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metAde dos brAsileiros não PAgAm 
FinAnciAmento ou emPréstimo em diA

As pessoas estão com 
dificuldade em qui-
tar empréstimos e 
financiamentos. É 

o que aponta uma pesquisa 
realizada pelo SPC Brasil e 
CNDL. Segundo dados do 
levantamento, 50% dos brasi-
leiros não conseguiram pagar 
as dívidas em agosto. De acor-
do com a economista-chefe, 
Marcela Kawauti, a inadim-
plência atinge 40% da popula-
ção adulta. “Isso mostra que, 
mesmo estando em uma fase 
da economia com variáveis 
positivas, essa melhora ainda 
não atinge o consumidor”. 
economiA – PáginA 5
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A revelação de que o deputado estadual Bonifácio Mourão 
(PSDB) irá apoiar o pré-candidato Dinis Pinheiro (PP) nas elei-
ções para governador em 2018 foi uma surpresa para o meio 
político. Com essa atitude, o parlamentar, um dos um dos mais 
influentes dentro do seu partido, sinaliza que os tucanos não 
devem ter um nome para concorrer ao cargo, apesar de fortes 
rumores afirmarem que o senador Antonio Anastasia poderia 
entrar na disputa. PolíticA – PáginA 3

dinis Pinheiro terá
apoio tucano? 

dinis é um dos pré-candidatos a
governador de minas em 2018
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Pacientes com câncer de mama 
podem solicitar auxílio do inss

Toda mulher portadora de câncer de mama tem 
direito de requerer os benefícios da Previdência Social, 
inclusive aposentadoria por invalidez, caso a sua do-
ença deixe consequências que a impeça de trabalhar. 
gerAl – PáginA 9

Sucessão movimenta 
bastidores na Fiemg

O empresário Alberto Salum, candidato à presidência 
da Fiemg, criticou a forma como o seu oponente está 
conduzindo a disputa. “Infelizmente, o que meu adver-
sário tem feito é, principalmente, falar mal da entidade, 
como se tudo estivesse errado. Hoje, no país, é muito 
fácil criticar, mas não se faz transformações destruindo 
o que existe”. oPinião – PáginA 2

Um jogo milenar que 
pode ser praticado por 
pessoas de todas as ida-
des e tem como principal 
objetivo derrubar, com 
uma bola pesada, vários 
pinos colocados no fundo 
de uma pista: esse é o bo-
liche. esPorte –  PáginA 12

grávidas devem ter cuidado 
com diabetes gestacional

A grávida deve controlar o seu peso e manter alimen-
tação saudável para evitar problemas como a diabetes 
gestacional. Afinal, a patologia acomete cerca de 4% 
das gestantes em todo país. sAúde – PáginA 7

Preparativos para Carnaval 
de Ouro Preto já começaram

A Prefeitura de Ouro Preto já articula as últimas 
providências para a realização do Carnaval de 2018. 
Segundo os organizadores, a festa momesca deverá 
reunir mais de 20 mil foliões de várias regiões do país.  
cidAdes – PáginA 10

bolicHe conQuistA AdePtos
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não queremos migalhas 
           
O período é de reflexão para os mineiros. Nesta reta final de 2017, 

perdemos as quatro principais usinas da Cemig, assunto destacado pela 
imprensa internacional. Contudo, para além desse prejuízo patrimonial, 
assistimos a degradação de nossas forças políticas cuja lista é encabe-
çada pelo senador Aécio Neves (PSDB), envolvido em denúncia de cor-
rupção e, por essa razão, teve suas atividades parlamentares suspensas. 

Infelizmente, resta aos nossos coestaduanos o desconforto de con-
viver com essas melancólicas situações. Se estamos perdendo nossos 
bens físicos, já não podemos contar com o nosso prestígio político 
de outrora. É inconcebível que Minas Gerais, berço dos movimentos 
libertários e democráticos, se torne refém de uma República cada vez 
mais concentradora e, de certa forma, usurpadora de nossas mais caras 
conquistas.  

A rigor, a economia de nosso Estado está se esvaindo ano a ano. O 
crescimento de nosso parque industrial não tem se protagonizado, pelo 
contrário. A transferência sorrateira da direção da Fiat Automóveis para 
São Paulo, a nomeação de um paulistano para dirigir a Vale (que é uma 
indutora de crescimento de origem mineira), a derrocada da Usiminas 
e, por fim, a paralisação das atividades da Samarco Mineração. É um 
quadro sem retoque, preto e branco de nossa falta de importância - para 
não dizer de desprestígio nacional. 

Além disso, codificamos avarias em outros segmentos que também 
migraram para a capital paulista. Estamos fazendo alusão a um item que 
merece atenção: as agências de publicidade. Elas são preponderantes 
na geração de empregos e dinheiro para o Estado, que estão aos poucos 
sendo encaminhados para São Paulo ao invés de permanecer em Belo 
Horizonte. Para um gráfico ilustrativo: já perdemos as verbas de empresas 
como Fiat, Ricardo Eletro, Localiza e muitas outras. 

Embora algumas das atuais lideranças possam discordar, na realida-
de, estamos estagnados política e economicamente. Carece o surgimento 
de uma insofismável liderança com força para bradar pela nossa acui-
dade. É de direito pleitear nossa presença no cume das pretensões de 
crescimento e de desenvolvimento igualitariamente aos demais certames 
brasileiros. Exigimos respeito proporcional a um Estado síntese de Brasil, 
com quase 21 milhões de habitantes, residentes em 853 municípios.

Com todo respeito aos demais Estados de nossa República, Minas 
não merece se submeter a essa falta de desapreço. Para constatar o 
que foi dito aqui, basta visitar o nosso passado para perceber um Estado 
contemporâneo, de fronteiras abertas a investidores, líder no agronegócio, 
destaque nas exportações e acolhedor a projetos modernos, sobretudo, 
no que diz respeito à inovação tecnológica.

A vigília precisa ser permanente, uma vez que Aécio já não pode 
mais nos guiar nesse contexto nacional para permanecermos na posição 
de vanguarda. Mas uma coisa é fato: Minas não suporta mais viver de 
migalhas.

sAlum PreVê Prestígio nAcionAl PArA A Fiemg

sua gestão seria a continuidade do 
trabalho de olavo machado?

Sou representante de um grupo 
que inclui o presidente Olavo Machado. 
Nesta escolha quero deixar claro que 
o presidente não pediu nada além de 
implementar o meu próprio estilo de 
gestão. A Fiemg está preparada para 
dar um salto em benefício da indústria 
mineira e nesta direção estarão todos 
os nossos esforços. 

 
o que mudaria na Fiemg, se o se-
nhor fosse eleito presidente?

A gestão terá como foco a otimiza-
ção dos recursos para beneficiar ao má-
ximo a indústria mineira. Vamos mudar 
onde for necessário, sem hesitação, de 
maneira firme, como é meu estilo. Mas 
essa firmeza é sem prejuízo de uma 
gestão democrática, capaz de ouvir a 
todos. Um presidente não entende de 

todos os assuntos, mas deve ter a sen-
sibilidade necessária para se informar 
e tomar as decisões no rumo correto, 
sempre no interesse maior da indústria. 

 
o fato de haver uma disputa acirra-
da na eleição da Fiemg é novidade. 

A campanha já dá sinais claros a 
esse respeito. Infelizmente, o que meu 
adversário tem feito é, principalmente, 
falar mal da Fiemg, como se tudo es-
tivesse errado. Hoje, no país é muito 
fácil falar mal, em mudança, mas não 
se faz transformações destruindo o que 
existe. Há muita coisa boa na Fiemg que 
precisa ser valorizada e estimulada. A 
crítica pela crítica leva à cisão, ao nós 
contra eles e eu não vou agir assim. 
Minha gestão será de união, de soma 
de esforços, de valorização do que 
há de bom e de mudança no que for 
necessário. Minha gestão será para 
todos, de todos os portes, de todas as 

regiões e setores. Vou unir a Fiemg, 
os sindicatos e a indústria mineira. O 
ganho será de todos.

 
o senhor usa como slogan o binô-
mio “Fiemg forte e participativa”. 
o que significa esse slogan?

Fiemg forte é para fora, para que a 
instituição tenha voz ativa e força para 
avançar, para levar a indústria mineira 
além das Gerais. E Fiemg participativa 
vai exercitar a capacidade de ouvir a 
todos, de entender as demandas de 
cada setor e região, de receber os 
presidentes e os industriais, de colocar 
a estrutura da Fiemg em benefício 
de todos, próxima da indústria e dos 
sindicatos.

 
suas propostas são melhores do 
que as do seu adversário?

Para começar, eu tenho propostas 
claras. Nunca vi nenhuma proposta 
objetiva do meu adversário, só críticas. 
Divulguei um documento escrito com 
a base de uma plataforma de gestão. 
Lá estão os pontos fundamentais de 
uma gestão moderna. É um documento 
aberto, sujeito a mudanças que serão 
construídas junto com os sindicatos. É 
um plataforma, uma base em evolução 
permanente. 

Nesse documento estão os pontos 
fundamentais: relação com sindicatos, 
com a indústria, com poder público, 
com a sociedade, a educação, a quali-
ficação, a defesa do Sistema S. Enfim, 
minha plataforma está no papel, para 
ser avaliada, discutida e criticada. É 
preto no branco. Minha campanha tem 
bases concretas, não é apenas um 
discurso vazio da crítica pela crítica.

 
como planeja o papel da Fiemg no 
cenário nacional?

A indústria mineira é importante de-
mais para ficar a reboque seja de quem 
for. Vou ser claro: não temos que pedir 
benção à Fiesp ou a quem quer que 
seja. Não vou admitir que interesses 
políticos de outros Estados interfiram 
na Fiemg. Repito: Vamos atuar em 
benefício da indústria mineira em Minas 
e além das Gerais. Vamos garantir que 
a indústria mineira seja valorizada e 
respeitada em todo o país. Minas não 
pode depender de ninguém. 

 
como o senhor vê a relação de uma 
instituição como a Fiemg com os 
governos?

É a mesma lógica. A Fiemg não 
pode ser subserviente a governos. Tem 
que dialogar, sentar na mesa, propor. 
Mas também tem que criticar, falar alto, 
reagir no interesse da indústria mineira 
e da sociedade. A Fiemg não pode ser 
servil nem panfletária. Tem que buscar e 
propor soluções, tem que alertar os go-

vernos e exigir que as ações sejam coe-
rentes com o interesse da coletividade e 
da indústria. De novo, não vamos fazer 
crítica só por criticar, para jogar para a 
torcida. Vamos estabelecer uma relação 
madura, produtiva e independente com 
os governos em todos os níveis.

 
o senhor é do setor de construção 
pesada, um campo que trabalha 
principalmente em obras públicas. 
isso pode comprometer a indepen-
dência da Fiemg?

É exatamente o contrário. A cons-
trução pesada é um setor de muita 
importância e justamente por isso tem 
voz, espaço e representação. Além 
disso, é um setor forte em geração de 
empregos e em aquisição de insumos 
e equipamentos.  Portanto, é um cam-
po que absorve muita mão de obra e 
gera muito em impostos ao adquirir 
os insumos necessários ao trabalho. A 
construção pesada é um segmento fun-
damental para a economia e isso dá a 
ele a autonomia necessária em relação 
a qualquer instância de governo.

 
Que influência sua origem na 
construção pesada terá em sua 
eventual gestão?

O primeiro ponto é quanto a pensar 
grande.  E isso vale para as grandes 
obras de estrutura, mas também para 
os demais setores. Todos podem e de-
vem pleitear crescimento, valorização, 

importância. Outro ponto é a gestão. Es-
tou preparado para administrar, avaliar 
cenários e conjuntura. Tenho experiên-
cia, adquirida no Sicepot, na iniciativa 
privada e também como vice-presidente 
da Fiemg e presidente da Comissão de 
Meio Ambiente da Fiemg. Então, estou 
preparado para identificar e entender 
as demandas e necessidades de todos 
os setores, das empresas de todos os 
portes e de todas as regiões de Minas. 
Um exemplo: venho da construção 
pesada e fui presidente da Comissão 
de Meio Ambiente. Sei da importância 
da sustentabilidade para compatibilizar 
a produção com o meio ambiente e a 
preservação para o futuro das próximas 
gerações.

 
e quanto ao atual momento da 
indústria mineira?

É hora de dar um salto de qualidade. 
Temos de impulsionar o acesso das 
empresas à indústria 4.0, a essa quarta 
revolução industrial. A Fiemg já tem uma 
base importante, como o Fiemg Lab e 
as iniciativas no rumo da qualificação 
e da educação. Vamos ter foco nesse 
salto, nessa passagem de indústrias 1.0 
ou 2.0 para a 4.0. Todos os programas 
da Fiemg – e são muitos – voltados à 
modernização, à qualificação e à com-
petitividade devem ser valorizados e 
aperfeiçoados, sempre com o objetivo 
de avanços para a indústria mineira. 
Repito: avanços em todos os setores, 
nas indústrias de todos os portes e em 
todas as regiões do Estado.

Ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado 
de Minas Gerais (Sicepot-MG), atual vice-presidente Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o empresário Alberto 
Salum concedeu entrevista exclusiva ao Edição do Brasil sobre os 

rumos da instituição.

se eleito, presidente implementará seu próprio estilo
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modelo confessional pode criar
novos intolerantes religiosos

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
entendeu que os alunos de escolas 
públicas podem ter um ensino religioso 
ligado a uma confissão específica – uma 
decisão que representa um retrocesso e 
um atentado ao caráter laico do Estado, 
proclamado em todas as Constituições 
republicanas. Essa laicidade significa 
que o regime deve permanecer neutro 
frente às igrejas e aos cultos religiosos, 
de modo a garantir a ampla liberdade de 
credo de seus cidadãos. Estabelecer que 
uma confissão possa fazer proselitismo 
abrirá as portas para a intolerância 
que discrimina pessoas e professa 
outros credos ou confissões.

Pela tese vencedora no STF, as 
escolas devem adotar o modelo 
confessional, ou seja, a instituição 
escolherá uma religião específica 
e deverá seguir sua perspectiva, 
princípios e valores. Os profes-
sores de ensino religioso serão 
representantes dessa confissão 
com liberdade para influenciar os 
alunos. É verdade que as aulas 
serão facultativas. Mas, esse mode-
lo trará problemas. Imaginemos 
que uma escola resolva adotar 
o ensino religioso de uma 
denominação neopentecostal, 
por exemplo. O que acontecerá 
com alunos católicos ou mesmo 
de outras denominações evangé-

licas? Na certa serão discriminados ou 
sofrerão bullying por parte dos colegas. O 
mesmo acontecerá se o catolicismo for 
à religião a ser ensinada. Pelo bem da 
democracia, ensino e fé não devem se 
misturar.

Durante as quatro sessões plenárias 
do STF, venceu a tese de que o ensino 
religioso não fere a laicidade do Estado e 
de que não se pode atuar contra as religi-

ões na esfera pública. Mas é justamente 
ela que garante a liberdade de escolha de 
cada cidadão. As escolas públicas falam 
para todos e não apenas para os filhos 
de católicos, espíritas ou protestantes. 
Seria impossível ao governo contratar 
professores de cada uma das 140 religiões 
catalogadas no Brasil. E o que dizer sobre 
os que não professam nenhuma religião? 

Já que se quer falar de religião para 
os jovens, o ideal seria praticar o plura-

lismo religioso, mostrando a história, 
doutrinas, práticas e dimensões 

sociais e éticas das diferentes 
crenças do país, assim como as 
do ateísmo e do agnosticismo. 
Assim, seria desenvolvido nos 
jovens o respeito e a tolerância 
por todos os tipos de religião, 

não discriminando ou excluindo 
nenhuma delas.

A fé é individual; é um processo 
de escolha, não de imposição. Não 
cabe a ninguém querer nos dizer 
no quê deveremos crer ou não 
crer. Vamos dar a nossos jovens 

conhecimento amplo e ajudá-los a 
debater livremente ideias e crenças. 
Dessa forma, estaremos promoven-
do algo comum a várias confissões 
religiosas – a ética e o respeito ao 

ser humano –, bem como a tolerância, 
valor maior de qualquer país que preze a 

democracia e os direitos humanos.

o impontente prédio da instituição fica em uma
das principais vias de bH: Avenida do contorno

http://www.vitaebrasil.com.br/
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da redação

denúncia pesada
Ainda circula nas redes sociais uma denúncia do médico, 

ex-secretário de Estado de Saúde e atual deputado, Antônio 
Jorge (PPS). Ele esteve no Hospital João XXIII e saiu estarre-
cido. “É lastimável o que constatei. Falta tudo: fraldas, espaço 
nos ambulatórios, medicamentos, macas, entre outros itens. 
Além disso, há salários atrasados e desmotivação profissional. 
Apesar de todo o tipo de dificuldade, o pronto-socorro continua 
sendo referência no atendimento de urgência e emergência”.

dívida do cruzeiro 
A diretoria que assumirá o comando do Cruzeiro herdará, 

segundo cálculos de alguns conselheiros, uma dívida de R$ 
600 milhões. Ou seja, algo completamente impagável visto que 
o clube possui compromissos mensais. Uma loucura!

Problemas do galo
Ainda na tangente do mundo do futebol, na avaliação de 

atleticanos convictos, a construção de um estádio próprio provoca 
momentos de euforia, mas depois trará a fria realidade. Para al-
guns ex-dirigentes, o novo espaço - que será inaugurado em 2020 
- vai estar penhorado após 5 anos da abertura, como acontece 
com a maior parte do patrimônio do clube. Até quando, gente? 

salários atrasados 
Recentemente, os conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais (TCE-MG) decidiram fazer auditoria 
para saber da real situação financeira do governo mineiro. Eles 
estão com medo de que os atrasos no repasse dos valores para 
o TCE-MG possam, em determinado momento, comprometer 
o pagamento em dia de seus funcionários. Aliás, essa é uma 
preocupação também do presidente da Assembleia, do Tribunal 
de Justiça e do Ministério Público Estadual. “Só resta torcer 
para melhorar o nível de arrecadação de impostos”, comenta 
uma autoridade do poder executivo.

redes sociais falharam?
Na falta de prestígio perante a imprensa nacional, pessoas 

envolvidas na briga para evitar a venda das usinas da Cemig 
apostaram na comunicação por meio das redes sociais. Ou 
seja, pelo menos neste episódio, o uso excessivo da internet 
não alcançou o efeito esperado.

Petista otimista 
Mesmo reconhecendo as dificuldades pela qual passa o 

governo mineiro, o deputado do PT, André quintão, não es-
conde a sua euforia e garante: “No próximo ano, o governador 
Fernando pimentel (PT) terá o que mostrar. Ao contrário de 
alguns Estados onde os administradores estão praticamente 
ficando sem condições de tocar a máquina pública”. Por isso, 
quintão aposta em uma vitória petista nas urnas em 2018. 

intralot, uma indagação
No governo Aécio Neves (PSDB) e por inspiração do 

tucano foi lançado no Estado, em parceria com a Loteria Mi-
neira, os jogos de loterias: a Intralot. O projeto era ambicioso 
e pretendia conquistar grande parte do mercado em Minas. 
Acontece que a cada ano, os jogos ofertados ficam cada vez 
menos atraente diante da quantidade de produtos oferecidos 
pelas loterias da Caixa Econômica Federal. 

campanhas caras
Embora nos bastidores se diga o contrário, a campanha 

de um deputado federal por Minas deverá oscilar em R$ 10 
milhões nas próximas eleições. Quem se habilita?

de volta à Assembléia 
Comenta-se, nos bastidores da Assembleia Legislativa, que 

o atual secretário de Estado da Saúde, o parlamentar Sávio 
Souza Cruz (PMDB), não tem a pretensão de passar a virada 
do ano no cargo. Aliás, ele já pretendia voltar ao legislativo no 
início deste ano, mas foi convencido pelo presidente da Casa, 
Adalclever Lopes (PMDB), a pedido de pimentel (PT), a 
continuar um pouco mais no posto. 

eleição no galo
Sem bons resultados em competições importantes, como 

Libertadores, Copa do Brasil, Primeira Liga e Brasileirão, agora, 
o Atlético espera melhorar as suas atuações nesta reta final, 
para facilitar a possível eleição do substituto do atual presidente 
Daniel Nepomuceno. Caso contrário, a oposição vai crescer. 
Apostam alguns palpiteiros de plantão.

Kalil e a imprensa 
Embora esteja no comando da Prefeitura de BH há quase um 

ano, Alexandre Kalil (PHS) continua nutrindo aproximação com 
a imprensa esportiva. Já a crônica política, também influente na 
cidade, ainda engatinha nesse assunto. Coisas da política mineira.

dinis e os tucanos
As recentes declarações do deputado Bonifácio Mourão 

(PSDB), que pretende apoiar o nome de Dinis pinheiro (PP) 
para o governo de Minas, rendeu muitas conversas, pois tuca-
nos parecem estar divididos. Existem, inclusive, aqueles que 
apostam em uma possível candidatura do senador Antonio 
Anastasia (PSDB), embora ele próprio tenha repetido inúmeras 
vezes que não tem interesse. 

O governador Fernando Pi-
mentel (PT) esteve em Fortaleza 
para conhecer o modelo de edu-
cação do governo do Ceará, que 
vem conseguindo bons resultados 
com as escolas de tempo integral. 
Acompanhado dos secretários 
de Estado da Educação, Macaé 
Evaristo, e de Governo, Odair 
Cunha, além do deputado estadual 
Rogério Correia, Pimentel foi re-
cebido pelo governador cearense, 
Camilo Santana (PT), pela vice-
-governadora Izolda Cela (PDT) 
e pelo secretário da Educação, 
Idilvan Alencar.

As escolas de ensino médio do 
Ceará trabalham com uma jornada 
de 9h, garantindo três refeições 
diárias. O currículo é composto 
por 30h semanais de disciplinas 
da base comum a todos, e 15h na 

parte flexível, sendo que 10h são 
escolhidas pelos alunos. A oferta 
de uma EEEP abrange o ensino 
médio integrado à educação pro-
fissional, com duração de 3 anos, 
com funcionamento diário, das 7h 
às 17h. Dessa forma, os alunos 
aprendem uma profissão ao mes-
mo tempo em que fazem os três 
últimos anos da educação básica. 
São 53 opções de cursos.

No encontro, Santana apresen-
tou o leque de programas voltados 
para o campo educacional do 
Estado, incluindo os resultados 
do ingresso de alunos da rede 
pública no ensino superior, além 
do Programa Bolsa Universitário 
(AvanCE). Também expôs os 
equipamentos que o prédio dispõe.

“Temos procurado repartir essa 
experiência do Ceará com os ou-

tros Estados do Brasil, e sempre 
levamos essa discussão aos fóruns 
de governadores, mostrando que 
é possível investir na educação e 
garantir o futuro dos nossos jovens. 
Temos experiências importantes 
para compartilhar com Minas”, 
afirmou.

Pimentel agradeceu a recepti-
vidade e confirmou a importância 
de trocar conhecimentos, princi-
palmente no que que se refere à 
política de educação. “O Ceará é 
um exemplo para o país de como 
é possível investir em educação e 
apresentar resultados satisfatórios. 
Vamos levar para Minas tudo o que 
for possível”, destacou.

A experiência do Ceará pode 
ser importante para Minas, que 
vem trabalhando na reestrutura-
ção do Programa de Educação 

Integral e Integrada. O programa 
está sendo reestruturado sob a 
ótica de promover uma educação 
mais popular, democrática e cida-
dã, considerando a comunidade 
ao redor. O aluno é colocado no 
centro do processo de aprendi-
zagem.

Em todo o Estado, 2.076 esco-
las estaduais desenvolvem ações 
da Educação Integral, atendendo 
141.260 estudantes. Em 2015, 
foram atendidos cerca de 130 
mil alunos na Educação Integral. 
Estas ações atingem os ensinos 
fundamental e médio. Até 2018, a 
previsão é aproximar-se da meta 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que estipula que 25% das 
matrículas da rede pública devem 
ser feitas em turmas de educação 
integral.

montessori em bH

A Escola Infantil Montessori, que chega a 
Belo Horizonte, já está com inscrições 
abertas para fevereiro de 2018. A insti-
tuição promete revolucionar a educação 

para crianças na capital mineira. Com altos inves-
timentos direcionados ao êxito educacional, em 
busca do autodesenvolvimento infantil, a escola 
propõe o método criado pela médica e educadora 
italiana Maria Montessori, bastante difundido por 
todos os países da Europa e EUA. A técnica, inclu-
sive, já é utilizada também no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Curitiba, Brasília dentre outras cidades. BH 
não podia continuar de fora, e sem oferecer esse 
sistema avançado de ensino, focado no auto estí-
mulo, realização e autodesenvolvimento.

deputado tucano pode apoiar 
dinis Pinheiro na eleição de 2018

A pré-candidatura de Dinis Pi-
nheiro (PP) ao Governo de Minas 
segue ganhando força. No início 
do mês de outubro, o deputado 
estadual Bonifácio Mourão (PSDB) 
foi mais uma liderança política a 
anunciar seu apoio a Dinis, durante 
entrevista concedida a uma repór-
ter da TV Assembleia. 

Enquanto espera o momento 
próprio para discutir o calen-
dário eleitoral de 2018, Dinis, 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG), tem cumpri-
do intensa agenda pelo inte-
rior para debater problemas e 
propostas para o Estado. Em 
parale lo,  vem conquistando 
apoio polít ico de prefeitos e 
lideranças.

“Estamos trabalhando pela 
candidatura de Dinis Pinheiro 
para futuro governador de Minas. 
Por todas as qualificações que 
tem. Inclusive, foi um melhores 
presidentes da história da ALMG, 
levando os projetos dessa Casa 
para o interior, de forma muito 
inteligente e competente”, afirmou 
o deputado em entrevista.  

A declaração de Mourão tem 
grande relevância, já que o depu-
tado é uma das vozes mais respei-
tadas dentro do PSDB mineiro. O 
tucano cumpre seu sexto mandato 
como parlamentar estadual, e foi 
também, por vezes, prefeito de 
Governador Valadares. Além disso, 
coube a ele a relatoria da Consti-
tuinte Mineira, em 1989.

Pré-candidatura
Dinis tem percorrido todas as 

regiões do Estado, reunindo-se 
com prefeitos, vereadores e lide-
ranças. Nesses encontros, debate 
problemas da atual gestão, como 
a dívida bilionária do Governo de 
Minas na área da saúde, que ultra-
passa os R$ 5 bilhões.

“A saúde está em situação 
caótica. Enquanto isso, os mu-
nicípios não recebem os repas-
ses que lhes são devidos, por 
omissão do governo estadual. A 

saúde é prioridade na vida das 
pessoas. Deve ser também para 
o Governo de Minas”, afirmou ele 
em encontro recente. 

Dinis vem sendo cobiçado por 
vários partidos para concorrer ao 
Palácio da Liberdade. Filiado ao 
PP, foi convidado para se filiar ao 
DEM e PTB por lideranças nacio-
nais de ambas as siglas. 

novidade 
Ainda com relação à sucessão 

mineira, consta dos bastidores 
que o empresário Vittorio Medioli 
(PHS), prefeito de Betim, estaria 
incentivando o seu afilhado políti-
co, o prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PHS), a sair mais 
para o jogo político, expondo-se 
perante o público para ser uma 
alternativa à disputa da suces-
são do governador Fernando 
Pimentel (PT),  caso o chefe do 
executivo mineiro não possa plei-
tear a reeleição. Em Brasília, o 
nome do prefeito de BH, tem sido 
lembrado para ser candidato a 
vice-presidente do senador Álvaro 
Dias (PV), o mesmo projeto corte-
jado pelo deputado Jair Bolsonaro 
(PSC) e pelo prefeito de São 
Paulo, João Doria (PSDB), todos 
pré-candidatos à Presidência da 
República.

bonifácio mourão é simpático à candidatura de dinis
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Fernando Pimentel conhece 
modelo educacional do Ceará

“o ceará é um exemplo para o país de como é possível investir em educação”
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novos guardas e mais infraestrutura 
para a segurança de contagem

Contagem terá reforço na segurança públi-
ca. Mais 70 guardas civis, aprovados no último 
concurso, foram nomeados. A convocação de 
novos agentes faz parte de um amplo projeto 
de reestruturação e reaparelhamento da Guarda 
Civil de Contagem que a prefeitura pretende 
implantar nos próximos anos.

A nomeação visa fortalecer a corporação 
para que esta atue com excelência em parceria 
com a Polícia Militar e demais forças de segu-
rança, na busca pela redução da violência e 
proteção da população e do patrimônio público 
de Contagem.

Para parabenizá-los, o prefeito Alex de 
Freitas (PSDB) fez questão de recebê-los no 
auditório da prefeitura. “Eu recomendo que 
vocês se inspirem na própria corporação que 
passarão a pertencer, pois a Guarda Civil de 
Contagem é motivo de orgulho e referência 
para o país. Não foi possível nomeá-los antes, 
mas em tempo, resgatamos o compromisso 
assumido e, hoje, estamos muito felizes em dar 
a notícia a vocês”, disse. 

Conforme edital 02/2015, o concurso foi 
feito para o preenchimento de apenas 20 vagas. 
Contudo, após estudo de viabilidade financeira, 
foi possível convocar mais que o triplo do pre-
visto anteriormente. De acordo com secretário 
municipal de Defesa Social, Décio Camargos, a 
decisão de ampliar o número é coerente com o 
tamanho e a necessidade do município. 

“O povo de Contagem clama por segurança, 
e o prefeito tem noção clara da importância da 
corporação e da capacidade que ela tem de 
proporcionar ao contagense uma cidade melhor 
e mais tranquila”, ressaltou o secretário. 

Importante defensor da causa, o deputado 
federal Laudívio Carvalho (SD) também esteve 
presente ao encontro e, assim como o prefeito, 
fez questão de deixar uma mensagem: “Sonho foi 
feito para ser realizado, porém, se a gente sonhar 
e continuar a dormir, será sempre um sonho. A 
gente precisa sonhar, mas acordar e ir à luta. Não 
pode ser diferente. Hoje é um dia especial na vida 
de cada um de vocês. Tenho certeza que vocês 
irão dar muito orgulho à corporação”. 

Os novos guardas civis terão até 30 dias 
para tomar posse, conforme determina a lei. 
Em seguida, eles passarão por um curso de 
formação com duração de 6 a 7 meses. Para 
o aspirante, Álvaro Patrício, 25, a nomeação 
veio em boa hora. “Estávamos há mais de um 
ano esperando por essa notícia. Foi maravi-
lhoso, nós sabemos que não é somente um 
serviço e nem um cargo, é a oportunidade 
que teremos de ajudar e proteger o cidadão”, 
destacou. 

Os nomeados também foram cumpri-
mentados pelos representantes do legislativo 
municipal, vereadores Daniel Carvalho (PV) e 
Glória da Aposentadoria (PRB), pelo secretário-
-adjunto de Defesa Social, Irani Alvear Saraiva 
e o comandante da Guarda Civil de Contagem, 
Levi Sampaio. 

mais ações 
O prefeito anunciou que pretende imple-

mentar um plano de carreira específico para 
a Guarda Civil com o intuito de consolidar sua 
autonomia e evitar que seja alvo de manobras 
e perseguições políticas. “Se for preciso vamos 
sacrificar o orçamento porque cada centavo 
investido em segurança é uma vida que se 
ganha. Representa a tranquilidade do cidadão 
contagense e significa que estamos aplicando 
bem o recurso público”.

deputado federal laudívio carvalho e o prefeito 
Alex de Freitas estiveram presentes no evento
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
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da redação

Perrella atrapalhou 
O candidato de oposição na chapa para a eleição do Cru-

zeiro, Sérgio Rodrigues perdeu por 36 votos. Segundo os 
estrategistas, o principal fator para a derrota foi ter aceitado o 
apoio formal do senador Zezé perrella (PMDB), que responde 
há vários processos na justiça. Ou seja, foi um “abraço de 
tamanduá”.  

mudança dos tucanos
Em recente propaganda na TV, o PSDB, pela primeira vez, 

levou ao ar um programa sem a presença de políticos influentes 
e usaram atores ou personagens negros. Isso aconteceu devido 
ao fato de, ao longo dos anos, os tucanos serem taxados de 
elitistas. A mudança, no entanto, foi radical. Resta saber qual 
vai ser o impacto da nova estratégia. O povão irá respeitar mais 
o partido? Uma indagação que só as urnas de 2018 poderão 
responder, claro.

bolsonaro, falastrão
“Jair Bolsonaro (PSC) é um espertalhão e falastrão. Ele 

se diz um militar de proa, mas, na sua carreira, chegou ao 
posto de capitão e aposentou. Ou seja, é muita bravata com 
o único objetivo: conseguir votos”. Opinião de Airton Soares, 
advogado, ex-deputado federal e ex-militante político. Bateu 
pesado gente...

Presídios federais
Para o professor universitário e filósofo, Mario Sérgio 

Cortella é necessário aumentar os presídios federais. “Esse 
negócio de deixar traficantes e assaltantes perto de suas co-
munidades, em detenções estaduais, é o mesmo que entregar 
galinheiro às raposas”. Eu hein!?

Prestígio dos Andradas
Do alto de seus 83 anos, o deputado Bonifácio Andrada 

(PSDB), com 40 anos de parlamento, está ajudando a rees-
crever a história dos descendentes de Bonifácio, o pai da 
República no Brasil. Isso aconteceu depois de sua permanência 
no cargo de relator no processo de cassação do presidente 
Temer (PMDB). “O homem tem tutano”, comentam colegas.  

r$ 1,8 bilhão a receber
Os 28 municípios que integram a Região do Vale do 

Aço têm a receber mais de R$ 1,8 bilhão de repasses da 
União, referentes às perdas da Lei Kandir. O valor foi informado 
pelo deputado Celinho do Sinttrocel (PCdoB) em reunião da 
Comissão Extraordinária de acerto de contas entre Minas e a 
União, na ALMG.

covardia tucana?
Com seu estilo direto, o deputado Rogério Correia (PT) 

disse, recentemente, que a luta para evitar a venda das quatro 
usinas da Cemig foi uma batalha perdida. Ele queixou-se da 
insensibilidade dos membros do governo federal, embora não 
tenha deixado de dar uma “beliscada” nos tucanos mineiros. 
“Afinal, durante as passeatas públicas, não registramos uma 
única presença de um parlamentar do PSDB”. Coisas da política 
mineira, deputado.

construindo um futuro melhor

comércio deve contratar
mais de 73 mil temporários

Nesta época, entre os meses de outubro 
e dezembro, o comércio varejista se prepara 
para a contratação de trabalhadores tempo-
rários. E para quem busca uma oportunidade 
neste final de ano, os dados da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) são otimistas, tanto nas vendas 
quanto na abertura de vagas temporárias após 
2 anos consecutivos de queda. A expectativa é 
de contratação de 73,1 mil temporários, o que 
representa uma alta de 10% em relação ao ano 
passado. O volume de vendas deve aumentar 
4,3% e movimentar R$ 34,3 bilhões no varejo 
até dezembro.

Um dado importante é que a taxa de desem-
prego no Brasil também vem diminuindo. Ficou 
em 13,3% no trimestre encerrado em maio e 
em 12,6% no trimestre encerrado em agosto, 
conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Segundo o chefe da Divi-
são Econômica da CNC, Fabio Bentes, essa 
previsão se baseia no histórico anual, no qual 
todas as datas comemorativas registraram alta. 
O segmento de vestuário é o que concentra a 
maior parte das contratações, atingindo quase 
50 mil vagas, seguido de hiper e supermercados, 
com 10,4 mil vagas.

Ainda de acordo com Bentes, a projeção da 
CNC para o aumento nas vendas de final de 
ano se deve a retomada gradual do emprego, 
inflação baixa, juros em queda e a confiança das 
famílias. “As vendas não foram boas no início 
deste ano e houve queda no primeiro trimestre. 
As vendas no varejo aumentaram nos últimos 
5 meses, quando comparadas com o mesmo 
período de 2016”.

A expectativa de contratação dos tempo-
rários também é positiva. A CNC espera taxa 
de 27% das mais de 73 mil vagas criadas. A 
média dos 2 últimos anos ficou em 15% dos 
trabalhadores efetivados após o fim do ano. 
No que diz respeito ao salário de admissão, a 
estimativa de maior remuneração deve ocorrer 
no ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias 
e cosméticos, podendo chegar a R$ 1.446, 
seguido pelas lojas especializadas na venda 
de produtos de informática e comunicação, 
com salário de R$ 1.391. No entanto, esses 
segmentos deverão ofertar pouco mais de 2% 
das vagas totais.

A vendedora Jaqueline Ferreira afirma que 
conseguiu um emprego temporário em uma loja 
de brinquedos. “Eu já estava desempregada há 
mais ou menos 3 meses. Uma amiga já traba-
lhava na loja e me avisou sobre a contratação 
temporária para o período do Dia das Crianças, 
onde normalmente a procura e as vendas des-

ses produtos aumentam bastante. Comecei a 
trabalhar tem duas semanas”. Com a proximida-
de do Natal, Jaqueline diz que espera se manter 
no emprego até a data. “Fui contratada só para o 
Dia das Crianças, mas tenho feito o meu melhor 
e espero ficar pelo menos até o final do ano e 
quem sabe ser efetivada”, comenta.

direitos do trabalhador temporário

De acordo com a legislação trabalhista, o temporário tem direito aos mesmos benefícios 
dos profissionais com carteira assinada, como o pagamento de horas extras, adicional notur-
no, descanso semanal remunerado, vale transporte e 13º salário, proporcionais ao período 
trabalhado. É importante lembrar que o temporário não goza de férias, uma vez que não 
chega a atingir um ano de trabalho.

O trabalhador terá registro na carteira de trabalho na condição de temporário e recolherá 
Imposto de Renda e INSS. O empregado também tem direito a receber FGTS. As empre-
sas podem contratar trabalhadores temporários por um período de 180 dias, podendo ser 
prorrogado por mais 3 meses. Depois desse prazo, o trabalhador só poderá ser contratado 
novamente como temporário 90 dias após o término do contrato.

segmento de vestuário concentra quase 50 mil vagas
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Na semana em que comple-
tou 31 anos, a Fundação CDL 
Pró-Criança apresentou a sua 
nova unidade, o Centro de De-
senvolvimento Social. Localiza-

do no centro da capital mineira, o Centro 
conta com uma estrutura moderna e ampla, 
com capacidade para atender diariamente 
200 jovens em cada turno (manhã e tarde), 
totalizando 2 mil por semana e 8 mil por 
mês. Atualmente, circulam diariamente em 
média 225 jovens pelo espaço e 4,5 mil 
mensalmente. 

Na unidade são oferecidos cursos de 
formação profissional aos jovens atendi-
dos pelo Programa Educação e Trabalho 
(PET). Também são realizadas as oficinas 
introdutórias de formação ao mercado de 
trabalho do programa que são: auxiliar ad-
ministrativo, comércio e serviço e logística. 
O objetivo do Centro de Desenvolvimento 
é, além da capacitação dos aprendizes, o 
desenvolvimento dos demais projetos so-
ciais da fundação, que atualmente são: “Ver 
é Bom Demais”, “Sorridente”, “Brincadeira 
é Coisa Séria”, “Natal de Todo Mundo” e o 
“Programa de Estágio Grandes Talentos”.

As iniciativas promovidas pela fundação 
contemplam áreas da educação, cultura, 
saúde, esporte, lazer e meio ambiente, além 
de promover a assistência odontológica e 
oftalmológica para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. O 
desenvolvimento social desses públicos 
é o objetivo primário de todas as ações 
realizadas. 

Ser o elo entre os jovens em busca da 
primeira experiência profissional e empre-
sas socialmente responsáveis é o principal 
objetivo do Programa Educação e Trabalho. 
Ele possibilita que os aprendizes atuem com 
qualidade e responsabilidade nos diversos 

segmentos empresariais. Durante todo o 
período de aprendizagem, os adolescentes 
recebem uma formação técnico-profissional 
que prevê a execução de atividades teóricas 
e práticas, acompanhados por uma equipe 
especializada. Com o programa, os apren-
dizes têm a chance de iniciar sua carreira 
profissional em grandes empresas, e, em 
alguns casos serem promovidos para o 
quadro de funcionários.

A média de inscrições para o programa 
no último trimestre foi de 1.162 jovens por 
mês. Elas são feitas diariamente e os inte-
ressados são chamados para o processo 
seletivo, conforme demanda das empresas. 
Por mês, são encaminhados 190 jovens 
para serem entrevistados pelas empresas 
e 85 para contratação. Desde seu início, o 
PET já capacitou cerca de 12 mil jovens e in-
seriu mais de 4 mil no mercado de trabalho.

As ações da fundação promovem o desen-
volvimento integral da criança e do adolescente 
por meio de ações permanentes que garantem 
o acesso a seus direitos fundamentais, como 
inclusão social, qualificação para o mercado 
de trabalho, assistência social e saúde. São 
31 anos de atuação com a missão de levar 
igualdade de oportunidades às pessoas e con-
tribuir para a construção de um futuro melhor, 
fortalecendo e exercendo a cidadania.

Em seus 31 anos de existência, a Fun-
dação CDL Pró-Criança já mudou a vida 
de milhares de pessoas. Nós, empresários, 
sabemos que é necessário investir no futuro 
das nossas crianças e jovens, pois nossas 
empresas dependem disso: eles serão não 
apenas os nossos funcionários do futuro, 
como também os consumidores dos nossos 
serviços e produtos e, principalmente, os 
condutores da nossa sociedade.

D
iv

ul
ga

çã
o



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
14 a 21 de outubro de 2017

daniel Amaro

Evento discute mudanças nas 
relações de trabalho no Brasil

Renomados pro f i s -
sionais da área jurídica e 
econômica debateram os 
reflexos, desafios e oportu-
nidades geradas pela Lei de 
Modernização Trabalhista, 
marco para um novo ciclo 
nas relações de trabalho 
no Brasil, durante o 9º Se-
minário de Direito do Tra-
balho, tradicional evento do 
Sistema Fecomércio MG, 
Sesc e Senac. Entre os 
principais pontos abordados, 
destacaram-se a norma que 
regulamenta a terceirização 
da mão de obra e de diferen-
tes formas de contratação e 
a definição da prevalência 
do negociado 
sobre o legisla-
do, o que, con-
sequentemen-
te, reconfigura 
o papel das en-
tidades sindicais 
do país.

A aprovação 
e promulgação 
das leis 13.429 
e 13.467 alte-
raram mais de 
100 pontos da 
Consol idação 
das Leis do Tra-
balho (CLT) que 
vigoravam des-
de 1943. São mudanças que 
interferem diretamente nos 
modelos de negócio e nas 
relações entre empregado-
res e empregados.

“É um momento ex-
tremamente importante e 
histórico, em função das 
mudanças que serão im-
plementadas, a partir de 
novembro, e promoverão um 
maior desenvolvimento eco-
nômico e social. Com esse 
Seminário, a Federação 
busca estar em consonância 
com as transformações e 
lançar novas luzes sobre o 
tema”, destacou o presiden-
te do Sistema, Lázaro Luiz 
Gonzaga.

Os palestrantes apre-
sentaram conceitos e dúvi-
das relevantes para o co-
tidiano das empresas e do 

mercado em geral. Fizeram 
questão de ressaltar que a 
norma gera mais segurança 
jurídica para os negócios, 
alinha a regulamentação 
com as mais modernas tec-
nologias e com as atuais 
demandas profissionais, 
preservando, no entanto, 
os direitos adquiridos pelos 
trabalhadores. 

“A estrutura criada pela 
CLT estava obsoleta. Era 
necessário superar esse 
quadro e seus principais 
problemas, modernizando e 
adaptando a legislação”, ar-
gumentou o ex-governador 
de Minas Gerais e senador 

Antonio Anas-
tasia (PSDB), 
que ministrou a 
palestra magna 
“Reforma Traba-
lhista e o papel 
das entidades 
sindicais”. Ele 
ressaltou que, 
no novo cenário 
legal, os sindi-
catos terão pa-
pel crucial. “São 
o oxigênio da 
reforma, mas 
é preciso qua-
lif icação para 
isso”, comple-

tou. 
O ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), 
Guilherme Augusto Caputo, 
reforçou o pensamento de 
Anastasia e outros pales-
trantes, ao afirmar que a 
reforma amplia a relevância 
das entidades de represen-
tação de empresas e em-
pregados, apesar de acabar 
com a contribuição sindical 
compulsória. 

“Hoje a palavra de or-
dem é negociar. Essa foi 
a maior revolução da Lei 
13.467: dar prestígio à ne-
gociação coletiva. Aquelas 
lideranças que não tiverem 
essa capacidade não sobre-
viverão. Ficarão aqueles que 
realmente representam os 
interesses de seus filiados”, 
enfatizou.

F e c o m é r c i o

É um
momento

extremamente
importante e
histórico, em
função das
mudanças
que serão

implementadas

50% dos consumidores brasileiros estão
com empréstimo ou financiamento atrasado

Mesmo com os sinais de 
melhora da economia, um 
levantamento do Serviço 
de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
mostrou que metade dos brasileiros 
estão com dificuldades de pagar as 
mensalidades em dia e atrasaram 
as parcelas de empréstimos ou 
financiamentos no mês de agosto. 
Desse total, 34% tiveram atrasos ao 
longo do contrato e 16% estão com 
parcelas pendentes no mês.

De acordo com a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a 
inadimplência atualmente atinge cer-
ca de 59 milhões de pessoas, o que 
representa quase 40% da população 
adulta. “Isso mostra que, mesmo 
estando em uma fase da economia 
com variáveis positivas, essa melhora 
ainda não atinge o consumidor. Ele se 
vê com orçamento muito apertado, o 
desemprego continua elevado, apesar 
das contratações terem iniciado. Ainda 
é uma situação difícil que acaba refle-
tindo na inadimplência”.

Ela destaca que tomar crédito 
como primeira opção quando se quer 
consumir algum bem não deve ser 
feito. “Isso deve ocorrer somente em 
último caso, especialmente porque 
estamos em uma fase de conjuntura 
econômica ruim. Mas uma vez que o 
consumidor tenha chegado à conclu-
são de que vai precisar e resolve fa-
zer isso via crédito ou financiamento, 
é importante que ele pesquise quais 
são as melhores condições, não só 
da taxa de juros, mas também do 
tempo de pagamento, porque isso 
diminui o valor da parcela”.

A economista diz que é importan-
te fazer um planejamento financeiro 
em longo prazo. “Esse negócio de 
achar que a parcela vai caber no 
orçamento é sempre perigoso. O con-
sumidor precisa criar uma planilha, 
colocar todas as mensalidades e con-
tar com o salário sem esse dinheiro. 
Por exemplo, se eu ganho mil reais e 
minha parcela é de R$ 300, eu só vou 
poder contar com R$ 700. Também é 
essencial nunca fazer a conta exata 
e ter uma reserva financeira, para 
no caso de o consumidor ter algum 
tipo de imprevisto e não precisar se 
endividar ainda mais”.

A secretária Aparecida de Souza 
Rodrigues admite que possui parce-
las de um empréstimo em atraso. “Eu 
precisava fazer uma obra na minha 
casa e peguei R$ 5 mil emprestado 
para pagar em 3 anos. O problema 
é que nos últimos 2 meses eu tive 
outros gastos extras devido a proble-
mas de saúde e não consegui quitar 
as mensalidades do empréstimo. O 
banco me liga quase todos os dias 
cobrando e eu não sei como vou fazer 
para pagar”.

A pesquisa também revelou que 
42% dos consumidores recorreram 
a pelo menos uma forma de crédito 
em agosto. Na avaliação do grau de 
dificuldade para conseguir aprovação 
em empréstimos e financiamentos, a 
pesquisa mostrou que mais de quatro 
em cada dez consumidores (44,1%) 
consideram difícil ou muito difícil a 
contratação do serviço, enquanto 
que para 18,4% não é nem fácil nem 
difícil, e para 14,9%, fácil ou muito 
fácil. Nas lojas, considerando apenas 
aqueles que tentaram fazer alguma 
compra parcelada, quase 63% tive-
ram o crédito negado, sendo o motivo 
principal a inadimplência (23,7%), se-
guido da renda insuficiente (10,6%).

Inadimplência atinge cerca de 59 milhões de pessoas

FormAs de crédito mAis utilizAdAs em Agosto

Cartão de Crédito 35,5%

Cartão de Loja / Crediário 13%

Cheque especial 6,3%

Empréstimos 4%

Financiamentos 3,4%

A modalidade mais utilizada foi o cartão de crédito, mencionada por 
35,5%. Entre os usuários do cartão, 39% notaram um aumento no valor 
de sua fatura, 26% observaram redução e 31% mantiveram o mesmo valor. 
Ainda de acordo com o levantamento, o valor médio das faturas em ago-
sto foi de R$ 630,59. Os itens de primeira necessidade encabeçam a lista 
dos produtos e serviços mais comprados com o cartão. 58,8% mencionam 
alimentos em supermercado, seguido dos itens de farmácia e remédios 
(52,8%), roupas e calçados (32,4%), combustíveis (32,4%), roupas, calça-
dos e assessórios (32,4%) e bares e restaurantes (28,2%).

cartão de crédito foi a modalidade mais utilizada
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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

competitividade turística necessária para
mais eventos médicos em belo Horizonte

domingo, dia 15 de outubro
Marília Rosquem
Fernando José Silveira
Eduardo Palhares

segunda-feira, 16
Sra. Carmem Pacheco
Cantor Agnaldo Timóteo
Sra. Mônica Couto - mulher de Lomelino Couto
Totó Teixeira, vice-presidente da Loteria de Minas.

terça-feira, 17
Denise Guerra
Deputado Lafaiete Andrada
Tiago Reis - Rádio Itatiaia 

Quarta-feira, 18
José Nunes dos Santos - Contagem
Geraldo Pereira Sobrinho 
Suzane Lucas Diniz Ferreira
Deputado Sávio Souza Cruz
Wellington Campos - repórter da Rádio Itatiaia no Rio de 
Janeiro 
Dr. Ivan Coelho Marcial
Dr. Etelvino Coelho 
Fabricio Calazans - Rádio Itatiaia 

Quinta-feira, 19
Paulo Romano
Hélio Machado
Ex-prefeito de Joaíma, Márcio Canguçu
Pedrinho Friche

sexta-feira, 20
Sra. Latife Hadad Pereira dos Santos - mulher do ex-go-
vernador Francelino Pereira
Radialista Zilma Brandão
Ex-deputado Walter Tosta

sábado, 21 
Ex-deputado Paulo Heslander
Jornalista Janete Ribeiro 
Delegado J. B. Moreira
Delegado Oto Teixeira

Diretor vice-presidente de Assuntos Institucionais: Marcelo 
Batista Serra (Serra Adventure); diretor vice-presidente Administra-
tivo Financeiro: Anderson Vieira Bastos (Caesar Business); diretora 
vice-presidente de eventos: Flávia Botelho de Carvalho (Espaço 
Ampliar); diretor presidente: Jair de Aguiar Neto (Actuall Hotel e 
Eventos); diretor vice-presidente: Carlos Rogério Zech Coelho (Panda 
Promoções e Eventos); diretor vice-presidente de Novos Negócios: 
Ricardo de Arruda Penteado (BH Airport); e diretor vice-presidente 
de Comunicação e Marketing: Gustavo Henrique Alves (Abrasel MG)

MuiTO pOuCO - O presidente Temer (PMDB) se reuniu com 
o prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes (PSDB), e liberou 
R$ 3 milhões para construção de creches, já o Ministério da Saúde 
liberou uma verba de R$ 2 milhões para melhorar o atendimento às 
vítimas de queimaduras no hospital da cidade e na Santa Casa de 
Montes Claros, depois que o segurança Damião Soares dos Santos, 
50, ateou fogo nele e nas crianças da creche Gente Inocente. O 
dinheiro foi anunciado após encontro entre o prefeito, o presidente 
e o ministro da Saúde no Palácio do Planalto. Foi muito pouco pelo 
que aconteceu no Norte de Minas. O governo do Estado, só com 
helicópteros e equipes especiais de saúde, inclusive com elemen-
tos do Corpo de Bombeiros, gastou muito mais que esses R$ 5 
milhões e, no entanto, não fez nenhum estardalhaço. O governador 
Fernando Pimentel (PT) esteve em Janaúba no dia do acontecido e, 
pessoalmente, comandou os trabalhos de socorro às vítimas. Temer 
devia ter vergonha desse anúncio de R$ 5 milhões.

pEDRO MORALEiDA - O prefeito Alexandre Kalil (PHS) entrou 
na mídia ao visitar a Galeria Guignard do Palácio das Artes, onde 
se encontra os trabalhos artísticos de Pedro Moraleida e que vêm 
provocando uma discussão muito grande na cidade. A mostra tem 
algumas imagens que apela para o sexo e o prefeito, depois de 
vê-la, disse “não acreditar que nenhum homem do século XXI se 
choque com o que ele viu ali”. É verdade, prefeito. Para um homem 
como o senhor e muitos de nós, calejados neste mundo de Deus, 
nada não nos assusta mais. No entanto, para criança, a mostra 
não é recomendada e é justamente isso que se discute. Se há uma 
recomendação para que os jovens menores de 16 anos não a vejam 
é sinal que lá eles não deveriam entrar. Há pouco tempo estive em 
Inhotim, que é uma maravilha, e pude constatar que lá existe uma 
galeria proibida para menores de 18 anos.

MAiS uMA VEZ FABiNHO LiDERANÇA (pMDB) - O deputado 
que, nos últimos tempos, vem se debatendo contra o esquecimento 
a que Minas foi relegada pelo presidente Temer (PMDB), está agora 
reivindicando R$ 1 bilhão, dos muitos que o governo receberá pela 
venda das usinas da Cemig, para ser usado em obras em nosso 
Estado. Vale o esforço, mas nenhum dinheiro vai repor a quantia 
dos mineiros gastos na construção das usinas que perdemos.

SiLÊNCiO - Desde o Governo Magalhães Pinto, Minas apren-
deu a dizer que trabalha em silêncio. Na verdade estamos muitos 
silenciosos para o meu gosto depois que o Estado vem sendo 
vilipendiado pelo sufoco político imposto pelo governo federal.

O prefeito João Doria (PSDB) não completou nem um ano 
na administração de São Paulo e já vem sinalizando que quer 
ser candidato a presidente da República. Ele primeiro teria 
que mostrar a que veio para depois reivindicar candidatura ao 
cargo. Neste momento, nos quadros do PSDB, a candidatura 
de Geraldo Alckmin seria a melhor para o partido. Doria está 
com o mesmo ímpeto de Ciro Gomes e/ou Jair Bolsonaro. 

Wellington Magalhães (PTN), acostumado a resolver suas 
pendengas políticas usando da sua força, está muito mais para 
elefante diante da pequena formiguinha.  

É desolador ver a Avenida Pedro II atualmente. Quase 
todas suas antigas lojas estão vazias e as placas de “Aluga-se” 
não sensibilizam nenhum comerciante diante da falta de clientes 
que o atual sistema de transportes implantando pela BHTrans 
tem proporcionado. Ou será desapropriado ou vai se transfor-
mar em cemitério de lojas. 

Aliás, se não houver uma política agressiva para recupe-
ração do comércio de Belo Horizonte, vamos ficar mais pobres 
economicamente. Com a palavra o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico da Cidade.

noVA diretoriA do
bH conVention & Visitors bureAu
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carlos eduardo, Antonio Anastasia e bruno Falci durante evento da cdl/bH
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Estamos comemorando nesta se-
mana o Dia do Médico, profissional res-
ponsável por prevenir mortes e salvar 
vidas, através de tratamentos científicos 
sem perder o toque humanitário. 

Destinos mundiais competem por 
eventos de saúde, principalmente even-
tos médicos. BH tem um clima exce-
lente, cidade tranquila, boa mobilidade, 
hospitalidade e gastronomia. Desde sua 
fundação foi considerada excelência 
médica, própria para o tratamento da 
tuberculose no início do século XX 
e, hoje, dispõe de excelentes cursos 
universitários e hospitais credenciados 
com certificação internacional. Enfim, 
excelente formação e prática.

Em BH, temos 6 mil médicos 
e eles se destacam em algumas 
especialidades: alergia, cirurgia 
geral, cirurgia plástica, oftalmologia, 
medicina física, oncologia, genecologia 
e obstetrícia. Na cidade, uma série de 
congressos, seminários, workshops, 
palestras são realizadas pela AMMG 
e suas entidades associadas, CRM e 
sindicato dos Médicos, fazendo com 
que a capital mantenha sua imagem de 
cidade da excelência médica. 

 Cada especialidade tem seus 
eventos locais, regionais, estadual, 
macrorregionais, nacional e o mundial. 
Milhares de eventos – congressos, se-
minários, simpósios, fóruns, workshops, 
cursos, palestras, etc. É o setor que 
mais eventos faz em todo o mundo! 
Eventos nacionais, de grande porte, po-
dem chegar ao custo de R$ 4 milhões. 
E o impacto econômico no destino é 
bem maior!

O curso médico no Brasil tem 
duração de 6 anos, com pelo menos 
7.200 horas de carga. São 197 cursos 
de medicina no país, sendo 114 da 
iniciativa privada, oferecendo 17.672 
vagas, e tendo 108.033 alunos, sendo 
58.626 do sexo feminino. Embora longo 

e exigente, tanto física quanto mental-
mente, é suficiente apenas para uma 
base ampla, é verdade. Porém, todos 
buscam ensino formal complementar 
em programas de residência médica, 
variando de 2 a 7 anos, conforme a 
especialidade escolhida. Uma fase 
largamente dedicada ao aprendizado 
e ao aperfeiçoamento de competências 
técnicas em prevenção, diagnóstico, 
prognóstico e tratamento de doenças. 
Ao redor dos 30 anos, ingressam 
no mercado, onde também sofrem 
demandas crescentes de pacientes e 
familiares que possuem acesso ilimitado 
à informação de portais na internet, com 
conteúdos completos e muitas vezes, 
genéricos, enviesados ou incorretos.

O jovem médico, mesmo que tenha 
tido uma ótima formação acadêmica, 
perceberá que parte de seu conheci-
mento se tornará obsoleto já nos pri-
meiros anos de sua pratica profissional. 
Assim, o bom médico é aquele capaz 
de atualizar seus conhecimentos conti-
nuamente. O conhecimento do médico 
é atualizado em congressos científicos 
– desde os encontros estudantis -, 
reuniões periódicas, ferramentas ele-
trônicas de busca, leitura de artigos e 
documentos consolidados compilados 
por sociedades médicas.

A educação contínua é tão ou mais 
relevante do que o período de aprendi-
zagem formal. Por isso, os congressos 
médicos vêm batendo recordes de 
participação. No final de 2016, quatro 
deles, que aconteceram em BH, tiveram 
público recorde de médicos. Médico 
nunca para de estudar!

Como exemplos mundiais, a serem 
seguidos, três cidades norte-america-
nas são especializadas em atender 
eventos médicos de grande porte 
– acima de 10 mil participantes – e a 
economia local gira em torno deles. BH 
precisa se espelhar nelas para o forta-

lecimento de sua imagem como cidade 
de excelência médica. E recentemente, 
o médico mineiro Lincoln Ferreira foi 
eleito presidente da Associação Médica 
Brasileira.

Dos mais de 500 eventos captados 
para BH nos últimos 15 anos, 61% 
deles são da área médica. A estratégica 
localização da cidade, a conectividade 
aeroportuária do Aeroporto Internacio-
nal, ampla rede de hospitais e clínicas, 
o novo Centro de Convenções da 
AMMG em construção, a nova e mo-
derna hotelaria, os espaços de eventos 
utilizando tecnologias avançadas, a 
hospitalidade da população e os mais 
recentes atrativos turísticos fazem com 
que todos desejem estar em BH, para 
ampliar conhecimentos, mas também 
para uma experiência gastronômica 
e cultural diferenciada em seus bares 
e restaurantes, e em seus inúmeros 
museus e centros culturais.

Pioneirismo e eficiência em pri-
meiro lugar é o que nos demonstra 
a Unimed Aeromédica, que busca na 
tecnologia o auxílio para se manter 
à frente do mercado há 21 anos. A 
empresa desenvolveu uma solução 
tecnológica jamais vista nesse tipo 
de serviço, visando mais eficiência no 
atendimento médico e mais segurança 
na gestão das informações. Trata-se 
do prontuário digital de bordo, uma 
solução tecnológica que, por meio 
de papel e caneta especiais, é capaz 
de reconhecer os dados escritos 
manualmente no prontuário e realizar 
a conversão do conteúdo para a 
plataforma digital, permitindo acesso 
por meio da internet, de forma rápida 
e integral, permitindo que a situação 
do paciente seja do conhecimento 
de todos os atores do processo em 
tempo real. BH sempre à frente da 
vanguarda tecnológica em diversos 
setores produtivos!
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4% das mulheres grávidas 
têm diabetes gestacional

O número de brasileiros 
diagnosticados com dia-
betes cresceu 61,8% na 
última década. Dados da 

pesquisa Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel) divulgada pelo Ministério 
Público, apontam que cerca de 
5,5% da população possuía a 
doença em 2006. Já no ano pas-
sado, esse número subiu para 
8,9%.  E as mulheres são as que 
mais sofrem com o problema. O 
grupo passou de 6,3% para 9,9% 
nesse mesmo período, contra 
4,6% e 7,8% registrados entre 
os homens.

A diabetes tipo 2 é a mais 
comum entre a população. Ela 
pode, inclusive, afetar as mu-
lheres durante a gravidez, se 
tornando gestacional. Estima-
-se que 4% das gestantes são 
acometidas pelo problema. O 
ginecologista e obstetra Élvio 
Floresti Junior explica que não se 
sabe o motivo da doença atingir 
as grávidas, mas lista os fatores 
que são considerados de risco: 
“Estar acima do peso, ter mais de 
35 anos e fumar podem agravar 
as chances de ter alteração em 
sua glicemia”.

Ele esclarece que o pro-
blema chega quando há uma 
falha na produção de insulina do 
organismo. “Isso pode acontecer, 
principalmente, na segunda me-
tade da gestação. Toda mulher, 
ao engravidar, deve controlar sua 
glicemia. Quando ela é diagnos-
ticada com o problema é preciso 
monitorar o mais rápido possível 
para que não afete a saúde dela 
e do bebê”.

O ginecologista afirma ainda 
que a mãe pode ter pré-eclâmp-
sia, aumento na pressão, reten-
ção de líquido, além de ganho 
de muito peso. “A diabetes eleva 
a incidência de a mulher ter ce-
sárea, pois o bebê cresce muito 
e isso dificulta o parto normal. 
A glicose passa para a criança 
por meio da placenta. Então, se 
houver uma quantidade maior de 
açúcar na mãe, vai ter no bebê 
também. Quando ele nascer, cor-
re mais risco de ter hipoglicemia, 
problema de tireoide e, no pior 
dos casos, pode ir a óbito”.

Para o especialista, uma 
mudança de hábitos é essencial 
para resguardar a saúde da mu-
lher e evitar o problema. “Quando 
se tem diabetes, você não me-
taboliza direito os carboidratos, 
um exemplo, o doce. Todas as 
gestantes adoram, mas o ideal 
é que ela faça uma dieta com 
menos carboidrato, mais proteína 
e verdura. A dieta é importante 
para controlar e evitar a diabetes 
gestacional”.

O ginecologista acrescenta 
que o problema é controlado du-
rante a gestação e, após o nas-
cimento do bebê, a glicemia se 
estabiliza novamente. “A mulher 
precisa ficar atenta, pois a pato-
logia pode voltar em uma outra 
gestação. Além disso, aumenta 
as chances de desenvolver a 
diabetes comum no futuro”.

Em sua segunda gravidez, a 
vendedora Flávia Sá, 40, foi aco-
metida pela diabetes gestacional. 
“Descobri no terceiro semestre 
de gestação durante os exames 
do pré-natal. Eu não sentia nada, 
então a rotina de ir ao médico foi 
essencial para saber do proble-
ma. Não precisei usar insulina, 
apenas tive que reeducar minha 

dieta, tirei todo o açúcar e conse-
gui, no fim da gestação, controlar 
minha glicemia”.

Flávia acrescenta que, após 
o nascimento de sua filha, ela 
continuou com o controle. “Fica-
mos um dia a mais no hospital 
para medir a glicose dela, que 
estava normal. Eu continuei 
medindo em casa por 3 meses e 
ficou tudo bem”.

Por fim, ela faz um desabafo. 
“Quando tive a diabetes ges-
tacional, percebi a dificuldade 
das pessoas que vivem com ela. 
Além da alimentação restrita, as 
tiras para a medição da glicose 
são caras e é preciso usá-las 
três vezes ao dia. Nem sempre 
o posto de saúde tem para for-
necer, por isso eu me cuido para 
que problema não volte”.

diabetes gestacional
Casos por ano: mais de 150 mil, só no Brasil
O tratamento é feito com auxílio médico
Demanda um diagnóstico médico
Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem
Médio prazo: resolve-se em questão de meses
Pessoas que desenvolvem diabetes gestacional correm
maior risco de desenvolver diabetes do tipo 2 posteriormente.

Problema pode afetar saúde da mãe e do bebê
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S O L E N I D A D E

A PUC Minas poderá ter um 
novo campus na região do Alpha-
ville Lagoa dos Ingleses, em Nova 
Lima. O Protocolo de Intenções que 
firmou a parceria entre a Sociedade 
Mineira de Cultura (SMC), mante-
nedora da instituição de ensino, e 
a CSul Desenvolvimento Urbano, 
foi assinado no dia 5 de outubro. 
A PUC Minas Vetor Sul planeja 
ofertar cursos de graduação e pós-
-graduação em uma área cedida 
pela CSul de aproximadamente 98 
mil m², dos quais 43 mil m² serão 
de área verde. 

No local também poderá ser 
construída uma unidade do Co-
légio Santa Maria que, como a 
PUC Minas, é mantido pela SMC. 
De acordo com o presidente da 
CSul, Maury Bastos, a assinatura 
do protocolo de intenção refor-
ça o compromisso da centralidade 
em oferecer mais oportunidades e 
qualidade de vida para a popula-
ção de Nova Lima e de toda região 
metropolitana. 

“Poder contar com a instalação 
de uma universidade do gabarito 
da PUC Minas é um privilégio. A im-

portante atuação da universidade 
se dará na formação de uma mão 
de obra qualificada que poderá ser 
absorvida pelo extenso leque de 
empresas das mais diversas áreas 
que serão instaladas na região por 
meio do projeto CSul”.

O novo campus pretende am-
pliar a área de atuação da uni-
versidade e também participar do 
projeto de centralidade proposto 
pela CSul que, por meio de um 
planejamento territorial ordenado, 
irá disponibilizar espaços urbanos 
capazes de reunir em um só lugar 
infraestrutura para estudar, morar, 
trabalhar, ter acesso à cultura e 
meio ambiente, proporcionando 
qualidade e conforto para o de-
sempenho das atividades da vida 
cotidiana. 

O reitor da PUC Minas e bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, professor Dom Joaquim 
Giovani Mol Guimarães, destacou 
que o complexo educacional vai 
expandir a oferta de qualidade em 
educação infantil até a superior. “O 
apoio da CSul é um importante ato 
de confiança. Estamos marcados 

pela esperança de podermos con-
tribuir por meio de uma educação 
de corte humanista-cristão, para 
a construção de uma sociedade 
melhor”, afirmou.

A implantação da PUC Minas 
Vetor Sul vai gerar benefícios não 
apenas para Nova Lima, mas para 
grande parte da RMBH e para 
municípios das regiões dos Incon-
fidentes e Alto Paraopeba – La-
faiete, Congonhas, Ouro Branco, 
Brumadinho, Belo Vale, Moeda, 
Itabirito, Ouro Preto e Mariana. 

uma das melhores 
Considerada uma das me-

lhores universidades privadas do 
Brasil e reconhecida pela Con-
gregação para a Educação Cató-
lica, do Vaticano, como a maior 
Universidade Católica do mundo, 
a PUC Minas atualmente conta 
com sete campi, localizados nas 
cidades de Belo Horizonte, Betim, 
Contagem, Arcos, Poços de Cal-
das, Serro e Uberlândia, além de 
três unidades – Barreiro, Praça da 
Liberdade e São Gabriel.

Uma sessão solene na 
Câmara dos Deputados 
celebrou os 65 anos da 
Rádio Itatiaia, a maior 

rádio de Minas Gerais e uma das 
principais emissoras do país. A 
homenagem proposta pelo de-
putado federal Laudívio Cavalho 
(SD) aconteceu no Plenário 
Ulysses Guimarães. 

A Rádio Itatiaia começou sua 
história no dia 20 de janeiro de 
1952 pelo jornalista e radialista 
Januário Carneiro.  Líder incon-
teste na frequência AM desde os 
anos 70, a emissora foi premiada 
no último mês de maio, pelo 
20º ano consecutivo, a rádio 
mais ouvida pelos mineiros, na 
categoria liderança, no prêmio 
Top of Mind. 

A emissora foi pioneira no 
Brasil em transmitir a programa-
ção pela internet. Atualmente, 
toda grade da rádio é retransmi-
tida por canais de TV por assina-

tura, internet, pelo www.itatiaia.
com.br e também por meio de 
aplicativos para smartphones e 
outros dispositivos móveis. 

Transmissões internacionais 
sempre estiveram em destaque 
na rádio de Minas. Atualmente, 
ela detém cerca de 90% de audi-
ência na cobertura jornalística e 
esportiva, incluindo os principais 
eventos esportivos locais, nacio-
nais e internacionais.  

Para Laudívio Carvalho (SD), 
parlamentar e apresentador do 
programa Tolerância Zero, que 
vai ao ar aos sábados, tratou-se 
de um momento para celebrar 
a história, o pioneirismo e o 
sucesso do grupo Itatiaia. “Histó-
rias de sucesso como essa, que 
contribuem para um país mais 
desenvolvido, menos desigual e 
acima de tudo com liberdade de 
expressão devem, obrigatoria-
mente, ser inseridas nos Anais da 
Câmara dos Deputados”. 

Emanuel Carneiro, presidente 
da Rede Itatiaia de Rádio, agrade-
ceu a homenagem e voltou a pedir 
o apoio doas parlamentares no 
sentido de flexibilizar a transmis-
são do programa “Voz do Brasil”.

“Nós esperamos, de acordo 
com uma promessa do Sr. Rodrigo 
Maia (DEM), presidente da Câma-
ra, numa reunião com os diretores 
de emissoras de rádio de todo o 
Brasil, de que a qualquer momen-
to isso possa ser votado. Por isso, 
estou relembrando que nós vamos 
precisar da compreensão dos de-
putados, da Câmara, desta Casa, 
para que nós possamos prestar 
um serviço melhor à população”, 
disse Emanuel.

A Rádio Itatiaia AM/FM alcan-
çou, em abril, um novo recorde 
de audiência. Conforme pesquisa 
Ibope, durante os 30 dias corridos 
do mês, exatos 2.652.574 ouvin-
tes diferentes, sintonizaram a rá-
dio durante 24h de programação.

eficiência do horário de
verão é colocada em xeque
Adiantar o relógio em uma hora ainda divide opiniões

Para felicidade de alguns e 
tristeza de outros, o horário de 
verão chegou. Implantado no Brasil 
desde 1985, a mudança no relógio 
ainda gera diversas polêmicas, 
principalmente após o estudo do 
Ministério de Minas e Energia 
(MME) apontar que, devido a mu-
dança de hábitos e a chegada da 
tecnologia, adiantar uma hora não 
gera economia energética. 

Para os pesquisadores do 
MME, a temperatura é o que mais 
influencia os hábitos do consumidor 
e não a incidência da luz durante 
o dia. Além disso, a popularização 
dos aparelhos de ar condicionado 
também tem elevado o gasto.

O engenheiro de planejamen-
to energético da Cemig, Wilson 
Fernandes Lages, afirma que, 
apesar das mudanças causadas 
com a alteração para o sistema 
energético, o horário de verão é 
benéfico. “Atualmente, mais de 80 

países, como os EUA e quase toda 
a Europa, adotam essa medida 
justamente pelas vantagens que 
ela traz”.

Lages afirma que o aumento da 
carga energética não é resultado 
do horário de verão, mas sim das 
altas temperaturas desta época do 
ano. Para ele, a principal vantagem 
da mudança é outra. “O benefício 
mais relevante é a redução do pico 
do consumo, entre às 18h e 23h”. 

O especialista acrescenta que 
a adoção da medida diminui o 

risco de blackout durante a noite, 
pois no período de calor é quando 
mais se consome energia elétrica. 
“Os operadores do sistema ener-
gético trabalham para evitar isso 
a qualquer custo, pois um apagão 
noturno, horário no qual a maioria 
das pessoas estão em casa, é uma 
tragédia”. 

Além disso, Lages esclarece o 
porquê de apenas alguns Estados 
brasileiros ter de adiantar o relógio. 
“Quanto mais próximo da linha do 
Equador, menor o efeito do horário 
de verão, pois não há muita dife-
rença da duração do dia e número 
de horas do sol. Já nas regiões 
extremas do polo a exposição solar 
pode ser de até 4 horas a mais do 
que em relação ao inverno”.

Você ama ou odeia?
A gerente de relacionamen-

tos Márcia Cristina faz parte das 
pessoas que gostam do horário 
de verão. Para ela, o dia rende 
mais. “Saio do trabalho ainda de 
dia, tenho mais ânimo para ir para 
a academia ou a um boteco. No 
final de semana, curto uma piscina 
e aproveito mais as férias. Além 
disso, acho que para o Carnaval é 
melhor, principalmente para quem 
têm filhos, porque você pode ficar 
mais tempo na rua”.

Já a gerente de marketing Lo-
rena Borges não vê sentido nessa 
mudança. Ela acredita que o princi-
pal motivo para o horário de verão 
ser adotado não é alcançado. “Uma 
das justificativas é a economia de 
energia. Eu trabalho em escritório 
com ar condicionado e quando 

chega o final do dia, período mais 
fresco, a gente desliga. Porém, 
com horário de verão, ele fica liga-
do até o fim do expediente, pois os 
dias estão superquentes. Ademais, 

sair cedo de casa para trabalhar 
é ruim porque está muito escuro 
e voltar também não é legal, pois 
ainda tem aquele sol forte e temos 
que enfrentar ônibus e/ou trânsito”.

Você sabia?
O Brasil teve que adiantar os seus relógios pela primeira 

vez em 1931, após decreto de Getúlio Vargas e, até 1968, a 
adesão ou não dependia da vontade do presidente. Em 1985, 
o país realmente implementou a medida.

estados que adiantam 
1 hora no relógio

estados que
não mudam
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câmara federal homenageia
65 anos da rádio itatiaia

laudívio cavalho, emanuel carneiro e Antonio Anastasia
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CSUL e PUC Minas podem instalar
novo campus na Lagoa dos Ingleses

dom joaquim giovani mol guimarães, dom Walmor oliveira de Azevedo e o prefeito Vitor Penido
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mulheres com câncer de mama 
podem se aposentar por invalidez

PACIEntES PODEM SER AFAStADAS tEMPORARIAMEntE OU DEFInItIVAMEntE

O câncer de mama acome-
terá quase 58 mil mulhe-
res até o final deste ano, 
segundo informações do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca). 
O que pouca gente sabe é que 
as pacientes diagnosticadas, que 
contribuíram com o INSS, pos-
suem direitos e podem solicitar os 
benefícios. De acordo com dados 
da Previdência Social, foram mais 
de 140 mil benefícios concedidos 
de 2008 a 2015 para seguradas em 
tratamento. E em 2016 mais de 20 
mil mulheres foram beneficiadas 
com auxílio-doença.

O advogado Átila Abella consi-
dera essa uma questão importante. 
“Toda mulher que tem vínculo com 
o INSS tem direitos e benefícios 
desde que o diagnóstico da doença 
venha acompanhado de uma inca-
pacidade no trabalho. Isso pode ser 

proveniente do tratamento em si, 
como a quimioterapia ou cirurgia. 
Mas é muito comum que, ao desco-
brir a doença, as pacientes fiquem 
com o psicológico abalado, o que 
também incapacita”.

Em alguns casos, a mulher 
é afastada e passa a receber o 
auxílio-doença. Contudo, é preci-
so ter vínculo com o INSS. “Não 
basta estar doente, é preciso ser 
contribuinte. Geralmente, para ter 
acesso a esse benefício, a pes-
soa precisa ter colaborado por 12 
meses. Mas, quando se trata de 
câncer, não existe essa carência. 
Se a pessoa contribuiu uma vez, 
já pode pedir o auxílio”, informa o 
especialista.

Para ter acesso à assistência 
é preciso um atestado médico 
comprovando a doença. Segun-
do o advogado, a pessoa deve 
procurar um especialista público 
ou privado que emita esse docu-
mento. “Ele serve para que ela 
comprove, perante o empregador, 
que não têm condições de traba-
lhar. Os primeiros 15 dias são de 
responsabilidade da empresa. 
A partir do 16°, a paciente será 
encaminhada para uma perícia 
médica feita pelo INSS a fim de 
verificar quanto tempo ela precisa 
ficar afastada”.

Abella acrescenta que, na 
maioria das vezes, a empresa faz 
a ponte entre funcionário e INSS. 
“Se não houver o encaminhamento 
pelo empregador, a própria pes-
soa pode ir até uma agência. Ela 
também pode optar por fazer o 
protocolo por meio do 135 ou até 
mesmo pela internet. Isso também 
vale para quem não trabalha, mas 
que contribui com a previdência. 
Em alguns casos, as pessoas 

procuram agências especializadas 
nesse tipo de serviço”.

Há casos em que a segurada 
pode ter danos irreversíveis pro-
venientes do câncer de mama. 
Para essas pacientes, o ideal é a 
aposentadoria por invalidez. “Há 
consequências da doença em 
que elas não conseguem mais 
desempenhar a função de antes 
e como a maioria já está com a 
idade avançada, opta-se pela 
aposentadoria. É uma questão 
jurídica que vai depender do 
trabalho dos advogados, uma 
vez que pode-se alegar que a 
pessoa pode trabalhar em outras 
funções”.

Há 5 anos, Rosane Machado 
tratou um câncer na mama. “Ainda 
estou em tratamento, pois tomo os 
remédios que bloqueiam os hormô-
nios. Mas, devido às cirurgias que 
fiz, o meu braço ficou afetado. Não 
consigo e não posso fazer esforço. 
Eu era cuidadora de idosos. Me 
afastei das atividades e depois de 
3 anos a minha aposentadoria foi 
liberada. Foi um alívio”.

Adicional de 25%
Uma outra questão pouco 

divulgada acerca da aposentado-
ria por invalidez é o adicional do 
25%, popularmente conhecida por 
auxílio acompanhante. O advogado 
explica como funciona o benefício. 
“Juridicamente, o acréscimo ajuda 
quem precisa de um cuidador. A 
pessoa que quebra uma perna ou 
faz uma cirurgia não tem esse direi-
to. É, de fato, voltado a quem está 
debilitado e precisa de assistência 
diariamente. Nesse caso, o valor 
pode passar o teto da aposenta-
doria”, conclui.

“É muito comum
que, ao descobrir
a doença, as
pacientes fiquem
com o psicológico
abalado, o
que também
incapacita”

natália macedo

• Diagnóstico, tratamento e reméDios pelo sUs

• saqUe Do Fgts

• saqUe Do pis/pasep

• aUxílio-Doença

• aposentaDoria por invaliDez

• amparo assistencial

• tratamento Fora De Domicílio no sUs

• isenção De imposto De renDa na aposentaDoria

• qUitação De Financiamento Da casa própria

• isenção De ipi na compra De veícUlos aDaptaDos

• anDamento jUDiciário prioritário

• cirUrgia De reconstrUção mamária

direitos sociais de pacientes com câncer
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O Estado vai realizar concursos 
públicos para substituir trabalhadores 
contratados na área de segurança, 
como agentes penitenciários e socio-
educativos. O anúncio foi feito pela 
subsecretária de Estado de Gestão 
de Pessoas, Warlene Salum Rezende.

Ela participou de audiência da 
Comissão de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) que discutiu a política 
carcerária do Estado e as demandas 
dos agentes, entre elas a manuten-
ção dos contratados. 

Mesmo defendendo o concurso 
público, agentes demostraram ser 
contra demissões e disseram que, 
se isso ocorrer, além do prejuízo 
para milhares de pais de família que 
perderão seus empregos, o sistema 
de segurança correrá riscos de 
desmantelamento com a saída de 
trabalhadores mais experientes.

impedimento 
 Por sua vez, o assessor de 

Relações Sindicais da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag), Carlos Calazans, justificou 
que o Estado não pode prorrogar 
por mais tempo o contrato de 1.800 
agentes penitenciários que vence-
rão em dezembro, uma vez que 
eles terão atingido o prazo máximo 
permitido de 8 anos.

Calazans disse que esse im-
pedimento decorre de decisão do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) quanto à inconstitucionali-
dade desses contratos estendidos, 
mas destacou que a Advocacia Geral 
do Estado está tentando buscar um 
outro entendimento com o Poder 
Judiciário.

Por hora, Calazans disse que 
poderão ser mantidos apenas os con-
tratos de outros 5 mil agentes peniten-
ciários que têm menos de 8 anos e 
vencerão a partir do ano que vem. Ele 
defendeu que concursos previstos 
tenham mecanismos como prova de 
títulos para que contratados tenham 
possibilidade de ingressar na carreira. 

A subsecretária de Gestão de 
Pessoas detalhou que, no dia 30 de 
setembro, o Estado voltou ao limite 
prudencial de despesas estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), limite que tinha sido ultrapas-
sado desde janeiro deste ano.

Com isso, Warlene disse que 
já pode haver ampliação do quadro 
de pessoal nas áreas de saúde, 
educação e segurança, desde que 
para substituir trabalhadores em 
casos de aposentadorias, demissões 
e exonerações. Segundo ela, como 
a totalidade dos agentes aprova-
dos em concursos anteriores já foi 
nomeada, será necessário realizar 
outro concurso em função de futuras 

demissões de contratados. Ela não 
soube precisar quantas demissões 
deverão ocorrer em curto prazo, 
alegando que o momento ainda é 
de transição.

Já o subsecretário de Estado de 
Atendimento Socioeducativo, Danilo 
de Oliveira Santos, anunciou que um 
concurso para o preenchimento de 
2.300 vagas, entre agentes e técnicos 
para o sistema socioeducativo, já está 
em fase de análise. Ele disse que, dos 
2.500 agentes hoje em serviço, 1.500 
são contratados.

deputados 
O presidente da comissão, de-

putado Sargento Rodrigues (PDT), 
que solicitou a audiência, criticou a 
demissão de agentes contratados e 
ainda acusou a presença, na reunião, 
de agente penitenciário que estaria 
exercendo função de serviço de inteli-
gência, o que, segundo ele, atenderia 
ao objetivo do governo de intimidar a 
participação da classe.

“O número de agentes já é pe-
queno para o número de encarcera-
dos e o governo não só devia abrir 
mais vagas como manter os contra-
tados”, frisou o parlamentar. Segundo 
ele, ao contrário disso, 3.500 agentes 
já teriam sido demitidos.

governo anuncia concurso para
substituir agentes contratados

Várias pessoas compareceram à Assembleia legislativa
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Um ônibus cor-de-rosa tem chamado a 
atenção dos juiz-foranos por onde passa. 
Desde o dia, 7, o veículo circula na Linha 
211- Rio Branco, como forma de evidenciar 
a campanha do “Outubro Rosa”. A iniciativa 
envolve as secretarias de Transporte e Trân-
sito (Settra) e de Comunicação Social (SCS), 
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio 
do projeto “Bem Comum”, e a empresa Ansal, 
integrante do Consórcio Via JF.

Durante outubro, o coletivo rosa circulará, 
dando visibilidade à campanha e destacando 
a importância de se adotar medidas de pre-
venção ao câncer de mama. Neste período, 
o ônibus será conduzido por uma motorista e 
uma cobradora. “Estou na função há 8 anos, 
e dirigir o ônibus rosa é muito legal, porque ele 
passa mensagem de que a mulher deve cuidar 
da saúde”, afirmou Anália Maria de Medeiros.

Para a cobradora Andreia Alves, essa 
ação relembrar a importância de cuidar 

da saúde e o engajamento das pessoas é 
essencial: “O ônibus chama atenção, cons-
cientiza e nos lembra que devemos espalhar 
essa mensagem. Estou empolgada em 
trabalhar no ônibus rosa. Eu e a motorista 
tiramos até foto”.

 
passageiros gostaram

“O mais bacana é que, além do ônibus 
rosa, são uma motorista e uma cobradora, 
o que chama atenção. É um destaque para 
alertar aos cuidados e à prevenção do câncer 
de mama”, destacou a usuária do transporte, 
Janete Batista. 

Para a passageira Vera Lúcia Rodrigues, 
é uma forma diferente de alertar sobre o 
cuidado. Jorge Lacerda, também ocupante 
do veículo, reforçou que a mensagem deve 
ser compartilhada pelos homens: “O ônibus 
chama atenção e assim podemos alertar 
nossas companheiras”.

O Carnaval de Ouro Preto é um dos 
mais famosos do Brasil. A festa reúne pes-
soas de todo o país em busca de diversão 
durante os dias de folia. Democrático, o 
Carnaval ouro-pretano pode ser curtido de 
várias formas. 

O destaque vai para o Espaço Folia, 
situado na Praça da Ufop, no bairro Pilar, 
ocupado desde 2005 por integrantes da Liga 
dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto, com 
entretenimento diferenciado. Formada pelos 
Blocos do Caixão, Cabrobró, da Praia e 
Chapado, a Liga dos Blocos de Carnaval de 
Ouro Preto já está estruturando a festa de 
2018, que aguarda cerca de 20 mil pessoas 
para os quatro dias de folia. 

Já estão confirmadas as atrações MC 
Lan, Pabllo Vittar e MC Livinho (Bloco do 
Caixão, dia 10/02); Chapeleiro, Nego do Bo-
rel e Molejo (Bloco Cabrobró, dia 11/02); MC 
Kevinho, Alexandre Peixe e Felguk (Bloco 
da Praia, dia 12/02); Dennis Intense e Tuca 
Fernandes (Bloco Chapado, dia 13/02), e 
mais novidades estão por vir.   

Sinônimo de lazer 24h por dia, o Carnaval 
movimenta a cidade, trazendo diversos sota-

ques do Brasil. No Espaço Folia, a Liga dos 
Blocos permite a experiência de liberdade 
e de identidade de cada um de seus blocos 
formadores, mas também a possibilidade 
de viver festas diferentes. Para 2018, a Liga 
dos Blocos lança uma forma diferente de 
vivenciar o Carnaval, com o passaporte, que 
tem preço especial para quem quer participar 
dos 4 dias de festa.  

No Espaço Folia, há dois ambientes: a 
pista e o camarote, cada um deles com um 
tipo de benefícios para os foliões. Além das 
atrações garantidas por cada bloco, seguran-
ça privada e toda a infraestrutura necessária 
para uma festa memorável estão garantidas. 

 
Liga dos Blocos 

Criada em 2009, pela união dos Blocos do 
Caixão, Cabrobró, da Praia e Chapado, a Liga 
dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto vem, 
desde então, promovendo o Espaço Folia, com 
atrações de nome nacional que atraem milha-
res de visitantes para a cidade. Com pacotes 
fechados para pista e camarote, a Liga dos 
Blocos oferece formas diferentes de curtir a fo-
lia, cada bloco mantém sua identidade original.

Pedro leopoldo: Fazenda
samambaia é restaurada

O Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) recebeu a Fazenda Samambaia, 
em Pedro Leopoldo, totalmente restau-
rada. A fazenda histórica integrará o 
Parque Estadual do Sumidouro, unidade 
de proteção integral que tem o objetivo 
principal de promover a preservação 
ambiental e cultural, possibilitando 
atividades de pesquisa, conservação, 
educação ambiental e turismo.

A restauração se deu por meio de um 
acordo firmado entre a Vale Mineração - 
que realizou as intervenções -, o Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG), IEF e 
o Instituto Estadual do Patrimônio Históri-
co Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). 
Para a revitalização do imóvel, a empresa 
investiu cerca de R$ 13 milhões.

 “A entrega representa a oportunidade 
de poder disponibilizar esse espaço para a 
comunidade, atraindo o desenvolvimento 
econômico, possibilitando novas parce-
rias, além da divulgação da cultura mineira 
e das especificidades regionais”, disse o 
diretor do IEF, João Paulo Sarmento.

Em seguida, o gerente do Parque 
Estadual do Sumidouro, Rogério Tava-
res, falou sobre a importância histórica 
local. “Essa fazenda, que passará a 
fazer parte do conjunto de atrações 
do parque, representa um espaço de 
referência da memória rural da região 
no final do século IXX e início do Século 
XX, onde eram produzidos alimentos 
que contribuíam para o abastecimento 
da capital mineira”, disse.

Tavares ressaltou o trabalho de-
senvolvido pelas doceiras da região 
e as oportunidades de parcerias com 
a comunidade que vive no entorno 
da Unidade de Conservação. “Essa 
entrega é valiosa. Todo o trabalho de 
parceira que desenvolvemos se jus-
tifica pelo povo que vive no entorno 
do parque, que também é visto como 
alavanca para o desenvolvimento 
sustentável regional”, frisou.

Para a presidente do Iepha-
-MG, Michele Arroyo, o objetivo do 
instituto é consolidar uma parceira 
mais efetiva com o IEF, considerando 
os valores ambientais, histórico e 
arquitetônico do parque, o modo de 
vida, as tradições e as relações das 
pessoas com essas áreas.

“Esse é um espaço para que 
pensemos numa gestão compar-
tilhada, aproveitando para que as 
comunidades possam se apropriar, 
não só do local, mas também dos 
aspectos e valores como um todo. 
Nossa ideia é, a partir dessa expe-
riência, expandir a proposta para 
outras unidades de conservação, 
investindo também num turismo mais 
consciente”, afirmou.

O diretor de Planejamento e De-
senvolvimento de Ferrosos da Vale, 
Lúcio Cavall i, falou em nome da 
empresa, que cuidou da restauração.  
“Ajudamos a preservar porque aqui 
vivemos, aqui trabalhamos e aqui 
criamos nossos filhos, somos todos 
parte da comunidade. Ao entregar 
esse patrimônio totalmente preserva-
do e restaurado, deixamos ao Estado 
de Minas Gerais mais um legado 
positivo para a gestão ambiental”.

área tem aproximadamente 500 hectares
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Senac leva tuk-tuk gastronômico e
oficinas gratuitas para Fartura BH

Belo Horizonte sedia, nos dias 21 
e 22 de outubro, o Festival Fartura BH 
2017. Em sua quarta edição, o even-
to tem a proposta de promover a cadeia 
produtiva gastronômica brasileira e 
estimular a interação entre produtores, 
chefs, empreendedores, clientes e 
visitantes.

 Apoiador educacional do festival, o 
Senac leva uma programação gratuita 
de oficinas interativas e atividades que 
vão destacar a cultura mineira, a ver-
satilidade dos ingredientes típicos e as 
curiosidades da cozinha internacional. 
No menu, estão produtos alimentares 
resgatados por meio do projeto Primór-
dios da Cozinha Mineira, realizado pela 
instituição. O evento acontece na Rua 
Tenente Brito, 1090, Barro Preto.

Durante os 2 dias de festival, os 
chefs do Senac conduzem atividades 
abertas ao público. No sábado, às 
12h30, o chef Luciano Avellar prepara 
a receita de churros assado e recheado 
com ragú de costela no Espaço Degus-
tação. Além de acompanhar o preparo 
ao vivo, os participantes poderão expe-
rimentar o prato. No mesmo horário, no 
Espaço Interativo, visitantes participam 
da produção do Sanduba Mineiro junto 
com o chef João Victor Bertolotti.

No domingo, o chef Beto Haddad 
apresenta o sabor da Sopa Vietnamita, 
que será preparada no Espaço De-
gustação, às 12h30. O público poderá 
conhecer e degustar o prato de origem 
estrangeira que é feito com um fundo 
de carne e molho de peixe. Às 14h30, 
no Espaço Interativo, o chef João Victor 
Bertolotti volta a comandar a oficina com 
a receita do Mexidão.

Atração que fez sucesso no Festival 
Cultura e Gastronomia de Tiradentes, 
o tuk-tuk gastronômico também está 
confirmado para o Fartura 2017. O veí-
culo, muito popular em países da Ásia, 
foi adaptado para abrigar uma estrutura 
de cozinha e levará a experiência de 
uma refeição completa ao público em 
três edições por dia. “A proposta é sele-
cionar visitantes aleatoriamente para vi-
venciarem a alta gastronomia preparada 
com ingredientes dos Primórdios da Co-
zinha Mineira”, destaca Hans Eberhard 
Aichinger, gerente de Turismo, Gastro-
nomia e Hotelaria do Senac. Entre eles, 
estão queijo do Frei Rosário, hidromel do 
Caraça, taioba, ora-pro-nóbis e a farinha 
de inhame. O chef executivo do Senac 
em Minas Ronie Peterson comanda a 
atividade com auxílio de maître e garçom 
exclusivos.

As oficinas do Senac são gratuitas 
e têm vagas limitadas. As senhas para 
participar serão distribuídas no local. Os 

ingressos para o Fartura BH 2017 cus-
tam R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada) e 
podem ser trocados por quatro litros de 
leite ou quatro quilos de alimento não-
-perecível (exceto sal, fubá e açúcar). As 
entradas estão à venda no site Sympla e 
a troca de ingressos pode ser feita nas 
lojas Verdemar do Sion e da Raja Gaba-
glia. Informações pelo site: farturabrasil.
folha.uol.com.br.

Programação  

21/10 – Sábado - 14h, 16h30 e 
19h - Tuk tuk gastronômico

 12h30 - Espaço Degusta-
ção: Churros assado e recheado 
com ragú de costela, com Luciano 
Avellar (Chef Executivo do Senac 
em Minas)

12h30 – Espaço Interativo: San-
duba Mineiro, com João Victor 
Bertolotti (professor de graduação 
tecnológica em Gastronomia do 
Senac)

22/10 – Domingo - 14h, 16h30 
e 19h - Tuk tuk gastronômico

12h30 – Espaço Degusta-
ção: Sopa Vietnamita, com Beto 
Haddad (professor em graduação 
tecnológica em Gastronomia do 
Senac)

 14h30 – Espaço Interativo: Me-
xidão, com João Victor Bertolotti 
(professor de graduação tecnoló-
gica em Gastronomia do Senac)

os chefs do senac conduzem
atividades abertas ao público
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Luta contra o câncer: ônibus cor-de-rosa
chama atenção nas ruas de juiz de Fora

durante o mês de outubro, coletivo vai dar visibilidade à campanha
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começam preparativos para
carnaval de ouro Preto 2018

bloco chapado foi umas atrações do ano passado
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http://www.ief.mg.gov.br/
http://www.ief.mg.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Tenente+Brito,+1090,+Barro+Preto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Tenente+Brito,+1090,+Barro+Preto&entry=gmail&source=g
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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

ipatinga presta contas do
segundo quadrimestre de 2017

balanço aponta investimento total de mais r$ 146,4 milhões

munícipio de nova lima avança no
fortalecimento de política públicas

De onde eu venho? O que eu 
busco? Esses foram questionamen-
tos levantados durante o 1º seminá-
rio sobre população em situação de 
rua de Nova Lima, realizado pelo 
Governo Municipal, no dia 27 de se-
tembro, com o objetivo de entender 
o contexto social e de saúde pública 
das pessoas que necessitam de um 
trabalho sistemático, respeitoso e 
pensado coletivamente.

Trabalhadores, gestores das 
diferentes políticas setoriais do mu-
nicípio, representantes do sistema 
de justiça e de órgãos de garantias 
de direito, além das próprias pesso-
as em situação de rua, participaram 
das discussões.

Durante o seminário, foram 
realizadas palestras sobre a política 
municipal de assistência social e 
saúde, os serviços ofertados a esse 

público e seus direitos. A equipe do 
movimento nacional da população 
de rua participou das rodas de 
conversa. Ao final do encontro, os 
trabalhos dos grupos foram apre-
sentados e avaliados, para recebe-
rem os devidos encaminhamentos.

Respeitando conceitos demo-
cráticos de liberdade individual 
e coletiva, Governo Municipal 
demonstra outro olhar para a po-
pulação em situação de Rua de 
Nova Lima ao realizar seminário 
histórico.

moradores de rua vem preocupando autoridades da cidade
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Pelo segundo quadrimestre 
consecutivo, os investimentos em 
Saúde realizados pela Prefeitura 
de Ipatinga superaram o preconiza-
do pela legislação federal. De maio 
a agosto de 2017, foram aplicados 
quase R$ 40 milhões na rede mu-
nicipal, cerca de R$ 20 milhões a 
mais do que o preconizado pela 
Lei Complementar 141/2012, que 
regulamentou a Emenda Constitu-
cional 29, obrigando os municípios 
a aplicarem, no mínimo, 15% da 
receita municipal em saúde. 

O balanço apresentado aponta 
um investimento total de mais R$ 
146,4 milhões, no período de janei-
ro a agosto deste ano, no projeto 
de reestruturação de toda a rede 
municipal.

Os números foram apresenta-
dos durante prestação de contas 
relativa ao segundo quadrimestre 
de 2017, em audiência pública 
no plenário da Câmara Municipal 
de Ipatinga. O relatório físico-
-financeiro da pasta foi detalhado 
por diretores de áreas da Saúde, 
na presença de vereadores que 
integram a Comissão de Saúde 
Pública, Trabalho e Bem-Estar 
Social do poder Legislativo, repre-
sentantes do Conselho Municipal 
de Saúde e comunidade.

No segundo quadrimestre, signi-
ficativos investimentos foram feitos 
em toda a estrutura da Secretaria 
de Saúde. Os valores contemplam 
desde a implantação do Programa 
Corujão da Saúde, que atualmente 

registra mais de 14 mil atendimentos; 
aquisição de equipamentos para 
informatização da atenção básica; 
recomposição e ampliação das equi-
pes do Programa Estratégia Saúde 
da Família (ESF), até a abertura de 
oito novos leitos de Enfermaria no 
Hospital Municipal.

A audiência pública atende à 
Lei Complementar n° 141/2012, 
que dispõe sobre a avaliação e 
o controle das despesas com a 
saúde.  A audiência foi coordenada 
pelo vereador Wanderson Gandra, 
que preside a Comissão de Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar Social da 
Câmara, juntamente com Ademir 
Claudio Dias e o presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, 
Ilton Câmara.

CM
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A Associação Brasileira de Agências de 
Viagens de Minas Gerais (ABAV-MG) realizou 
a eleição para a presidência e diretoria da enti-
dade biênio 2017/2019. Por chapa única, José 
Maurício de Miranda Gomes, foi reeleito mais 
uma vez presidente da associação. Ele já está 
no seu quarto mandato, sendo o presidente que 
mais dirigiu a entidade. José Maurício diz ter 
uma enorme satisfação em dirigir a ABAV MG 
por mais dois anos e vai continuar lutando para 
a melhoria do turismo. 

A diretoria tem Alexandre Xavier (vice-
-presidente Financeiro), Reinaldo Fleming 
(vice-presidente Administrativo), Gilberto Si-
queira (vice-presidente Relações Institucionais), 
Fernando Dias (vice-presidente de Patrimônio), 

Lúcio Ribeiro (vice-presidente Capacitação e 
Certificação e Athenais Vilhena (vice-presidente 
de Marketing e Evento).

A programação do tradicional Festival de Arte 
Negra, o FAN-BH, que ocorre na capital mineira, vai 
ganhar um importante reforço neste ano. É que o Sesc, 
integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, é 
parceiro cultural da iniciativa e vai realizar uma grande 
Roda de Conversa, com participações especiais, para 
debater O protagonismo da mulher negra no Brasil. O 
FAN-BH é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte 
por meio da Fundação Municipal de Cultura. 

Entre as convidadas para esse grande encontro 
estão Alexandra Loras, Eliane Dias e Elisa Lucinda. O 
bate-papo será mediado pela cientista social Áurea Ca-
rolina. Também haverá participação da rapper Tamara 
Franklin. Além da abordagem histórico-cultural, o obje-
tivo é que o encontro seja uma celebração à represen-
tatividade da mulher negra no país. Na ocasião serão 
tratados os desafios, as histórias de lutas, o momento 
atual do Brasil, a força e o empoderamento feminino. 

O encontro, que tem participação gratuita e é 
aberto a todas as pessoas interessadas, será em 18 de 
outubro de 2017, no Grande Teatro do Sesc Palladium 
(Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro), a partir das 19h30. 
A abertura contará com apresentação do Coral Jovem 
Sesc. É necessário retirar as entradas na bilheteria 
do teatro, que abre com duas horas de antecedência. 

coral jovem sesc 
O Coral Jovem Sesc, que vai abrir o encontro, 

preparou um repertório diferenciado para a ocasião. 
Duas canções especiais serão apresentadas: Tributo 
a Martin Luther King, de Wilson Simonal, e Não existe 
amor em SP, de Criolo. Formado em 2012, a iniciativa 
é regida pela maestrina Flávia Campanha. É composto 
por 130 alunos com idades entre 10 e 18 anos. O 
Coral é uma ação continuada de formação musical 
com caráter social, cultural e artístico, assim como a 
Orquestra de Câmara Sesc. 

Essas ações compreendem a formação e desen-
volvimento de jovens e propõe vivências práticas diá-
rias que experimentam o fazer musical e a convivência 
em grupo em torno de um objetivo artístico comum.

josé maurício é mais uma 
vez presidente da AbAV-mg

Presidente josé maurício com a nova diretoria

Conselho Fiscal: Carlos Teixeira (pre-
sidente), Maria Cristina Tannus e Marcos 
Akio (titulares) e Jane Costa e Eduardo 
Pagliaminuta (suplentes). Conselho de Ética, 
Conciliação e Arbitragem: José Carlos do 
Santos, Cristina Camarano, Regina Casale. 
Conselho Deliberativo: Peter Mangabeira, 
Marina Gomes, Ênio Costa, Roberto Costa, 
Carlos Corrêa, Maria Perpetuo Socorro, Eloa 
Ribeiro, Mariella Miranda, Stefano Couri e 
Andrea de Oliveira.

sesc reForÇA ProgrAmAÇão do ‘FAn-bH’

mineira tamara Franklin será um dos
destaques da Roda de Conversa
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desembArgAdor do tjmg e bAcHArel em
comunicAÇão sociAl  – ws-paiva@hotmail.com

Wanderley 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

daniel Amaro

o seu consórcio multibrasileiro

boliche conquista adeptos
de todas as idades

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) recebeu no dia 4, os atle-
tas Anderson Mosso e Jefferson 
Campos, os técnicos Flávio Espiga 
e Luiz Fernando da equipe de bas-
quete do Minas Tênis Clube. Na 
oportunidade, eles participaram 
de uma roda de conversas com as 
crianças e adolescentes atendidos 
pela LBV, falaram sobre a trajetória 
profissional, além de um momento 
de descontração na quadra de 
esportes.

A LBV entende também que 
o esporte é uma importante ferra-
menta educacional de qualidade 
de vida e de transmissão de 
valores. “Eu gosto desse tipo de 
dinâmica. Eu passo um pouco da 
minha experiência e espero, com 
essas informações, mudar um pou-
co o pensamento deles para eles 
saberem que podem ser o que eles 
escolherem”, disse o ala/armador, 
Jefferson Campos.

Ele acrescentou ainda que, 
no esporte, como na vida a gente 
aprende muito a compartilhar, 
respeitar o próximo, conviver em 
comunidade. “Depois que o espor-
te passa, a gente tem que se inserir 
na sociedade de uma outra forma. 
Se você fez bons amigos, boas re-
lações e adquiriu bons valores esta 
inserção é mais fácil”, pontuou.

Um esporte simples e pouco popular tem conquistado 
adeptos. Estou falando do boliche, um jogo milenar 
que pode ser praticado por pessoas de todas as ida-
des. O objetivo é derrubar, com uma bola, vários pinos 
dispostos de forma triangular no fundo da pista. Em 

Minas, existem diversos locais dedicados a prática desse esporte.
O professor Saulo Magalhães joga boliche há 9 anos e conta 

que existem técnicas para se tornar um bom jogador. “Existe uma 
maneira para segurar a bola, a força correta para o arremesso 
e a posição do corpo durante a jogada. Mas são técnicas que o 
praticante vai aprendendo com o tempo”. 

Ele explica as regras gerais do boliche. “Cada partida tem 10 
jogadas e, em cada uma, o jogador tem direito a dois arremessos. 
Cada pino que ele derrubar vale um ponto”.

dicAs PArA iniciAntes

Utilizar bolas que não ultrapassem 
10% da massa corporal

Posicionar os dedos corretamente, ou seja, o 
médio, o anelar e o polegar nos orifícios da bola

Antes de atirar a bola, veja a distância 
que irá percorrer na pista

Utilize a mão que está livre para 
apoiar a parte de baixo da bola

Mire o pino do meio

Movimente o braço como se fosse um 
pêndulo. isso o ajudará a tonificá-lo 
caso jogue boliche com frequência

Solte a bola, sem empurrá-la. Ao deixá-la sair 
deslizando pela pista, você terá mais possibili-
dades de que ela atinja os pinos centrais
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No jogo existem alguns termos em inglês 
que você provavelmente já ouviu, como por 
exemplo, strike. Saulo diz que quando alguém 
faz um strike significa que conseguiu derrubar 
todos os 10 pinos com apenas uma bola. “Caso 
derrube todos os pinos na segunda jogada, nós 
chamamos de spare. A pontuação máxima em 
uma partida é 300”.

Outro termo utilizado é approach, que 
significa área de arremesso. De acordo com 
Saulo, é aquele espaço antes do início da pista 
de boliche. “Não pode usar sapato ou tênis que 
tem sola de borracha nessa área, porque 
pode danificar o piso. E somente o joga-
dor da vez pode ficar nesse espaço. 
O resto deve aguardar sentado”.

Nos shoppings, o esporte 
ganha outro sentido além de 
competição. Existem esta-
belecimentos que oferecem 
serviços de buffet e fazem a 
locação da pista de boliche. 
Foi o que fez a pedagoga 
Tatiana Alves para o filho 
Arthur, de 12 anos. “Decidi 
fazer uma festa de aniversá-
rio diferente só para alguns 
colegas. Contratei um pacote 
especial de um salão que pos-
sui pista de boliche, com direito a 
salgadinho, bolo e uma hora de jogo. 
Foi um momento de muita diversão 
com todas as crianças”, comenta.

O boliche alia o exercício físico ao lazer e 
traz momentos de descontração ao praticante, 
o que pode ajudar a relaxar a mente e aliviar o 
estresse. Além disso, por combinar braços e 
ombros o esporte ajuda a tonificar os músculos 
dessas regiões e também auxilia a malhar as 
pernas, quando praticado com frequência. 
Em uma hora de jogo é possível queimar até 
200 calorias.

jogo possui regras simples e traz benefícios para a saúde
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É o segundo esporte mais 
praticado no mundo inteiro, 

depois do futebol

No mundo, o número de bolicheiros 
é estimado em 110 milhões

O esporte como o conhecemos, com o nome de 
boliche, passou a ser praticado por volta de 1350

As primeiras regras foram formalizadas 
em 1895 na cidade de Nova York

O boliche passou a ser praticado por mulheres 
a partir de 1917, quando se criou a Womens 

International Bowling Congress (WIBC)

Foi jogado pela primeira vez em 
pista automática em 1952

Existem cerca de 260 mil pistas 
de boliche no mundo inteiro

AtletAs do minAs
tênis clube VisitAm lbV

LB
V

crianças se empolgaram com
as presenças dos ídolos

cruzeiro, o grande campeão!
O dia 27 de setembro de 2017 

marcou mais uma vez as páginas 
heróicas e mortais do Cruzeiro 
Esporte Clube. O time celeste 
chegou ao quinto título da Copa 
do Brasil ao vencer o Flamengo 
nos pênaltis por 5 a 3. No tempo 
normal, as duas equipes empata-
ram em 0 a 0 – o confronto de ida 
havia terminado 1 a 1.

A partida teve lances emo-
cionantes, mas nenhum dos 
goleiros tiveram muito trabalho. 
No fim das contas, o Flamengo 
teve mais posse, volume e criou 
as duas chances mais claras de 
gol da final, ambas com Guerre-
ro, com uma falta que explodiu 
no travessão e uma finalização 
que parou em Fábio. No entanto, 
quem teve mais oportunidades 
foi o Cruzeiro, que poderia ter 
marcado em quatro jogadas, 
mas viu faltar capricho em todas. 
Se existe um ditado clássico do 
futebol diz que “o medo de perder 
tira a vontade de ganhar”, a frase 
poucas vezes coube tão bem em 
uma final da Copa do Brasil. Até 
por isso, a final entre Cruzeiro e 
Flamengo foi decidida apenas 
nos pênaltis, após 90 minutos de 
muita emoção.

E na disputa de pênaltis, 
brilhou a estrela de Fábio. Todos 
os cobradores celestes foram 
eficientes, enquanto Muralha 
manteve seu histórico ruim nes-
ta situação e sequer conseguiu 
acertar os cantos das cobran-
ças. No entanto, se o goleiro 
flamenguista não foi bem, o cru-

zeirense, como de costume, foi 
histórico.

Jogador que mais vezes 
vestiu a camisa do Cruzeiro na 
história, Fábio, que já tinha sido 
vital na semifinal contra o Grêmio 
e pegou o chute de Guerrero 
nos minutos finais, defendeu 
a penalidade de Diego, sendo 
fundamental para a conquista 
celeste, depois confirmada com o 
gol de Thiago Neves na cobrança 
decisiva. 

E o merecido penta estre-
lado foi conquistado de forma 
emocionante e deixando grandes 
clubes do futebol brasileiro pelo 

caminho. O Cruzeiro eliminou 
São Paulo, Palmeiras e Grêmio, 
antes de bater o Flamengo na de-
cisão. Mérito de Mano Menezes 
e seus comandados, que apesar 
de ter um estilo de jogo criticado, 
inclusive na final, e conviver com 
muita pressão, conquistou a taça 
e o sonhado penta.

Com mais um título da com-
petição nacional, o Cruzeiro se 
iguala ao Grêmio como maior 
campeão do torneio no país. A 
conquista é a segunda no currí-
culo do técnico Mano Menezes, 
que já havia ganhado a taça pelo 
Corinthians, em 2009.

eleições

O Cruzeiro tem um novo presidente para os próxi-
mos 3 anos. Impulsionado pelo título da Copa do Brasil, 
o candidato da situação, Wagner Pires de Sá, de 76 
anos, venceu no último dia 02 de outubro a eleição 
entre os conselheiros do clube e assumirá no lugar de 
Gilvan de Pinho Tavares, a partir de janeiro de 2018.

Dos 465 conselheiros aptos a votar, 442 compare-
ceram ao ginásio do Clube no Barro Preto. Com uma 
margem apertada, o candidato da situação levou 235 
votos e superou Sérgio Santos Rodrigues, da oposição 
comandada pelo ex-presidente Zezé Perrella, que teve 
200.

Independente das divergências políticas, a unidade 
precisa ser uma marca registrada nesta nova gestão. 
Defendo a união das forças presentes no clube para 
mantermos o Cruzeiro no topo das conquistas nacionais 
e internacionais.


