
Estrelas do cinema e 
da televisão já praticam a 
modalidade. A pioneira, 
professora e diretora do 
Studio Le Dance, Letícia 
Viana informa que trata-se 
de um esporte prazeroso e 
funcional. “Ele veio aten-
der ao público que não 
gosta tanto de academia”.

O deputado federal Fábio Ramalho (PMDB) é um dos cotados para ser vice de Fernando Pimentel (PT). No entanto, exis-
tem outras lideranças regionais, como Vitor Penido (DEM); Alex de Freitas (PSDB); Bruno Siqueira (PMDB); Odelmo 
Leão (PP). E os empresários Olavo Machado, Romeu Zema e Bruno Falci.

35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2  a  9  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 7   N º  1 7 9 4   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

Sérgio Moreira

Página

12

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

PAulo PAssos 

Página

2

Vitor Penido

Página

3

Bruno FAlci

Página

4

PolÍticA – PáginA 3

economiA
–

Página 5

cArtÃo trAZ segurAnÇA
A microemPreendedores
N o Estado tem mais de 820 mil microempreendedores individuais, desses 38% aceitam cartão de crédito e débito 

como forma de pagamento, segundo pesquisa do Sebrae Minas. Essa forma de quitação é aprovada por 66% dos 
empresários. Ademais, eles acreditam que essa modalidade aumenta a sensação de segurança, já que reduz o di-

nheiro em caixa e a inadimplência.
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Pleito eleitoral de 2018
sem muitas novidades 

Doutor em ciência política Adriano Oliveira aponta que o 
próximo ano eleitoral não terá espaço para o novo, já que o 
cenário mostra que a eleição deve reforçar o tradicionalismo 
político. Oliveira, inclusive, lançou o livro “O eleitor é um enig-
ma? Visões de mundo, desejos e hábitos”, que revela aspectos 
do brasileiro.

reuniÃo dA grAnBel 
O prefeito de Betim,Vittorio Medioli (PHS), foi 

o anfitrião durante a 7ª reunião da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (Granbel), quando diversos temas foram 
discutidos.

AVAnÇo nA indústriA
A economia brasileira começa a emitir 

sinais de recuperação, segundo demonstra 
o Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial de Minas Gerais (ICEI/MG), calculado 
pela Fiemg.

e A Aids?
De acordo com a Se-

cretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais, 
1.016 jovens mineiros 
abandonaram o trata-
mento contra Aids, o que 
representa um grande 
risco, comenta o infecto-
logista Dirceu Greco.

Conheça os possíveis nomes
ao cargo de vice-governador
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“Minas Gerais tem se tornado um dos principais 
destinos turísticos do país”, destaca o empresário 
Márcio Mol. Para ele, as belas paisagens, a gastrono-
mia, as cidades históricas, além de locais como Inho-
tim favorecem o interesse pela região.
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TURISMO EM MINAS

empresário Márcio Mol
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PAulo PAssos 

“2018 terá eleição tradicional”,
diz doutor em ciência política

Após tantos desfe-
chos na política 
brasileira nos úl-
timos anos, 2018 

pode ser para muitos uma 

brisa de mudanças, visto que 
é o ano de eleição para pre-
sidente, governador, senador 
e deputados. Pensando nesse 
cenário, o autor e doutor em 
ciência política e professor 
da UFPE, Adriano Oliveira e, 
o mestre em estatística, Car-

los Gadelha, realizaram uma 
pesquisa sobre o comporta-
mento do eleitor em várias 
cidades brasileiras que resul-
tou no livro, recém-lançado, 
intitulado “O eleitor é um 
enigma? Visões de mundo, 
desejos e hábitos”. 

A obra revela o perfil do 
eleitor brasileiro por meio 
de algumas questões como: 
prefeitos que investem em 
segurança pública são reelei-
tos? Cuidar da saúde pública 
aumenta a probabilidade de 
o prefeito conquistar popula-

ridade? Existem eleitores que 
comercializam o seu voto? Há 
onda conservadora no Brasil? 

Para entender esse pano-
rama e se haverá mudança no 
modo do eleitor brasileiro vo-
tar, conversamos com Adriano 
Oliveira.

Ariane Braga

como podemos descrever o 
eleitor brasileiro?

A pesquisa revela um eleitor que tole-
ra. O que significa que ele é pragmático e 
tem uma demanda por segurança pública 
e saúde. Contudo, quando reconhece que 
esses serviços funcionam, ele vota pela 
reeleição do político. Nós temos um eleitor 
jovem que prega pela presença do Estado 
no âmbito de políticas educacionais, pois 
tem o desejo de fazer um curso superior. 
E, também, há o eleitor que não é sofisti-
cado – vota a partir de atalhos e objetivos 
–, que não são os partidos políticos e sim 
o bem estar econômico, afinidade com o 
candidato e suas ações. Devido a isso, há 
uma tendência desse político ganhar o voto. 

Enfim, isso não é um enigma, as pes-
quisas quantitativas podem identificar quais 
são os sentimentos dos eleitores brasileiros.

 

com base em sua pesquisa, 
2018 será favorável para qual 
tipo de político?

Teremos uma eleição tradicional. Have-
rá um eleitor que irá cobrar por melhores 
serviços públicos, bem estar econômico, 
sentimental e emocional – verá o passado, 
o carisma do candidato e até sentirá pena 
– e, também, o revoltado que quer mudan-
ças. Mas o eleitor que irá predominar é o 
governista, antipetista e o lulista, sobrando 
pouco espaço para o novo.  

As mídias sociais interferiram na 
maneira de votar do brasileiro? 

Não, eu considero que a importância 
da mídia social está muito valorizada, pois 
quando se posta algo pode até ser que gere 

alguma polêmica, mas as pessoas que estão 
ali já têm uma certa empatia, então não há 
busca pelo contraditório. O segundo aspecto 
é o fato que não há um alto percentual de 
brasileiros que utilizam a mídia social para 
debater política. Nós temos uma parcela do 
eleitorado que não permite que um candida-
to seja eleito só em virtude das redes sociais. 
E, por fim, não podemos desprezar o papel 
da TV como instrumento de divulgação das 
candidaturas, pois ela chega mais rápido e 
atinge muito mais pessoas, seja por notici-
ário ou debates.

mesmo com a insatisfação do 
eleitor em relação aos seus 
representantes, a cada eleição 
os mesmos nomes e partidos to-
mam posse. A que se deve isso? 

Na verdade, nós temos duas ques-
tões: a primeira é a própria regra eleitoral. 
Agora, o financiamento público impede a 
renovação, pois os recursos públicos estão 
concentrados em três partidos: PMDB, PT 
e PSDB. Em segundo lugar tem a própria 
oligarquia partidária, pois o líder da legenda 
define quem irá receber os recursos para 
a campanha.  

os grandes escândalos políticos 
dos últimos anos causaram 
impacto positivo na política 
brasileira?

Acredito que eles deixaram o eleitor 
mais irritado com as classes políticas e 
isso fez com que a cobrança aumentasse. 
Mas será que isso terá consequências na 
escolha do eleitor? Aí é uma outra questão. 
Enfim, o eleitor está mais irritado? Está. 

Tem cobrando mais? Tem. Mas isso não 
significa que ele terá um comportamento de 
renovação. Vejo que mesmo diante dessa 
irritação o eleitor ainda irá votar de modo 
tradicional.  

empresários de sucesso têm 
se arriscado no meio político. 
existe um novo perfil surgin-
do?

Há uma interpretação equivocada por 
parte desses candidatos. Eles sabem que 
o eleitor deseja o novo e se colocam assim. 
No entanto, há um miopia, uma vez que não 
há uma estrutura partidária e financeira, a 
mensagem dele não chegará ao eleitor. 
Não adianta existir um candidato novo, com 
diferentes propostas e uma outra maneira 
de fazer política, pois ele tem de chegar 
no eleitor. E será que esses candidatos 
chegaram? Eu prevejo que não, já que a 
estrutura partidária brasileira não permite.  

Você acredita que a política deve 
ser inserida na formação educa-
cional das crianças e adolescen-
tes? isso pode mudar o perfil dos 
futuros eleitores?

Eu acho que isso é algo desnecessário, 
pois, em primeiro lugar, a educação tem 
que funcionar, independente de se ter uma 
cadeira política ou não. Precisamos ter um 
ensino médio que prepare o aluno para o 
mercado de trabalho e para profissões mais 
complexas. Você conquista eleitores por 
meio de novos hábitos e costumes políticos 
fazendo com que o cidadão veja que a 
política pode transformar sua vida e, con-
sequentemente, ele confiará no candidato.

doutor em ciência política e professor da uFPe, Adriano oliveira
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transparência do futebol 
 
Caberá ainda que tardiamente à direção do Cruzeiro Esporte 

Clube provar a não existência da dívida que beira R$ 200 milhões, 
conforme denúncia do empresário Itair Machado. O assunto só será 
esclarecido quando for empossada a nova direção do clube no final 
do ano. 

Aliás, o denunciante insinua uma auditoria interna, quando então 
ficará provada sua acusação. O que se espera é que tudo seja co-
locado a limpo. Os torcedores do clube já não aguentam mais ouvir 
falar em sujeiras, escândalos e negócios mal engendrados. 

O clamor popular tem razão, mesmo porque temas de interesse 
público não podem ficar circunscritos a quatro paredes, a disposi-
ção de pequenos e herméticos grupos. Se existem imprecisões, a 
atual direção do Cruzeiro precisa municiar sua torcida com detalhes 
relevantes. 

O direito à informação é democrático. Por isso, quando se esca-
moteiam segredos públicos, ascende a luz vermelha do desconforto. 
Se o clube celeste entende que a denúncia feita por Machado não 
é verdadeira, prove. Não com palavras ditas a imprensa, mas com 
números reais. Essa insinuação é séria demais para servir apenas 
como instrumento de entrevero entre as partes.

Atualmente, o mundo do futebol vive um de seus piores mo-
mentos, diante de falcatruas envolvendo a Fifa e a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) cujos dirigentes estão sendo citados e 
procurados pela justiça brasileira e internacional. Fica provado que o 
melhor remédio para corrigir ações malfadas é haver frequentemente 
eleições para mudar o cenário. O mesmo deveria acontecer com 
os clubes, como Cruzeiro, Atlético, América e demais agremiações 
espalhadas pelo país. A renovação seria salutar, além de evitar 
que uma casta se una para discutir assuntos pessoais ao invés do 
interesse de grupos. 

Esse episódio que faz alusão a uma possível dívida de R$ 200 
milhões, no Cruzeiro, é apenas um pingo d’água no mundo do fu-
tebol brasileiro. Quem se interessa pela área esportiva desconfia 
da decisão do Galo que aprovou, sem muito debate, a construção 
de uma arena própria, mesmo porque o desfecho final pode ser de 
prejuízos. No fim das contas esse assunto foi encerrado, embora o 
grupo apoiador da proposta se reveze na administração ao longo 
dos anos. Desta forma, se nota que alternância de poder é de suma 
importância.

Sendo assim, fica aqui a sugestão para que haja votação de um 
projeto no Congresso Nacional, visando estabelecer normas rígidas 
para garantir transparência na sucessão dos clubes e nas federações 
de futebol espalhadas pelo Brasil.

a Phoenix ainda pode voar

Tal qual na história bíblica, em 
que uma ave retorna das cinzas 
e alça voo rumo ao horizonte, é o 
milagre que o tucanato de Minas 
aguarda em relação ao senador 

Aécio Neves (PSDB).
Por incrível que pareça, seu nome 

foi jogado na lama por denúncias de 
famigerados delinquentes, usando de 
artifícios espúrios, gravações ardilosas 
e respaldados no descontentamento 
de grupos partidários de oposição, 
que fazem mais barulho e causam 
balbúrdias nas redes sociais, sem, 
contudo, trazer a lume os “crimes” 
de que acusam o senador. Tanto 
que Aécio está sendo investiga-
do pela justiça, mas não tem 
sequer nenhuma condenação 
nas costas capaz de colocá-lo 
junto de outros encarcerados 
ilustres.

A ideia é destruir o senador 
que enfrentou de frente o partido 
que conduzia os destinos do 
país, desnudando os problemas, 
as falcatruas em suas hostes, 
denunciando a política econômica 
nefasta que resultaria em mais inflação 
e desemprego, como ocorreu.

É necessário denegrir o nome e a 
figura do político que ousou procurar 
defenestrar a criatura que deu vida e 
ênfase ao avanço do populismo nefasto 
e, assim, evitar o que vem ocorrendo em 
países vizinhos, onde a população está 
submetida a sacrifícios enormes pela 
falta até mesmo de gêneros alimentícios 
e sofrendo uma inflação desenfreada que 
corrói a moeda e os salários. 

O objetivo portanto é destruir o único 
nome capaz de enfrentar esse populismo 
nas urnas em 2018, como ocorreu nas 
eleições passadas, quando alçou um voo 
consistente tanto com palavras, como 
com ideias progressistas que, dificilmen-
te, qualquer candidato pode apresentar 

hoje no atual quadro polí-
tico nacional. Está ai 
o mote dessa cam-
panha sórdida a que 
Aécio está submetido.

Um movimento disfarçado em cam-
panha política, mas acobertando o ódio 
e as frustrações daqueles que perderam 
privilégios, cargos e altos salários e até 
então partícipes da mesa dos mandatá-
rios governistas. Estou certo que essas 
palavras vão sofrer ataques e impropé-
rios ao seu autor que, entretanto, é livre 
e independente como qualquer cidadão 

brasileiro.
Por não ter filiação partidária 

e mesmo atuando nas áreas 
jurídicas de alguns municípios 

nunca chegou a ocupar cargos 
nos executivos municipais que 
não fosse por mérito profissio-
nal. O presente texto é resul-

tado de reflexões pessoais, 
discernimento com os fatos 
ocorridos sem partidarismo 
ou mesmo participação do 
círculo de amizade ou de 

companheirismo do senador.
O texto está muito mais 

centrado na observação dos 
fatos, alijado de toda e qual-

quer nuance político-partidária, 
com a liberdade de expressão de 

um jornalista de 45 anos de profis-
são, que expõe seu ponto de vista em 

face do momento atual do quadro políti-
co brasileiro. O objetivo é procurar 

jogar luz nos argumentos, 
levar discernimento 

nas acusações, 
buscar  t ran -
qui l idade no 
diálogo e no 
exame dos fa-

tos. E só.
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PreFeito de noVA limA e Presidente dA Amig

Vitor Penido

Ariane Braga

tércio Amaral

Aécio ontem e hoje
Apenas para relembrar: Aécio Neves (PSDB) foi eleito 

governador, em sua primeira gestão, graças ao apoio de itamar 
Franco e, devido a isso, viu-se obrigado a romper uma aliança 
com Newton Cardoso (PMDB). Porém, com a morte de itamar, 
Aécio imaginou ter asas próprias para voos mais extensos e 
formou seu grupo político. Depois da perda da eleição à Pre-
sidência da República, ele viu seus aliados serem aniquilados 
em Minas.  Agora, o senador está sem asas, sem dinheiro e 
sem liberdade para agir livremente por conta de denúncias na 
justiça. Coisas da política mineira. 

Cena única – Será que o senador tucano encontraria um 
novo itamar Franco para salvá-lo mais uma vez? 

oposição a Pimentel
Quem teve oportunidade de esmiuçar os meandros da po-

lítica mineira pode perceber uma realidade: a partir de agora, o 
PPS vai intensificar a oposição contra o governador Fernando 
pimentel (PT). É aguardar para conferir...

contra o trabalhador
Em recentes manifestações dos movimentos sociais, 

faixas indagavam se um empregado braçal aguentaria traba-
lhar 40 anos para poder se aposentar com o salário integral. 
Infelizmente, essa é a triste realidade imposta pela proposta 
da Reforma da Previdência, encaminhada ao Congresso pelo 
presidente Michel Temer (PMDB).

candidatos insossos  
“Os nomes até então lembrados para disputar a Presidência 

da República tem muito do mesmo. São todos insossos, sem 
algo novo, capaz de atrair o eleitor. Isso acontece por conta da 
falta de uma reforma política mais séria”. Opinião do cientista 
político Marco Antonio Villa. 

Comentário único – Quando acontecem comentários 
dessa natureza, nivelando por baixo todas as figuras lembradas 
para uma disputa significativa, fica parecendo que o cientista 
estaria sonhando com o surgimento de alguém de fora da po-
lítica para ser candidato. Uma espécie de salvador da pátria. 
Ave Maria, gente.

reforma provisória 
Como não poderia deixar de ser, o assunto da semana 

é a Reforma da Previdência. É cada comentário causídico e 
opinião divergente sobre o polêmico tema. Por exemplo, na 
avaliação do ex-deputado federal e advogado, em São Paulo, 
Airton Soares, esse projeto será provisório. “Ele não resolve 
nada, apenas tapa o sol com a peneira”. 

salva, geraldo Alckmin
Parece que os tucanos terão semanas mais calmas diante 

do encaminhamento do nome do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSBD) como presidente do partido, em 
substituição à Aécio Neves (PSDB).  “Não há alternativa. O 
Alckmin é a tábua de salvação do PSDB e do próprio Planalto, 
já que ele ajudará também a conseguir votos para a Reforma 
da Previdência”, comentou Merval pereira. Calma, jornalista...  

mentiras de Brasília
Segundo representante da OAB de Minas, Anderson 

Avelino, o pessoal de Brasília mente descaradamente quando 
afirma que a Previdência Social é deficitária. “As autoridades 
do Ministério da Fazenda não explicam outro problema sério: 
50% da arrecadação líquida dos impostos vai para pagar o juro 
das dívidas, engordando o lucro dos banqueiros. Aí, ninguém 
da Corte fala nada”, concluiu Avelino.

América na série A
Ainda durante as comemorações da vitória do América 

Mineiro, campeão da série B, o jornalista Flávio Carvalho 
aproveitou para lembrar: “A partir de agora, o clube tem de 
pensar grande e se firmar na elite do futebol brasileiro. Nada 
de atitudes mesquinhas, como no passado”, sentenciou. 

sucessão carioca
Quando viu toda a cúpula política do Rio de Janeiro encar-

cerada, a jornalista da Globo News, Cristiana Lôbo disse: “A 
partir dessa realidade, podemos dizer que não tem ninguém 
sério fora da lista de denunciados em condições de disputar o 
governo carioca”. Eu, hein?!

crimes nas escolas 
O governo estadual deveria averiguar a denúncia do de-

putado do PCdoB, Celinho do Sinttrocel, indicando que são 
praticados, em média, 40 mil crimes nas escolas em Minas 
Gerais. 

As c idades mineradoras venceram 
recentemente uma importante batalha com a 
aprovação da Medida Provisória 789/2017 que 
alterou para 3,5% os royalties do minério de 
ferro. Esse aumento vai refletir na chamada 
Compensação Financeira pela Exploração dos 
Recursos Minerais (CFEM), uma contrapartida 
que o país cobra para vender o minério para as 
mineradoras beneficiarem e revenderem. Estima-
se que a conquista histórica do aumento da 
alíquota vai gerar uma arrecadação extra de 
mais de R$ 1 bilhão para a União, Estados e 
municípios.

Outra novidade trazida pela proposta 
aprovada foi a alteração na distribuição da CFEM 
entre os entes federados. O novo documento 
determina a inclusão na divisão da arrecadação 
também dos municípios impactados pela 
mineração, que terão direito a uma fatia de 15% 
do tributo arrecadado. Para isso, os outros entes 
terão suas participações revistas para baixo. A 
União passará a receber 10%, os Estados de 

origem, 15%, e os municípios produtores, 60%. 
Antes, esses percentuais eram de 12%, 23% e 
65%, respectivamente.

Os termos da nova distribuição, no entanto, 
dependerão de regulamentação própria. 
Conforme a MP, um decreto presidencial deverá 
determinar como será dividida a parte que cabe 
aos municípios afetados de acordo com o grau 
do impacto. Por outro lado, se não for constatado 
o impacto, os recursos serão repassados ao 
Estado de origem da exploração da atividade 
minerária.

Os recursos da CFEM podem equilibrar as 
situações de perdas e ganhos entre cidades e as 
mineradoras e tornar a parceria mais justa para 
os municípios, que sofrem com o crescimento 
acima da média da população, o que demanda 
mais investimentos em saúde, educação e 
infraestrutura urbana, além dos impactos 
ambientais negativos como a alteração do lençol 
freático, poluição do ar pelo pó do minério e o 
aumento de doenças respiratórias.

Além disso, a atividade de mineração 
acarreta diversos impactos sociais nos 
municípios, pois centenas de pessoas migram 
para as cidades mineradoras visando encontrar 
oportunidades de t rabalho e melhores 
condições de vida e quando termina-se o 
período de implantação ou até mesmo o ciclo 
de mineração nos municípios, essa demanda 
permanece de forma definitiva nas cidades, o 
que impacta nos cofres públicos municipais e 
na sociedade civil local.

Outra justificativa para o incremento do royalty 
no Brasil é porque estamos avançando muito 
rápido rumo à exaustão. Temos como exemplo 
o município de Itabira que comprovadamente 
daqui a aproximadamente 15 anos não poderá 
contar mais com os recursos oriundos da 
mineração já que as cavas presentes na cidade 
vão exaurir, por isso as alterações na CFEM são 
tão importantes, pois elas possibilitarão que as 
cidades diversifiquem suas economias enquanto 
há tempo.

mineração e a justa compensação

lista para vice-governador
mineiro conta com oito nomes

Tucano Alex de
Freitas comanda o
influente município
de Contagem

Bruno Siqueira
faz parte da

lista de jovens
lideranças políticas

Cresce nos bastidores da política mineira 
os indicativos quanto a uma possível adesão do 
deputado federal Fábio Ramalho (PMDB) como 
candidato a vice-governador na chapa para dis-
putar a reeleição do atual governador Fernando 
Pimentel (PT). No bojo dessa aliança pode estar os 
dois maiores partidos de Minas, evitando um racha 
entre peemedebistas, como tem sido noticiado 
pela imprensa.  

Fora o parlamentar federal, quem teria a prefe-
rência do Palácio da Liberdade, para disputar como 
vice, seria o presidente da Fiemg, Olavo Machado, 
no entanto, o empresário sempre se esquiva de 
temas de ordem político-partidária.

Com cerca de 3,35 milhões de eleitores, a 
região metropolitana terá uma influência preponde-
rante no próximo pleito. Por causa disso, qualquer 

candidato a governador, 
com o mínimo de competi-
tividade, vai precisar buscar 
apoio do eleitorado. Assim, 
os nomes dos atuais prefei-
tos são lembrados para se-
rem prováveis candidatos a 
vice-governador. 

Isso começa pelo pre-
feito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PHS). No momento, outra liderança 
política é o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 
(DEM). Ex-deputado estadual e federal, prefeito 
pela quinta vez, ele ainda preside a Associação 
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel). Além disso, Penido é amigo 
pessoal do atual presidente da Câmara Federal, 
Rodrigo Maia (DEM), e tem fácil acesso ao Palácio 
da Liberdade.

Ainda na região metropolitana, o prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas (PSDB), é uma figura 
de prestígio até fora do Estado. Seu primeiro ano 
de mandato tem sido de boa aceitação popular no 
município. E, só para lembrar, trata-se do terceiro 
maior colégio eleitoral de Minas. 

O segundo colégio 
eleitoral do Estado está 
no Triângulo Mineiro. 
Então, o planejamento 
estratégico dos futuros 
candidatos ao posto de 
chefe de executivo tem 
que incluir o nome de 
alguém da região como 
companheiro de chapa. 

Entra na lista, o atual prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), com décadas de experiência, 
sem nunca ter perdido uma eleição. Ainda nesse 
cenário, desponta o empresário Romeu Zema. Sua 
pretensão não está inteiramente consolidada, mas 
como a política é arte do diálogo, Zema poderia 
ser convencido a ser vice.  

Outra nome lembrado é o prefeito de Juiz 
de Fora, Bruno Siqueira (PMDB). Reeleito 
para mais um mandato, ele tem experiência 
de ex-presidente da Câmara de Vereadores e 
ex-deputado estadual. No momento, o seu par-
tido é uma espécie de curinga por se tratar de 
uma liderança da ala jovem.

Por fim, outra figura que surge nessa mar 
de especulações, para compor a chapa no 
pleito de 2018, é o atual presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), Bruno Falci.
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7ª Reunião Itinerante da Granbel
é realizada na cidade de Betim
Palestrantes abordaram projetos e ações do tce e ministério Público

Mais uma vez, a Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) 
levantou assuntos de grande relevância em suas 
reuniões itinerantes. Em sua 7ª edição, a cidade 
escolhida para sediar o encontro foi Betim. O 
presidente da Granbel e prefeito de Nova Lima, Vitor 
Penido (DEM), parabenizou e agradeceu Vittorio 
Medioli (PHS) por receber a entidade no município e, 
também, falou sobre os índices de desenvolvimento 
da cidade que já a colocam no patamar de metrópole 
devido as ações do atual prefeito.

Em contrapartida Medioli, reiterou que Penido 
é uma pessoa que enriquece a política no Estado 
e falou sobre o seu primeiro ano de administração. 
“Será complicado para a maioria dos prefeitos fechar 
as contas, devido ao alto índice de desemprego no 
país, pois é preciso um grande esforço para gerar 
oportunidades para mudar esse cenário. Em Betim, 
cortamos tudo que podemos e mantivemos a atenção 
para aliviar o lado de quem mais sofre na sociedade”.

O prefeito também abordou os projetos da cidade 
e a importância de se fazer pesquisas para conhecer 
as demandas da população. “No município fizemos 
diversas análises e sempre chegamos a questão 
educacional. Precisamos de ações para recuperar 
os jovens que são marginalizados. A educação é um 
patrimônio para o resto da vida. O preparo educacional 
nos faz enxergar um horizonte melhor”.

Já em relação a violência, Medioli contou que lê 
diariamente os boletins de ocorrência da cidade, pois a 
violência é uma das maiores demandas da população. 
“O município precisa sempre ter um diagnóstico e 
projetos para ganhar a guerra e faremos isso por meio 
do trabalho em equipe”, finaliza.   

 

Projeto “na Ponta do lápis”
O presidente do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais (TCE-MG), Cláudio Terrão, em sua 

palestra para os prefeitos e servidores públicos, falou 
sobre o projeto de gestão educacional que, segundo 
ele, reflete uma opção do TCE de atuar pela forma 
prioritária na função educação, por meio do aplicativo 
“Na Ponta do Lápis”, que, por sua vez, reflete em um 
dos pilares que o tribunal atua, a transparência.

Ele conta que o projeto tem três dimensões: 
pedagógica, gestão e controle/fiscalização. “A 
pedagógica visa pluralizar o conhecimento na área  
educacional em relação a prestação de contas 
relacionadas a área. A gestão fornece ferramentas 
que facilitem o gerenciamento do ambiente escolar.  
O aplicativo é uma ferramenta de controle social do 
cidadão, no qual estudantes e população podem 
contribuir, mostrando para o diretor de escola, 
secretários municipais, prefeitos e, inclusive, o TCE a 
situação da instituição para solucionar os problemas. E 
a terceira e última dimensão é o controle/fiscalização, 
que consiste em sair da lógica formal e entra no âmbito 
da política educacional. O que nos interessa não é 
saber quanto o prefeito está gastando e, sim, o quanto 
os alunos estão aprendendo, nosso referencial passa 
a ser, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e em função disso é que 
vamos avaliar a política de educação do município”.

Terrão diz que o aplicativo está disponível desde 
setembro e qualquer um pode baixar e postar suas 
reclamações, pois elas chegam simultaneamente para 
os gestores de todo o país e no TCE. “Em breve, ele 
estará disponível também para IOS”.

ministério Público
O promotor de Justiça e coordenador do Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa 
do Patrimônio Público, José Carlos Fernandes 
Júnior, ressaltou que um dos grandes anseios da 
sociedade é o combate à corrupção. “Esse mal 
não pode ser atacado, exclusivamente, por uma 
só instituição. O Ministério Público que é titular 
da ação penal e responsável pelas ações de 
improbidade administrativa, enfim, por buscar a 
perseguição daqueles que se colocam em situação de 
superioridade a legislação, mas sua atuação não pode 
se resumir a isso. A presença do MP neste evento é 
justamente para demonstrar que o MP é um parceiro”.

O promotor disse ainda que o objetivo é mostrar 
para os gestores municipais as propostas do ministério 
e deixar as portas abertas das promotorias de justiça, 
principalmente, as que estão relacionadas a defesa 
do patrimônio público. “A ideia é colocar o MP lado 
a lado, sempre com o relacionamento pautado nos 
princípios republicanos voltados a satisfação do 
interesse público”.

Em relação aos escândalos políticos e a possível 
falta de fé da população na política, Júnior salienta 
que é preciso diferenciar política de politicagem. “A 
política é a busca do bem-estar social e político é 
aquele que busca isso. A forma mais produtiva de 
enriquecer o meio político com homens e mulheres 
de bem é incentivar os cidadãos a participarem 
diariamente dos acontecimentos da sociedade. Não 
há nada mais efetivo no combate a corrupção do que 
a transparência. Quanto mais pessoas participam da 
discussão de um tema de interesse público, menor é 
a chance de ocorrer desvios de conduta. Temos que 
nos opor ao discurso que não vale a pena entrar na 
política. Devemos estimular em especial os jovens, 
precisamos da sociedade participando de forma ativa”.

Por fim, ele ainda salientou que o MP não é 
opositor a qualquer governo e não tem viés partidário. 
“A política do MP é o atendimento aos interesses da 
sociedade”, conclui.

 educação transformadora
No início da apresentação, Terrão perguntou 

aos participantes se acreditavam que um menino 
de rua poderia ser um técnico em aeronaves. 
Poucas pessoas sinalizaram que sim. No 
entanto, ao final da apresentação, ele voltou a 
pergunta e revelou que ele era esse menino, 
corroborando com a fala de Medioli e os objetivos 
do projeto: que a educação transforma.

Agenda
As reuniões itinerantes da Granbel 

são realizadas mensalmente em sistema 
de rodízio nas cidades participantes da 
associação. Verifique no site www.granbel.
com.br, o local do próximo encontro.

Vitor 
Penido
fez a 
abertura
do evento

http://www.granbel.com.br/
http://www.granbel.com.br/
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Briga peemedebista
Considerado um dos mais autênticos políticos mineiros, 

o secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, par-
ticipando de um programa político na TV Assembleia, disse 
claramente: “O PMDB nacional não tem poder para alterar 
uma decisão do diretório regional do partido”. Como se sabe, 
os bastidores da sigla em Minas é de total barulho. A bancada 
estadual almeja um projeto, enquanto os parlamentares fede-
rais tem outro norte. Uma verdadeira torre de babel.  

desafio para Kalil
O aumento da quantidade de moradores de rua em Belo 

Horizonte é o verdadeiro desafio para o atual prefeito Alexan-
dre Kalil (PHS) que, durante sua campanha, prometeu uma 
cidade limpa e sem problemas dessa natureza. Então, tá.

rio sem solução
Pessoas comuns, pensadores, políticos sérios e economis-

tas são unânimes em dizer que a situação do Rio de Janeiro 
caminha para uma verdadeira calamidade. Por exemplo, na 
avaliação do comentarista de TV e professor da USP, Marco 
Antonio Correa, os membros do Tribunal de Contas do Estado 
tinham pleno conhecimento da roubalheira que envolvia os três 
ex-governadores. “Isso é formação de uma quadrilha oficial, 
chapa branca”, alfineta. 

descrença do empresário 
Quando esteve em BH, o empresário e ex-deputado federal, 

Emerson Kapaz, disse que políticos citados em denúncias 
por corrupção vão ter dificuldades de sair a campo para pedir 
votos “como se nada tivesse acontecido. “Haverá cobranças 
da população”, prevê.

Política em Pará de minas
Quando soube que seu adversário político, o ex-presidente 

da Assembleia de Minas Antônio Júlio, poderia ser eventual 
candidato ao Senado pelo PMDB, o deputado inácio Franco 
(PV) falou: “Então quero ser candidato a governador”. 

Em tempo: Ambos são políticos com base eleitoral em 
Pará de Minas, cidade onde foram prefeitos, mas cada um 
tem o seu feudo. 

contra o ministério Público
Sem meias palavras, o cientista político Ricardo Sennes, 

durante o programa na TV Cultura, lascou o bambu no Ministé-
rio Público: “Os procuradores são apenas auxiliares do Judici-
ário, sem poder de decisão e investigadores com possibilidade 
de oferecer denúncias”, apontou. Isso vai dar xabú.

racismo à brasileira 
A desenvolta vereadora de BH, Áurea Carolina (PSOL) 

considera que as mulheres negras continuam sendo vítimas 
do racismo até hoje. “Essa situação precisa mudar para o bem 
de todos”, diz.

candidatura de araque
Nos meios políticos, ninguém está levando a sério a pos-

sibilidade do secretário de Fazenda da PBH, Fuad Noman, 
ser candidato a governador. Quando exercia o mesmo cargo 
no Estado, na era Aécio Neves (PSDB), ele também mandou 
espalhar notícias idênticas, mas no momento exato, ficou na 
moita.

Saúde de andrea
Na porta do Café Nice, a novidade do momento é informa-

ção relacionada a uma desestabilidade de saúde de Andrea 
Neves. Ela atualmente está em prisão domiciliar e usando 
tornozeleira eletrônica.

Índice de confiança do empresário
industrial é o maior desde 2012

cautela nos investimentos 
A crise foi um momento para se readequar 

às novas exigências de um mercado mais 
competitivo para a fábrica Batata Palha Creck, 
localizada em Ponte Nova, Zona da Mata de 
Minas Gerais. O gerente Walter Burjaily reitera 
que esse foi o período no qual os negócios 
mais expandiram. “A crise ensina a gente a 
trabalhar. Se notamos que naquele lugar não 
há mais demanda, temos que nos adaptar e 
abrir novos clientes”. 

Para o ano que vem, a fábrica pretende 
fazer novos investimos, mas com cautela, pois 
ainda estão inseguros quanto à demanda do 
mercado. “2017 foi um ano bom para a Creck 
e, devido ao aumento dos pedidos, tivemos 
que comprar um caminhão novo. Para 2018, 

precisávamos expandir o terreno onde produ-
zimos a batata, entretanto esse é investimento 
que ainda não devemos fazer”.

Já para Tropeira Alimentos, os anos de 
recessão foram de corte de gastos. Agamenon 
Magalhães, gerente financeiro, conta que em 
2015 o faturamento da empresa era de R$ 
100 milhões e, em 2016, caiu 20%. “Tivemos 
que reduzir os custos internos. Trabalhávamos 
em três turnos e, ano passado, cortamos o 
noturno”. 

 Magalhães relata que o lucro para este 
ano deve voltar ao patamar de 2015 e, para 
2018, espera-se aumentar os rendimentos. 
“Queremos crescer 5% e faturar R$ 105 mi-
lhões”, finaliza.

Parque industrial de contagem 
A criação do Parque Industrial, mais tarde denominado Cidade Industrial, em Con-

tagem, foi a primeira e principal medida do governador Israel Pinheiro no sentido de 
estimular a implantação de novas indústrias. A região foi escolhida por ser vizinha da 
capital, apresentar um relevo suave e ter boas condições de acesso às estradas que 
ligam Minas Gerais ao Rio de Janeiro (445 km) e a São Paulo (600 km). Além disso, 
tratava-se, à época, de uma área pouco habitada, com vastas extensões de terrenos 
que poderiam ser adquiridas dos fazendeiros endividados.  

Fonte: Prefeitura de ContagemD
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Promover e facilitar o processo de renego-
ciação de dívidas é uma preocupação da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH). Por isso, durante vários anos, a 
entidade realizou edições de feirões presen-
ciais para negociação de débitos atrasados, 
que ajudaram a milhares de consumidores no 
processo de recuperação de crédito e retirada 
do nome dos cadastros de devedores. 

Seguindo a tendência do mundo atual, em 
que a as soluções tecnológicas estão cada vez 
mais presentes na rotina das pessoas, a CDL/
BH e a Startup Acerto desenvolveram uma pla-
taforma online que automatiza a renegociação 
das dívidas. Todo processo é simples, prático e 
pode ser feito a qualquer momento. O serviço 
é totalmente gratuito para os consumidores e 
já está disponível para ser utilizado desde abril 
de 2017, acessível em www.meuacerto.com.
br. Em média, mais de 3 mil consumidores 
inadimplentes se registram por mês no site. 

A plataforma da Acerto possibilita que 
credor e devedor façam acordos sem desgas-
tes, de maneira amistosa, o que traz muitos 
benefícios para os dois lados. Segundo pes-
quisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), para 47,3% dos inadimplentes, esse 
é o meio mais utilizado para “limpar o nome”. 

Com o aplicativo da Acerto, esses acordos 
são realizados de forma interativa, permitindo 
que o consumidor encontre suas dívidas, ne-

gocie como irá quitar os débitos e programe os 
pagamentos. Pelo site, é possível selecionar se a 
quitação será à vista ou parcelada, com ou sem 
entrada. E ainda, com a possibilidade de descon-
tos nos juros, multas e no valor final da dívida.  

A CDL/BH apoia e investe em iniciativas 
inovadoras como essa, que facilita a vida das 
pessoas e das empresas. Consumidores po-
dem renegociar suas dívidas com praticidade 
e empresas recuperam débitos atrasados 
com mais facilidade e agilidade. Ferramentas 
como a da Acerto, junto a outros fatores como 
redução dos juros, da inflação e da taxa de 
desemprego, têm contribuído para que a 
inadimplência caia. Em setembro deste ano, 
o número de belo-horizontinos com o nome 
inscrito nos cadastros de devedores caiu 
-2,04%, comparado ao mesmo mês de 2016 
(Set.17/Set.16). 

Para utilizar o novo e moderno serviço, 
basta acessar o site da Acerto e informar o 
CPF. A partir daí, é possível visualizar as dí-
vidas registradas no sistema e que estão dis-
poníveis para negociação. O próximo passo é 
escolher o débito que irá quitar e realizar uma 
proposta. Nessa fase, é possível ver o nome 
do credor, o valor da dívida e quando ela foi 
gerada. Se a proposta for aceita pelo credor, 
basta realizar o pagamento. A própria página 
eletrônica ajuda os usuários a preverem os 
acertos mensais.

A promoção da educação financeira 
também é uma preocupação da CDL/BH 
e da startup. Dessa forma foi criado o 
blog (www.blog.meuacerto.com.br), com 
diversos conteúdos de orientação para 
que as pessoas consumam com mais res-
ponsabilidade e evitem o endividamento. 
Com esse trabalho de conscientização, a 
CDL/BH e a startup acreditam que menos 
consumidores voltem a ficar inadimplentes. 
A intenção é contribuir para que as pessoas 
aprendam a gerir suas finanças e evitem o 
endividamento.

A startup Acerto é uma iniciativa da 
CDL/BH, que busca estar na vanguarda das 
novas tendências de mercado, trabalhando 
sempre para oferecer a comerciantes, lojis-
tas, empresários e consumidores soluções 
dinâmicas e inovadoras, que auxiliem a 
todos e propiciem a obtenção de resultados 
positivos. 

A CDL/BH reconhece a importância de 
incentivar o desenvolvimento de startups, 
difundir seus projetos e levar soluções para 
os desafios do mercado varejista e consu-
midores, por isso, a intenção é que para os 
próximos anos mais startups participem do 
programa de aceleração de startups Varejo 
Inteligente, criando negócios de sucesso e 
inspirando os setores de comércio e serviços 
a se reinventarem.

inovação e facilidade na renegociação de dívidas

composição do icei/mg

Após a recessão, que assolou o Brasil 
nos últimos anos, a economia apre-
senta sinais de recuperação. É o que 
demonstra o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial de Minas Gerais (ICEI/MG), 
calculado pela Federação das Indústrias do Es-
tado de Minas Gerais (Fiemg), em parceria com 
a Confederação Nacional das Indústrias (CNI). 
O ICEI/MG registrou 56,4 pontos em novembro, 
melhor nível desde setembro de 2012, quando 
marcou 57 pontos. 

Ademais, pelo terceiro mês seguido, o ín-
dice situou-se acima dos 50 pontos - valor que 

separa o sentimento de confiança e de falta de 
confiança -. Já o ICEI do Brasil marcou 56,5 
pontos, maior número desde março de 2013 
(57,1 pontos).

Annelise Rodrigues, analista de estudos 
econômicos da Fiemg, ressalta que o ICEI/MG 
é composto por dois indicadores: percepção do 
empresário em relação às condições de negó-
cios atuais e as expectativas para os próximos 6 
meses. “O que percebemos é que a melhora no 
índice de confiança foi definida por esses dois 
fatores e teve grande influência, principalmente, 
dos empresários de grande porte”.

O índice de condições atuais registrou, 
em novembro, 51,3 pontos. Esse número foi o 
segundo acima de 50 pontos no ano e o melhor 
registrado desde março de 2017. Já em relação 
à expectativa para os próximos meses, os em-
presários se mostram confiantes, pois o índice 
alcançou 59 pontos. Porém, apesar de todo esse 
cenário positivo, Annelise faz uma ressalva: “2018 
é um ano eleitoral, então temos que aguardar 
para ver os desdobramentos. Afinal, o resultado 
das eleições pode influenciar na forma como será 
conduzida as políticas econômicas e, consequen-
temente, a recuperação ou não da crise”, finaliza.
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daniel Amaro

Alunos da Rede Sesi-MG 
conquistaram posições de 
destaque na Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e Astro-
náutica (OBA) e na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas e Particu-
lares (OBMEP). Foram 04 
medalhas de ouro, 08 de prata 
e 14 de bronze na OBA. 

Na OBMEP, os estudantes 
do Ses i -MG 
conquistaram 
01 medalha 
de ouro,  01 
de prata, 05 
de bronze e 
32 menções 
honrosas. Os 
resultados fo-
ram divulgados 
no dia 27 de 
novembro du-
rante reunião 
do Conselho 
Regional do 
Sesi-MG, na Fiemg, em Belo 
Horizonte.

A gerente de educação 
Básica do Sesi, Maria da 
Conceição Caldeira de Olivei-
ra, informou que a OBA, uma 
realização da Sociedade As-
tronômica Brasileira (SAB), em 
parceria com a Agência Espa-
cial Brasileira (AEB), tem por 
objetivo fomentar o interesse 
dos jovens pela astronomia, 
astronáutica e ciências afins. 
A iniciativa envolve estudantes 
do ensino fundamental e mé-
dio. Eles são submetidos a 10 
questões de prova escrita, em 
fase única. Entre as disciplinas 
envolvidas estão: matemática, 
química, história, ciências; lín-

gua portuguesa e física.
O Sesi/Brasil participou 

com 104 escolas, sendo 10 
do Sesi/MG, este com 492 alu-
nos. Maria da Conceição disse 
ainda que o aluno Leonardo 
Francisco Rocha Amaral, do 
Sesi Patos de Minas, meda-
lhista de ouro na competição, 
e seu professor de física, 
Éder Dias, foram convidados 

para participar 
da XV Jornada 
Espacial, que 
será realizada 
de 10 a 16 de 
dezembro, em 
São José dos 
Campos (SP). 
A lém d isso, 
08 alunos da 
Rede Sesi/MG 
foram selecio-
nados para as 
seletivas das 
Olimpíadas In-

ternacionais de Astronomia 
2018.

Já a Olimpíada de Mate-
mática contou com 18.240.497 
alunos de 53.231 escolas, 
representantes de 99.57% 
dos municípios brasileiros. 
Na 1ª fase, os alunos fazem 
uma prova com 20 questões 
objetivas. Os aprovados vão 
para a 2ª fase, quando fazem 
prova com 06 questões dis-
cursivas. A OBMEP envolve 
alunos do ensino fundamental 
e médio. Na competição foram 
conquistadas 24 medalhas 
de ouro, 10 delas para Minas 
Gerais, sendo 01 do Sesi/MG. 
No ranking Sesi/Brasil, Minas 
Gerais ficou em primeiro lugar.

F I E M G

cresce 46% o número de
meis que aceitam cartão

Na hora de efetuar o pagamento 
de algum produto ou serviço você 
descobre que o estabelecimento 
não aceita cartões de crédito e débi-
to. Essa é uma daquelas situações 
que pode tirar qualquer pessoa do 
sério. Mas uma pesquisa recente do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) 
aponta para uma mudança nesse 
cenário. Os dados revelam que os 
Microempreendedores Individuais 
(MEI) mineiros estão aderindo cada 
vez mais às formas eletrônicas de 
pagamento nos últimos anos. Atu-
almente, 38% aceitam cartão como 
forma de pagamento. Em 2015, os 
que adotavam essa modalidade 
era de 26%.

A pesquisa identificou que a 
maioria dos MEI, que passaram a 
aceitar o cartão, sentiram aumento 
da segurança por ficarem com 
menos dinheiro em caixa (66%), 
diminuição da inadimplência (61%), 
aumento da quantidade de vendas 
(63%) e da satisfação do cliente 
(84%). Segundo a analista do 
Sebrae em Minas Gerais, Paola 
Zorzin, entre outros benefícios está 
a facilidade de controle financeiro 
da empresa.

Existem vantagens também 
para o cliente de um estabeleci-
mento que aceita o pagamento via 
cartão. “Uma delas é não ter o valor 
total da compra limitado à quantia 
monetária que carrega naquele 
momento. Também há aumento 
da flexibilização do pagamento por 
crédito ou parcelado, no caso de 

lojas que aceitam cartão de crédito 
sem ter que pedir para pagar ‘fia-
do’. Essa flexibilidade no momento 
da compra era conseguida pelo 
uso do cheque que, atualmente, 
foi praticamente substituído pelo 
cartão”, explica a analista.

A estatística também mostrou 
que 73% dos MEI afirmaram ter 
perdido venda quando não acei-
tavam cartão como meio de paga-
mento. “É fato que o cartão é cada 
vez mais utilizado pela população 
brasileira ao invés do dinheiro, 
porém é importante que o MEI 
entenda e conheça as demandas 
de seus clientes e que, ao aceitar 
o cartão de forma consciente, con-
tabilize se houve aumento do fatu-
ramento em quantidade suficiente 
para cobrir os custos envolvidos 
como aluguel ou compra do meio de recebimento, custo da linha 

telefônica e taxa sobre as vendas”.
Questionada se a recusa de 

pagamento eletrônico pode acabar 
com um negócio, Paola salienta 
que a empresa tende a faturar 
abaixo de seu potencial e isso 
compromete seu desempenho. 
“No entanto, geralmente o fecha-
mento de uma companhia não é 
consequência de um fator isolado. 
Além disso, é importante que cada 
empresa estude seu caso em par-
ticular, conhecendo seus clientes 
e avaliando sua movimentação 
financeira”, finaliza.

melhora nos negócios
Josi Mendes é MEI e há 3 anos 

decidiu abrir a própria empresa de 
salgados e doces para aniversá-
rios. O negócio deu certo e aos 
poucos foi crescendo. “Comecei 
fazendo salgados para a família 
mesmo, festa dos meus filhos e 

sobrinhos. Todo mundo gostava 
e eu recebia muitos elogios. Eu 
fiquei desempregada um tempo 
e foi nessa época que pensei em 
começar meu negócio para tentar 
faturar dinheiro. Pesquisei tudo 
sobre o assunto e me formalizei 
como MEI”.

Seu único comercial é o famo-
so boca a boca. “Hoje, chego a ter 
no mínimo quatro encomendas por 
semana. Meu faturamento gira em 
torno de R$ 4.500 mensais”. Ela 
conta que a única forma de paga-
mento era dinheiro, mas há alguns 
meses passou a receber em cartão 
de crédito e débito. “Eu percebi 
que era uma necessidade do meu 
cliente. Toda vez que eu fazia uma 
entrega, sempre me perguntavam 
quando eu teria opção de pagar 
via cartão”.

Ela afirma que têm diferenças 
no valor do produto se o pagamento 
for feito em dinheiro ou no cartão. 
“Se a pessoa pagar a encomenda à 

vista no dinheiro dou 5% de descon-
to. Mas quando é no cartão, não tem 
essa flexibilidade, devido às taxas 
que o serviço me cobra. Se for no 
débito tem o acréscimo de 3% e no 
crédito 3,9%. Eu divido o valor em 
no máximo até três vezes”.

Perfil do mei em minas
No Estado existem pouco mais 

de 820 mil MEI, o que representa 
11% do país. A maioria deles possui 
entre 31 e 40 anos e ensino médio 
completo. O tempo médio de exis-
tência do negócio é de quase 4 
anos. Entre as principais atividades 
exercidas está o comércio varejista 
de artigos de vestuário e acessó-
rios (9%), cabeleireiros, manicure 
e pedicure (9%), obras de alvenaria 
(5%). No quesito setor de atividade 
econômica, o ramo de serviços é o 
que concentra a maior parte com 
56%, seguido de comércio (36%) 
e indústria (8%).cerca de 63% perceberam aumento nas vendas ao aceitar essa modalidade de pagamento
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Foram realizadas 5,9 bilhões de operações com
cartões de crédito e 6,8 bilhões com cartões de débito

no país em 2016. Conforme dados do Banco Central, os
consumidores pagaram R$ 674 bilhões no cartão de crédito

e R$ 430 bilhões em transações com o cartão de débito.

uso do cartão no Brasil

Presidente da Fiemg
recebe Medalha Sinhá Moreira

Reconhecida como um dos po-
los da inovação em Minas Gerais, 
Santa Rita do Sapucaí foi palco da 
solenidade de entrega da Medalha 
Sinhá Moreira, no dia 24 de novem-
bro. A honraria, entregue pelo Sin-
dicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares 
do Vale da Eletrônica (Sindvel) no 
Inatel, teve como homenageados o 
presidente do Sistema Fiemg, Ola-
vo Machado Junior, representando 
o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai MG), e as 
empresas Fractum e Intelbrás. 

Homenagens
Olavo Machado Junior e o Se-

nai MG foram agraciados na cate-
goria “Personalidade Ilustre”, que 
reconhece esforços de entidades 
e cidadãos no fomento ao desen-
volvimento do Vale da Eletrônica 
como importante polo gerador de 
tecnologia, desenvolvimento e 
inovação do país. 

Criado na década de 40, o 
Senai há mais de 70 anos cumpre 
a missão de formar mão de obra 
capacitada para as indústrias do 
Brasil e Minas Gerais. No Estado, 
a entidade iniciou suas ativida-
des em 22 de maio de 1943 nas 
instalações provisórias abrigadas 
nas dependências da Escola de 
Engenharia da Universidade de 
Minas Gerais. 

No ano seguinte, surge a pri-
meira escola do Senai, no bairro 
Lagoinha, denominada Escola 
de Belo Horizonte, que recebeu o 
nome de Centro de Formação Pro-
fissional Américo René Giannetti, 
em funcionamento até hoje. 

De lá pra cá, o Senai ampliou 
muito sua atuação passando dos 
40 alunos que iniciaram em 1944 
para mais de 90 mil alunos matricu-
lados, por ano, nas mais diferentes 
modalidades e áreas da indústria. 
Já contabiliza mais de 3 milhões 
de alunos que se formaram na ins-
tituição somente em Minas Gerais 
nestes 73 anos de existência. 

Apesar da longevidade da ins-
tituição, o Senai, na sua trajetória, 
se modernizou, ampliou o leque 
de atuação, atuando em 28 áreas 
da indústria mineira, da cachaça a 
eletrônica, da mineração a moda. 
Além disso, está presente em 69 
municípios com suas 83 unidades 
vocacionadas às diferentes neces-
sidades das indústrias do Estado. 

Além dessa expansão, o Senai 
vem se fortalecendo como principal 
indutor da pesquisa e tecnologia do 
Estado com a implantação do Centro 
de Inovação e Tecnologia (CIT), com-
posto por um conjunto de Institutos de 
Inovação e Institutos de Tecnologia fo-
cados na competitividade industrial. O 
presidente do Sistema Fiemg, Olavo 
Machado Junior, destacou o foco de 
atuação da entidade na educação. 

“Enxergamos o futuro com os 
olhos da educação. Com eles, in-
vestimos para que o Senai, junto do 
Sesi, sejam os parceiros adequa-
dos da indústria mineira na forma-
ção de trabalhadores e cidadãos 
competentes. É um orgulho ser 
homenageado pelo trabalho feito. 
Mais gratificante ainda é poder ver 
de perto o quão relevante tem sido 
esse esforço e os frutos colhidos 
pelo Vale da Eletrônica,” concluiu.

Na categoria “maior crescimen-
to de quadro de funcionários”, a 
vencedora foi a Intelbrás, que no 
período de 1º de agosto de 2016 à 
31 de julho deste ano, registrou 27 
contratações em regime CLT. Já a 
“Empresa Inovadora” é a Fractum 
Indústria e Comércio de Equipa-
mentos Eletrônicos, que desen-
volveu uma rede de sensores sem 
fio para monitoramento ambiental.

Parque tecnológico
Um dos destaques da solenidade 

foi o lançamento da pedra fundamen-
tal da sede do Parque Tecnológico 
Aberto de Santa Rita do Sapucaí. O 
projeto, que tem um total de 4 mil m², 
prevê a criação de um espaço de co-
working para instituições e empresas 
de base tecnológica na região. Além 
disso, pretende fomentar a inovação 
em toda a área do município com pro-
jetos de integração entre empresas, 
startups e poder público.

O presidente do Sindvel, Ro-
berto de Souza Pinto, comentou 
a importância da Medalha Sinhá 
Moreira e sobre o novo projeto de 
integração empresarial na região. 

“Temos dois acontecimentos im-
portantes. O primeiro é o esforço feito 
para perpetuar a memória de Sinhá 
Moreira no Vale da Eletrônica, além 
de homenagear nossas empresas que 
inovaram e cresceram no último ano. 
Já sobre o futuro, teremos aqui um 
Parque Tecnológico sem muros, que 
integrará academia, indústria e agen-
tes de desenvolvimento,” pontuou.

 

Vale da eletrônica
As 153 indústrias de tecnologia 

que compõem o APL de Eletroele-
trônicos de Santa Rita do Sapucaí, 
o Vale da Eletrônica, são respon-
sáveis pelo desenvolvimento e 
lançamento no mercado de 14.700 
produtos inovadores, gerando 14 
mil postos de trabalho e um fatu-
ramento anual de R$ 3,2 bi. 

O presidente da Frente Parlamen-
tar da Indústria, deputado estadual 
Dalmo Ribeiro (PSDB), ressaltou que: 
“A indústria que avança é a que investe 
em tecnologia. Por isso, devemos 
exaltar a importância do polo de Santa 
Rita do Sapucaí e região para Minas. 
Inovação, empreendedorismo e tec-
nologia são fatores primordiais para 
uma indústria forte, e esses são todos 
requisitos encontrados aqui”, concluiu.

educAÇÃo de ouro no sesi-mg

Alunos se destacam em olimpíadas de 
astronomia e astronáutica e de Matemática

Alunos da rede sesi-mg

A OBMEP
envolve

alunos do
ensino

fundamental
e médio
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http://www.sindvel.com.br/
http://www.sindvel.com.br/
http://www.sindvel.com.br/
http://www.sindvel.com.br/
https://www7.fiemg.com.br/
https://www7.fiemg.com.br/senai
https://www7.fiemg.com.br/senai
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

Aniversário duplo: 120 anos da 
capital e 20 anos do BHc&VB

D A   C O C H E I R A

Belo Horizonte como capital se mo-
vimenta, se transforma e reinventa, 
atraindo novos olhares, numa rica traje-
tória, resultado de memórias individuais 
e coletivas, referências, dos lugares de 
convivência, comércio e lazer. BH – repu-
blicana e positivista –, cidade associada 
a variados dinamismos e ocupações: 
comércio, consumo, finanças, lazer, cul-
tura, sociabilidade, moda, artes, indústria 
e sede do poder. Novos comportamentos 
e inovações, e a cidade segue em busca 
do novo, rompendo com tradições, numa 
perspectiva de progresso, ousadia e inter-
venções espaciais.

Da fundação em 1897, na praça da 
estação ferroviária, onde tudo começou, 
até a década de 1930, a urbanidade 
acontecia na Rua da Bahia, na Praça Sete 
– que recebeu um obelisco comemorativo 
do centenário da Independência do Brasil 
–, na Afonso Pena, indo até a Praça da 
Liberdade. Era ali a vitrine das novidades 
e o vaivém descompromissado pelas ruas. 
Na época, o Parque Municipal era o maior 
da América Latina.

Na década de 1940 e 1950, o foco 
mudou, era a vez da Pampulha, concreti-
zada por JK, Niemeyer e demais artistas. 
A modernidade provoca um deslocamento 
para um local novo, a Lagoa da Pampu-
lha. Era o modernismo na arquitetura, no 
paisagismo e na arte. Era um lugar de 
glamour à luz da lua.

Nos anos 1960, o modernismo da 
Pampulha e a diversidade da Praça Sete 
já não bastavam e o point migrou para 
a Savassi, nome de uma família italiana 
proprietária de uma padaria na região. 
Butiques com a última moda, supermer-
cado com gôndolas e serviço de entrega 

(delivery), cinema de arte e a Escola de 
Arquitetura da UFMG. Um lugar para ver 
e ser visto, de grande sociabilidade, com 
estudantes, músicos, artistas e pessoas 
descoladas. Ponto de tendências, um ar 
cosmopolita!

No final da década de 1970, surge o 
primeiro shopping center, o BH Shopping 
e rouba a cena, reunindo lojas, cinemas, 
praça de alimentação, estacionamento 
coberto e ar condicionado e a cidade se 
desloca para os bairros Belvedere e con-
domínios cercados de natureza.

E, agora, todos esses espaços men-
cionados, que pertencem a todos os mo-
radores, são transformados em atrativos 
turísticos. E a cidade se descobre um 
forte turismo de negócios, eventos e de 
lazer. O Complexo Moderno da Pampulha 
recebe o título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade e BH ganha uma visibilidade 
enorme que repercutirá nos próximos anos 
em um fluxo turístico internacional. A Praça 
Sete receberá em 2018 o P7 Criativo, obra 
de Niemeyer e transformará o centro num 
point de inovações e criatividade, revita-
lizando os principais espaços. Na Praça 
da Liberdade, temos o Circuito Liberdade, 
com 16 equipamentos, entre centros cultu-
rais, museus e cafeterias, além da Casa da 
Economia Criativa. E perto dali, a Savassi 
retoma sua vitalidade anterior e retorna 
como espaço de entretenimento e com-
pras. A Serra do Curral ganhou parque, 
mirantes, ponto para esportes radicais e 
divertimento de todos. E ganha uma nova 
marca turística e posicionamento: Belo 
Horizonte surpreendente.

Criado no centenário da cidade, o 
Belo Horizonte Convention & Visitors 
Bureau (BHC&VB) vem construindo 

o posicionamento dessa nova cidade 
turística. Junto aos representantes de 
todos os setores produtivos num trabalho 
intenso, colaborativo e compartilhado. 
E que deve ser desenvolvido por todos 
em prol da capital mineira, por meio 
de grupos de trabalho e coordenado 
pelas lideranças do setor do turismo, 
analisando e adaptando boas práticas 
executadas em outras cidades. BH 
possui todas as ferramentas para fazer 
funcionar e superar desafios históricos 
e construir um belo e melhor cenário. O 
BHC&VB segue cumprindo seu papel de 
articulador de toda a cadeia!

Com uma rica trajetória, com resulta-
dos de impacto na economia da cidade: 
nos últimos 15 anos, foram mais de 500 
eventos conquistados pelos setores 
produtivos, utilizando a expertise do 
Convention Bureau na busca e captação 
de eventos nacionais e internacionais. 
Esses mesmos eventos trouxeram mais 
de 2,6 milhões de participantes, deixan-
do dinheiro na cidade e região, algo em 
torno de R$ 2,8 bilhões. Forte atividade 
econômica na capital.

E todo esse trabalho oriundo do 
esforço e da dedicação de toda a cadeia 
produtiva do turismo e setores produti-
vos da região descortinaram inúmeras 
oportunidades para novos negócios e 
investimentos – estádio esportivo, alta 
gastronomia, restaurantes casuais, te-
atro e cultura, shows, compras -, com o 
aumento do fluxo turístico de qualidade, 
trazendo mais dinheiro, gerando empregos 
e renda e recolhimento de ISS, ou seja, 
o desenvolvimento econômico e social 
para toda a cidade. Uma cidade repleta 
de oportunidades e hospitalidade!

Um dos mais tradicionais eventos do calendário gastronômico, a 
“Feijoada do Maranhão” aconteceu no dia 12 de novembro, no 
Espaço Mazzarello, no Betânia. O sertanejo Jorge Augusto e a 
dupla Júlio César e Aldai foram as principais atrações musicais.

FeijoAdA do mArAnHÃo

Chef Gudão
e Valdez

Maranhão

Mauro
Tramonte,
Anderson

Digníssima
e Fabiano

Lopes
Ferreira
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Uma reunião especial celebrou os 50 anos de serviços prestados pelo 
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG). 
A homenagem aconteceu dia 27 de novembro, na Assembleia Legislativa. 
O deputado Ivair Nogueira (PMDB) foi o autor do requerimento para reu-
nião. Na foto, o deputado estadual Ivair Nogueira, o diretor-geral do Ipem, 
Fernando Sette, o presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo e o 
deputado estadual Dirceu Ribeiro, que presidiu a sessão.

iPem celeBrA 50 Anos
A

lm
g

REAÇÃO GOVERNiSTA - Não só o PMDB, mas também o governo   
Temer passou a reagir depois que o presidente experimentou os mais 
baixos índices de aprovação popular. O PT é muito experiente e assim que 
Michel Temer assumiu o governo, lançou o slogan: “Fora Temer”. Mesmo 
com uma política econômica baixando inflação, juros e preços, esse lema 
ficou mais forte que qualquer plano governamental. Agora, o governo está 
anunciando um plano de retomada de obras e mostrando que a economia 
vai bem, destacando os preços mais baixos da alimentação, principal item 
de qualquer família.

iNTRALOT - O consumidor que frequenta o Itatiaia Radio Bar, a partir 
de agora, terá a oportunidade de experimentar a sorte em diversos jogos 
mundiais. É que a Intralot Brasil, concessionária da Loteria Mineira no Estado, 
inaugurou uma parceria com o local. A companhia oferece entretenimento 
nos terminais instalados em 480 cidades mineiras e, com a presença no bar, 
inicia o processo de expansão de sua rede, buscando diferentes segmentos 
de negócios. “Estamos prontos para conquistar novas posições em Minas, 
acrescentando à nossa rede outro perfil de estabelecimentos-parceiros e 
também de consumidores”, afirma o presidente do Conselho de Adminis-
tração da Intralot Brasil, Sérgio Alvarenga.

JOGOS DE AZAR - Já está quase pronta a retomada oficial dos jogos 
de azar no Brasil. Hoje, só a Loteria Federal tem o privilégio de criar jogos 
lotéricos. Com a volta dos cassinos e a oficialização de bingos e do jogo do 
bicho, a renda iria para Estados e municípios. Aqui em Minas, só para dar 
um exemplo, a Loteria do Estado ficaria responsável por fiscalizar e auto-
rizar cassinos e outros jogos como o do bicho, que poderia ser uma loteria 
municipal com toda sua renda revertida para educação e saúde.

Depois que o pSDB resolveu o problema da eleição do novo presi-
dente, o governador Geraldo Alckmin, o partido já está colocando na rua 
um texto base com planos para governar o Brasil, defendendo o fim de 
privilégios e choque de capitalismo.

O primeiro voo com a volta de aviões maiores à Pampulha poderá 
ser no dia 08 de janeiro. A Gol já fez o pedido a Anac e seriam dois voos 
entre Pampulha e Congonhas, em São Paulo. Dois horários de ida e vinda. 

Ainda falando em pampulha, por que não voltamos a antiga ponte 
aérea, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília? Só isso resolveria a volta 
dos aviões maiores à Pampulha.

Nos 120 anos da capital, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) anuncia 
que o Hospital do Barreiro, estará funcionando com toda a sua capacidade. 
Esse é o maior presente da prefeitura à cidade. O Restaurante Popular 
da Região Hospitalar também voltará a funcionar depois de muitos anos 
em reforma.

domingo, dia 03 de dezembro
Jornalista Tancredo Naves
Rosendo Magela Reis
Marlene Brandão

segunda-feira, 04
Cascão Junior 
Jornalista Sidney Lopes (Sidão)
Deputado e radialista Mário Henrique Caixa 

terça-feira, 05
Ex-deputado Manoel Conegundes
Ex-deputado Aloísio Vasconcelos 
Ermínio de Sousa Filho 

Quarta-feira, 06
Vânia Lúcia Câmara 
Juliane Guimarães
Celia Walter Abreu

Quinta-feira, 07
Ex-prefeito de Contagem, Altamir Ferreira
Secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo
Brenda Carla Diniz 

sexta-feira, 08 
Dia de Nossa Senhora da Conceição
Concesso Alves Barcelos 
Drª Norma Beatriz

sábado, 09
Drª Miriam Sabóia 
Rui Soares Leal

PARAENERGIA

40.000
NOVAS

EM DOIS ANOS,

NA ÁREA RURAL.
 FAMÍLIAS 9.897 km de redes

35.747 transformadores
109.665 postes

Foram usados nesta fase da expansão: 

Até 2015, milhares de famílias viviam sem energia 
em Minas Gerais. Isso precisava mudar. Apesar da 
crise brasileira, a Cemig continuou trabalhando e 
levou luz para 40 mil novos lares na área rural.
Em 2018, mais mineiros serão benefi ciados.
Cemig. Cada vez mais presente na vida dos mineiros.

A CEMIG ENFRENTA
A CRISE COM TRABALHO. 

Silvana de Jesus Lima
e Arthur Lima de Oliveira
Verdelândia - MG
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natália Macedo

Dados liberados pelo 
Ministério da Saúde 
apontaram que a cada 

10 jovens, 4 abandonam o 
tratamento da Aids, número 
que corresponde a 39% da 
população entre 18 e 24 anos 
infectada. De acordo com a 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais, no período 
de 2016 até o momento, 1.016 

jovens largaram o tratamento. 
Esse número foi o quantitativo 
de pacientes que não retiraram 
os medicamentos nos últimos 
100 dias, o que é considerado 
abandono. 

O infectologista Dirceu Gre-
co explica o perigo disso. “O 
risco é que haja a evolução 
do HIV e da infecção. O trata-
mento  é realizado justamente 
para prevenir que a pessoa 
desenvolva a imunodeficiência 
adquirida: a Aids”.

Greco acrescenta que 
abandonar a terapia pode 
agravar o problema e levar 
o paciente à morte. “Ela 
acaba por ter uma infecção 
mais grave e que pode ser 
fatal. Outra coisa é que, às 
vezes, a pessoa para de 
tomar o coquetel de remédio 
e depois volta. Isso pode 
fazer com que o vírus crie 
resistência a essa medica-
ção e que ela não seja mais 
eficaz”.

39% dos jovens entre 18 e 24 anos 
abandonaram tratamento contra aids

EM MINAS GERAIS, MAIS dE MIl pESSOAS dEIxARAM dE SE CUIdAR

Hoje, a Aids atinge 23.516 pessoas no Estado. Des-
ses, 3.447 foram infectados este ano. A coordenadora de 
IST/AIDS e Hepatites Virais, Jordana Costa Lima, conta 
que a doença ainda está presente na sociedade. “Temos 
que considerar e trabalhar com a prevenção. Estamos 
buscando melhorar o sistema de informação e o de diag-
nóstico do HIV. Atualmente, grande parte da população 
conhece o preservativo e sabe que ele é a melhor barreira 
para se prevenir. Não só a Aids, mas demais infecções 
sexualmente transmissíveis, contudo, as pessoas, mesmo 
com o conhecimento, não se previnem de fato”.

Para ela, a conscientização é um trabalho extenso 
e que deveria começar na escola. “Vivemos em uma 
sociedade com dificuldade de infiltrar a educação se-
xual nas instituições de ensino. Paralelamente a isso, 
os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez 
mais cedo. Temos que mudar esses conceitos e fazer a 
população entender que se usa o preservativo porque é 
uma maneira de se cuidar”.

Jordana diz que o Ministério da Saúde tem tomado 
medidas para impedir o crescimento do vírus, no entanto, 
apenas a conscientização fará com que o índice diminua. 
“Essa percepção é individual, corpo a corpo, dos profissio-
nais da saúde, escola, pais, enfim, de todos nós”.

Índices da doença

uso da camisinha é o principal meio de prevenção da doença
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PROGRAMAÇÃO CINEMARK
BH SHOPPING (30/11/2017 A 06/12/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 Liga da Justiça - 12 anos DUB 3D 15:00 - 17:35 - 20:20 (seg a sex) 14:50 - 17:35 - 20:20 (sáb e dom)

2 Liga da Justiça - 12 anos LEG 3D XD DBOX 15:30 - 18:15 - 21:00 (todos os dias) **12:50 (sáb e dom, hr extra)

3 Jogos Mortais: Jigsaw - 18 anos LEG DBOX 16:30 - 21:20 (todos os dias)

3 Jogos Mortais: Jigsaw - 18 anos DUB DBOX 14:10 - 18:40 (seg a sex) 13:50 - 18:40 (sáb e dom)

4 D.P.A - Detetives do Prédio Azul - LIVRE ORI 15:05 - 17:10 - 19:20 (seg/qua a sex) 15:05 (ter)

4 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 22:00 (todos os dias, exc ter) 17:10 (ter) **13:20 (sáb e dom, hr extra)

4 Extraordinário - 10 anos LEG 19:20 (sáb e dom)

4 Extraordinário - 10 anos DUB 16:20 (sáb e dom)

5 Liga da Justiça - 12 anos LEG 19:00 - 21:45 (todos os dias)

5 Gosto se Discute - 12 anos ORI 14:20 - 16:30 (seg a sex)

5 Big Pai, Big Filho - LIVRE DUB 3D 14:20 - 16:30 (sáb e dom)

6 Assassinato no Expresso do Oriente - 12 anos LEG 21:30 (sáb e dom)

6 Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG 21:30 (seg a sex)

6 Estrela de Belém - LIVRE DUB 14:40 - 16:40 - 18:50 (todos os dias) **12:30 (sáb e dom, hr extra)

7 Liga da Justiça - 12 anos DUB 16:55 - 19:40 (todos os dias, exc seg) 16:55 (seg)

7 Não Devore Meu Coração - 14 anos ORi 14:30 - 22:15 (todos os dias, exc seg) 14:30 (seg)

8 Assassinato no Expresso do Oriente - 12 anos LEG  15:10   18:00  20:40 (todos os dias)

8 Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG 12:20 (sáb e dom)

9 Os Parças - 12 anos ORI 15:10 - 17:40 - 20:00 (todos os dias) **13:00 (sáb e dom, hr extra)

10 Chocante - 12 anos ORI 14:00 - 17:30 (seg a qua)

10 Pai Em Dose Dupla 2 - 12 anos LEG 22:10 (todos os dias)

10 Pai Em Dose Dupla 2 - 12 anos DUB 19:50 (todos os dias) **17:10 (qui a dom, hr extra)

10 Uma Razão Para Viver - 12 anos LEG 13:40 (dom)

PÁTIO SAVASSI (30/11/2017 A 06/12/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 Lino - PB LIVRE ORI 14:15 - 16:25 (seg a sex)

1 Boneco de Neve - 16 anos LEG 18:40 - 21:25 (seg a sex) 13:20 (sáb e dom)

1 Extraordinário - 10 anos LEG 16:10 - 18:50 - 21:25 (sáb e dom)

2 Os Parças - 12 anos ORI 14:00 - 16:45 - 19:10 - 21:35 (seg a sex)
13:00 - 15:40 - 18:05 - 20:40 (sáb e dom)

3 Liga da Justiça - 12 anos LEG 19:00 - 21:45 (todos os dias)

3 Pai Em Dose Dupla 2 - 12 anos DUB 14:10 - 16:35 (todos os dias)

4 Liga da Justiça - 12 anos LEG 3D 18:15 - 21:00 (todos os dias)

4 Liga da Justiça - 12 anos DUB 12:45 - 15:30 (sáb e dom)

4 Gosto se Discute - 12 anos ORI 14:05 - 16:10 (seg a sex)

5 Thor: Ragnarok - 12 anos LEG 3D 23:10 (sáb)

5 Liga da Justiça - 12 anos LEG 3D 14:50 - 17:35 - 20:20 (todos os dias) **12:05 (sáb e dom)

6 Assassinato no Expresso do Oriente - 12 anos LEG 15:50 - 18:30 - 21:15 (todos os dias)

7 Jogos Mortais: Jigsaw - 18 anos LEG 15:00 - 17:20 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)
**12:25 (sáb e dom, hr extra)

8 Boneco de Neve - 16 anos LEG 22:00 (seg a sex) 20:50 (sáb e dom)

8 Depois Daquela Montanha - 12 anos LEG 23:35 (sáb)

8 Estrela de Belém - LIVRE DUB 15:40 - 17:50 - 20:00 (seg a sex) 12:35 - 14:40 - 16:40 - 18:40 (sáb e dom)

DIAMOND MALL (30/11/2017 A 06/12/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 Assassinato no Expresso do Oriente - 12 anos LEG 14:30 - 17:05 - 20:30 (seg a sex) 13:00 - 15:40 - 18:20 - 21:00 (sáb e dom)

2 Liga da Justiça - 12 anos LEG 3D 15:00 - 18:00 - 21:00 (seg a sex)

2 Extraordinário - 10 anos LEG 16:10 (sáb e dom)

3 Bingo: O Rei das Manhãs - 16 anos ORI 21:10 (seg a qua)

3 Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORI 18:30 (seg a qua)

3 Extraordinário - 10 anos LEG 21:40 (sáb e dom)

3 Estrela de Belém - LIVRE DUB 14:20 - 16:30 (seg a qua) 15:20 - 17:40 - 19:40 (qui a dom)

3 A Vilã - 16 anos LEG 21:40 (qui e sex)

4 Liga da Justiça - 12 anos LEG 19:20 - 22:00 (seg a sex) 18:00 - 20:45 (sáb e dom)

4 Liga da Justiça - 12 anos DUB 15:00 (sáb e dom)

4 Duas de Mim - 12 anos ORI 14:40 - 16:50 (seg a sex)

5 D.P.A - Detetives do Prédio Azul - LIVRE ORI 14:00 - 16:10 (seg a qua) 

5 Pai Em Dose Dupla 2 - 12 anos LEG 18:20 (seg a qua) 14:00 - 16:30 (qui e sex) 13:50 - 16:20 (sáb e dom)
5 Extraordinário - 10 anos LEG 18:40 (sáb e dom)

5 Victoria e Abdul: O Confi dente da Rainha - 10 anos LEG 21:30 (todos os dias) **19:00 (qui e sex, hr extra)

6 Jogos Mortais: Jigsaw - 18 anos LEG 14:10 - 16:20 - 18:40 - 20:50 (seg a sex)
14:30 - 17:05 - 19:20 - 22:00 (sáb e dom)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

HORÁRIOS

A ONG brasiliense Amigos da Vida lançou, no dia 1º de dezembro, data em que 
se comemora o Dia Mundial da Luta contra a Aids, um aplicativo de apoio com o foco 
em pessoas que vivem com o HIV. Batizado de HIVE, ou colmeia, o app tem como 
objetivo levar informação, conectando pessoas e levando conhecimento, como forma 
de interação, sem distinção de cor, crença, raça e status sorológico. O aplicativo pode 
ser adquirido pelo App Store ou no Google Play.

noVidAde
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É ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO
MANTÉM MINAS GERAIS FUNCIONANDO.

D I Á L O G O E Q U I L Í B R I O T R A B A L H O

planejamento.mg.gov.br

Apesar da crise, Minas está trabalhando e se preparando para um futuro melhor.
Com planejamento, temos priorizado o que é importante. Contratamos 50 mil novos 
educadores, distribuímos 1 milhão de kits escolares, mais policiais estão nas ruas,
a frota da PM foi renovada e o salário dos servidores está sendo pago.

Em Minas Gerais, crise a gente enfrenta é com diálogo, equilíbrio e trabalho. 

A chegada de 2018 será cele-
brada em grande estilo na capital 
mineira. É que o Réveillon Iate, 
considerada uma das mais tradi-
cionais e badaladas festas de Belo 
Horizonte, promoverá uma noite 
animada. No dia 31 de dezembro, 
a partir das 20h, o sertanejo das 
duplas Fernando & Sorocaba e 
César Menotti & Fabiano se juntará 
ao funk de MC Livinho no palco 
do Iate Tênis Clube (Av. Otacílio 
Negrão de Lima, 1350 – São Luiz). 

Com mais de 10 anos de car-
reira, Fernando & Sorocaba retor-
nam a BH para matar a saudade 
dos fãs em um show especial que 
brindará a chegada de 2018. No 
repertório, canções que viraram 
hit como “Celebridade”, “É Tenso”, 
“Paga Pau”, “Bala de Prata”, dentre 
outras. A dupla César Menotti & 
Fabiano, como sempre, encantará 
os corações apaixonados com o 
som de seu tradicional sertanejo e 
releituras que conquistaram o país e 
deixaram os cantores entre os mais 
tocados nas rádios com os clássicos 
“Leilão”, “Ciumenta”, “Não Era Eu” 
e a música tema da capital mineira, 
“Lugar Melhor que BH”. O público 
pode esperar ainda um baile em 
pleno Réveillon Iate 2018, com MC 
Livinho e os seus sucessos “Fazer 

Falta”, “Tudo de Bom” e “Cheia de 
Marra”, além de outros hits do funk.

O evento vai contar ainda com 
a vista privilegiada da tradicional 
queima de fogos da Pampulha e 
diferentes espaços planejados para 
garantir conforto e diversão para o 
público. A festa será dividida em três 
setores: espaço premium, backstage 
e mesas.

Quem estiver no espaço pre-
mium terá open bar com whisky, 
vodka, cerveja, citrus, refrigerante 
e água. O backstage dará direito 
a whisky, espumante, energético, 
vodka, cerveja, citrus, suco, refrige-
rante, água e petiscos, além de um 
espaço exclusivo para quem quer 
curtir os shows em um ambiente 
mais tranquilo. As mesas estarão 
em um espaço mais reservado, mas 
sem perder o acesso ao backstage, 
com open bar de whisky, espuman-
te, vodka, cerveja, citrus, suco, 
refrigerante, água, entrada, jantar 
ceia, sobremesa e café da manhã.

Os ingressos para o Réveillon 
Iate 2018 já estão à venda na loja 
da Nenety Eventos, localizada no 
Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 
1314, Piso C, Loja 16, Savassi, BH/
MG) no site www.nenety.com.br 
e no Iate Tênis Clube. Os preços 
variam de R$ 140 a R$ 1.500 .

minAs se destAcA no turismo
Empresário do setor aponta que o Estado pode se tornar o principal destino do país

Quem te conhece não esquece ja-
mais. Oh! Minas Gerais”. Essa frase 
faz parte da rotina dos mineiros e de 

quem visita o Estado. Além das belas paisa-
gens, gastronomia marcante e a receptividade, 
o turismo na região metropolitana de Belo 
Horizonte está encantando cada vez mais os 
viajantes nacionais e internacionais.

O empresário José Márcio Mol, proprietário 
do Hotel Fazenda Horizonte Belo, localizado a 
52 km da capital, em Brumadinho, conta que 
nos últimos anos o Estado tem se recuperado 
e, atualmente, Minas tem se tornado um dos 
principais destinos. “Considerando, principal-
mente, Rio e São Paulo, onde se concentra 
o maior PIB, o Estado se destaca no setor”.

Para ele, outro aspecto que fortalece 
Minas e a região metropolitana de Belo Ho-
rizonte é o Instituto Inhotim - museu de arte 
contemporânea - que atrai muitos turistas 
para Brumadinho. “Em apenas um dia nas 
férias de julho, o local recebeu mais de 13.500 
visitantes”. 

O empresário explica que falta uma polí-
tica adequada para impulsionar ainda mais o 

setor na região. “Minas pode se transformar, 
em poucos anos, no principal destino turísti-
co do Brasil. Faltam medidas que facilitem o 
transporte. Hoje, contamos com um aeroporto 
que está mais distante da capital quando 
comparado com as demais cidades brasilei-
ras. É importante desenvolver infraestrutura 
adequada aos turistas”.

Contudo, ele comemora a existência de 
uma área aprovada pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para construção de um 
aeroporto próximo ao Inhotim. “Esse aeroporto 
irá beneficiar a região e o seu polo industrial”, 
salienta.

mão na massa
Mol, como empresário do setor, garante 

que é preciso sempre estar atento e garantir 
novidades para atrair o público. “O Hotel Fa-
zenda Horizonte Belo é o lugar perfeito para 
os mais variados gostos, seja para descansar, 
realizar eventos ou passar bons momentos 
em família. Além disso, estamos a 9 km do 
Inhotim”. 

Ele ressalta que datas especiais são um 
grande atrativo. “Já estamos preparados para 
o Réveillon, férias e Carnaval, ofertando uma 
opção não convencional de hospedagem. 
Temos aproximadamente 60 leitos. O nosso 
diferencial é o conforto aliado a excelência no 
atendimento, culinária e sons do campo. Além 
disso, há muito espaço verde, contando com 
animais (bois, cavalos, carneiros, aves, porcos 
etc) e pescaria em um dos horizontes mais 
belos de Minas. É uma fazenda completa”.

conHeÇA

Hotel Horizonte Belo
Site: www.horizontebelo.com.br
Reservas: (31) 3261-1515

inhotim
Site: http://www.inhotim.org.br/
Entrada: Terça, quinta, sexta, sábado,
domingo e feriado: R$ 44,00 (inteira)
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita*
 
Fechado às segundas-feiras.
Telefone: (31) 3571-9700

Réveillon Iate terá Fernando & Sorocaba, 
César Menotti & Fabiano e MC Livinho
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Hotel Fazenda Horizonte Belo fica
localizado a 52 km da capital
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http://www.horizontebelo.com.br
http://www.inhotim.org.br/
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O governador Fernando 
Pimentel (PT) se reuniu 
no dia 29 de novembro 
com deputados fede-

rais mineiros em Brasília, para 
tratar de questões referentes à 
Lei Kandir e outros projetos de 
interesse do Estado, como as 
novas alíquotas da Compensa-
ção Financeira pela Exploração 
dos Recursos Minerais (Cfem) 
– os royalties que as empresas 
pagam ao Estado e municípios 
pela exploração de minério – e 
a securitização da dívida ativa.

Pimentel agradeceu à ban-
cada pelos esforços pela apro-
vação da Medida Provisória 
789 (MP 789) que alterou as 
alíquotas da Cfem. A mudança, 
que elevou as alíquotas de 2% 
sobre o faturamento líquido 
das empresas para 3,5% do 
faturamento bruto, aumentará 
a arrecadação de Estados e 
municípios mineradores e segue 
agora para votação no Senado. 
Ele também pediu que os depu-
tados mantenham a vigilância 
para que o presidente Michel 

Temer (PMDB) sancione a me-
dida o mais rápido possível após 
a aprovação no Senado.

O governador pediu ainda 
à bancada mineira “atenção” 
em relação às votações que 
irão garantir o novo regime de 
compensação das perdas da 
Lei Kandir e o projeto de lei 
que viabiliza a securitização da 
dívida ativa.

“Foi uma reunião produtiva 
com deputados de praticamente 
todos os partidos. Vim agra-
decer o empenho da bancada 
em relação à Cfem e também 
discutir assuntos de interesse 
do Estado, como projetos de lei 
que são muito importantes para 
nós. Entre eles, o que garante 
legalidade às operações de 
crédito relacionadas à dívida 
ativa do Estado, e que pode, 
inclusive, possibilitar que bus-
quemos recursos para fechar o 
ano pagando o 13º salário dos 
servidores estaduais. O projeto 
está no Senado, mas em breve 
chegará à Câmara”, disse o 
governador. 

De acordo com o secretário 
de Estado de Governo Odair 
Cunha, que acompanhou o 
governador, os dois projetos 
(compensação pela Lei Kandir 
e securitização da dívida) es-
tão prontos para votação tanto 
na Câmara Federal quanto no 
Senado – e são fundamentais 
para Minas.

“São projetos que vão ga-
rantir o novo regime de compen-
sação das perdas provocadas 
pela Lei Kandir e a securitização 
da dívida ativa do Estado. É 
fundamental que Minas tenha 
esses recursos garantidos”, 
frisou Odair.

A Lei Kandir, promulgada 
na década de 1990, desonerou 
as exportações de minério de 
ferro do pagamento de ICMS, 
causando perdas bilionárias 
ao Estado. Decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
determinou que o Congresso 
Nacional estabelecesse, ainda 
neste ano, mecanismos de 
compensação pelas perdas da 
Lei Kandir.

Minas Gerais, o novo 
polo cervejeiro do 
país, fazendo jus a sua 
referenciada história 

no ramo da gastronomia. A facili-
dade de insumos, equipamentos 
e informações levaram um grande 
número de mineiros a se aventu-
rar na milenar arte da produção de 
cerveja. Notadamente na região 
metropolitana de Belo Horizonte 
aglomerou-se uma grande massa 
de produtores, sendo na região 
de Nova lima o crescimento mais 
acentuado. 

Surgiram várias lojas para a 
venda dos insumos na região. 
Os cursos e a internet com vasto 
conteúdo aumentam o incentivo 
para o cervejeiro artesanal. O 
que levou as pessoas a quererem 
produzir a sua própria cerveja? 
O mercado em determinado mo-
mento tinha uma grande oferta 
de cervejas comuns, produzidas 
a base de cereais não maltados, 
enquanto em outros continen-
tes havia grande variedade de 
cervejas com puro malte e sem 
misturas.

Cervejas diferentes como IPA 
(Indian Pale Ale) APA (American 
Pale Ale), strong (cervejas escu-
ras) trapistas, e as witbier, que 
são com trigo e alguns aromas 
frutas e especiarias, eram de 
pouco conhecimento do grande 
público. O que se precisa para 
produzir uma cerveja caseira? 
Começamos com três caldeirões, 
um bom sistema de aquecimento, 
malte, lúpulo e fermento e muita 
imaginação e dedicação. Na pro-
dução caseira, o cervejeiro faz 

a sua própria alquimia a fim de 
obter um produto diferente, com 
qualidade superior, o prazer da 
criação de um produto de qualida-
de adaptado ao paladar pessoal 
ajudou a disparar o crescimento 
do ramo. 

Surgiram cervejarias em Sete 
Lagoas, Juiz de Fora, Conselheiro 
Lafaiete, Ouro Preto e Nova Lima, 
sendo que na última se concentra 
a maioria das fábricas. O custo 
para a montagem de uma planta 
cervejeira é alto devido à tecnolo-
gia envolvida e aos equipamentos 
de aço inox. Outra dificuldade é a 
obtenção do registro no Ministério 
da Agricultura. Esses entraves, 
aliados ao grande interesse no 
setor, fez surgir o que chamamos 
de produtor cigano, produtor da 
sua própria cerveja, que aluga 
uma planta cervejeira industrial, 
já instalada por um investidor de 
maior porte.

Chamar a cerveja puro malte 
de artesanal passou a ser prática 
no setor, apesar da fabricação 
ser a nível comercial feita em 
indústrias. No Brasil ainda não 
foi legalizada a venda da cerveja 
produzida artesanalmente.  Esses 
fatores fizeram com que o cresci-
mento do setor fosse alavancado 
tanto em volume produzido, 
quanto na grande variedade de 
cervejas oferecidas no mercado. 
Hoje temos uma classe seleta 
de cervejas mineiras premiadas 
no Brasil e internacionalmente, 
até mesmo em locais tradicional-
mente de produtores de cervejas 
como a Alemanha. 

Dentre estas cervejas não po-

deríamos deixar de comentar 
sobre algumas já reconhecidas 
no mercado como Backer, An-
tuerpia, Ouropretana, Capa preta 
e por último a Wals que hoje faz 
parte da Ambev que percebeu o 
grande crescimento das cervejas 
artesanais. Com o setor aquecido, 
dois empreendedores se uniram, 
aproveitando a herança gastro-
nômica herdada de suas famílias, 
foi um pulo para surgir mais uma 
empresa. 

Foi assim que Macoud Patro-
cínio e Jose Nilson, no quintal de 
casa, fazendo cerveja e quitutes 
para os amigos, idealizaram a 
Dünn Cervejaria, com o objetivo 
de levar um paladar apurado para 
um mercado ávido por produtos 
de qualidade. Fornecendo insu-
mos, equipamentos, cursos e a 
própria cerveja. O local, não pode-
ria ser diferente: Mercado Central 
de Belo Horizonte, o local mais 
tradicional dos belo-horizontinos, 
ícone da gastronomia mineira.

No mês de dezembro a loja 
Dünn completará um ano de 
funcionamento com grandes 
perspectivas de crescimento. No-
vos lançamentos como o Chopp 
Delivery e a sensação da nova 
cerveja, comemorativa de um 
ano, homenageando o Mercado 
Central. Essa cerveja vai ser a 
Dünn Mercado, com goiabada 
cascão, produto típico do mer-
cado, estilo American Amber 
Ale. E vamos aos novos tempos! 
Minas hoje não é mais só a terra 
da cachaça, do café e do pão de 
queijo, passou a ser também a 
terra das cervejas.

Ensaios, críticas, resenhas, reportagens, perfis e 
entrevistas. Esses são alguns dos instrumentos que, 
historicamente, o jornalismo cultural utiliza para levar 
informações relevantes ao público. Mas qual o contexto 
que os profissionais da área dispõem para atuar nos dias 
de hoje? Esse será o ponto de partida para um bate-papo 
sobre o tema, com a participação especial da jornalista 
mineira Leda Nagle (foto). 

A atividade, gratuita e aberta a todas as pessoas 
interessadas, será no dia 6 de dezembro (quarta-feira), 
a partir das 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium 
(Av. Augusto de Lima, 420, Centro). A interlocução do 
encontro será da jornalista, escritora e documentarista 
Daniella Zupo. A retirada de ingressos será 30 minutos 
antes do evento, na bilheteria do centro cultural. O es-
paço é sujeito a lotação. 

Na ocasião serão abordados, entre outros temas, a 
trajetória da jornalista Leda Nagle, com destaque para 
alguns momentos marcantes de sua carreira. Ao mesmo 
tempo, o objetivo é construir um painel do Jornalismo 
Cultural no Brasil: a crise que ele vem enfrentando com a 
diminuição dos cadernos culturais na mídia impressa; as 
mudanças a partir do cenário que a internet criou; além 
de refletir sobre o papel desse segmento atualmente.

Leda Nagle acumula um currículo extenso e admirá-
vel em seus 40 anos na profissão. Como apresentadora, 
esteve à frente do icônico Sem censura, da TV Brasil, 
por quase 20 anos. Também participou da fase inicial 
do Jornal Hoje, da Rede Globo. Uma das marcas do 
telejornal aos sábados, nos anos 1970 e 1980, eram 
as entrevistas com figuras públicas, conduzidas pela 
jornalista mineira. 

Para Leda, que atualmente se dedica ao seu canal 
no YouTube e a Saraus no eixo Rio-São Paulo, debater 
e entender o jornalismo cultural na atualidade é impres-
cindível. “Continuamos vivendo momentos de grandes 
transformações midiáticas que exigem renovação 
constante de nós, profissionais da área. Quando fala-
mos de jornalismo cultural impresso, por exemplo, ele 
foi praticamente liquidado. Vamos falar da importância 
desse segmento diante da nova realidade, não só do 
Brasil, mas do mundo”, diz.

Pimentel busca recursos
para estado em Brasília

governador com os deputados mineiros
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Jornalismo cultural é tema de
encontro no Sesc Palladium
Atividade terá participação especial da jornalista Leda Nagle
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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

Ariane Braga

loraynne Araujo

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

“...Deus perdoa os nossos pe-
cados, e dá uma nova oportunida-
de para aqueles que querem ter um 
novo recomeço...”. (Lucas 15:10). 
Partindo do princípio que todas as 
pessoas merecem uma segunda 
chance, a Associação Mineira de 
Educação Continuada (Asmec) 
oferece cursos para presidiários, 
ressocializandos das Associações 
de Proteção e Assistência a Con-
denados (Apac), ex-detentos e 
residentes em albergues. 

Com sede no Floresta, na 
Região Leste de Belo Horizonte, 
as capacitações variam de acordo 
com a demanda, sendo que as 
principais e mais procuradas são 
voltadas para a gastronomia, como 
produção de salgado, chapista, 
etc, e duram, em média, 5 dias. 
A instituição já atendeu mais de 
1.300 pessoas.   

Segundo a vice-presidente da 
Asmec, Cida Gouveia, a instituição 
tem como principal objetivo quali-
ficar o trabalho daquelas pessoas 
que estão precisando de uma nova 
oportunidade. “Queremos elevar a 
qualidade de vida de quem está 

vulnerável ou excluído socialmente 
e fazemos isso por meio da inclu-
são profissional”.

Além dos cursos práticos, é 
oferecido uma capacitação para 
que a pessoa consiga montar o 
seu próprio negócio. “Muitas vezes 
estamos lidando com presos que 
podem ser grandes empresários, 
porém eles ainda não sabem de 
sua capacidade e nós instigamos 
isso”.

Vida nova
G.N*, 24, conta que conheceu 

a Asmec por meio do Fórum La-
fayette. Ele ficou preso durante 3 
anos, está procurando uma nova 
recolocação profissional e, para 
conseguir isso, fez dois cursos na 
associação: chapista e salgadeiro. 
“Foi extraordinário. O professor 
Antonio Marques é um homem 
carismático e paciente”. 

Com apenas o ensino funda-
mental completo, G.N diz que já 
distribuiu vários currículos, porém 
ainda não conseguiu emprego. 
“Agora estou à procura de aumen-
tar meus conhecimentos e tenho 
vontade de fazer vários outros 
cursos na Asmec”.

Antonio, professor dos cursos 
gastronômicos, ressalta que a 
relação com os alunos é positiva e 
se sente orgulhoso de participar de 
um projeto como esse. “Trabalhar 
no sistema prisional me traz uma 
satisfação muito grande, principal-
mente, quando noto que aprende-
ram o que foi ensinado. Ademais, 
conhecemos diversas histórias e 
trabalhar com eles é como se eu 
estivesse cumprindo meu dever 
de cidadão”.   

*A pedido, o nome do persona-
gem foi preservado.

Associação oferece cursos
para pessoas marginalizadas

Asmec atua na ressocialização por meio da inclusão profissional

A Asmec se mantém por 
meio de editais voltados para 
a ressocialização de pesso-
as marginalizadas. “Reuni-
mos os papéis necessários 
e participamos da licitação 
como qualquer empresa 
comum”, conta Cida. Além 
disso, a associação também 
recebe doações de pessoas 
físicas e jurídicas. Quem 
quiser contribuir, basta entrar 
em contato por telefone (31) 
3421 1495 ou pelo e-mail 
asmecminas@gmail.com

curso de pizzaiolo ofertado no presídio de Alfenas
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19ª VOlTA INTERNACIONAl dA pAMpUlHA

Domingo é dia de correr em 
Belo Horizonte, pois a cidade irá 
sediar a 19ª Volta Internacional 
da Pampulha que é uma atração 
para corredores profissionais e 
amadores. Segundo a assesso-
ria de imprensa do evento, cerca 
de 14 mil pessoas se inscreve-
ram para a corrida. A prova reú-
ne alguns dos melhores atletas 
do Brasil e do exterior. O desafio 
dos participantes é conseguir o 
melhor tempo nos 17,8 km em 
torno da Lagoa da Pampulha. 

A programação de largadas 
começará a partir das 7h43, 
com a categoria Atleta Cadei-
rante, na Avenida Otacílio Ne-
grão de Lima - Praça Iemanjá. 
Enquanto que a Elite feminino 
largará às 7h45, e por fim, a Elite 
masculino, Pelotão Premium, 
Atleta com Deficiência e Pelotão 
Geral começarão às 8h. 

O esporte tem ganhado 
visibilidade no país e um dos 
destaques da prova é o mineiro 
Giovani dos Santos, que venceu 
as cinco edições realizadas e 
pode ser novamente a atração 
deste ano. Já no feminino, a 
paranaense Joziane Cardoso 
venceu em 2014, acabando com 
a hegemonia das estrangeiras, 
e foi vice no ano passado, sendo 
uma esperança brasileira na 
disputa.

há quase 1 ano, não busca-
rei um tempo sensacional na 
prova, mas farei o melhor que 
conseguir. Voltei efetivamente 
a praticar há 6 semanas, com 
treinos focados para a Volta da 
Pampulha. O plano é fechar em 
aproximadamente 01h25m. 

Kelsen Ribeiro, 28, tam-
bém advogado, participará 
pela terceira vez da corrida 
neste domingo. Ele diz que está 
treinando há 2 meses. “Quero 
terminar em um bom tempo e 
me sentindo confortável fisica-
mente”, almeja. 

Premiação
Segundo o regulamento, 

todo atleta oficialmente inscrito, 
que completar o evento dentro 
do tempo máximo previsto, 
receberá medalha de partici-
pação.

Os cinco primeiros classi-
ficados da categoria Pelotão 
Geral (masculino e feminino) 
receberão medalha de participa-
ção, troféu ou medalha especial, 
além de incentivo em dinheiro.

Já os participantes da cate-
goria Atleta Cadeirante (mascu-
lino e feminino), apenas os três 
primeiros classificados recebe-
rão medalha de participação, 

troféu ou medalha especial e 
incentivo em dinheiro. Veja o 
regulamento completo no site: 
http://www.yescom.com.br 

estrutura
A prova oferecerá 

apoio médico, acessos, 
hidratação, lanches etc 
para o número oficial de 
inscritos. Portanto, não 
serão disponibilizados 
recursos extras para 
atletas que não estejam 
inscritos oficialmente 
(pipocas).

O advogado Thiago Maga-
lhães, 34, será um dos corre-
dores da prova. Ele conta que 
pratica o esporte há 3 anos e 
essa é a terceira vez que parti-
cipa desse evento. Em relação 
as expectativas, Magalhães diz 
que será uma corrida de su-
peração. “Como estive parado 

Saiba mais
A 19ª Volta Interna-

cional da Pampulha tem 
realização e organiza-
ção da Globo e Yescom, 
com apoio especial da 
Prefeitura de Belo Hori-
zonte e do Governo do 
Estado de Minas Gerais. 
O patrocínio é do Bra-
desco, com copatrocínio 
de Café 3 Corações, 
Probiótica, Unimed BH 
e Itambé Pró. O apoio 
é de Gatorade, Polar, 
Cânfora Bravir, Grupo 
Dois Cunhados, Monte-
vérgine e Água Passa-
Quatro. A promoção e 
transmissão é da Globo. 
A supervisão é da Con-
federação Brasileira de 
Atletismo, Federação 
Mineira de Atletismo, 
IAAF e AIMS.

Participantes da corrida de 2016
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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

A Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF), através da 
Secretaria de Saúde (SS) 
e a Oxitec do Brasil, deu 
início no dia 30, à soltu-
ra dos primeiros lotes dos 
mosquitos Aedes aegypti 
geneticamente modificados, 
que fazem parte do projeto 
“Aedes do Bem”. O Bairro 
Santa Luzia foi o primeiro, 
dos três previstos, a receber 
o projeto. Os trabalhos terão 
continuidade em Monte Cas-
telo e Vila Olavo Costa.

De acordo com o prefei-
to Bruno Siqueira, em 2016 
foram registrados muitos 
casos de dengue no muni-
cípio, e isso fez com que 
a administração buscasse 
outras iniciativas que pu-
dessem ser combinadas 
com as já tradicionais: “A 
vacina ainda não é realida-
de para todos os cidadãos, 
devido ao alto custo, e pela 
sua inconsistência. Diver-
sos jornais noticiaram a 
recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), para que a 
vacina não seja tomada por 
quem nunca teve a doença. 
Por tudo isso, fomos atrás 
da inovação, para combater 
esse mosquito. Por se tratar 
de um mosquito que não 

pica, não faz barulho e não 
gera incômodo para as pes-
soas, além da eficiência do 
projeto já comprovada em 
outros municípios, é que op-
tamos pela estratégia. Ape-
sar disso, é importante aler-
tar a comunidade, para que 
não deixe de fazer sua parte 
no combate ao mosquito. 
Vencemos algumas bata-
lhas, mas a guerra ainda não 
está ganha”.

Os “Aedes do Bem” são 
mosquitos machos, que não 
picam, não fazem barulho e 
não transmitem doenças, 
como dengue, chikungunya, 
zika e febre amarela urbana. 
Aos serem liberados, bus-
cam e copulam com fêmeas 
selvagens da espécie, e 
seus descendentes herdam 
o gene autolimitante, que 
faz com que morram antes 
de atingir a idade adulta. 
A secretária de Saúde da 
PJF, Elizabeth Jucá, des-
tacou que a expectativa 
é de que dentro de quatro 
a seis meses já comecem 
a ser percebidos os resul-
tados, já que esse estágio 
é alcançado através dos 
descendentes. Além disso, 
em aproximadamente 30 
dias, os primeiros “Aedes do 
Bem™” já poderão ser iden-

tificados nas ovitrampas, 
armadilhas utilizadas para 
o monitoramento do índice 
de infestação.

O gerente da Oxitec, 
Cláudio Rodrigues, res-
saltou que o mosquito é 
responsável por mais de 
800 mil mortes todos os 
anos, e que a liberação dos 
primeiros “Aedes do Bem™” 
em Juiz de Fora não se 
trata de evento para falar 
do mosquito geneticamente 
modificado, mas da qualida-
de de vida que esse projeto 
pode proporcionar à cidade: 
“O povo de Juiz de Fora está 
combatendo um dos piores 
inimigos do homem”. 

O presidente da asso-
ciação de moradores do 
Bairro Santa Luzia, Ary 
Raposo, afirmou que tudo 
que é inovador é bem-
-vindo, mas que a comu-
nidade precisa continuar 
fazendo o seu dever de 
casa: “A gente sabe que 
não vai ser de um dia para 
o outro, mas acredito que 
teremos grandes avanços 
com esse projeto. Ainda 
assim, a população pre-
cisa entender que essa é 
mais uma ferramenta de 
combate à dengue e outras 
doenças, e não a única”.

O prefei to Márcio Belém 
(PMDB), juntamente com o deputa-
do Sávio Souza Cruz (PMDB) e os 
vereadores Mauricio Melo (PSD), 
Mauro Bibiano (SD), Iracema Costa 
(PMDB), Osvaldo Pereira (PMDB), 
Raphael Andrade (PT do B), Jares 
Silva (PT do B) e Agnaldo Oliveira 
(SD), estiveram em audiência com 
o governador Fernando Pimentel 

(PT), para reivindicar o asfaltamen-
to da rodovia Esmeraldas - São 
José da Varginha. Esse é o terceiro 
encontro com o governador com 
essa finalidade.

O prefeito voltou satisfeito pelo 
fato de Pimentel ter declarado que 
as obras já estão licitadas e devem 
ser iniciadas no início do próximo 
ano. Vale lembrar que esse projeto 

da rodovia é uma reivindicação 
antiga do deputado Sávio, do 
prefeito e vereadores. As obras 
de infraestrutura como a ponte do 
Rio Paraopeba foram executadas 
no primeiro mandato de Márcio 
Belém, que voltou determinado a 
continuar empenhado para que 
essa importante obra seja, enfim, 
realizada.

As pessoas que têm inte-
resse em fazer carreira na área 
administrativa terão uma oportu-
nidade de conhecer melhor essa 
profissão no evento “O Mercado 
de Trabalho para o Técnico em 
Administração”, que será reali-
zado pelo Senac em Betim no 
dia 6 de dezembro. O evento 
é gratuito, aberto ao público, e 
acontece às 19h, na Avenida 
das Américas, 244, Centro.

De acordo com a diretora 
da unidade, Renata Narciso, 

a atividade tem a proposta de 
apresentar o ofício e as opor-
tunidades de mercado para o 
profissional dessa área. Serão 
abordados os cinco pilares que 
abrangem a administração: lo-
gística, finanças, recursos hu-
manos, direito e marketing.

“Todos esses saberes 
compõem a formação do 
técnico em administração e 
são exigidos pelo mercado 
de trabalho. É uma profissão 
versátil, uma vez que o indi-

víduo pode atuar em diversos 
segmentos. Essa iniciativa 
é uma forma de aproximar o 
público que simpatiza com 
essa carreira e ajudá-lo a fa-
zer uma escolha profissional 
assertiva”, ressalta a diretora. 

Temas como perspectivas 
de mercado e conduta profissio-
nal também serão abordadas. 
As vagas são limitadas. As 
inscrições gratuitas podem ser 
feitas pelo telefone da Unidade 
(31) 3512-4300. 

Prefeito de esmeraldas e vereadores
reivindicam obra na mg-060

Fernando Pimentel garantiu que melhorias devem iniciar no começo do ano
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nova lima vai conceder 90% de 
desconto para pendências tributárias

Os contribuintes nova-limen-
ses que possuem débitos com 
o município terão a chance de 
regularizar suas pendências. 
Sancionado pelo prefeito Vitor 
Penido (DEM), o projeto de lei do 
Programa Especial de Regulariza-
ção Tributária (Pert) permitirá que 
a prefeitura ofereça descontos de 
até 90% em multas, juros e hono-
rários advocatícios para pessoas 
físicas e jurídicas. 

As maiores vantagens serão 
concedidas aos contribuintes que 
aderirem ao programa até o dia 10 
de dezembro. O prazo de adesão 
para quem optar pelo pagamento 
parcelado termina no dia 31 de 
janeiro de 2018.

Os interessados em aderir ao 
Pert devem comparecer pessoal-
mente a uma das unidades da pre-
feitura (Sede, Regional Nordeste e 
Noroeste ou Unidade Vila da Serra). 

Segundo o secretário de Fa-
zenda de Nova Lima, Walmir 
Braga, o total de créditos ativos da 
prefeitura junto a pessoas físicas e 
jurídicas atualmente já supera R$ 
500 milhões. “Além de aumentar 
a arrecadação da prefeitura com 
a regularização desses débitos, o 
Pert também vai favorecer a reto-
mada do crescimento econômico, 
já que o contribuinte fica em dia 
com suas obrigações”. 

Ainda de acordo com o se-
cretário, é importante frisar que 
o programa ficará vigente por 2 
anos, por isso, não há previsão 
de ocorrer outro. “Essa é a grande 
oportunidade para os contribuin-
tes regularizarem sua situação”, 
ressalta.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3541-4373.

como funciona?
O Pert permitirá que os débitos 

vencidos até 30 de setembro de 
2017 sejam liquidados, mediante 
modalidades que combinam um 
percentual de pagamento com 
descontos de multas e juros.

As parcelas mínimas para 
pessoa física e jurídica são de 
R$ 150,00 e R$ 500,00, respec-
tivamente. A permanência no 
programa será condicionada ao 
pagamento regular das obrigações 
vencidas após a adesão, dentre 
outras condicionantes.

Projeto foi sancionado pelo prefeito Vitor Penido
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Juiz de Fora dá início à soltura 
dos primeiros “Aedes do Bem”

Bruno siqueira: “A vacina ainda não é realidade para todos os cidadãos, devido ao alto custo”

PM
JF

Senac/Betim apresenta carreira
do Técnico em Administração

https://maps.google.com/?q=avenida+das+Am%C3%A9ricas,+244,+Centro&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=avenida+das+Am%C3%A9ricas,+244,+Centro&entry=gmail&source=g
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MINAS GERAIS, O ESTADO QUE MAIS 
INVESTE EM GASTRONOMIA NO PAÍS.
ISSO É MAIS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
ISSO É MAIS GASTRONOMIA.

www.mineiraria.com

Começo parabenizando o Amé-
rica pela brilhante conquista 
do Campeonato da Série B, o 
retorno para os 20 clubes que 

disputam o Campeonato Brasileiro Série 
A, e dedicamos está crônica ao fundador 
do Edição do Brasil, o jornalista Arthur 
Ferreira – torcedor americano que sem-
pre acompanhava os jogos do Coelho.

O calendário de futebol em 2018 
será bastante movimentado com várias 
competições, em que as equipes do 
Atlético, Cruzeiro e América estarão 
participando de disputadas de diversas 
taças e troféus.  Conforme o calendário 
da CBF, as competições do próximo 
ano, como o Campeonato Brasileiro 
(Séries A e B) terá paralisação durante 
a Copa do Mundo de 2018. As Séries C 
e D ainda não tiveram seus calendários 
publicados porque não há definição se 
haverá necessidade de parar durante 
a competição. Pré-temporada: A pré-
-temporada dos clubes terá 14 dias, de 3 
a 16 de janeiro. As competições estaduais 
poderão ser realizadas dentro de 18 datas 
compreendidas entre os dias 17 de janeiro 
a 8 de abril. A Copa do Brasil terá oito fa-
ses, em 21 datas entre 31 de janeiro e 17 
de outubro. Campeonato Brasileiro: Série 
A – de 15/04 a 09/12 (38 datas).  Série B 
- de14/04 a 02/12 (38 datas). Série C - a 

definir (24 datas). Série D- a definir (16 
datas). Competições Fifa: Copa do Mundo 
2018 - de 15/06 a 15/07 (31 dias). Datas 
Fifa para amistosos: de 22/03 a 20/11 (10 
datas) e o Mundial de Clubes: de 06/12 a 
15/12 (10 dias). Competições da Conme-
bol: Copa Libertadores- de 31/01 a 28/11 
(20 datas) e a Copa Sul-Americana -11/04 
a 12/12 (12 datas). O calendário é extenso 
ainda mais com a realização da Copa do 
Mundo durante 30 dias na Rússia.

Este ano a média de jogos do 
Atlético, América e Cruzeiro chegou a 
mais de 70 partidas, se colocarmos 10 
meses de atividades, as equipes entram 
em campo, em média 7 vezes ao mês, 
isso representa um grande desgaste 
físico aos jogadores que, em sua rotina 
de trabalho, treinam, arrumam as malas, 
pegam avião ou ônibus, treinam no local 
do jogo, disputam a partida, retornam 
para sua cidade e depois tentam se re-
cuperar fisicamente para o próximo jogo.

Segundo os levantamentos médi-
cos, o grande número de contusões e 
lesões sérias que muitos atletas sofrem 
se devem ao pouco tempo de recupera-
ção física na realização de um jogo para 
o outro. Em um jogo de 90 minutos, o 
jogador corre cerca de 10 quilômetros e 
perde de 3 a 5 quilos. Sem tempo para 
se recuperar, o resultado é o grande 

número de jogadores contundidos e 
que precisam, às vezes, de cirurgia em 
grande parte das equipes. O plantel das 
equipes tem aproximadamente de 30 a 
35 atletas, sendo em média 3 a 4 golei-
ros e o restante dos esportistas para as 
diversas posições em campo.

Vamos torcer para os clubes mi-
neiros levantarem várias taças e troféus 
em suas diversas participações; o 
Cruzeiro terá a Copa do Brasil , Copa 
Libertadores, Campeonato Mineiro; 
o América participa do Campeonato 
Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa 
do Brasil e o Atlético começa, em janeiro, 
com a participação na Florida Cup, nos 
Estados Unidos, Campeonato Mineiro, 
Copa do Brasil, Copa Libertadores ou 
a Copa Sul Americana (não sabemos, 
porque a definição será este final de 
semana, e o Edição do Brasil está 
disponível no site edicaodobrasil.com.
br  na sexta-feira e na forma impressa 
no domingo. E a definição da posição da 
classificação das equipes será somente 
no domingo à tarde).

Minas Gerais tem mais de 22 milhões 
de habitantes e, em sua grande maioria, 
tem o futebol como esporte preferido, de-
fendendo as cores das camisa, o azul; o 
preto e branco; e o verde e preto. Avante, 
clubes mineiros! Feliz 2018!

2018 com muitas competições

BALLET FITNESS VirA modA
MOdAlIdAdE MElHORA pOSTURA E AUxIlIA NA pERdA dE pESO

Grazi Massafera, Sheron Me-
nezzes, Juliana Paiva, Sthefany 
Brito e Taís Araújo. Sabe o que es-
sas atrizes têm em comum? Todas 
elas praticam a modalidade Ballet 
Fitness, que tem ganhado cada 
vez mais adeptas. Estima-se que 
em uma hora de aula seja possível 
perder cerca de 750 calorias. 

Muitos são os benefícios da 
atividade, dentre eles a melhora 
na postura e flexibilidade. É o que 
conta a pioneira, professora e di-
retora do Studio Le Dance, Letícia 
Viana. “Eu trouxe o Ballet Fitness 
para Belo Horizonte em 2013. 
Trata-se de um esporte prazeroso, 
funcional e que atrai o público que 
não gosta de academia e pessoas 
que já fizeram o ballet tradicional”.

Ela explica a diferença entre os 
dois. “O Ballet Fitness tem um foco 
no físico, voltado para o resultado 
no corpo como emagrecimento, 
troca de massa gorda por magra, 
postura e flexibilidade. Já o clássi-
co tem o intuito de formação clás-

sica, trabalha com barra, centro 
diagonal, giro, saltos etc, coisa que 
não existe no fitness”.

Letícia informa que a modali-
dade traz inúmeras vantagens. “A 
mulher fica com a aparência que a 
brasileira gosta, que é o bumbum 
levantado, barriga seca e braço 
fino, mas sem aquela aparência 
musculosa de academia. É um corpo 
mais slim. E esse resultado 
vem em 1 mês se a 
aluna estiver dis-
posta a mudar de 
alimentação. Entre-
tanto, para as que 
mantém uma ali-
mentação me-
nos saudável, 
em 3 meses, 
já se nota a di-
ferença”. 

A profes-
sora diz que a 
postura também 
muda. “Essa é a 
primeira coisa que a 
gente nota. A barriga fica 
para dentro, os ombros mais 
abertos e o pescoço alongado. 

Além disso, o Ballet Fitness traz 
benefício para a mente, a pessoa 
sai mais entusiasmada e feliz”. De 
fato é o que sente a professora de 
inglês Karina Brugger, que pratica 
a modalidade a cerca de um ano. 
“Eu caí de paraquedas nas aulas. 
Fui me matricular na zumba, mas 
os meus horários não bateram 

com os da academia, aí me 
ofereceram o Ballet 

Fitness. Pratico de 
manhã e saio de 
lá com energia e 

super disposta”.
Karina re-

corda que nas 
duas primei-
ras semanas 
s e u  c o r p o 
f icava mui to 

dolorido. “Mas 
quando eu acos-

tumei foi incrível. 
No início eu fiquei um 

pouco perdida, até porque 
o ballet tem muita técnica, porém 
a professora me corrigia. Senti 
diferença no meu corpo, minha 
musculatura foi ficando forte e 
ganhei mais fôlego”.

Para Letícia, a persistência é 
fundamental. “Se a pessoa for se-
dentária ou nunca tiver feito nada, 
a gente pede que faça uma aula 
experimental. Indicamos aula com 
personal por um tempo e somente 
depois passar para a coletiva, caso 
se sinta perdida no começo. Isso 
é normal até com profissionais em 
Crossfit e outras modalidades. Às 
vezes, é um esporte muito dinâ-
mico e a pessoa precisa ter foco”, 
conclui.

Criança não pode
fazer a modalidade,

pois é necessário uma
maturação do corpo.

O Ballet Fitness é indicado
para jovens e adultos,
a partir dos 15 anos.

É possível eliminar
cerca de 750 calorias

em 1 hora de aula
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AniVersário do minAs tÊnis cluBe
E V E N T 0

As comemorações do aniversário do 
Minas Tênis Clube movimentou Belo 
Horizonte e reuniu aproximadamen-

te 700 convidados. O presidente do clube, Ri-
cardo Vieira Santiago, ao lado de sua mulher 
Denise Lobão, juntamente com o presidente 
do conselho deliberativo, Sérgio Bruno Coe-
lho Zech, foram os anfitriões do evento. As 
fotos são de Eloy Lanna.

Helenice laguardia e cláudia leal Viana

eujacio silva, ione carvalho
e joão carlos Amaral

deputado gustavo corrêa e
o vereador léo Burguês

carlos Veloso, sérgio Bruno Zech,
Fábio ramalho e Paulo lamac

Fernando matos e Vicente Amorim

Artur cavalcante e sandoval coelho

nourival resende e Maria Silva resende

eujacio silva, sérgio Bruno, ione carvalho, maria Vitória 
Zech, denise lobão e ricardo Vieira santiago
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