desenvolvimento da 
Airbnb; a locação de automóveis ame-
açada pelo transporte compartilhado, 
que favorece a utilização ao invés da 
posse de ativos móveis.

A Cadeia Produtiva do Turismo 
e seus dirigentes reconhecem esse 
ambiente de transformação e desenvol-
vem meios para capturar as oportunida-
des que surgem. A expertise e os ativos 
acumulados por essas empresas, o 
profundo conhecimento sobre o merca-
do e os relacionamentos estabelecidos 
com agentes-chave da cadeia são 
fatores que podem contribuir na promo-
ção das mudanças necessárias para 
o crescimento nesse novo mercado. 
Estar aberto e próximo aos ambientes 

de inovação, estabelecendo conexões 
com essa nova geração produtora de 
tecnologias também é ponto crucial 
para potencializar novos negócios. 

Tem sido cada vez mais comum 
os investimentos das corporações 
tradicionais em centros de inovação e 
aceleradoras de startups como forma 
de minimizar esse gap tecnológico. O 
momento é de romper as amarras e 
se reinventar para melhores condi-
ções de competitividade. A incorpo-
ração da tecnologia nos processos, 
produtos e, sobretudo, na relação 
com os clientes será determinante 
para o sucesso.

Em BH, na área tecnológica, 
temos mais de 300 startups existentes 
no San Pedro Valley, o BHTec, o Polo 
da Biotecnologia, os fomentos da 
Sedectes para o surgimento de novos 
negócios por meio do Seed, faz com 
que a cidade seja uma plataforma de 
novos modelos de negócios que sur-
gem nos coworkings, com a 104, o P7 
Criativo e o Minas Hub Digital. Vem aí 
no segundo semestre, o Fire e a Finit 
e seu Campus Party e o Seminário 
de Inovação no Turismo. A UFMG é a 
maior universidade brasileira em núme-
ro de patentes. A biomedicina já gera 
cerca de R$ 200 milhões em negócios 
em suas empresas, que representam 
50% do país. O Hemominas, referência 
internacional em banco de sangue, 
coleta 24 mil bolsas por mês, com um 
descarte de apenas 2%. E o laborató-
rio Hermes Pardini, o segundo maior 
da América Latina, realiza mais de 7 
milhões de exames por ano, vindos de 
todo o país.

Durante Minas Eventos Expo 
2017, três inovações foram lançadas: 
a Hiposition com suas informações 
imediatas do evento nos celulares dos 
participantes, a biometria facial pela 
HBA no credenciamento, e o novo VR 
para a promoção dos destinos. Um 
vídeo de 3 minutos promoveu BH, num 

trabalho conjunto entre o BHC&VB, 
NDG e Loop Produções, e lançado 
no evento Experiência Braztoa, para 
operadores e agentes de viagem e 
imprensa em geral.

No último final de semana ocorreu 
o Inova Minas em sua terceira edição, 
promovido pela Fapemig, e com público 
estimado em 25 mil participantes. No 
evento, a sociedade pode verificar 
o que se está fazendo em ciência e 
tecnologia para o dia-a-dia. O Fone 
BH prepara um roteiro tecnológico para 
receber grandes investidores mundiais, 
levando a Cadeia Produtiva a conhecer 
todos os locais da inovação em BH, ten-
do em vista o Turismo de Experiência.

A geração de conteúdos por meio 
da plataforma digital é uma realidade 
crescente e o turismo tem feito uso 
dela, divulgando os atrativos e desti-
nos, inclusive por visão aérea feita por 
drones. Mais uma vez o MAX – Minas 
Gerais Audiovisual Expo, promovido 
pela Codemig, foi um sucesso em ne-
gócios e público participante. O mundo 
caminha rápido, as tendências mudam, 
as pessoas anseiam experimentar o 
novo, aquilo que desejam e gostam, 
mas querem ver antes pela internet, ter 
informações de quem já experimentou 
e conhecer o custo-benefício de estar 
naquele destino. 

Dentro do projeto BH aos Olhos 
do Mundo, o SebraeLab realizou o 
primeiro Ideathom, reunindo cultura e 
turismo. Sucesso total, novas turmas 
já estão inscritas. O objetivo é fazer 
pensar fora da caixa em seu negó-
cio, buscando concentração, foco e 
criatividade. Habilidades que devem 
ser desenvolvidas: iniciativa, compro-
metimento, inteligência emocional, 
liderança, gestão de conflitos, trabalho 
compartilhado e em equipe, capacida-
de de adaptação e método de solução 
de problemas. A convivência traz novas 
experiências, conhecimentos e agrega 
valor ao que fazemos.
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ProgrAmAÇão cinemArK
BH SHOppiNG (21/09/2017 A 27/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 16:40 (todos os dias, exceto qua) 

1 O que Será de Nozes 2 - LiVRE DuB 3D 14:20 (todos os dias, exceto qua)

1 O que Será de Nozes 2 - LiVRE DuB 14:20 (qua) 12:05 (sáb/dom)

1 Esta É A Sua Morte - O Show - 18 anos LEG 18:50 - 21:15 (todos os dias, exceto qua) 16:40 (qua)

1 Copa do Brasil 2017 - Cruzeiro x Flamengo - Torcida Cruzeiro - Li ORi 21:15 (qua)

2 iT A Coisa - 16 anos LEG XD DBOX 15:00 - 18:00 - 20:55 (todos os dias) 

3 Amityville: O Despertar - 14 anos LEG 14:05 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

3 iT A Coisa - 16 anos LEG DBOX 16:15 - 19:15 - 22:15 (todos os dias)

4 Lino - LiVRE ORi 14:15 (todos os dias) **11:55 (sáb/dom, horário extra)

4 Mãe! - 16 anos LEG 16:35 - 19:25 - 22:05 (todos os dias)

5 Feito na América - 16 anos LEG 15:10 - 17:50 - 20:40 (todos os dias)
**12:30 (sáb/dom, horário extra)

6 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:40 (todos os dias, exceto qua) 
14:00 - 16:30 (qua)

7 O Assassino: O primeiro Alvo - 16 anos LEG 15:50 - 18:30 - 21:10 (todos os dias) **13:00 (sáb/dom, horário extra)

8 Divórcio - 12 anos ORi 15:40 - 18:45 - 21:30 (todos os dias)
**13:10 (sáb/dom, horário extra)

9 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 3D 14:30 - 19:40 (todos os dias) **12:10 (sáb/dom, horário extra)

9 Em Defesa de Cristo - 12 anos DuB 16:50 - 22:00 (todos os dias)

10 O Sequestro - 12 anos LEG 14:45 - 17:05 - 19:35 - 21:50 (todos os dias)

10 Nick no Cinema - Especial patrulha Canina - LiVRE DuB 12:00 (sáb/dom)

páTiO SAVASSi (21/09/2017 A 27/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Lino - LiVRE ORi 11:45 (sáb)

1 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 - 19:05 - 21:40 (todos os dias, exceto qua)
14:00 - 16:30 (qua)

1 Copa do Brasil 2017 - Cruzeiro x Flamengo - Torcida Cruzeiro - Li ORi 21:15 (qua)

2 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORi 19:00 (todos os dias, exceto ter/sex) 16:35 (ter)

2 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:10 (todos os dias) **16:35 (sáb/dom, horário extra)

2 Como Nossos pais - 14 anos ORi 16:35 (seg/qua/qui/sex) 14:10 (ter) 21:35 (sáb/dom)

2 Clássicos 2017 - Duro de Matar - 12 anos LEG 20:00 (ter)

2 Festival 20 Anos - Titanic - 12 anos LEG 20:00 (sex)

2 Festival 20 Anos - Jackie Brown - 18 anos LEG 21:35 (qua)

2 Festival 20 Anos - pequeno Dicionário Amoroso - 12 anos ORi 21:35 (seg)

2 Festival 20 Anos - O Mentiroso - LiVRE LEG 21:35 (qui)

3 Mãe! - 16 anos LEG 15:00 - 17:50 - 20:40 (todos os dias) 

4 O Assassino: O primeiro Alvo - 16 anos LEG 14:30 - 17:05 - 19:40 - 22:15 (todos os dias)
**11:45 (dom, horário extra)

5 iT A Coisa - 16 anos LEG 16:20 - 19:25 - 22:20 (todos os dias) 

5 O que Será de Nozes 2 - LiVRE DuB 14:05 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

6 Lino - LiVRE ORi 13:00 (sáb/dom)

6 iT A Coisa - 16 anos LEG 15:20 - 18:20 - 21:30 (todos os dias)

7 Divórcio - 12 anos ORi 14:20 - 16:45 - 19:20 - 21:50 (todos os dias)

8 Feito na América - 16 anos LEG 16:50 - 19:30 - 22:05 (todos os dias, exceto ter) 14:15 - 16:50 (ter)

8 Festival 20 Anos - O que é isso Companheiro? - 14 anos ORi 21:20 (ter)

8 Festival 20 Anos - Hércules - LiVRE DuB 12:30 (sáb/dom)

DiAMOND MALL (21/09/2017 A 27/09/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Mãe! - 16 anos LEG 15:00 - 18:00 - 20:40 (todos os dias) **12:20 (sáb/dom, horário extra)

2 polícia Federal - A Lei é para Todos - 12 anos ORi 14:10 - 16:30 - 18:50 - 21:30 (todos os dias) 

3 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 12:10 (sáb/dom)

3 O Assassino: O primeiro Alvo - 16 anos LEG 14:20 - 16:50 - 19:30 - 22:00 (todos os dias)

4 Lino - LiVRE ORi 13:10 (sáb/dom)

4 iT A Coisa - 16 anos LEG 15:30 - 18:30 - 21:20 (todos os dias)

5 Divórcio - 12 anos ORi 14:50 - 17:30 - 19:50 - 22:10 (todos os dias)

6 O que Será de Nozes 2 - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias)

6 Feito na América - 16 anos LEG 16:40 - 19:10 - 21:50 (todos os dias)

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

saiba os requisitos para doação
de sangue, medula e cabelo

Doar é um ato voluntário que pode ser 
praticado por todos, não necessita de 
dinheiro e nem de muito tempo. Mas, 
muitas vezes, na correria do dia a dia, 
não nos damos conta da importância 

que esse gesto pode ter para quem precisa. Tudo 
depende apenas de uma atitude de solidariedade 
que pode salvar vidas, trazer esperança ou ainda 
devolver a alegria de alguém. Encerrando a série 
de reportagens do “Setembro Verde”, vamos falar 
sobre a doação de sangue, medula óssea e cabelo. 

Em Belo Horizonte, os estoques de sangue estão 
abaixo do necessário, segundo a psicóloga e capta-
dora do Hemocentro de BH, Cintia Calu. “Estamos 
enfrentando uma queda de cerca de 40% nos grupos 
negativos e 30% no geral. É importante que as pes-
soas tenham em mente que não é possível fabricar 
e nem comprar em uma farmácia. Ele é um medica-
mento único e só por meio da solidariedade é que a 
gente consegue ajudar as pessoas que precisam”. 
Ela afirma que muita gente ainda não é doador por 
uma questão cultural e devido à falta de informação.

Ü Apresentar documento original com foto;

Ü Idade entre 16 e 69 anos. Se o candidato tem 
entre 16 e 17 anos, é necessário documento de 
autorização do responsável legal. A partir de 60 
anos, é preciso ter feito pelo menos uma doação 
até esta idade;

Ü Ter boa saúde;

Ü Pesar acima de 50kg;

Ü Dormir bem na noite anterior à doação;

Ü Não ter tido hepatite após os 11 anos;

Ü Se for doar pela manhã, alimentar-se antes. 
Após o almoço, dar um intervalo de 3 horas.

Para doar sangue é necessário:

como ser doador de medula Óssea

Segundo a captadora, são retiradas 
de 400 a 450ml de sangue. “Com essa 
quantidade é possível ajudar até quatro 
pessoas. O homem pode fazer até qua-
tro doações no período de 12 meses e 
a mulher até três vezes ao ano”. Cintia 
esclarece que a Fundação Hemominas 
possui vários programas educacionais. 
“Nós vamos em escolas, empresas e 
organizamos palestras para incentivar 
e informar as pessoas sobre a neces-
sidade de ser um doador de sangue”.

O professor universitário Orlando 
Silva Junior, de 39 anos, diz que começou a doar sangue 
no ano passado. “É uma sensação de dever cumprido 
e uma satisfação muito grande saber que a gente pode ajudar a salvar vidas com esse ato 
extremamente simples”. Ele também é criador do aplicativo #PartiuDoarSangue e explica que 
a plataforma serve para conectar doadores a quem precisa de doação, além de gerenciar, 
controlar e fornecer informações sobre locais e requisitos para doação.

um ato de amor
Assim como o sangue, a medula também necessita da doação de outras pessoas. De 

acordo com a médica do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Re-
dome), Danielli Oliveira, a maioria que precisa do transplante são pacientes com leucemia, 
aplasia ou algum tipo de linfoma específicos, e não tem doador na família. “A chance de 
encontrar um doador compatível na família, como, por exemplo, um irmão é de 25%. Dessa 
forma, os registros de doadores do mundo são uma alternativa”.

Atualmente, os cadastrados ultrapassam 4 milhões de pessoas e o número de pacientes 
no Brasil que buscam por um doador é de 850. “O que acontece é que a compatibilidade para 
o transplante é complexa, então a gente precisa ter muitos doadores para poder ter a maior 
variedade possível de possibilidades para que um paciente encontre um doador compatível. 
É um gesto de solidariedade e que você pode fazer em vida”.

Procure o hemocentro do seu Estado e agende uma consulta de esclarecimento ou 
palestra sobre doação de medula óssea;

O candidato a doador precisará assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) e preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirada uma pequena 
quantidade de sangue (10ml). É necessário apresentar documento original com foto;

O seu sangue será analisado por exame de histocompatibilidade (HLA), para 
determinar a compatibilidade. Os seus dados pessoais e o tipo de HLA serão 
incluídos no Redome;

Quando houver um paciente com possível compatibilidade, você será consultado para 
decidir quanto à doação. Para seguir com o processo de doação serão necessários 
outros exames para confirmar a compatibilidade e uma avaliação clínica de saúde.

O Redome chama atenção para a importância de manter o cadastro atua-
lizado. “No Brasil, cerca de 30% das pessoas, quando são identificadas como 
possíveis doadores, não são localizadas quando precisam fazer novos testes. 
A atualização é feita de forma online por meio do www.redome.inca.gov.br. O 
voluntário pode ser chamado para efetuar a doação até 60 anos”. Ela lembra que 
para ser doador é preciso ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde.

doação de cabelos
Tão importante quanto o sangue e a medula, a doação de cabelo não dói e 

serve para a confecção de perucas que contribuem para levantar a autoestima de 
pacientes em tratamento contra o câncer. A estudante Juliana Dias, 26, descobriu 
a doença no ano passado e quando o tratamento de quimioterapia ficou mais 
intenso, os fios logo começaram a cair. E para minimizar os efeitos da perda dos 
cabelos, ela recebeu a doação de uma peruca. “Eu estava muito desanimada 
com tudo, mas quando me olhei no espelho usando a peruca, fiquei alegre. Foi 
muito emocionante. Ter uma boa autoestima é fundamental para ter forças para 
lutar contra a doença”. Ela diz que não teria condições de pagar pelo acessório.

De acordo com o Instituto Mário Penna, o tamanho mínimo da mecha para 
doação é de 21cm. Eles recomendam cortar o cabelo completamente seco e 
amarrar com um elástico para garantir que os fios não se soltem. É preciso 
colocá-lo em um plástico transparente fechado e identificado com etiqueta con-
tendo nome, endereço, telefone e e-mail do doador. As doações de cabelo podem 
ser entregues em qualquer recepção das unidades do Instituto Mário Penna, de 
segunda a sexta, das 8h ao 12h e das 14h às 17h.

“No Brasil, cerca de 30% das pessoas,
quando são identificadas como possíveis

doadores, não são localizadas
quando precisam fazer novos testes”
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Fundação Hemominas registra
queda de 40% no estoque de
sangue dos grupos negativos
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saúde e qualidade no atendimento
você encontra no sesc são Francisco

unidade ambulatorial conta com diversas especialidades médicas, vacinação e centros especializados

Um lugar onde a saúde é tratada 
com seriedade, qualidade e carinho. 
Assim é o Sesc São Francisco que 
oferece diversas especialidades mé-
dicas e serviços de saúde para todas 
as idades. Os serviços realizados pela 
unidade ambulatorial estão disponíveis 
para toda a comunidade, tendo os co-
merciários e seus dependentes acesso 
prioritário e valores diferenciados para 
consultas médicas especializadas, 
atendimento odontológico e vacinação.

No Sesc São Francisco o paciente 
encontra as seguintes especialidades: 
Angiologia, Cardiologia, Cirurgia, Clí-
nica Geral, Endocrinologia Pediátrica, 
Enfermagem, Fisioterapia (Pilates e re-
abilitação), Fonoaudiologia, Geriatria, 
Ginecologia, Nutrição, Odontologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, 
Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social, 
Terapia Ocupacional e Ultrassonogra-
fia. A unidade ainda dispõe de serviços 
e procedimentos, como Eletrocardio-
grama (ECG), furo de orelhinha, além 
de vacinação domiciliar (particular) e 
na unidade (rede pública e particular).

centros especializados

Recentemente foram implantados 
no Sesc São Francisco dois novos 
serviços. O Centro de Orientação 

ao Viajante, unidade credenciada 
pela Anvisa que oferece atendimento 
gratuito ao viajante, com orientações 
em saúde e emissão do Certificado 
Internacional de Vacinação ou Profi-
laxia. Já o Centro de Excelência em 
Tratamento de Feridas realiza trata-
mentos e acompanhamento a pesso-
as com lesões cutâneas. A unidade 
é certificada pela EWMA (European 
Wound Management), associação 
europeia que reconhece o trabalho 
de unidades de saúde no tratamento 
de lesões cutâneas em todo o mundo.

O Sesc São Francisco está lo-
calizado na Rua Viana do Castelo, 
490, bairro São Francisco, próximo 
à Avenida Antônio Carlos. As con-
sultas devem ser agendadas pelo 
(31) 3270-8100, exceto nos casos 
de vacinação.

Para ter acesso gratuito ou 
preços especiais aos serviços de 
saúde e a tudo que o Sesc em Minas 
oferece, faça sua carteirinha. Acesse 
www.sescmg.com.br/carteirinha e 
saiba como.

serviços realizados pela unidade
ambulatorial estão disponíveis

para toda a comunidade
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Hospital mário Penna
av. churchill, 230 

Bairro Santa Efigênia

Hospital luxemburgo
rua Gentios, 1350 
Bairro luxemburgo

Prédio Administrativo
do instituto

rua Gentios, 1420 
Bairro luxemburgo

casa de Apoio
Beatriz Ferraz

rua Paraisópolis, 887 
Bairro santa teresa
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E V E N T O

Feijoada do maranhão 
celebra 26 anos de sucesso

A animação tomou conta 
da 26ª edição da Feijo-
ada do Maranhão, rea-
lizada no Minas Tênis 

Clube II, no início de setembro. 
O evento, promovido por Valdez 
Maranhão, contou com mais de 
500 pessoas. 

A feijoada, que faz parte do ca-
lendário de eventos da cidade, teve 
como atrações musicais Luciana 
Fossi, a dupla Alan e Alex, Jorge Au-
gusto e bateria da escola de Samba 
Acadêmicos de Venda Nova. 

No evento foram servidos diver-
sos petiscos, sobremesas e bebidas 
como cerveja, caipifrutas, refrige-
rante, água e espumante, contando 
com open bar e open food.

O artista plástico Fernando Pa-
checo, criador das camisas comen-
tou que foi uma honra idealizá-las. 
Criei algo livre, remetendo à célebre 
pintura de Henri Matisse, que ilustra 
uma dança com a participação de 
todos os povos de mãos dadas. 
Estamos todos irmanados nessa 
confraternização, que é comer esse 
prato delicioso, envolvendo música 
e amizade”. 

O dono da festa concluiu di-
zendo que a feijoada já foi feita 
em vários locais, entre eles, Othon 
Palace, Três Lobos, Ouro Minas, 
Porcão, Chalezinho etc. “Trabalhei 
demais para que tudo aconteces-
se, o resultado foi muito bom e es-
tou satisfeito”, finalizou Maranhão.

mauro tramonte, maranhão e marcio lacerda

maranhão, sônia garzon e ricardo rogério

dario neves, regis souto, carlos nunes e marcio lacerda

claudia souza, Valdez maranhão e Fabrícia coelho

gutembergue gomes, cassilene sales,
Judith carias e reginaldo gomes

eujacio Antonio e ione carvalho

maranhão e a bateria da escola de
samba Acadêmicos de Venda nova

equipe do edição do Brasil

regis souto, ricardo santiago e luiz carlos Braga Valdez maranhão com a miss minas gerais e modelos da top Brasil

roberto gontijo, marcílio soares de souza e geraldo madureira

museu às margens da Br-356 
possibilita viagem ao tempo

Imagine um espaço na beira da 
estrada que abriga um grande 
acervo de itens que contam 
histórias de várias épocas. Pois 
bem, nem precisa usar sua 

imaginação, basta visitar o Museu 
Jeca Tatu - localizado na Rodovia dos 
Inconfidentes (BR-356), próximo ao KM 
60, em Itabirito. 

Leonardo Ruggio, proprietário e idea-
lizador do espaço, conta que deu início à 
coleção por acaso há 16 anos. “Era uma 
lanchonete que tinha artigos antigos de 
decoração. Percebemos que os clientes 
ficavam encantados e foi aí que tudo 
começou”. Ele explica que não tem nada 
catalogado e os objetos foram aparecendo 
por meio de troca, doação e compra. 

Ruggio diz que os itens que ele mais 
gosta são os ônibus escolares americanos. 
“Temos 3 desse tipo e cada um abriga coi-

sas diferentes – pinturas, arte em sucata e 
uma biblioteca”, descreve satisfeito.

  

totalmente retrô
No estacionamento é possível per-

ceber o ar rústico e artístico do local. A 
placa em madeira, os ônibus que abri-
gam uma biblioteca e uma galeria com 
diversos quadros. Dentro do museu, a 
primeira impressão é de espanto. Não 
há quem não diga um sonoro “nossa!” 

quando passeia os olhos pelo ambiente, 
pois não há como definir quanta coisa 
existe no lugar: ferro de passar roupa, 
charretes, vitrolas, rádios, TVs etc – 
uma verdadeira viagem no tempo.

Ruggio declara que gosta de dar 
ênfase aos objetos dos anos 50, 60 e 
70”. A cada passo dado esbarramos em 
inúmeros vinis, são tantos que é impos-
sível saber quantos existem no espaço. 
Ele afirma que é tudo muito simples, no 
entanto, essa repórter discorda, já que 

ela mesma constatou diversas raridades 
no local e, inclusive, quis escrever sobre 
o Museu Jeca Tatu depois de visitá-lo.

Com toda sua simplicidade, é 
importante dizer que o museu possui 
um cinema que traz um charme todo 
especial. Há cadeiras de madeira da dé-
cada de 50. “Passamos filmes antigos e 
recebemos escolas e instituições, como 
a APAE, da região. O valor pago para 
as sessões é simbólico, pois não temos 
apoio para manter”, declara Ruggio.

local:
Rodovia dos Inconfidentes

(Br-356), próximo
ao KM 60, em itabirito

Funcionamento:
todos os dias, das 8h às 18h.

visite

“era uma
lanchonete
que tinha
artigos antigos
de decoração”

“é impossível
saber quantos

objetos existem
no local”

museu tem um acervo gigantesco Vinis estão por toda parte

Ônibus são destaques do espaço
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entrada gratuita
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AdVogAdo, emPresário e conselHeiro BenemÉrito do cluBe 
AtlÉtico mineiro – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

FaBianO lOPeS

VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

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

Mais de treze mil motoristas e operadores do sistema de transporte 
coletivo urbano de Belo Horizonte estão passando pelo “Treinamento 
2017 – Responsabilidade Civil e Criminal dos Motoristas e Operado-
res”, que tem por objetivo esclarecê-los sobre as responsabilidades 
por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros.

 Com a iniciativa, o Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belo Horizonte – SetraBH – e as empresas filiadas 
buscam reduzir os acidentes de trânsito e acabar com incidentes 
entre os profissionais e os usuários do sistema de transporte coletivo 
da capital.

Durante o curso, os motoristas e operadores recebem orientações 
sobre as consequências de eventuais violações de direitos e danos, 
ou prejuízos causados, decorrentes de ação, omissão, negligência, 
imperícia ou imprudência. Eles também são orientados sobre os di-
reitos dos usuários do sistema de transporte coletivo, aos quais deve 
ser assegurado serem transportados até o destino com segurança 
e respeito.

Com quatro horas de duração por dia, as aulas estão sendo 
ministradas nas unidades Serra Verde, Contagem e Jardim Vitória 
do Serviço Nacional do Transporte e do Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (Sest/Senat) e se encerrarão em 26 de 
outubro. No encerramento do treinamento, o SetraBH homenageará 
os operadores e premiará aqueles que se destacaram no exercício 
de suas atividades em 2017.

O Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas), em parceria com o Ministério Público 
de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, apoio do Governo do Estado e vários 
setores da sociedade, vai realizar mais uma Rua 
de Direitos. O evento acontecerá na próxima 
terça-feira, 26 de setembro, no Parque Munici-
pal Américo Renné Giannetti - conhecido como 
Parque Municipal - no Centro de Belo Horizonte, 
das 9h às 17h. A programação especial faz parte 
da comemoração oficial do aniversário do local, 
que completa 120 anos no mesmo dia.

A ação é dedicada à população em situação 
de rua, que aumentou, significativamente, nos 
últimos 4 anos. De acordo com o levantamento 
atual da Prefeitura de Belo Horizonte, a capital 
tem 4.553 moradores de rua. O número atual se 
equipara ao total de habitantes de 182 dos 853 
municípios de Minas Gerais (4,6 mil).

A Rua de Direitos vai oferecer a esse público 
serviços básicos como emissão de documentos, 
atendimento médico, psicológico e odontoló-
gico, exames básicos de saúde, orientação 
jurídica e previdenciária, corte de cabelo, além 
de café da manhã, almoço e lanche da tarde. 
Também haverá uma programação cultural 
direcionada para essas pessoas.

Segundo a presidente do Serviço Volun-
tário de Assistência Social (Servas), Carolina 

Pimentel, será um dia dedicado para que nos 
moradores em situação de rua deixem de ser 
marginalizadas e passam a ser respeitados. 
“É um projeto que nos dá muito orgulho, porque 
nossa proposta é estar sempre mais perto de 
quem mais precisa. O Rua do Respeito, por 
meio da ação Rua de Direitos, enxerga o invi-
sível social, entendendo que a população em 
situação de rua tem os mesmos direitos que 
qualquer outro cidadão.”

 

consultório itinerante
A novidade da Rua de Direitos é o con-

sultório odontológico itinerante. Uma van foi 
totalmente adaptada para oferecer aos mora-
dores de rua tratamento dentário básico como 
limpeza, restauração simples e extração. Se 
algum problema grave for diagnosticado, a pes-
soa será encaminhada para a Prefeitura, que 
dará direcionamento ao tratamento necessário.

Segundo o diretor de investimento social 
do Servas, Rodrigo Fernandes, o atendimento 
odontológico era uma demanda antiga de todos 
os coletivos que atuam em prol da população de 
rua. “É uma grande conquista e faz com que o 
projeto assuma outro patamar”, reforça, acres-
centando que o consultório também atenderá a 
ações de outros projetos da instituição.

Coordenador de Educação do Circuito 
Liberdade, Gelton Pinto Coelho Filho, afirma 
que disponibilizar esse serviço muda a pers-
pectiva de ressocialização e reintegração das 
pessoas em situação de rua na sociedade. Ele 
acrescenta: 

“A situação de rua, ampliada pela crise 
econômica, escancara a necessidade de agir 
coletivamente em prol da vida e da garantia de 
direitos. Em 2015, o Iepha assinou um termo de 
cooperação técnica com o Rua do Respeito e, 
desde então, participa da articulação de ações 
para dar visibilidade a essa situação e, principal-
mente, buscar soluções conjuntas de atuação. 
Uma delas foi a doação de kits de higiene dental 
que, para nós, é corriqueiro, mas que no caso 
dos moradores é material escasso.”

Primeira dentista voluntária da ação, Joana 
Rodrigues de Souza Nassim afirma se sentir or-
gulhosa em ajudar a população de rua. “Eu não 
acredito no voluntariado como prática isolada. 
No entanto, é a partir de pequenas ações que 
se conseguem ações mais completas, estrutu-
radas e, também, faz-se contato com aqueles 
que têm vontade de dedicar um pouco do seu 
tempo para o outro. Um evento como a Rua do 
Respeito é uma a síntese dessa construção. 
Ajudar a ladrilhar essa Rua é uma honra e uma 
alegria imensa.

treze mil motoristas e
operadores do transporte
coletivo em treinamento

unidades sest/senat:
Contagem - Avenida Dorinato Lima, 450,
Inconfidentes, 3369.2713 – Cleide Vilela

Jardim Vitória - Rua Prof. Amilcar Viana Martins, 78,
Jardim Vitória, 3408.1510 – Airamar Miranda

Serra Verde - Rua Guido Leão, 1, Serra Verde, 
3401.0312 – Luciana Chagas.

servas vai promover rua de direitos
no aniversário do Parque Municipal

Ação vai oferecer tratamento odontológico para a população em situação de rua

com a iniciativa, o  setraBH – e as empresas
filiadas buscam reduzir os acidentes de trânsito
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A difícil missão de ter dois lados
Às vezes, fico me perguntando 

por que minha vida é um desafio 
constante. Mesmo fora do meio 
profissional, empresário e advo-
cacia sempre aparecessem em 
minha vida. 

Recentemente, tive que en-
frentar uma situação complica-
díssima, na qual minha posição 
era dúbia. O episódio se refere a 
barganha do Shopping Diamond 
Mall pela Arena do Galo.

Como torcedor, sonho, todos 
os dias, com um estádio para o 
meu glorioso Clube Atlético Minei-
ro. No entanto, como conselheiro, a 
minha posição não podia ser, como 
não foi, movida pela emoção e sim 
com a razão.

Eu sempre imaginei ser impor-
tante e torci muito para que o Atlético 
conseguisse adquirir o seu estádio. 
Contudo, em função dos baixos 
valores atribuídos ao shopping, não 
concordei e, por isso, votei contra, 
mesmo sabendo do desgaste po-
lítico que esse voto iria me causar.

O Diamond foi avaliado, por 
uma empresa contratada pela dire-
toria do Atlético, em R$ 785 milhões. 
Todavia, tendo em vista que ainda 
faltam cerca de 9 anos do arren-
damento do mesmo à Multiplan, 
esse preço foi trazido para valores 
presentes e, segundo as contas do 
clube, o valor venal do shopping, 
hoje, é de apenas R$ 500 milhões. 

Achei a avaliação muito baixa, 
pois, o Diamond, conforme divulga-
ção da própria Multiplan, é o melhor 
shopping do grupo, considerando 
a rentabilidade por área ocupada. 
O fato é que a Multiplan adquiriu 
50,1% do Diamond, pelo valor de 
R$ 250 milhões, a ser pago em 3 
anos, ou seja, de acordo com o 
fluxo financeiro da obra do estádio. 

Até aí, apesar de achar o valor 
atribuído ao shopping muito baixo, 
tudo bem. Porém, o que realmente 
fica difícil de entender, é que, além 
de à Multiplan levar 50,1% do em-
preendimento, levou mais 4 anos de 
prorrogação do arrendamento atual.

Analisando o balanço do clube 
de 2016, percebe-se que o shop-
ping propiciou um faturamento de 
R$ 62 milhões à Multiplan. Assim, 
tem-se que o faturamento do 
shopping, nos 4 anos da referida 
prorrogação, a preço de 2016, será 
de R$ 248 milhões.

Então, a grosso modo, pode-
mos dizer que à Multiplan adquiriu 
50,1% do shopping, praticamente 
de graça. Por esse motivo que eu, 
embora a favor da construção da 
Arena do Galo, fui contra a venda 
de parte do Diamond por esse 
valor.

Essa foi a minha difícil missão: 
louco para que o Atlético consiga 
seu tão sonhado estádio, mas, 
como conselheiro, cuja respon-
sabilidade é posicionar sobre 
as questões estatutárias e patri-
moniais do clube, tive que votar 
contra a proposta apresentada pela 
diretoria. Por isso que eu sempre 
digo, desafio é o combustível da 
minha vida.

D
iv

ul
ga

çã
o



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de setembro de 2017

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

Alinhar as ações da Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM) 
com as 44 associações micror-
regionais de Minas Gerais para 
fortalecer a ação municipalista 
no Estado. Com esse objetivo foi 
realizada, em Belo Horizonte, a 
primeira reunião da atual gestão 
da AMM com os presidentes e re-
presentantes das microrregionais. 

“Por causa da dimensão terri-
torial de Minas e a quantidade de 
municípios, a AMM, às vezes, não 
consegue o alcanço devido. Com 
as microrregionais desenvolvidas, 
podemos articular melhor e levar 
capacitação para os municípios, 
além de fazer a interação política e 
institucional”, explicou o presidente 
da AMM, Julvan Lacerda.

No encontro, 20 prefeitos 
estiveram presentes, sendo 16 
presidentes de microrregionais, 
além de representantes de outras 
micros, quando discutiram como 
essa parceria pode favorecer as 

administrações locais e, conse-
quentemente, a população. Foram 
apresentados e colocados à dis-
posição das associações micror-
regionais os serviços oferecidos 
pela AMM, como o Diário-Online, 
apresentado pelo superintenden-
te executivo da AMM, Rodrigo 
Franco, além da assessoria dos 
departamentos técnicos. 

O superintendente apresentou 
também o “Fale com o Técnico” e 
o “Fórum Técnico”, ferramentas 
de comunicação lançadas e que 
visam facilitar o contato dos servi-
dores com os técnicos da entidade. 
“Aproveitamos ainda para mostrar 
números concretos que mostram 
a abrangência da AMM em Minas 
com as ações determinadas pelo 
presidente Julvan”, completou 
Franco.

O consultor da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Ângelo Roncalli, ressaltou que, 
com esse tipo de iniciativa, Julvan 

mostra que está aberto ao diálogo, 
buscando parcerias e mais pró-
ximo dos municípios, ouvindo as 
demandas. “A partir do momento 
em que as micros estão mais en-
gajadas e unidas com o movimento 
municipalista, com a AMM trazen-
do suas demandas, faz com que 
o nosso movimento ganhe mais 
força e a AMM sai na frente como 
a grande entidade municipalista 
que é”, diz.

Uma das principais ideias 
expostas na reunião foi a disse-
minação dos cursos oferecidos 
pelo Centro de Qualificação para 
a Gestão Pública (CQGP) da 
AMM para o interior, por meio das 
microrregionais. “A qualificação 
da gestão local é um dos nossos 
grandes objetivos. Se a gestão lo-
cal tiver eficiência nas suas ações, 
teremos alcançado o objetivo de 
atender o cidadão e prestar um 
serviço de qualidade”, explicou 
Julvan Lacerda.

O último dia 16 foi para co-
memorar uma das iguarias mais 
tradicionais de Itabirito. A Feira 
Gastronômica do Pastel de Angu 
foi realizada na Praça da Estação 
em conjunto com o Circuito Itabirito 
de Arte e Cultura, projeto que acon-
tece mensalmente e é viabilizado 
por meio da Lei Estadual de In-
centivo à Cultura de Minas Gerais. 

Durante todo o dia, o público 
apreciou uma programação gratui-
ta que contou com a apresentação 
da peça teatral “O Auto do Boi”, 
encenada pelos alunos do Atelier 
de Artes Integradas, e shows das 
bandas Megaphone, Refinaria e 
Gabriela Pepino. A gastronomia 
ficou por conta das mantenedoras 
do modo de fazer o pastel de angu, 
que são as pessoas que preser-
vam o modo tradicional de fazer a 
iguaria, registrado como Patrimônio 
Imaterial da cidade. 

De acordo com o secretário de 
Patrimônio Cultural e Turismo, Ubi-
raney de Figueiredo, o festival tem 
um importante papel de preserva-
ção da cultura. “É uma oportunida-
de de resgatar a história da cidade, 
trazer entretenimento cultural de 
qualidade para a população e ainda 
movimentar a economia”.  

Para a moradora Jussara Ser-
ra, o evento foi positivo. “A festa 
foi muito bem organizada, com 
opções de pasteis diversificados 
e boas atrações. O ambiente 
estava bem familiar e acolhedor. 
O evento é importante para atrair 
turistas e valorizar quem trabalha 
com o pastel”, disse. 

oficinas 
Uma das grandes atrações da 

festa foi a realização de oficinas 
do modo de fazer do pastel de 

angu. As mantenedoras foram 
responsáveis por ensinar a tradi-
ção para o público, passando re-
ceitas da massa, recheios, expli-
cando os macetes e, até mesmo, 
contando um pouco da história do 
pastel. “Não somos eternas, por 
isso é importante passarmos para 
frente o que aprendemos e ajudar 
a manter viva nossa tradição. 
Agradeço a oportunidade de estar 
aqui dividindo meu conhecimento 
e também divulgando meu tra-
balho”, disse Lucimeire Pereira, 
a Zizi, uma das mantenedoras 
certificadas. 

Para as alunas, as oficinas re-
presentaram um momento único. 
“Moro em BH e sempre compro os 
pastéis de angu de Itabirito. Já ha-
via tentando fazer em casa, mas 
achei muito complicado. Agora 
acho que vou ter mais sucesso”, 
explica Orlene Siqueira.

Ações de educação de contagem são
expostas em conferência na irlanda

O prefeito Alex de Freitas 
(PSDB) foi destaque na 3ª Confe-
rência Internacional sobre Cidades 
de Aprendizagem na cidade de 
Cork, na Irlanda. No dia 19, o mo-
delo de Contagem foi apresentado 
aos participantes. A apresentação 
fez parte da solenidade de premia-
ção de Cidade de Aprendizagem. 
Dezesseis municípios foram pre-
miados pelos progressos na área 
da educação. O município foi o 
único no Brasil a receber o título. O 
evento é promovido pela Unesco. 
O prefeito anunciou que Contagem 
será candidata à sede da Confe-
rência Internacional sobre Cidades 
de Aprendizagem em 2019.

O público formado por políti-
cos, representantes das cidades 
que constituem a Rede Global 
de Ciências da Aprendizagem, 

dos Estados Membros e das 
Comissões Nacionais da Organi-
zação das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) e também organizações 
não-governamentais (ONG’s) e do 
setor privado conheceram a cidade 
de Contagem por meio dos setores 
econômicos, sociais e culturais.

Foram mostrados os trabalhos 
do articulador comunitário, que são 
educadores que visitam as famílias 
de estudantes em situação de 
vulnerabilidade social em busca 
de soluções para os problemas 
dos alunos. O prefeito apontou 
iniciativas que proporcionam cul-
tura e lazer. Os investimentos na 
educação também foram revela-
dos, como ampliação de vagas e 
construção de escolas. Só neste 
ano foram 700 novas vagas na 

educação infantil. A primeira escola 
em tempo integral já está sendo 
construída, no bairro Arvoredo, e 
outras sete serão feitas na cidade. 

Freitas falou ainda sobre os 
investimentos em tecnologia que 
já começam a ser aplicados. As 
escolas ganharão internet para 
que educadores e estudantes 
utilizem durante atividades es-
colares, as salas terão lousas 
digitais e interativas e os estu-
dantes do 6º ano vão receber 
notebooks. “A transformação 
que queremos é impensável 
sem um estruturado sistema de 
ensino público. O projeto que 
desenvolvemos tem a opinião 
e o sonho da população. Esta-
mos nas escolas e nas ruas de 
Contagem para construirmos um 
mundo melhor”, enfatizou.

alex de Freitas:
“o projeto que
desenvolvemos
tem a opinião
e o sonho da
população”
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Feira gastronômica do Pastel de Angu
abre Festival de turismo em itabirito

oficina para aprender fazer o pastel de angu
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juiz de Fora lança aplicativo 
gratuito para cuidar da saúde

Aperfeiçoar o cuidado com 
os pacientes do SUS, melhoran-
do sua adesão aos tratamentos 
médicos. Com este objetivo, 
a Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) por meio da Secretaria 
de Saúde (SS), lançou no úl-
timo dia 19, o Cuco: aplicativo 
para smartphones que ajuda, 
principalmente, pacientes de 
doenças crônicas a garantir a 
correta administração de seus 
medicamentos. 

O Cuco funciona de maneira 
simples: o usuário baixa o app 
gratuito, se cadastra usando 
e-mail, Facebook ou número de 
celular e coloca dados básicos 
– como nome, idade, CPF e a 
medicação a ser tomada, dose, 
horário e frequência semanal. 
Com tudo preenchido, o app 
emite um sinal sonoro no horá-
rio do usuário tomar o remédio, 
evitando esquecimentos.

Durante a cerimônia de 
lançamento, o prefeito Bruno 
Siqueira (PMDB) comentou o 
avanço tecnológico: “O Cuco é 
mais um aplicativo que a PJF 
implanta para facilitar a vida do 
cidadão. Será importante para 
evitar o agravamento de uma 
doença crônica, como hiper-
tensão ou diabetes, lembrando 
o usuário do horário correto de 
tomar seu medicamento”.

A utilização do app na cidade 
foi possível por meio de parceria 
entre a PJF e a Comunitas, uma 
organização da sociedade civil 
brasileira que tem o objetivo de 
contribuir para o aprimoramento 
dos investimentos sociais corpo-
rativos e estimular a participação 
da iniciativa privada no desenvolvi-
mento social e econômico do país.

Neste projeto, a PJF conta 
também com o apoio da Bra-
zilLAB e com uma parceria técnica 
da Cuco Health, desenvolvedor 
do aplicativo. “Somos parceiros 
do Comunitas no projeto ‘Juntos 
pelo Desenvolvimento Sustentá-
vel’, que conta com 15 cidades 

participantes e Juiz de Fora é 
a primeira cidade que pretende 
abranger toda a rede de atenção 
primária na utilização deste apli-
cativo”, comemora a secretária de 
Saúde, Elizabeth Jucá.

Conhecendo 
Durante o evento, juiz-fora-

nos puderam conhecer o aplica-
tivo e suas funcionalidades, ao 
mesmo tempo que cuidavam da 
saúde. Enfermeiros e profissio-
nais de educação física aferiram 
pressão, realizaram exame 
antropométrico e orientaram a 
população sobre a importância 
do trabalho de prevenção.

segundo Bruno siqueira, o cuco é mais um aplicativo
que a PJF implanta para facilitar a vida do cidadão
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aMM e microrregionais 
buscam fortalecer parcerias

Julvan lacerda: “com as microrregionais desenvolvidas
podemos articular melhor e levar capacitação para os municípios”

A
M

M



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de setembro de 2017

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

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

uber & Cabify. Em Belo Horizonte já são 
30 mil, no Rio de Janeiro 80 mil e em São 
Paulo mais de 100 mil. Quem duvida que daqui 
a 10 anos, no máximo, 80% de usuários de 
automóveis particulares não sairão mais de 
casa no seu automóvel. 

Efeito contrário. Quanto mais a imprensa 
fala das denúncias contra o ex-presidente Lula 
(PT), sua liderança para a presidência vai 
se confirmando. Em relação às rejeições, o 
petista é o que tem a menor, mas todos estão 
em torno de 50%.

Mortos e vivos. Foi preciso uma auditoria 
do Ministério da Transparência e Controladoria 
Geral da União (CGU) apontar pagamentos 
indevidos a 1.256 segurados mortos. Isso 
mostra como é frágil o banco de dados do 
INSS. Somado a casos mais recentes e de 
menor duração, esse número supera 100 mil 
beneficiários e resulta em um prejuízo de mais 
de R$ 1.1 bilhão. 

Cidades violentas. Entre as 10 cidades 
do mundo com mais crimes neste primeiro 
semestre, três são brasileiras: Fortaleza, 
Salvador e Rio de Janeiro. Os dados são do 
Numbeo, o banco de dados colaborativo e 
mundial. 

Best-seller brasileiro. “O homem mais 
inteligente da história” da nova trilogia de 
Augusto Cury, na Sextante, vendeu mais de 
300 mil exemplares e já figura na lista dos 10 
mais vendidos do país. O novo volume chega 
às lojas em novembro.

Caixa-preta. Durante a campanha para a 
prefeitura ano passado, o candidato Alexandre 
Kalil (PHS) prometeu que, se ganhasse as 
eleições, abriria a “caixa-preta” da BHTrans. 
Mas, até hoje, pelo que se consta ela continua 
fechada.

c A n A l   A B e r t o

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

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

tecnologiA X ser HumAno

A diFícil moBilidAde
urBAnA em BH

PrecisAmos urgente
da nOva rOdOviária

As inovações tecnológicas abrem 
portas ao empreendedorismo. E as 
mudanças agregam valor ao trabalho 
do gestor. Sistemas podem analisar 
grandes volumes de dados, robôs 
podem atender ligações, mas, só o ser 
humano pode ter uma visão sistêmica 
para tomar boas decisões. Como as 
novas tecnologias modificaram a car-
reira do administrador? As inovações 
atuais dão mais possibilidades para 
uma gestão melhor, seja por trazer 
mais informações ou na produção em 
si, ao proporcionar ganhos de qualidade 
e redução de despesas e tempo. Os 
requisitos do dirigente estão mudando, 
mas, o trabalho humano não vai ser 
substituído. A tecnologia facilita certos 
processos, há sistemas que fazem 
diversos tipos de análises. O trabalho 
ficou menos mecânico e exige uma 
inteligência humana que a máquina não 
consegue substituir.

BH está chegando aos 6 milhões 
de habitantes sem metrô ou vias 
expressas suficiente para melhor se 
deslocar na cidade! Já poderíamos 
ter pelo menos quatro vias cruzando 
e interligando municípios da região. O 
Move não resolveu nada. As linhas que 
passam no Centro se intercalam de 5 
em 5 minutos, mas em compensação 
você fica “mofando” nas estações 
troncais. O transporte público de Belo 
Horizonte segue caro e, cada dia, mais 
precário!

Quem sabe o prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) inicie os estudos para a 
construção da nova rodoviária de Belo 
Horizonte. Não existe local melhor 
do que no início da Via Expressa, no 
Gameleira. O lugar tem saída fácil para 
Brasília, Curvelo, Montes Claros e todo 
o Norte de Minas, além de Congonhas, 
Lafaiete, Barbacena, Juiz de Fora, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 
O tempo de viagem e de deslocamento, 
tanto para os ônibus quanto para os 
passageiros, seriam reduzidos, além de 
desafogar o trânsito da cidade.

esmeraldas recebe utis móveis 
e equipamentos hospitalares

mensagem de sávio souza cruz 
“Todos sabem a situação caótica em que o prefeito Marcio 

Belém recebeu a prefeitura. Entre os problemas, havia inadim-
plências de administrações passadas que levaram à inscrição 
do município no Cadastro Geral de Convenentes (Cagec) e no 
Sistema de Administração Financeira do Estado (Siafi). Tal situa-
ção impedia o município de receber qualquer bem ou recurso do 
Estado. Após a regularização realizada pela atual administração, 
foi possível liberar uma ambulância, duas UTI›s Móveis, a visita 
do caminhão itinerante de mamografia e, agora, uma lista enorme 
de equipamentos para equipar não só o Hospital 25 de Maio, 
mas também muitas das unidades de Saúde, conferindo mais 
qualidade no atendimento. Esse é o começo do nosso trabalho, 
espero que possa render muito mais”.

Um dos  assun tos 
mais controversos de 
Nova Lima diz respeito 
à população em situa-
ção ou trajetória de rua. 
Em uma iniciativa inédita 
para buscar, em conjun-
to com esses cidadãos, 
sensibilizar a sociedade 
sobre suas garantias e 
seus direitos, o governo 
municipal convida a todos 
para participar do Iº Se-
minário sobre População 
em Situação de Rua, que 
será realizado no dia 27 
de setembro, das 8h às 
18h, no Hall Nobre da 
prefeitura. 

As características e 
peculiaridades desse pú-
blico, bem como a neces-
sidade de fortalecimento 
dos vínculos familiares, 
serão discutidas. O ob-
jetivo é contribuir com a 
construção de uma rede 
articulada para efetiva-
ção e fortalecimento de 
políticas públicas. Por 
isso, o envolvimento dos 
diversos setores da so-
ciedade neste seminário 
é fundamental.

O prefeito de Esmeraldas Már-
cio Belém (PMDB) e o secretário da 
Saúde Daniel Martins agradecem 
ao secretário e deputado estadu-
al Sávio Souza Cruz a atenção 
aos pleitos formulados a ele em 
prol da melhoria do atendimento 
médico-hospitalar do município.

Por meio de doação direta do 
Estado de Minas Gerais, Esmeral-
das recebeu duas UTI’s móveis, 
uma ambulância e outros equipa-
mentos, como respirador, monitor 
cardíaco, raio-x móvel, suporte para 
soro, mesas auxiliares, etc. As UTIs 
móveis são equipadas de forma a 
oferecer uma excelente infraestrutu-
ra para o atendimento e transporte 
de pacientes graves e de alto risco.

A coordenadora de Enfer-
magem do Hospital 25 de Maio, 
Karoline Freitas, ressaltou que os 
equipamentos recebidos são de 
extrema importância. Segundo 
ela, houve melhora na qualidade 
da assistência oferecida pelo hos-
pital em casos que exigem maior 
complexidade. “Tem aumentado 
a demanda de atendimentos que 
exigem uma complexidade maior. 
Então, esses equipamentos aca-
bam acrescentando e melhorando 
o atendimento à população”, disse.

O secretário de Saúde Daniel 
Martins disse que: “Os equipamentos 
vão somar tanto dentro do hospital 
quanto na atenção básica. Nós va-
mos prestar um atendimento melhor 
nos casos de média complexidade e, 
às vezes, até naqueles casos mais 
complicados. Eu agradeço em nome 
de todo o povo de Esmeraldas”. 

com as ambulâncias, o atendimento será melhor para a população
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Nova lima trabalha reinserção
das pessoas em situação de rua

situação de rua 
São pessoas que se encontram em pobreza extrema, que têm os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e utilizam as ruas e 
espaços públicos como moradia ou local de sobrevivência, de forma 
temporária ou permanente, assim como as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou como moradia provisória. Informações: 
3541-4423 ou 3542-5905.

seminário será realizado no Hall nobre da prefeitura
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luiz goes, Pantera, Kid moreira e
Afonso Paulino em recente evento em BH

sob comando do presidente rogério marques noé,
o conselho regional de contabilidade de minas gerais
(crcmg) é uma das entidades mais representativas no estado
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Wanderley SalgadO de Paiva

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

loraynne Araujo

o seu consórcio multibrasileiro

A Academia do Minas I, em Belo 
Horizonte, acaba de passar por obras 
de revitalização e vai receber 30 novos 
equipamentos com tecnologia de ponta 
para sua sala de musculação. As mo-
dernas máquinas – 16 Cross-Trainers, 
seis bicicletas horizontais e oito verti-
cais – são da Life Fitness, líder mun-
dial em equipamentos de ginástica e 
parceira do Minas Tênis Clube.

Os equipamentos aeróbicos ad-
quiridos se destacam por seus moder-
nos painéis Discover SE3, o console 
cardio premium da Life Fitness que 
permite criar e acessar treinos perso-
nalizados e monitorar seu progresso 
via LFconnect, app que faz com que 
os dispositivos da Apple e Android 
interajam com os equipamentos. Ao 
conectá-los, há um ajuste automático 
de configurações para esses exercí-
cios customizados, como velocidade, 
inclinação e resistência, escolhidos 
em LFconnect.com.

O painel Discover SE3 também se 
destaca na área de entretenimento, já 
que os usuários podem assistir TV e 
exibir no painel seu conteúdo favorito 
a partir de aplicativos enquanto se 
exercitam, além de terem a possibili-
dade de escolher diferentes percursos 
durante sua atividade, com o Lifesca-
pe, e se exercitar com amigos ou ou-
tros praticantes em qualquer lugar do 
mundo em tempo real, via RunSocial.

“Estamos felizes em fortalecer 
nossa parceria com o Minas Tênis 
Clube, que já vem de alguns anos. 
Além de fornecer os mais modernos 
equipamentos cardiovasculares para 
reforçar o mix de máquinas da aca-
demia para os sócios, seremos uma 
das empresas patrocinadoras da 

Equipe de Basquete do Minas Tênis 
Clube pelos próximos 12 meses”, diz 
Giuliana Cogo, gerente de marketing 
da Life Fitness Brasil.

Detentora das marcas Hammer 
Strength, Cybex, Indoor Cycling 
Group (ICG), SCIFIT e Brunswick 
Billiards, a Life Fitness está sedia-
da em Chicago (EUA) e fabrica e 
distribui produtos para mais de 148 
países para musculação e exercício 
cardiovascular, reabilitação, mesas 
e acessórios de bilhar e mobiliário 
para jogos. “Nossa maior motivação 
é incentivar as pessoas a atingir seus 
objetivos ao realizar atividade física, 
sejam elas atletas profissionais e 
amadoras ou praticantes de ativida-
des físicas de todos os níveis. Por 
isso, nada melhor do que apoiar esse 
tradicional time de basquete e, assim, 
incentivar que as atuais e futuras ge-
rações se dediquem a essa e outras 
modalidades esportivas no Brasil”, 
afirma Pedro Goyn, diretor geral no 
Brasil da Life Fitness.

Ricardo Santiago, presidente 
do Minas Tênis Clube, reforçou a 
importância da parceria e destacou a 
possibilidade de novos projetos juntos 
com a Life Fitness. “São duas marcas 
que estão se associando com know 
how internacional, tanto o Minas 
quanto a Life Fitness. Hoje, a Life de-
senvolve os principais equipamentos 
de preparação física tanto para atletas 
profissionais como para pessoas 
comuns e com linhas inovadoras, e 
o Minas está procurando tudo que é 
inovador. Essa parceria não só traz 
a Life para dentro de nosso esporte, 
mas também como desenvolvedor de 
novos equipamentos”, conclui.

Fred couto defende construção
do estádio próprio para o galo

Dando continuidade as entrevistas com os candidatos à 
presidência dos clubes mineiros, o Edição do Brasil 
conversou com Fred Couto, empresário e engenheiro, 
que tentará ser o novo presidente do Atlético Mineiro.

Com o lema “queremos mais”, Couto defende que o atual 
elenco do Galo precisa de um técnico com mais experiência 
para gerenciar melhor as estrelas do clube. Além disso, ele 
acredita que, daqui a alguns anos, o Campeonato Brasileiro 
será igual às competições nacionais da Europa, com poucas 
equipes disputando o título. Por isso, em sua opinião, a cons-
trução do estádio seria um fator importante para colocar o Atlé-
tico entre esses times que irão concorrer para ser campeão.

Quais são suas principais 
propostas? 

Essa já é a segunda vez que sou 
candidato à presidência do Atlético. 
Em um primeiro momento, fui vice da 
chapa de Sérgio Bias Fortes e, agora, 
quero ser presidente com a intenção 
de somar.  Não podemos ficar endeu-
sando as conquistas passadas - elas 
foram ótimas, mas já é passado -, e 
desejamos mais títulos. O futebol vive 
de conquistas. 

com os resultados ruins do 
time, o senhor, por ser da 
oposição do atual presi-
dente, acha que tem mais 
possibilidade de ganhar? 

Não quero nem falar em resulta-
do ruim, porque isso me irrita! Meu 
pleito é porque quero fazer o melhor 
para o Atlético, agora se está satisfa-
tório ou não é consequência da atual 
situação. A candidatura à presidência 
não é devido aos resultados deste 
ano, afinal estou formando uma base 
ao longo de anos.   

o que o senhor pensa sobre 
o atual elenco? 

Eu tenho uma preocupação 
grande com isso, porque uma equipe 
precisa de uma estrela no elenco 
e o treinador deve ter pulso para 
comandá-la. É assim em uma empre-
sa: aqueles com pouca experiência 
precisam ir crescendo para trabalhar 

com os que tem mais bagagem. 
Como foi o caso de Ronaldinho com 
Bernard. O Bernard nasceu porque 
Ronaldinho tinha comando. Entretan-
to, quando os resultado não vem, é 
necessário ter um comandante para 
elevar a moral. No caso do Atlético, 
neste ano, os técnicos eram mais 
humildes do que as estrelas e isso 
me parece que não funciona. 

se o senhor fosse o presiden-
te, quem seria o técnico? 

Não posso falar isso, porque 
caso eu seja eleito, amanhã ele vai 
aumentar o preço (risos), mas gosto 
muito do trabalho do Levir Culpi. 

na sua opinião, o estádio 
próprio é um bom investi-
mento?

O futebol brasileiro está mudan-
do. Daqui a pouco, assim como na 
Europa, vamos ter apenas três ou 
quatro times brigando pelos títulos. 
E o estádio faz parte desse processo 
para tornar o Atlético uma dessas 
equipes.

Qual é sua análise sobre o 
sócio torcedor? 

Para tudo na vida é preciso 
dá para receber e, atualmente, 
estamos dando muito pouco. Há 
conversas com a Ecatur e Porto 
Seguro para ver o que podemos 
oferecer a mais. Comprar pela 
internet é muito pouco. 

o senhor pretende manter 
diálogo com as torcidas or-
ganizadas?     

Eu sou favorável às torcidas or-
ganizadas, porém não quer dizer que 
gosto das atrocidades que se vê por 
aí. Nesses casos, quem faz isso são 
bandidos e deveriam estar presos. 
Inclusive, já fui presidente de torcida 
uma organizada quando era mais 
novo - a Gargalo 13 -, nós viajamos 
para o Brasil todo e sempre foi um 
lugar gostoso de frequentar. Além 
disso, acredito que Atlético pode aju-
dar as torcidas organizadas dentro de 
um critério: se o time tiver condição, 
podemos contribuir; do contrário, não. 

Qual é sua avaliação sobre 
a gestão do Kalil e daniel 
nepomuceno? 

Como toda administração, tem-se 
pontos positivos e negativos. Na 
primeira gestão do Kalil, os resulta-
dos não vieram e havia atrasos no 
pagamento dos impostos do clube. 
Já o segundo mandato foi excepcional 

em termos de títulos e ele começou a 
estudar o Profut (Programa de Moder-
nização da Gestão e de Responsabi-
lidade Fiscal do Futebol Brasileiro). 

O Daniel, por ser mais jovem, 
tem resultados mais simples, mas 
que pode ser transformado em algo 
melhor. Porém, não avalio como um 
mal governo.  

A dívida do galo te preo-
cupa? 

Só sentando na cadeira do 
presidente para fazer uma avaliação 
completa sobre isso. Mas só se paga 
uma dívida investindo mais. Eu não 
tenho receio de dívida e para pagá-
-la, é necessário ampliar as receitas.  

caso ganhe, o que pretende 
manter e o quer mudar da 
atual gestão?

O que pretendo manter são 
contratações de alto nível, pois isso 
é fundamental para se ter um grande 
time. E mudaria o comando do time, 
quero uma pessoa de pulso.

Je
bE

di
to

ri
al

Minas Tênis Clube investe em
novos equipamentos Life Fitness

detalhe do painel Discover SE3 do Cross-Trainer Life Fitness
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ArBitrAgem FemininA e seus desAFios
O esporte mais amado e aclama-

do do mundo já passou por uma série 
de mudanças, desde regras do jogo, 
uniformes, nomes das equipes, entre 
outras. Uma questão que é discutida, 
mas não com tanta veemência, é o 
que diz respeito às mulheres como 
árbitras em competições masculinas. 
A alemã Bibiana Steinhaus de 38 
anos se tornou a primeira mulher a 
atuar como árbitra principal em uma 
competição de alto nível da Europa 
na partida entre Herta Berlim e Wer-
der Bremen. Uma grande conquista 
das mulheres no Velho Continente e 
no mundo. Embora a Europa seja o 
grande berço cultural do planeta e 
mostre um avanço social em geral 
maior que outras regiões, foi no Brasil 
que uma mulher atingiu o topo da car-
reira na arbitragem há muitos anos.

A paulista Silvia Regina de Olivei-
ra, ex-árbitra Fifa, chegou na primeira 
divisão do Campeonato Brasileiro em 
2003, estreando com um trio feminino 
na partida entre Guarani e São Paulo. 
Um dia histórico. Apitou importantes 
partidas e permaneceu neste nível 
até 2005, incluindo um clássico 
entre São Paulo e Corinthians com 
o estádio do Morumbi lotado. Um 
feito nunca mais alcançado por outra 
mulher no país. 

Aos poucos, elas se preparam 
para retomar o espaço. Desta vez, 
o objetivo é chegar para ficar. Com 
apoio da Comissão de Arbitragem da 
CBF, as mulheres estão trabalhando 
para voltar a apitar jogos importantes 
na elite do futebol brasileiro. O obje-
tivo das damas do apito é alcançar a 
Série A do Campeonato Nacional em 
2019 ou no máximo em 2020. 

Para que isso se torne uma rea-
lidade, o projeto de capacitação das 
mulheres ganhou novo impulso nos 
últimos anos. Ao contrário do que se via 
somente com os homens, as árbitras 
passaram a ser submetidas, periodi-
camente, a treinamentos técnico, físico 

e mental para estarem em condições 
reais de concorrerem aos jogos de 
categoria masculina. Atualmente, o qua-
dro feminino da CBF ainda é pequeno, 
sendo 14 árbitras e 49 assistentes, mas 
a expectativa é de crescimento. 

Embora existam treinos especí-
ficos para as mulheres, na maioria 
das vezes, os cursos são ministrados 
conjuntamente ao gênero masculino. 
Neste caso, as exigências de ordem 
física são iguais para homens e mu-
lheres. O objetivo é fazer com que as 
meninas do apito atinjam os índices 
físicos e técnicos dos homens. Em 
alguns campeonatos estaduais, as 

mulheres já exercem a função de ár-
bitra central. A árbitra Déborah Cecília 
Correia apitou nove jogos só este ano 
em Pernambuco, entre eles dois clás-
sicos (Sport x Santa Cruz e Náutico x 
Santa Cruz), sendo muito elogiada.  

Se por um lado já demos um pas-
so importante com a presença das mu-
lheres na função de bandeirinha nas 
competições estaduais e nacionais, ter 
uma mulher no apito ainda é sinônimo 
de tabu e preconceito. Dentro das 
quatro linhas, o futebol ainda é visto 
como um ambiente genuinamente 
masculino. As tradições machistas, 
que sempre limitaram a participação 
das mulheres nos diferentes esportes, 
não conseguiram impedir suas ações, 
uma vez que as normas e precon-
ceitos foram sendo derrubados por 
inúmeras delas ao longo dos anos. 
A evolução é silenciosa, no qual o 
esporte moderno, aos poucos, vem 
abrindo espaço para as mulheres em 
todos os níveis, sejam como atletas 
e como integrantes das equipes de 
arbitragem no futebol mundial.

Infelizmente, não é somente 
no futebol que isso acontece. Em 
qualquer outra carreira, o precon-
ceito é uma arma usada para evitar 
que uma mulher seja considerada 
competente para ocupar um cargo, 
como ser chefe de uma empresa. 
É uma constatação polêmica? Sim. 
Porém, é a mais pura realidade. O 
que uma mulher não pode fazer é 
se amedrontar com isso. Ela deve 
seguir seus sonhos e se ser árbitra do 
futebol masculino é um deles, pode 
ser possível conquistá-lo. 

Em verdade, a participação 
feminina no meio futebolístico ainda 
não obteve uma perenidade precisa 
e verdadeira, porém é latente que nós 
estamos vivendo em uma época que, 
cada vez mais, mulheres conquistam 
cargos ou posições originalmente 
masculinas, sem com isso diminuir 
sua feminilidade.

A alemã Bibiana steinhaus de 38 anos se
tornou a primeira mulher a atuar como árbitra

principal em uma competição na europa
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