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PARA O MUNDO
Educação bilíngue amplia 
capacidade dos alunos e atende 
demanda por formação em inglês

ENTREVISTA MARCOS BR ANDÃO, DO AE ROPORTO INTE RNACIONAL DE BH: PL ANOS PAR A CRIAR NOVOS ATR ATIVOS

ARTIGO PCO  É PRECISO QUE NOSSOS GOVE RNANTES E NTE NDAM O PAPE L DO ESTADO

—
Cláudia Felga, da Vila 
da Criança: aquisição 

da segunda língua 
transforma o sujeito







de desconto 
de presente
 pra você.

A N I V E R S Á R I O

Centenas de ofertas 
diferentes toda semana.

Baixe agora o APP e acesse com o seu 
CPF ofertas exclusivas de aniversário 
para clientes Clube Super Nosso.

SNM-0026-19I-ANIVERSARIO-SN-ADR-VIVER-404X266.indd   1 29/08/19   19:32



de desconto 
de presente
 pra você.

A N I V E R S Á R I O

Centenas de ofertas 
diferentes toda semana.

Baixe agora o APP e acesse com o seu 
CPF ofertas exclusivas de aniversário 
para clientes Clube Super Nosso.

SNM-0026-19I-ANIVERSARIO-SN-ADR-VIVER-404X266.indd   1 29/08/19   19:32



O Complexo Viário do Beatriz faz parte do SIM - Sistema 
Integrado  de Mobilidade - que vai mudar para melhor o 
trânsito em Contagem. a obra tem como objetivo desafogar 
um dos principais pontos de congestionamento do município, 
ampliando de 4 para 7 faixas de trânsito. 
PREFEITURA DE CONTAGEM. AVANÇANDO DE VERDADE.

A MUDANÇA É PARA MELHOR
E EM TODOS OS SENTIDOS.

OBRAS DO 
COMPLEXO VIÁRIO 
DO BEATRIZ
EM CONTAGEM.

AVANÇANDO DE VERDADE
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A edição que chega até você é a do mês 9! Seguimos para 2020, 
mas a impressão é que 2019 mal começou. O governo federal tenta 
avançar, mas a equação política não fecha. O presidente Bolso-
naro, independentemente da incontinência verbal, tem bons 
propósitos e é sincero nas relações e ações. Isso é o que todos que 
atuam ao seu redor falam. A reforma da Previdência ter passado 
na Câmara já foi um bom sinal. A reforma tributária e o pacto 
federativo têm tudo para prosperar. A partir daí é trabalhar do-
brado e ver esse país deslanchar. Viver Brasil segue seu caminho 
trazendo em edições mensais conteúdos que destaquem Minas, 
os nossos valores, personagens . Nesta edição, muitas matérias 
legais de educação e gastronomia. Outra novidade no mercado é a 
mudança de mãos da construtora Caparaó, que passa a ser coman-
dada pelo empresário Alexandre Lodi. Minas e o Brasil precisam 
de movimentos agressivos no setor produtivo. Parabéns aos novos 
gestores e boa sorte! Em outubro estamos de volta. vb
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Produtos criados para as necessidades  
de cada um dos clientes.  

• PORQUE SOMOS ESPECIALISTAS NO QUE VOCÊ PRECISA 

Há 89 anos criamos serviços pensando  
no que você precisa.

• PORQUE TEMOS HISTÓRIA E SOLIDEZ

• PORQUE RESPIRAMOS INOVAÇÃO

Meu_BMG, o primeiro banco digital criado 
a partir das respostas de milhares de brasileiros.

• PORQUE APOIAMOS A PAIXÃO NACIONAL

Revolucionamos o modelo de patrocínio  
revertendo parte do lucro para os times. 
meu_Corinthians BMG | meu_Galo BMG | meu_Vasco BMG.

PELA PRIMEIRA VEZ,

CONSUMIDORES 
ESCOLHERAM
UM BANCO COMO
EMPRESA DO ANO.

PRÊMIO EXCELÊNCIA EM SERVIÇO AO CLIENTE EM 2019.
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PAIS QUE CRIAM
Me emocionei ao ler a matéria e me 
senti honrado em saber que existem 
Pais com muito amor aos filhos 
e que lutam para que outros Pais 
consigam e façam a paternidade 
responsável. É gratificante saber 
o amor que estes pais passaram. 
henrique barros

VIVER MELHOR
Muito bem sacada a corrida “Onde 
está Wally?”. Que o circuito de 
corridas em BH só aumente.
joão vicente amaral

QUATRO DÁCADAS DE HISTÓRIA
O registro de cenas únicas só tem 
aquele que é apaixonado pela 
profissão. Parabéns, Tião Mourão! 
Pelo trabalho, pela dedicação 
e, acima de tudo, pelo amor à 
fotografia. São de profissionais 
como você que o mercado precisa.
luciana mendes

TECNOLOGIA E TRABALHO: 
UMA CONEXÃO POSSÍVEL
Tema pertinente em várias empresas 
e ainda com ótimas dicas para 
otimizar as informações internas 
pelas redes sociais. Já aderi ao 
gerenciador de tarefas “Asana”. São 
informações assim que nos levam 
a transformar e a modernizar.
luci fernandes

TRAJETÓRIA DE 
SUCESSO E INSPIRAÇÃO
São essas trajetórias de história que 
nos inspiram a buscar o melhor, 
que nos enchem de orgulho, 
como a liderança do presidente 
da Localiza, Eugênio Mattar. Um 
empreendedor de sucesso e com 
inovação que tem o meu prestígio.
guilherme fontes

SEM TEMPO A PERDER
Admiro as empresas que estão 
sempre buscando mecanismo de 
melhorias para que os resultados 
e transformações sejam positivos 
para todos envolvidos.
léa gomes

FOCO NO NORTE DE MINAS
Que alegria ver minha cidade no 
foco, é um orgulho ver nossa cidade 
com tantos empresários e saber que 
o desenvolvimento da região está 
em debate. A região merece este 
olhar. Obrigada, Conexão! Por mais 
eventos assim nas cidades mineiras.
willian fonte

A CIDADE DOS MERCADOS
Incrível a ideia, os empreendedores 
acertaram no novo formato para 
garantir diversão e gastronomia em 
único local. Lugar aconchegante para 
relaxar com amigos ou família.
patrícia maira



*P
ar

a 
sa

be
r a

s 
co

nd
iç

õe
s 

es
pe

ci
ai

s 
pa

ra
 a

pr
ov

ei
ta

m
en

to
 d

e 
ca

rê
nc

ia
 e

 d
es

co
nt

os
, l

ig
ue

 4
02

0
-4

02
0

 o
u 

pr
oc

ur
e 

um
 d

e 
no

ss
os

 c
on

su
lt

or
es

.

UD016719BP-AnR_Viver_202x266_Campanha Vendas_Rainha.indd   1 29/08/19   15:30



1 6

COLUNA
DO PCO
PTB QUER VOLTAR A 
TER PROTAGONISMO

O PTB mineiro, presidido pelo deputado es-
tadual Bráulio Braz (que vai disputar uma 
cadeira na Câmara Federal), quer voltar a ter 
protagonismo na política mineira.  O partido, 
que nas últimas eleições se alinhou ao grupo 
liderado pelo PSDB, pretende lançar candida-
tura própria em Belo Horizonte. Eros Biondini, 
hoje Pros, é o nome cogitado para a disputa.

UMA GRATA SURPRESA

A atuação do deputado federal mineiro Mar-
celo Freitas (PSL) tem surpreendido membros 
do governo. Ele foi relator da reforma da Pre-
vidência na comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara, faz parte da comissão que analisa 
a reforma tributária e é um dos interlocutores 
do governo na Casa.

OTIMISMO
O presidente do Grupo Super Nosso, 
Euler Nejm, é um otimista. Segundo 
ele, Zema, com seu jeitinho mineiro, 

tem se empenhado a resolver os 
problemas do estado e a equipe 

econômica de Bolsonaro tem feito 
muito mais do que se esperava.

LIQUIDANDO TUDO
O governo está liquidando tudo que 
não é função do estado, segundo o 
presidente da Codemig, Dante de 

Matos, incluindo os distritos industriais, 
que estão sendo repassados para 
as prefeituras. E avisa: tudo o que 

não for promover o desenvolvimento 
econômico do estado, nós 

vamos passar para a frente.

DIVERGÊNCIAS × MERCADO
Se as divergências entre os governos 
brasileiro e francês não atrapalharem, 

o acordo firmado entre o Mercosul 
e a União Europeia será uma 

oportunidade de ampliação de 
vários produtos do agronegócio. O 

presidente da Faemg, Roberto Simões, 
acompanha de perto o potencial 

de ampliação desse mercado.

paulo cesar de oliveira
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UM JEITO ESTRANHO DE SER

O secretário especial de Trabalho e Previdên-
cia, Rogério Marinho, disse que Bolsonaro con-
tinua o mesmo desde a convivência na Câmara 
dos Deputados: politicamente incorreto, não é 
refinado, mas é super sincero e tem humildade 
para reconhecer quando está errado. 

SERÁ QUE É TÃO 
DIFÍCIL ENTENDER?

Até quando Bolsonaro pensará que sua eleição 
representou, apenas, uma ruptura com a “velha 
ordem” e seguir governando sem considerar o 
conjunto de brasileiros que não abraçam suas 
ideias? Enquanto durar essa ilusão, continuará 
se considerando o novo Messias, que veio para 
salvar a pátria. Está na hora de acordar.

UM NOVO TIPO DE BENESSE

Inexoravelmente, se emplacar o filho como 
embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 
Bolsonaro estará inaugurando um novo tipo 
de corrupção no Brasil. A única justificativa 
plausível para isso é ter o pai como presidente.

RECADO AO PRESIDENTE
Assim como os ministros não têm carta 
branca para atuar, é importante que 
o presidente da República entenda 

que ele também não tem. Afinal, quem 
está acima de tudo e de todos são 

os eleitores, que já estão descobrindo 
que na política não existem santos. 

MACRON E SEU OPORTUNISMO
Macron quis se apresentar como um 

ecologista de carteirinha, quando 
na realidade ele o é, apenas, de 

tempos em tempos. De preferência, 
às vésperas de eleições, em 

razão do voto dos agricultores. 

O PGR
A escolha do procurador-geral da 

República virou novela e passou a ter 
competitiva disputa. A essa altura, não 
se sabe quem é favorito. O presidente 
Bolsonaro pode adiar a escolha para 

final de setembro. Dará tempo ao 
tempo, esperando a acomodação 
das tendências. O fato é que nosso 

presidente se encontra acuado.
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—
O presidente da Usiminas e do Conselho da Aço 
Brasil, Sergio Leite de Andrade, o presidente 
executivo Marco Polo, e o presidente Jair 
Bolsonaro em reunião no Palácio do Planalto

—
Júnia Hermont, superintentende da Líder Aviação, e Bruna 
Assumpção, superintendente de manutenção, fretamento 
e gerenciamento da Líder Aviação, no estande da empresa, 
durante a Labace 2019, que aconteceu em São Paulo
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ENTRE
ASPAS

sueli cotta

“Eu creio que um 
dos princípios 
essenciais da 
sabedoria é o 

de se abster das 
ameaças verbais 

ou insultos” 
maquiavel 

SEM BAIXAR A GUARDA

Os aliados de Alexandre Kalil (PSD) não pre-
tendem baixar a guarda, apesar da sua ava-
liação positiva. Se for reeleito, ele passa a ser 
candidato natural ao governo de Minas. Mas o 
senador Carlos Viana (PSD) avisa que o nome 
do vice será uma escolha pessoal do prefeito de 
Belo Horizonte e irá surpreender.

CHAVES CRIPTOGRAFADAS

O TSE quer sepultar de vez as dúvidas em re-
lação à segurança no voto digital. Para as elei-
ções municipais, as urnas serão reforçadas por 
chaves criptografadas certificadas pelo Ins-
tituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(ITI), que impedem que dados e informações 
sofram modificações não autorizadas.

VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO

O cientista político Malco Camargos percebe 
que há uma tendência mundial, gerada pela es-
cassez de empregos e pelo avanço da tecnologia, 
em que cada um vai buscando a sobrevivência 
pelos seus próprios meios. Quanto mais difícil 
for a sobrevivência, mais difícil para as pautas 
universais sobreporem as pautas pessoais. Isto 
é, sociedade tende a seguir mais pela valori-
zação do indivíduo do que pelo coletivo. Uma 
situação cada vez mais evidente no país.

“A arte não é um 
espelho para refletir 
a realidade, mas um 

martelo para moldá-la” 
bertolt brecht

◊
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•  Atendimento integrado: todas as 
especialidades médicas disponíveis
no mesmo lugar.
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•   Pronto-socorro Oncológico com fluxo
de atendimento diferenciado e priorizado.

•  Resultados assistenciais comparáveis
a outros grandes centros oncológicos
do mundo.

•  Certificações de qualidade da Rede Mater Dei.

•  Uma das mais sofisticadas unidades
de transplante de medula óssea do País.
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“O BRASILEIRO AMADURECEU”
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Secretário da Previdência elenca avanços do setor

—
Rogério Marinho: informatização 
agiliza serviços e melhora controle
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Um dos principais feitos do atual governo foi 
aprovar ainda no primeiro semestre, na Câma-
ra dos Deputados, a reforma da Previdência, 
segundo o secretário especial de Trabalho e 
Previdência, Rogério Marinho, durante o jan-
tar-palestra do Conexão Empresarial, evento 
promovido pela VB Comunicação. Ele lem-
brou que o assunto vem sendo discutido há 
dois anos. A ex-presidente Dilma Rousseff e o 
ex-presidente Michel Temer tentaram votá-la 
sem sucesso e agora, mesmo com a oposição 
ferrenha do PT, a proposta avançou.

Para Marinho, nesses dois anos o brasileiro 
amadureceu e entendeu a importância da pro-
posta. Já no Congresso Nacional, a discussão foi 
difícil e muitas vezes a briga girava em torno de 
uma vírgula. Como ex-deputado federal, o se-
cretário especial não só conhece as artimanhas 

para atrasar a tramitação dos projetos, como 
sabe quebrar as resistências e avançar, mesmo 
entre os com posições divergentes.

Na sua palestra para empresários, políticos, 
autoridades e representantes da sociedade, Ro-
gério Marinho disse que no texto aprovado foi 
possível trabalhar para corrigir muitas distor-
ções, que, durante anos, eram produzidas em 
uma usina de criatividade que atuou nos gabi-
netes, gerando regras estapafúrdias que con-
tribuíram muito para o quadro de dificuldades 
enfrentado pela Previdência. Esse desarranjo 
afetava várias frentes. Um exemplo apresenta-
do por Marinho é o dos cartórios, que tinham 
um prazo de 40 dias para comunicar um óbito 
ao INSS. A Previdência, segundo ele, deposita-
va dois meses de salário para a família, mas, 
às vezes, o próprio banco, se apropriava do 
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benefício. Agora a comunicação tem que ser 
feita em 24h, gerando uma economia de R$ 1,7 
bilhão ao ano. Foram tomadas 29 medidas para 
corrigir distorções semelhantes. Estas medidas 
vão gerar, nos próximos dez anos, uma econo-
mia de R$ 29 bilhões.

A partir deste mês, Marinho disse que o go-
verno pretende adotar a prova de vida digital. 
Outra novidade é em relação aos processos de 
aposentadoria que demoravam, em média, 150 
dias. Com a informatização, a espera passou 
para 90 dias em junho e deve chegar ao final 
do ano com a definição no mesmo mês. Segundo 
Marinho, quando o governo Bolsonaro assu-
miu, apenas oito dos 96 serviços do órgão eram 
digitais. Para ele, estas medidas ajudarão a me-
lhorar o atendimento ao cidadão e permitirão 
um maior controle. vb

CONEXÃO EMPRESARIAL 

O Conexão Empresarial é um 
almoço-palestra promovido pela VB 
Comunicação, no Espaço Conexão

APOIADORES
Aluclass, Anglo American, D’Or 
Consultoria, Pad, Usiminas e Valspe

MEDIA PARTNERS 
Band, Rádio Itatiaia, JChebly e jornal O Tempo

ÁUDIO E VÍDEO
Foco

MOBILIÁRIO
Morieli

ORNAMENTAÇÃO
Verde Musgo

JANTAR
Club do Chef 

MANOBRISTAS
Anjos da Guarda
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HORA DE APRESENTAR 
PROPOSTAS

de Mineração, Wilson Brumer, despertar o 
“instinto animal” do empresário, levando-o 
a investir, a apostar no país. E não é muito o 
que se pede. É preciso que nossos governantes 
entendam qual deve ser o papel do Estado, fo-
cando sua atuação em áreas como educação, 
saúde e segurança, abandonando de vez o papel 
de empresário onde, infelizmente, se mostrou, 
com mais vigor nos últimos anos, ineficiente e, 
pior, corrupto e trapalhão. 

Já vai passando a hora de nossos governan-
tes assumirem uma postura mais agressiva 
em defesa da retomada econômica. Ninguém se 
dispõe a investir para gerar emprego e riquezas 
num ambiente político hostil e sem segurança 
jurídica. Já vai passando a hora também de o 
país tratar a educação com mais respeito. Ne-
nhum país consegue se desenvolver sem inves-
timentos pesados em educação, na formação 
de profissionais altamente capazes, tratando 
a educação como tratamos. Chega de tantas 
discussões sobre o sexo dos anjos. É hora de 
seriedade no trato da coisa pública. É hora de 
retomarmos o desenvolvimento. Exemplo para 
o Brasil tem dado o governador de São Paulo, 
João Doria Jr., alavancando o desenvolvimento 
no maior estado da federação. vb

Nas reformas vamos andando bem. Ainda que 
não seja como queria, o governo tem consegui-
do aprovar mudanças importantes que per-
mitirão controle do déficit público, no caso da 
Previdência, e uma modernização do nosso 
sistema tributário, removendo entraves ao 
desenvolvimento econômico. Até poderíamos 
dizer que estamos vencendo a primeira etapa 
do projeto de retomada do crescimento econô-
mico, caso tivéssemos pelo menos um esboço de 
uma política de retomada do desenvolvimento. 
Infelizmente não temos. 

Até aqui, o governo e até mesmo a socie-
dade, concentraram esforços para aprovação 
das reformas, fundamentais sim, mas que não 
são, como quer fazer crer o governo, suficientes 
para reaquecer nossa economia. Já está passan-
do da hora de o governo apresentar propostas 
consistentes, que nos levem a um crescimento 
sustentável e que seja capaz de, no dizer do em-
presário e presidente do Instituto Brasileiro 

É PRECISO QUE 
NOSSOS GOVERNANTES 
ENTENDAM QUAL DEVE 
SER O PAPEL DO ESTADO

Jornalista
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
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Bilac Pinto assume Secretaria de Governo do estado encarregado 
de vencer resistências ao programa de ajuste fiscal

servidores e das polícias em dia, garantindo 
dignidade a todos eles. Bilac lembra que os sa-
lários escalonados são resultado da má gestão 
do governo anterior e é preciso voltar ao que é 
de direito para o funcionalismo. 

Uma das tarefas mais complexas delegadas 
a ele pelo governador Romeu Zema é o de bus-
car o aval dos deputados para aderir ao progra-
ma de ajuste fiscal do governo federal. O regime 
prevê medidas duras que vão desde a proibição 
de reajustes salariais para os servidores esta-
duais a privatizações. Há uma forte resistência 
entre os deputados em relação a essas imposi-
ções e Bilac Pinto pretende conversar com cada 
um dos deputados para mostrar a importância 
desse acerto. Ele já vem conversando informal-
mente com muitos deles.

Para romper essa resistência pretende se 
reunir com o presidente da Assembleia Legisla-
tiva, com os líderes partidários, representantes 
do Judiciário, Ministério Público, setores do 
empresariado, como Fiemg, Faemg, CDL para 
envolver toda a sociedade mineira nesse pro-
cesso de recuperação das contas do estado. 

Bilac Pinto entende que o ex-secretário 
Custódio Mattos deixou a pasta não por ter 
cometido algum erro, mas em razão desse mo-
mento da situação política mineira e brasilei-
ra. A própria eleição de Romeu Zema, segundo 
Bilac, se deu em um momento diferente da 
política e o que se busca, agora, é entender 
essas diferenças e encontrar o melhor cami-
nho para o estado. vb

Escolhido pelo governador Romeu Zema para 
assumir a coordenação política do seu governo 
substituindo Custódio Mattos, o deputado fede-
ral Bilac Pinto (DEM) embarca no governo em 
um momento delicado. Os deputados estaduais 
vêm, projeto a projeto, engessando o orçamento 
do Estado, buscando privilegiar a liberação dos 
recursos das chamadas emendas parlamen-
tares. A gravidade da situação financeira do 
governo não inibe esse tipo de iniciativa dos 
parlamentares e o governo tem que se adequar 
a essas exigências.

Ele lembra que o último acordo para a li-
beração de emendas foi fechado um pouco 
antes de ele assumir a Secretaria de Governo. 
O momento é delicado, mas Bilac Pinto entende 
que a Assembleia Legislativa é soberana. Por 
outro lado, destaca que um dos objetivos do go-
verno é o de colocar a folha de pagamento dos 

—
Bilac Pinto: objetivo do governo é colocar folha em dia
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Diretor presidente da concessionária anuncia planos 
de rodoviária e centro de entretenimento no Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte, além de outras melhorias 

EXPERIÊNCIA 
ÚNICA
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MARCOS BRANDÃO – BH AIRPORT
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Considerado um dos mais modernos aeropor-
tos do Brasil, o Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte, em Confins, passou por uma 
transformação nos últimos cinco anos, sob a 
administração da iniciativa privada. Nesse 
período, a concessionária investiu mais de 

R$ 1 bilhão e, segundo o diretor presidente da 
aeroporto, Marcos Brandão, estuda, ainda, a 
instalação de uma rodoviária dentro do aero-
porto para melhorar a conectividade com as 
cidades mineiras, a implantação do aeroporto 
indústria e de um centro de entretenimento.
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NESSES CINCO ANOS DE CONCESSÃO 
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE 
BELO HORIZONTE É POSSÍVEL DIZER QUE 
ESSA É UMA TENDÊNCIA IRREVERSÍVEL 
PARA GARANTIR A MODERNIZAÇÃO 
E O BOM FUNCIONAMENTO DOS 
AEROPORTOS BRASILEIROS?
Não tenho dúvidas de que é irreversível, inte-
ligente e ousada a estratégia de consolidação 
de investimentos na modernização dos aero-
portos, mas também das ferrovias, rodovias 
e portos brasileiros. Quem sabe seja uma das 
únicas formas de realmente colocar a econo-
mia brasileira em níveis de competitividade 
internacional nunca vistos na história do 
nosso país? Quando consolidados todos os 
investimentos planejados pelos governos fe-
deral e estaduais, com certeza, seremos um 
Brasil diferente e com mais oportunidades, 
seremos mais produtivos, mais eficientes e, 
principalmente, mais competitivos.

A CONCESSIONÁRIA INVESTIU MAIS DE  
R$ 1 BILHÃO NA MODERNIZAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO. PARA 
OS PRÓXIMOS ANOS, QUAIS SÃO AS 
EXPECTATIVAS DE INVESTIMENTOS E ONDE?
Investimentos da ordem de R$ 1 bilhão foram 
realizados com o objetivo de assegurar a 
transformação do aeroporto numa impor-
tante porta de entrada de Minas Gerais e 
com o propósito de consolidar o Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte como um 
importante ponto de conexão de pessoas, com 
objetivos específicos, seja para lazer ou negó-
cios, mas principalmente visando oferecer 
uma experiência de viagem única aos mais 
de 50 milhões de pessoas que passaram pelo 
aeroporto, durante os últimos cinco anos. 
Em relação ao futuro, temos estudado vários 

projetos que objetivam contribuir para o for-
talecimento do nosso aeroporto, entre eles, 
estão a instalação de uma rodoviária dentro 
do complexo, no intuito de conectar melhor 
as cidades mineiras, que não têm aeropor-
tos regionais, com o Aeroporto Internacio-
nal de Belo Horizonte e facilitar o acesso ao 
turismo de Minas Gerais. Também temos o 
projeto do aeroporto indústria, que objetiva 
transformar a região do Vetor Norte em uma 
das regiões mais atrativas para as empre-
sas das áreas de tecnologia e farmacêutica 
ou empresas de alto valor agregado. Temos 
expectativas da viabilidade da instalação 
de um centro de entretenimento no sítio ae-
roportuário. Os investimentos, se aprovada 
a viabilidade dos projetos mencionados, se-
riam vultuosos.

HÁ UMA EXPECTATIVA DE QUE A ABERTURA 
DE CAPITAL PARA AS COMPANHIAS 
AÉREAS ATRAIA NOVAS EMPRESAS 
DO SETOR PARA ATUAR NO BRASIL. 
O AEROPORTO INTERNACIONAL DE 
BELO HORIZONTE TEM CAPACIDADE 
PARA ABRIGAR MAIS EMPRESAS?
Temos, sim, capacidade para abrigar novas 
companhias aéreas e temos boas expectati-
vas a respeito. Porém, eu gostaria de aprovei-
tar a oportunidade para reiterar que um dos 
ativos mais importantes que o Aeroporto In-
ternacional de Belo Horizonte detém, atual-
mente, está relacionado aos 47 destinos exis-
tentes a partir dele. Além disso, temos uma 
localização geográfica privilegiada. Somos, 
atualmente, o melhor aeroporto da América 
Latina e Caribe e temos uma capacidade para 
expansão da ordem de adicionais 10 milhões 
de passageiros por ano. Isso representa uma 
enorme vantagem competitiva para a atração 
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de novas companhias aéreas ou crescimento 
das existentes em um futuro próximo.

NESSES CINCO ANOS, A CONCESSIONÁRIA 
ACOMPANHOU UM DOS MAIS TURBULENTOS 
MOMENTOS DA POLÍTICA E DA ECONOMIA 
BRASILEIRA. ESSA CRISE AFETOU OS 
PLANOS DE INVESTIMENTOS DO GRUPO?
Os últimos anos serviram para nos preparar-
mos melhor para o futuro, nos tornamos mais 
criativos e determinados a buscar novas so-
luções para superar os impactos relativos aos 
momentos turbulentos que toda empresa bra-
sileira teve que enfrentar. Do ponto de vista dos 
investimentos planejados, honramos todos os 
compromissos conforme planejamento inicial. 
O único investimento postergado foi a constru-
ção da segunda pista de pouso e decolagens, por 
conta do não atingimento dos 198 mil movimen-
tos de pousos e decolagens necessários para a 
construção. Atualmente, temos 102 mil movi-
mentos de pousos e decolagens.

O GOVERNO FALA NUM PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÕES SEM PRECEDENTES. 
TEMOS MERCADO INVESTIDOR 
PARA TANTA OFERTA?
Com certeza. O Brasil é um dos países com 
mais oportunidades de crescimento da avia-
ção civil nos próximos anos. Além disso, temos 
a abertura do mercado nacional para outras 
companhias aéreas, o que trará mais competi-
tividade ao mercado brasileiro, resultando em 
tarifas mais reduzidas e uma melhora impres-
sionante na qualidade dos serviços oferecidos 
pelos aeroportos e companhias aéreas. Temos 
ainda todas as expectativas das reformas pro-
postas pelo governo federal, que devem forta-
lecer ainda mais o setor da aviação no Brasil 
e o crescimento da nossa economia.

HÁ SINAIS DE UMA RECESSÃO MUNDIAL. 
COMO O SETOR TRABALHA COM ESTA 
PERSPECTIVA? HÁ ALGUM PLANO PARA 
MELHORAR O ACESSO AO AEROPORTO?
Vivemos tempos de grandes expectativas, con-
siderando todos os investimentos em infraes-
trutura e reformas em discussão pelo governo 
federal. Acredito que o Brasil terá um ciclo de 
crescimento acima da média muito interes-
sante nos próximos anos. Em relação ao acesso 
ao aeroporto, também temos expectativas de 
que as concessões de rodovias e do Anel, em es-
tudo pelo governo de Minas, sejam aprovadas. 
Com certeza, colocariam a região do aeroporto 
e a atração de novas empresas para a região 
em grande destaque.

QUAL O BALANÇO QUE A ADMINISTRAÇÃO 
FAZ EM RELAÇÃO AOS CINCO ANOS 
NA CONDUÇÃO DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE?
Para nossa satisfação, contamos desde o 
início com o apoio de todos em Minas, que 
partilharam conosco o propósito de trans-
formar o aeroporto em um dos melhores do 
país, cientes de que essa transformação traria 
reflexos positivos para a economia dos mu-
nicípios regionais, próximos ao aeroporto e, 
naturalmente, para todo o estado. Não apenas 
os governos e cidades compartilharam desse 
desafio conosco, mas também empresários, 
associações de classe, profissionais liberais, 
grupos de estudos de desenvolvimento do ae-
roporto, sindicatos, Fiemg, Associação Co-
mercial de Minas, e, principalmente, os mais 
de sete mil profissionais que trabalham na 
comunidade aeroportuária. Por isso, mais do 
que celebrar, gostaria de agradecer a todos 
que contribuíram para tornar a história do 
nosso projeto um sucesso. 
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—
Alexandre Lodi: planos para dobrar o faturamento no ano que vem

F
O

T
O

S
 \

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 CONSTRUTORA CAPARAÓ EM NOVA FASE

Um dos maiores investidores do mercado  
imobiliário realiza aquisição da construtora,  
uma das principais e mais respeitadas do país

O investidor e incorporador Alexandre Lodi, 
que atua no mercado imobiliário há mais de 
18 anos, decidiu dar um novo e importante 
passo: o empresário acaba de realizar a aqui-
sição da Construtora Caparaó, companhia 
com mais de 60 anos, considerada uma refe-
rência no mercado imobiliário nacional por 
suas construções de alto luxo, com design di-
ferenciado e inovador.

A admiração e o respeito de Lodi pela Capa-
raó sempre existiram e, há poucas semanas, 
o interesse pela aquisição surgiu, quando, a 
partir de reuniões buscando parcerias para 

a construção de um novo empreendimento, 
Alexandre teve a oportunidade de conhecer 
mais profundamente a empresa. “Sempre tive 
admiração pela referência de construção da 
Caparaó. Basta passear por Belo Horizonte e 
observar que os prédios da construtora são 
detalhadamente bem construídos. Recente-
mente, em busca de novos projetos, fui con-
vidado pelos acionistas para esse novo desa-
fio. Com a identificação de sinergia dos meus 
valores com os do Grupo Caparaó, em pouco 
mais de uma semana decidi ingressar nessa 
nova jornada”, comenta o empresário.
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TRAJETÓRIA PREMIADA
A construtora tem grande importância no 
cenário da construção civil nacional. São 
cerca de 300 empreendimentos já constru-
ídos, totalizando mais de 2 milhões de me-
tros quadrados executados e entregues, entre 
residenciais, comerciais, shopping centers, 
hospitais, hotel e outros. “A Caparaó sem-
pre cumpriu com seus compromissos, den-
tro dos prazos acordados, possui uma equipe 
comprometida com os valores que norteiam a 
trajetória da marca e seus empreendimentos  
são reconhecidos pelo esmero e qualidade na 
execução, destaca Alexandre Lodi.

A Caparaó executa obras e projetos exclu-
sivos e diferenciados, visando acima de tudo, 
a satisfação dos desejos dos seus clientes. São 
obras que traduzem bem a filosofia Caparaó, 
na busca constante pela excelência em seus 
processos e produtos e no compromisso com 
a paisagem urbana da cidade. É uma empresa 
apoiada em valores como a seriedade, ética, 
respeito e envolvimento integral, seja qual for 
o porte e o desafio do projeto. 

Recentemente a construtora foi agraciada 
com o Prêmio Master Imobiliário, maior no 
segmento nacional, na categoria empreen-
dimento comercial, com o Concórdia Cor-
porate, que é a mais alta torre em estrutura 
metálica no país. 

O mercado imobiliário é altamente com-
petitivo e mostra cada vez mais que para al-
cançar o sucesso, é necessário inovar sem-
pre. Os clientes se tornaram mais exigentes 
o que demanda das construtoras uma oferta 
de produtos diferenciados e cada vez mais 
adaptados para as suas necessidades. Com a 
nova gestão e com a capitalização da empresa, 
a expectativa é somar ao time da Caparaó, 
realizar lançamentos mantendo o DNA da 
construtora, focada no mercado de alto luxo.

Segundo o empresário, a cultura da com-
panhia será preservada em seus valores. 
“Buscaremos uma gestão moderna em que 
cada colaborador sentirá seu propósito na 
construção da melhor Caparaó de todos tem-
pos”, enaltece.

—
Master Imobiliário: 
prêmio na categoria 
empreendimento comercial
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PERSPECTIVAS
Com visão positiva, Alexandre Lodi avalia o 
mercado imobiliário atual. “Segundo estimati-
va da Câmara Brasileira da Industria da Cons-
trução (CBIC), teremos um crescimento nas 
vendas e lançamentos de imóveis residenciais 
em 2019 de até 15%. Com juros mais baixos, 
a taxa de crédito imobiliário se aproxima do 
menor patamar da história, o que viabiliza as 
vendas e fomenta o mercado”, ressalta.
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Voltar a fazer grandes lançamentos, identifi-
car e adquirir novos terrenos, entender a neces-
sidade de consumo e o que encanta o consumidor 
é o que o novo gestor pretende fazer. “As expecta-
tivas para o próximo ano são promissoras. Pre-
tendemos realizar em torno de 7 lançamentos 
nos próximos 12 meses e, com eles, dobrar o fatu-
ramento no ano que vem. Estamos em busca de 
espaços na cidade e faremos um aporte significa-
tivo para a compra de novos terrenos, na ordem 
de aproximadamente R$ 300 milhões, isso tam-
bém já para o próximo ano”, destaca Lodi.

A construtora tem duas obras para serem 
entregues em breve. Uma delas é o Residencial 
Monterosso, um edifício com unidades de 140m², 
quatro quartos e lazer completo no Carmo-Sion. 
A outra é o Casa Rosada Residências, um sofis-
ticado empreendimento com apartamentos de 
quatro suítes, no bairro de Lourdes, em frente 
ao Minas Tênis Clube. 

A Caparaó busca melhorias constantes e 
inovações para surpreender seus clientes e são 
esses os combustíveis que movem a empresa 
rumo a um novo ciclo cheio de novos projetos. 
Hoje a Caparaó se orgulha da sua história e tem 
como objetivo maior a perenidade da marca, 
conquistada ao longo do tempo, com valores in-
tangíveis, pautada em um profundo sentimento 
ético de relacionamento com clientes, fornece-
dores e colaboradores. vb

—
Living do Residencial Monterosso: edifício  
com unidades de 140m2 e lazer completo

—
Casa Rosada Residências: edifício sofisticado  
com apartamentos de quatro suítes em Lourdes
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—
Estrada entre BR-262 e Conceição de Alagoas: construída com recursos do setor sucroenergético

PARCERIA COM O GOVERNO
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Setor sucroenergético investe parte do faturamento em 
infraestrutura e modernização da máquina administrativa

os empresários entenderam a gravidade da situ-
ação financeira do estado e querem contribuir 
para a retomada do crescimento econômico.

Foram oito meses de negociações até se 
chegar ao termo aditivo ao protocolo assina-
do no ano passado, que definiu a destinação 
de recursos correspondentes a 0,4% do fatu-
ramento anual das empresas do setor em in-
vestimentos em obras de infraestrutura. O 
protocolo assinado no ano passado permitiu 

Um acordo entre o governo de Minas e o setor 
sucoenergético vai permitir investimentos em 
obras de infraestrutura, principalmente nas 
regiões onde as empresas do setor atuam, além 
de modernizar a máquina administrativa e 
avançar no processo de concessão das estra-
das de responsabilidade do estado. O enten-
dimento foi possível, segundo o presidente da 
Associação das Indústrias Sucroenergéticas de 
Minas Gerais (Siamig), Mário Campos, porque 
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—
Reunião do setor com o governo para assinatura do termo aditivo de cooperação
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que as empresas entrassem em um regime 
simplificado de tributação, com a contraparti-
da de investir parte do faturamento em obras, 
principalmente rodoviárias.

Antes mesmo de assumir o governo, a equi-
pe econômica de Romeu Zema iniciou a nego-
ciação com o setor sucroenergético para tentar 
compensar a falta de recursos do estado para 
realizar as obras de infraestrutura. Ao governo 
interessava também que parte da verba fosse 
utilizada para a contratação de estudos técni-
cos sobre a situação das estradas que devem ser 
oferecidas à iniciativa privada, um recurso que 
o estado não tem. Esse levantamento envolve 
conhecer a infraestrutura viária, transporte e 
logística e é a partir dele que o governo vai fazer 
a proposta que será apresentada às empresas 
para licitar os trechos das estradas que devem 
passar para o setor privado. Ou seja, um traba-
lho urgente para ajudar a melhorar, recuperar 
e manter as estradas mineiras.

Outra necessidade detectada pelo governo foi 
a de investir em projetos de tecnologia da infor-
mação com o objetivo de reduzir a burocracia e 
modernizar todo o sistema tributário do estado, 
agilizando todo o funcionamento do setor. A 
alternativa encontrada pelo governo e apresen-
tada aos empresários do setor sucroenergético, 
foi a de usar parte do percentual destinado pelas 
empresas sucroenergéticas para as obras em 
infraestrutura. Segundo Mário Campos, nesse 
acordo ficou definido que 26% do total dos recur-
sos serão destinados para os pontos reivindica-
dos pelo governo, ou seja, ajudar nos estudos da 
malha viária estadual e na modernização da 
máquina fazendária.

Os outros 74% vão para as obras de infraes-
trutura, principalmente rodoviária e, prefe-
rencialmente, nas regiões de atuação das usi-
nas sucroenergéticas. Mário Campos disse que, 
desde 2008, o setor tem mantido parcerias com 
o governo. Nesse período, foram construídos 
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300 quilômetros de estradas beneficiando os 
27 municípios onde estão instaladas as usinas 
e em outras 120 cidades onde está concentrada 
a produção de cana. No ano passado, o valor in-
vestido foi equivalente a R$ 37,6 milhões. Em 
contrapartida a esses investimentos, as empre-
sas que aderiram ao acordo puderam entrar em 
um regime simplificado de tributação.

Nos termos adicionados ao acordo, os pro-
jetos serão avaliados por um comitê executivo 
formado pelas secretarias da Fazenda e Infra-
estrutura e Mobilidade e a Siamig. As obras 
nas rodovias incluem pavimentação, manu-
tenção, construção de pontes e a terceira faixa, 
necessárias para o tráfego das carretas de até 
30 metros, garantem segurança para escoar a 
produção de maneira mais eficiente, além do 
transporte de funcionários e moradores das 
comunidades onde as usinas estão instaladas. 
No pacote dessa parceria, Mário Campos disse 
que também devem entrar obras em escolas e 
hospitais, um recurso que o governo também 
encontra dificuldade para viabilizar, devido às 
restrições orçamentárias.

Uma estrada ligando a BR-262 ao municí-
pio de Conceição de Alagoas já está sendo cons-
truída dentro dessa parceria. São 12 km com 
investimentos do Grupo Delta Sucroenergia. 
Essas obras vão facilitar o escoamento da safra 
e ajudar a todas as cidades do entorno, segundo 
Mário Campos. Ele ressalta que um fator que 

está sendo levado em consideração é que essas 
obras também irão movimentar a construção 
pesada, um dos setores mais afetados com o 
prolongamento da crise econômica, já que as 
empresas dependem de obras financiadas pelo 
estado e estão praticamente paradas. Com o re-
torno da atividade, serão gerados novos postos 
de emprego e a economia será impulsionada 
com a realização dessas obras.

Outro ponto acertado entre governo e Siamig 
foi prolongar esse acordo até 2032. A expectati-
va é a de que essas mudanças contribuam para 
o crescimento do setor e, quanto maior o cres-
cimento, maior será o volume de recursos para 
investimentos no estado. Pelas expectativas 
dos empresários , em 2022, o valor pode chegar 
a R$ 160 milhões. Além disso, os empresários 
ganham com a manutenção da simplificação 
tributária e com um prazo mais longo. O estado 
se beneficia, porque terá como garantir a rea-
lização de obras importantes, mesmo sem ter 
recursos em caixa.

Mas todo esse processo só teve um final sa-
tisfatório, segundo Mário Campos, devido à 
qualidade dos interlocutores. Ele disse que os 
secretários de Infraestrutura, Marco Aurélio 
Barcelos, o da Fazenda, Gustavo Barbosa e o 
adjunto da Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes, 
tiveram um papel relevante na elaboração dos 
termos da parceria entre governo e empresá-
rios do setor sucroenergético. vb

AS OBRAS NAS RODOVIAS GARANTEM 
SEGURANÇA PARA ESCOAR A 
PRODUÇÃO DE MANEIRA MAIS 
EFICIENTE, ALÉM DO TRANSPORTE DE 
FUNCIONÁRIOS E MORADORES
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LUCIDEZ OU LOUCURA: 
EIS A QUESTÃO!

poder e apregoa a soltura de presos da pior es-
pécie, já condenados em segunda instância. En-
quanto isso, a parcela radical da direita segue 
ensandecida, tentando transformar um ícone 
da direita e expoente da incontinência verbal, 
em mito. Bolsonaro atua como se fora a Dilma 
dos conservadores e tenta transparecer boas in-
tenções sem conseguir, ainda, nos convencer. Ao 
interpretar a seu modo a obra O príncipe, na qual 
Maquiavel insinuava que, para manter o poder, 
o governante absorveria características não éti-
cas, como a crueldade e a hipocrisia, alimenta 
a sua crença de que os fins justificam os meios. 

O grupo alternativo entende que essa dou-
trina abominável, com o viés da esquerda, tam-
bém foi aplicada no Brasil na época em que o PT 
manteve o poder. De olho no futuro, cultua a 
bandeira da ordem e do progresso e quer vencer 
essa batalha. Assim, nos momentos cruciais de 
nossa história, adotará uma postura com a fina-
lidade de defender o país da sanha dos que agem 
com tanta nequícia. Embora um jogo com dados 
viciados se encontre em pleno andamento nos 
porões dos três poderes, esse sonho impulsiona 
o pulsar do coração da República, por meio dos 
movimentos de sístole e diástole, ainda que su-
jeitos a fibrilações altamente perigosas. vb

O Brasil e o mundo vivem um cenário surreal, 
em que três grupos se apresentam como atores 
sociais. Dois núcleos fanáticos transformaram 
a internet em terra de ninguém, promovendo 
um deliberado jogo de interesses alimentado 
por mentiras, racismo e xenofobia. O Brasil não 
atingiu o grau de ruptura dos Estados Unidos e 
da Europa, onde os militantes extrapolaram o 
aspecto verbal e transformaram o desvio ideo-
lógico em atentados terroristas, entre extremos 
de esquerda e de direita. Uma classe alternativa 
assiste aos embates, observando – sem a preten-
são de calar ninguém – até onde chegarão os ra-
dicais. Atuando como fiel da balança, este grupo 
penderá, sempre, para o lado menos conflituoso, 
embasado na prática de valores universais de 
ética, de honestidade e de caráter. 

A parcela radical de esquerda que se une às 
celebridades do mundo artístico e a uma ala sig-
nificativa do STF defende posições que se valem 
do uso descarado do Estado para se manter no 

GRUPOS FANÁTICOS 
ALIMENTAM UM JOGO DE 
MENTIRAS NA INTERNET

WAGNER GOMES
Administrador de empresas
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INDEPENDÊNCIA  
DOS PODERES

uma clara separação das funções dos poderes. 
O governo, por seu lado, cuida, bem ou mal, da 
administração das políticas públicas e o pre-
sidente, em particular, da interlocução com 
seus eleitores, tentando manter acesos o ódio e 
a cizânia, que lhe deram a vitória eleitoral, e, 
de outro lado, o Congresso Nacional assumiu 
a responsabilidade de comandar a agenda de 
reformas, com visão genuína das mudanças 
que o país necessita.

Essa experiência é única no Brasil. Até então, 
o Congresso cumpria a agenda do governo, sem 
independência e submetido às estratégias obs-
curas de distribuição de cargos e pagamentos de 
propinas. Hoje, independente, o parlamento tem 
a iniciativa de comandar a agenda de reformas, 
enquanto o presidente segue outra pauta, desas-
sociada das prioridades do país. Vive-se, de fato, 
a independência dos poderes. vb

Bolsonaro venceu as eleições combatendo vis-
ceralmente o PT e prometendo reformas para 
recuperar o crescimento econômico. Não foram 
sem significado as escolhas de Paulo Guedes e 
Sérgio Moro como seus dois super-ministros 
para comandar, respectivamente, as pastas da 
Economia e da Justiça.Também fez parte de suas 
manifestações a condenação à política, iden-
tificando-a com suas práticas mais nefastas, 
desconhecendo sua importância para a compo-
sição de alianças, principalmente no Congresso 
Nacional para dar sustentação ao governo.

Sete meses passados desde sua posse, o pre-
sidente mostra-se muito efetivo no combate à 
esquerda e no radicalismo de suas opiniões e 
pouco atento ao exercício da boa política.Não 
obstante, as reformas estão caminhando. No 
tempo recorde de cerca de quatro meses, foi 
aprovada, em primeira votação na Câmara, a 
PEC da Previdência; o marco regulatório do sa-
neamento passou no Senado; a MP da liberdade 
econômica foi aprovada; e a reforma tributária 
começa a caminhar na Câmara. Tudo graças à 
eficiência do Congresso.

Alguns analistas indagam se o regime atual 
é semiparlamentarista ou semipresidencia-
lista. Em outra vertente, eu diria que se vê é 

ALGUNS ANALISTAS 
INDAGAM SE O REGIME É 
SEMIPARLAMENTARISTA  
OU SEMIPRESIDENCIALISTA

Professor associado da Fundação  
Dom Cabral e ex-ministro do Trabalho e do 
Planejamento e Orçamento no governo FHC

PAULO PAIVA
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Com mais de 70 anos de história, concessionária Mila Volkswagen se 
destaca no mercado aliando inovações tecnológicas e bom atendimento

Entre as modernizações feitas pela conces-
sionária nos últimos anos, ele destaca a imple-
mentação de uma ilha digital que permite aos 
clientes conhecerem os produtos de maneira 
mais completa. “As demonstrações ajudam a 
proporcionar uma experiência mais completa, 
agregando valor à experiência do test drive”, 
diz. Ele também ressalta a preocupação com 
as estratégias via web. “Há um monitoramento 
constante das redes sociais e de nossa página 
da internet. Por lá acompanhamos os processos 
de compra e as demandas dos clientes”, afirma. 

Se a tecnologia é uma preocupação, o capi-
tal humano também não fica para trás. “Para 
que um negócio se mantenha lucrativo e ino-
vador, é necessário a contribuição de colabo-
radores engajados, bem preparados e mestres 
em cativar. Não podemos perder o foco no ser 
humano. Além de termos uma equipe muito 
bem treinada tecnicamente, somos empenha-
dos em demonstrar simpatia e empatia com 
nosso público”, reforça. 

Se o passado trouxe bons frutos, o futuro 
também se mostra promissor. A concessioná-
ria cresceu 15% em faturamento do ano pas-
sado para este e há planos de abrir uma nova 
unidade na capital. “Em 2020, se completar-
mos as reformas necessárias – principalmen-
te a da Previdência – acredito que teremos um 
ano bastante promissor. Todas as transforma-
ções pelas quais a empresa tem passado vão 
nos permitir aproveitar o bom momento do 
país no futuro”, acredita. vb

Um espaço com recursos tecnológicos de 
ponta, mas sem perder o atendimento huma-
nizado. Eis a receita de sucesso da concessio-
nária Mila Volkswagen, a mais tradicional e 
antiga revendedora da marca alemã em Belo 
Horizonte. Fundada em 1948, a empresa che-
gou ao século 21 passando por diversas trans-
formações. Em 2002 foi vendida para o Grupo 
Líder e, em 2012, inaugurou na Pampulha 
um espaço de 19 mil m2. “Só há dois caminhos 
possíveis. Continuar fazendo as mesmas coi-
sas sempre, e acabar caindo em declínio, ou 
acompanhar as mudanças no mercado e se 
destacar. Optamos pela segunda opção”, enfa-
tiza Antônio João Teixeira, diretor da conces-
sionária há 20 anos. 

—
Antônio João Teixeira: “Teremos um 2020 promissor”
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O ETANOL TEM FUTURO

Um outro número dá também a dimensão da 
importância do etanol para o Brasil e o mundo: o 
consumo de etanol hidratado mais anidro pelos 
brasileiros, desde o lançamento dos carros flex 
no país em 2003 até hoje, ocasionou uma redu-
ção das emissões de gases do efeito estufa de 535 
milhões de toneladas de CO2eq. Para atingir este 
volume, seria necessário plantar quase quatro 
bilhões de árvores e mantê-las por 20 anos. 

O etanol tem todas as condições de inserção 
nas mudanças da mobilidade veicular mundial 
pela descarbonização do transporte. Neste ano, 
o primeiro carro híbrido flex do mundo será 
lançado no Brasil. Além do aumento da oferta 
e do consumo do combustível, o Brasil terá a 
implementação do Programa Nacional de Bio-
combustíveis, RenovaBio, em 2020. vb

O aquecimento é uma ameaça global. Neste 
sentido, não somente as ações dos países para 
a redução das emissões de gases do efeito es-
tufa são importantes, bem como atitudes in-
dividuais podem provocar grandes benefícios 
e fazer a diferença!

Considerado um dos segmentos culpados 
pelo aquecimento global, o transporte passa por 
fortes mudanças em busca da redução das emis-
sões. O consumidor brasileiro já leva uma van-
tagem em relação a isso e conta com um forte 
aliado, o etanol, combustível limpo e renovável, 
que contribui para a redução da poluição, além 
de representar uma economia para o bolso. 

Desde o ano passado, o consumo de etanol 
tem batido recordes em Minas Gerais, diante 
de uma oferta também recorde por parte dos 
produtores. Em 2018, foram produzidos 3,2 
bilhões de litros de etanol para um consumo 
de 2,5 bilhões de litros, frente os 1,5 bilhão de 
2017, crescimento de 69%. Este ano, até junho, 
o consumo já alcançou 1,5 bilhão de litros, 
alta de 52% na comparação com os 980 mi-
lhões de 2018 no mesmo período. A economia 
auferida pelo consumidor mineiro ao abas-
tecer com etanol, nos últimos 18 meses, foi, 
portanto, de R$ 1 bilhão.

O CONSUMIDOR 
BRASILEIRO JÁ LEVA 
VANTAGEM E CONTA 
COM UM FORTE ALIADO, 
QUE CONTRIBUI PARA A 
REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

MÁRIO CAMPOS
Presidente do Siamig
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Os desafios do ambiente corporativo no século 21

sejam atingidos. Segundo ele, na Usiminas os 
stakeholders de inovação exigem desafios téc-
nicos ou profissionais e, por isso, contam com 
eventos que trabalham a cultura da empresa 
e uma equipe de embaixadores da área, como 
forma de otimizar os resultados.  “Trabalha-
mos, por exemplo, conceitos de experimenta-
ção, tolerância ao erro e apetite ao novo, por 
meio de programas específicos e aproximação 
entre as quatro gerações de profissionais no 
quadro profissional da empresa”, exemplifica.

Segundo Bueno, diante de tantas transfor-
mações, até a maneira de selecionar funcio-
nários mudou. “Cada vez mais a inovação se 
torna um fator decisivo de retenção de pessoas 
quando permite a criação de um ambiente onde 
os profissionais podem opinar e são escutados. 
Este é apenas um exemplo do que é valorizar o 
profissional no processo de busca de soluções 
com foco no cliente. E faz toda a diferença no 
ambiente corporativo”. vb

Em tempos em que inovação e competitividade 
são palavras indissociáveis no mundo corpo-
rativo, é pertinente que se lembre que capital 
humano e práticas inovadoras também têm 
tudo a ver. Empresas antenadas e que desejam 
inovar precisam, cada vez mais, contar com 
um time de profissionais igualmente criati-
vos e pessoas capazes de soluções em prol do 
desenvolvimento mútuo entre suas carreiras 
e a organização. “De nada adianta a empresa 
focar em práticas inovadoras, implantações 
da indústria 4.0 ou transformação digital, se 
os colaboradores também não estiverem en-
gajados. A máquina sempre vai depender das 
pessoas e, por isso, também se faz necessário 
trabalhar as relações humanas sob o ponto de 
vista da inovação. Por outro lado, a empresa 
que não tem ambiente inovador apaga a chama 
dos profissionais e acaba perdendo talentos”, 
explica o diretor corporativo de gestão de pes-
soas e inovação da Usiminas, Cesar Bueno.

Sob o tema Gestão de pessoas e inovação: oque 
esperar do futuro? da edição de agosto do Gestão 
em Ação, Bueno apresentou conceitos e mudan-
ças impostos pela inovação ao capital humano 
das empresas, traçando um paralelo entre os 
desafios e as conquistas que podem propor-
cionar tanto para a empresa quanto para os 
profissionais. O Gestão em Ação é promovi-
do mensalmente no Espaço Conexão e voltado 
para gerentes das empresas associadas. 

Além disso, o executivo mostrou cases da 
Usiminas e contou como a siderúrgica tem tra-
balhado essa relação para que seus objetivos 

—
Cesar Bueno: “A máquina sempre vai depender das pessoas”
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FRANQUEAR

lucien newtonCOMO O FRANCHISING 
PERMITE MAIOR VELOCIDADE 
DE EXPANSÃO PARA 
AS EMPRESAS?
—

franqueados, que permite a criação de cam-
panhas mais articuladas, bem planejadas e 
com alcance maior. Além disso, uma loja mo-
vimentada e bem frequentada também chama 
a atenção de novos investidores, contribuindo 
ainda mais para o crescimento da marca, ge-
rando um ciclo virtuoso.

Para isso, como já foi falado, é importante 
que a franqueadora seja bem estruturada. Isso 
inclui: bom planejamento financeiro; contratos 
e a Circular de Oferta de Franquia bem pensa-
dos; processos bem definidos; excelente sistema 
de suporte e plano de expansão assertivo. Por 
isso, buscar uma empresa especializada na 
formatação de franquias,com experiência e 
prática na preparação e expansão de centenas 
de redes de franquias pode ser o primeiro passo 
para o sucesso no franchising.

O franchising tem ensinado bastante para o 
mercado como inovar e manter o crescimen-
to, mesmo em momentos de crise. Os dados 
do segundo trimestre de 2019, que mostram 
crescimento de 5,9% no faturamento do 2º 
trimestre, se comparado ao mesmo período 
do ano passado, divulgados pela Associação 
Brasileira de Franchising ajudam a sustentar 
o argumento. Dessa forma, o modelo de negó-
cios tem sido uma alternativa de expansão 
para pequenos empreendimentos, grandes 
empresas e até indústrias, que estão criando 
redes de franquias com lojas ou unidades de 
prestação de serviços que falam diretamente 
com o consumidor da marca.

Uma das grandes atratividades para os 
empresários é a velocidade com que o sistema 
de franquias permite a expansão. Quando se 
trata de uma franqueadora bem estruturada, 
com modelo de negócio atrativo e bom suporte 
oferecido aos franqueados, a facilidade para 
vender franquias é bem maior. E com mais 
franquias, o reconhecimento da marca acon-
tece como consequência.

Esse movimento acontece principalmen-
te pelo investimento na abertura de novas 
unidades não ser totalmente do franqueador 
e pela verba de marketing paga por todos os 

O MODELO DE NEGÓCIOS 
DAS FRANQUIAS TEM SIDO 
UMA ALTERNATIVA DE 
EXPANSÃO PARA PEQUENAS 
E GRANDES EMPRESAS 
E ATÉ INDÚSTRIAS

4 4





ÀS PORTAS DO FUTURO
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Seis estudantes de ensino médio e superior falam sobre 
escolhas profissionais, visões de mercado e perspectivas

Causar impacto na sociedade, ser bem remu-
nerado, alcançar altos cargos... Todos nós, em 
algum momento, temos que decidir o que dese-
jamos ser no futuro e descobrir como alcançar 
o objetivo. É claro que as profissões não nos de-
finem totalmente, mas é inegável que elas co-
municam sobre quem somos e como contribui-
mos para o mundo. Alguns, mesmo com pouca 

bagagem, já têm certeza do que pretendem fazer. 
Outros acertam a bússola ao longo da viagem, 
descobrindo que as possibilidades eram mais 
amplas que o esperado. Independentemente da 
área, é inegável que surja certa ansiedade. Três 
estudantes que vão fazer o Enem e outros três 
que estão prestes a se formar contam um pouco 
sobre suas histórias e aprendizados.

PLANOS SÓLIDOS  
MARIA EDUARDA BOLIVAR 
MOREIRA MENDES, 17 ANOS
COLÉGIO ARNALDO 
Passeando na rua anos atrás, Maria Eduarda 
presenciou uma criança em cadeira de rodas: 
foi aí que decidiu seguir uma profissão que cau-
sasse impacto social e prestar vestibular para 
medicina. Apesar da segurança na escolha, 
teme a alta concorrência. “Sempre me cobro de 
estar preparada, pois sei que há pessoas que já 
estão tentando passar há muito tempo e têm 
muito mais bagagem.” Disciplinada, a jovem 
complementa o conteúdo escolar assistindo a 
aulas no YouTube e usando plataformas digitais 
de aprendizado. No mercado de trabalho, acre-
dita que proatividade e capacidade de trabalhar 
em equipe serão cada vez mais exigidos. Deci-
dida, já pensa em se especializar em pediatria 
ou obstetrícia. “Também quero contribuir com 
pesquisas relacionadas à fertilidade, abrir uma 
clínica voluntária e dar aulas.” 

4 6
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DO BRASIL PARA O MUNDO 
BRENO FRAGA VASCONCELOS 
DA GAMA, 17 ANOS 
COLÉGIO BERNOULLI
A paixão por viagens internacionais e a dedi-
cação em falar bem do nosso país em território 
estrangeiro já fornece uma dica sobre os planos 
de Breno para o futuro: seguir carreira de di-
plomata. Centrado, ele fala inglês, espanhol e 
já traçou a meta de aprender francês. Sente-se 
preparado para o Enem e vai tentar o curso de 
direito. “A diplomacia é uma área bastante pro-
missora e que oferece possibilidades de cresci-
mento. Já o curso superior vai possibilitar que 
eu preste concurso para juiz ou procurador. De 
qualquer forma, são boas perspectivas para o 
futuro.” Apesar de todo o planejamento, não vê 
com bons olhos a distância dos amigos e famí-
lia que a carreira exige. “Sou muito ligado ao 
meu país, será um desafio ficar longe.” Para os 
profissionais do amanhã, acredita que capa-
cidade de diálogo e criatividade serão pontos-
-chave. “A prática da liderança também será 
fundamental, mesmo que a pessoa não ocupe 
exatamente um cargo de chefia.”

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 
RAYANE VAZ LIBERATO, 17 ANOS
COLÉGIO PADRE EUSTÁQUIO 
A paixão por uma área profissional estimula 
a enxergar aquela atividade em cada detalhe 
do cotidiano. É o que acontece com Rayane, 
que identifica a presença da matemática nas 
mais diversas situações do dia a dia, incluin-
do a música. “A área de exatas é riquíssima em 
possibilidades. Podemos usar matemática em 
praticamente tudo. É encantador!” A garota, que 
sempre gostou de brincar de escolinha e apren-
deu a tabuada por incentivo da mãe, pretende 
ensinar outras pessoas no futuro. “Meu objetivo 
é ser professora. Conversei com algumas pesso-
as da área e descobri que o mercado tem perdido 
profissionais de exatas, que têm desistido da 
profissão. A carência de mão de obra significa 
que há oportunidades disponíveis e isso me mo-
tiva.” Apesar de algumas certezas, ela teme não 
passar no Enem e que o mercado já não esteja tão 
bom quando chegar sua vez. “Também sei que 
os futuros profissionais terão que desenvolver 
habilidades tecnológicas, o que não é meu forte. 
É algo que terei que desenvolver.”

47
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MERCADO É PRIORIDADE 
GUSTAVO ANTUNES RODRIGUES 
DUARTE, 23 ANOS
UFMG 
Mesmo tendo vários engenheiros na família, 
Gustavo optou por estudar medicina. “É uma 
profissão com a qual me identifico e acredito 
que tenho competência para exercer.” Dife-
rentemente de outros profissionais, ainda não 
decidiu qual especialização vai seguir e pre-
tende postergar um pouco a escolha. “A área da 
pediatria me interessa, mas ainda não tenho 
certeza. Além disso, conversei com pessoas que 
passaram pela mesma situação e acabei con-
cluindo que é mais vantajoso entrar no mercado 
de trabalho do que engatar uma especialização 
logo depois da formatura.” Mas ele adianta que 
essa não é uma situação definitiva e sabe que, 
mais cedo ou mais tarde, vai optar por alguma 
especialidade. Falando em próximos passos,  
Gustavo não esconde a ansiedade em saber como 
vai se sair atendendo aos pacientes sem a ajuda 
de um superior. “É uma responsabilidade gran-
de, pois estamos lidando com vidas. Também 
tenho receios em relação ao mercado, que está 
cada vez mais saturado.”

ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 
IZABELLE LAUAR SCHIRMER, 22 ANOS 
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 
Enquanto algumas pessoas mal conseguem 
optar por um curso, Izabelle saiu do ensino 
médio conciliando duas graduações: enferma-
gem, na UFMG, e direito, na Dom Helder Câma-
ra. Após um semestre, acabou ficando apenas 
com a segunda e não se arrepende. “Ouvi de mui-
tas pessoas que o curso não tinha futuro, que era 
mal remunerado e que a profissão iria acabar 
em poucos anos. Mesmo assim, persisti e hoje 
enxergo o total oposto. É uma área com muitas 
vertentes e oportunidades até fora do país.” Um 
dos momentos mais decisivos foi quando teve 
que optar por um estágio em um banco público 
ou no escritório de advocacia onde está hoje. 
“No banco, eu teria menor carga horária e um 
salário muito mais alto. Porém, sabia que não 
poderia ser contratada após me formar, pois é 
necessário fazer concurso. Também é uma área 
mais burocrática e não poderia exercer minha 
criatividade. Isso pesou na escolha.” Apesar do 
salário menor e jornada de trabalho mais longa, 
o estágio permitiu que a jovem encontrasse sua 
vocação e uma oportunidade duradoura.
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INTERESSE PELA ÁREA ACADÊMICA 
CARLOS MIGUEL FERNANDES 
LOPES DE ALMEIDA, 23 ANOS 
PUC MINAS 

Clichês da área de publicidade e propaganda: 
gênios criativos desenvolvendo comerciais de 
TV ou profissionais premiados por alguma ideia 
inovadora. Claro que são possiblidades, mas 
nada disso foi o suficiente para chamar a aten-
ção de Carlos, que pretende mesmo é seguir a 
área acadêmica. “Ao longo do curso, descobri a 
riqueza dos projetos científicos e escrevi alguns 
artigos. Pretendo engatilhar o mestrado após 
a graduação e me tornar professor universitá-
rio.” Segundo ele, a responsabilidade social de 
formar futuros profissionais faz mais sentido 
do que os ganhos financeiros. Mas uma grande 
preocupação é a falta de oportunidades para 
as camadas menos privilegiadas da sociedade. 
“Precisamos dar mais espaço para mulheres 
e negros. Há pessoas muito qualificadas e que 
podem fazer a diferença. O futuro do mercado 
também me inquieta.” vb
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REPENSAR 
O MUNDO  
É O QUE NOS 
FAZ EVOLUIR.
O Colégio Sagrado Coração de Maria acredita 
em um ensino que estimula a autonomia dos 
estudantes. Do Baby (crianças a partir de um 
ano) ao Ensino Médio, o colégio faz um convite à 
vivência e à experimentação. Questionar o porquê 
das coisas e investigar as questões cotidianas 
são hábitos que permeiam o modelo de ensino 
da Rede Sagrado e que são fundamentais em um 
mundo que, diariamente, anseia por explicações.

PROCESSO SELETIVO 2020
www.redesagradobh.com.br

/redesagradobh

/Sagradobh

@redesagradobh

Rua Professor Estevão Pinto, 400 - Serra - BH (MG) 2105.0880

5S_0003_19R_ADR_Viver_SAGRADO_203X130.indd   1 8/30/19   11:18 AM



—
Cláudia Felga: língua é utilizada  
de forma autêntica e com significado
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Educação bilíngue nas escolas amplia capacidades dos 
alunos e atende demanda por formação em inglês

ser vivenciada dia a dia”.  Claúdia Felga explica 
que,na sala de aula, as crianças passam por um 
processo de imersão no segundo idioma, onde o 
ensino do inglês acontece através de músicas, 
histórias, brincadeiras e no desenvolvimento 
de projetos. “Em cada turma temos um edu-
cador bilíngue, que desenvolve propostas em 
português e inglês, com apoio do material da 
Be – Bilingual Education. Dessa forma, utiliza-
mos a língua inglesa de forma autêntica e com 
significado. Nosso projeto é original, pensado 
por um grupo de educadores e está integrado 
ao currículo. Existe uma discussão potente em 
nosso grupo, garantindo uma postura de muito 
engajamento frente ao ensino da segunda lín-
gua”, garante a diretora.

Patrícia Corrêa Dias, professora e coordena-
dora de língua estrangeira do Colégio Nossa Se-
nhora das Dores, explica por que a escola optou 
por oferecer o ensino bilíngue, adotado este ano. 
“O boom do ensino bilíngue teve início em 2000, 
quando a globalização passou a exigir novas 
habilidades. Aliado a ele, o uso de novas tecno-
logias demandava uma nova maneira de ler a 
vida e se comunicar. Nesse sentido, ser bilíngue 
passou a ser uma necessidade e saber uma lín-
gua adicional, uma questão de sobrevivência. 
Interagindo com os estudantes e famílias, per-
cebemos que a formação integral precisa ofere-
cer habilidades para sobrevivência no mundo 
contemporâneo. Além disso, a geração Z é nativa 
digital e, naturalmente, nasce inserida em um 
contexto bilíngue.”

Aprender uma nova língua abre portas não só 
no mercado, mas também na vida. Neste contex-
to, mais do que uma tendência, o aprendizado 
do inglês torna-se uma necessidade. Muitos co-
légios tradicionais de BH têm adotado a educa-
ção bilíngue, onde o contato das crianças com o 
segundo idioma é vivenciado de várias formas 
dentro da sala de aula.

Na Vila da Criança, na Savassi, os alunos 
começam a aprender o inglês a partir dos 2 
anos de idade. Claúdia Felga, diretora da es-
cola, explica que durante as aulas a proposta é 
estimular e desafiar as crianças a pensar sobre 
o mundo e seu funcionamento e que, dentro 
desta proposta pedagógica, o ensino do inglês 
tem um papel importante. “Dessa forma, en-
tendemos que a aquisição de uma segunda lín-
gua também transforma o sujeito. A língua é 
viva, é expressão humana e, como tal, precisa 
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—
Laura com os pais Maria Antônia Ferreira e Euler Almeida e  
a professora Ana Maria Vasconcelos: interesse pela leitura

Os alunos têm cinco aulas semanais total-
mente em inglês, com opções lúdicas que in-
cluem contação de histórias, brincadeiras, 
músicas e práticas voltadas para o ensino. O 
material é baseado na metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL, Conteúdo 
e linguagem com aprendizado integrado). Ini-
cialmente, a educação bilíngue atende a edu-
cação infantil e, até 2021 contemplará todos os 
alunos até o ensino médio.

Este tipo de ensino tem agradado os pais. 
Maria Antônia Ferreira é mãe da pequena 
Laura, de 3 anos, e percebeu mudanças signifi-
cativas. A filha, aluna do Colégio Nossa Senho-
ra das Dores, consegue interagir mais com as 
outras crianças e desenvolveu um raciocínio 
mais rápido, além de se interessar mais pelos li-
vros. “Laura passou a ouvir mais histórias, pede 
sempre para pegar livros. Está desenvolvendo o 

5 1

E D I Ç Ã O  2 2 5  |  S E T E M B R O  2 0 1 9



gosto pela leitura. A relevância do ensino bilín-
gue está no desenvolvimento e construção da 
criança, pois é na primeira idade que eles têm 
maior facilidade em aprender outras línguas.” 

No Colégio Santo Agostinho, o ensino bilín-
gue foi implantado em 2017 para crianças a 
partir dos 3 anos até o 1º ano do fundamental. 
Clarissa Azeredo, supervisora de relações in-
ternacionais da instituição, aponta uma série 
de benefícios físicos e sociais. Ela explica que 
a educação bilíngue potencializa a concentra-
ção, auxilia as conexões neurais, retardando ou 
até mesmo evitando o surgimento de doenças 
cognitivas. Além disso, melhora habilidades 
metalinguísticas e de memória, aprimora capa-
cidades verbais, espaciais e amplia as oportuni-
dades de desenvolvimento nos campos pessoal, 
educacional, cultural e profissional. 

“Temos criado espaços que quebram barrei-
ras, permitindo aos alunos a ampliação de seus 
repertórios linguísticos e culturais. Essa é uma 
nova perspectiva que se estabelece no modelo 
educacional, proporcionando acesso ao apren-
dizado do inglês como parte da rotina, intrín-
seco em diferentes áreas do conhecimento, em 
vez de estanque em uma disciplina. O ensino 

bilíngue impacta positivamente as relações 
interpessoais e as possibilidades de trajetória 
que podem ser traçadas pelos estudantes, re-
presentando um diferencial para suas carrei-
ras no futuro.”

O Colégio Loyola, por sua vez, oferece educa-
ção bilíngue para as séries iniciais do funda-
mental, entre 6 e 10 anos. O modelo educacional 
foi implantado na escola este ano e já apresenta 
resultados satisfatórios. A assessora de refe-
rência pedagógica para línguas adicionais e 
também professora de inglês do 5º ano funda-
mental, Noeme Monteiro, avalia os impactos da 
educação bilingue. “ Apesar de este ser o primei-
ro ano da educação bilíngue no Loyola, podemos 
observar que os conteúdos trabalhados em duas 
línguas são mais facilmente assimilados pelos 
alunos, que desenvolvem repertório não apenas 
de linguagem social, mas também de linguagem 
acadêmica . A língua adicional, inglês, é em-
pregada em situações cotidianas para além das 
salas de aula. Aos poucos começa-se a perceber 
um ambiente bilíngue mais natural. O desen-
volvimento das crianças e a naturalidade com 
que elas participam das atividades realizadas 
nos dão a certeza de termos tomado a decisão 
correta ao optarmos pela educação bilíngue.”

A professora de inglês do ensino fundamen-
tal do Loyola, Luiza Santos, explica como este 
modelo de educação vem sendo executado den-
tro da sala de aula. “Criamos uma base intro-
dutória da própria língua e, aos poucos, come-
çamos a inserir conteúdos que eles já estavam 
apreendendo em outras disciplinas. A aula é 
completamente diferente de uma aula de um 
curso de inglês, a ideia é que eles aprendam o 
conteúdo de cada disciplina na língua inglesa. 
Hoje já percebo uma capacidade cognitiva muito 
maior do que no início do ano, quando demos 
início ao projeto”, avalia a professora. vb

—
Clarissa Azeredo: educação  
bilíngue potencializa concentração
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Belo Horizonte . São Paulo . Manaus . Cali . Zurique . Sydney . Porto 4003 1216

Gestão eficiente para 
transformar o País.

O Aquila desenvolveu um índice que avalia a gestão e o nível de 
desenvolvimento dos municípios brasileiros - o IGMA, Índice de 
Gestão Municipal AQUILA. Com a experiência dos nossos 
consultores que, durante 7 anos, trabalharam em 90 cidades no 
exterior e 360 municípios brasileiros, identificamos os fatores 
que tornam uma cidade excelente para se viver.

Com conhecimento em gestão, os municípios brasileiros 
podem ir além. Conte com o Aquila para chegar lá. 
Marque uma visita. 

AQUILA.CoM.br

Um novo olhar para a Gestão Pública Brasileira.

Acesse igma.aquila.com.br



A R T I C U L I S TA

5 4

O FUTURO CHEGOU

em Minas? Na realidade, estas empresas deve-
riam ser pressionadas a melhorar sua atuação. 
Em geral, são o comércio, a indústria e as empre-
sas de serviço que necessitam vender o “peixe”. 
Aí, está o filão da mídia. Esqueça os governos, a 
menos que volte a política de compra de apoio. 
Isto seria desastroso, pois acontecem os des-
mandos, corrupção e ninguém dá um pio.

Sabiamente, Bolsonaro lança “bois de pira-
nha”, fala besteiras, faz bravatas. Parte da mídia 
e a esquerda caem no engodo. Enquanto isso, os 
ministros Guedes, Moro, Tarcísio, Tereza Cristi-
na, Salles, todos ótimos, fazem o “para casa” com 
maestria. Também os presidentes da Petrobras 
e do BNDES e o secretário de Desestatização tra-
balham com competência. Todavia, os recentes 
movimentos contra a Lava Jato são preocupan-
tes. Aprendi no Exército que “o preço da paz é a 
eterna vigilância”. Dos meus estudos de latim: 
si vis pacem, para bellum. Não obstante, Brasil, 
esta é a sua melhor hora (copiando Churchill)! vb

Razões há para ficarmos esperançosos: inflação 
baixa e sob controle, Selic em queda, diminuição 
do desemprego, redução da criminalidade, safra 
recorde, queda de juros nos Estados Unidos e na 
Europa, alianças com países vencedores. Isto 
cria um ambiente favorável para investimen-
tos externos aportarem no Brasil. Empresários 
brasileiros também terão que investir, pois não 
mais conseguirão elevados rendimentos com a 
ciranda financeira. O governo vem cumprindo 
a agenda prometida: reforma da Previdência, 
aprovação da MP da Liberdade Econômica, ini-
ciativas para desburocratização, redução do 
Estado e seu desaparelhamento, privatizações 
e concessões em andamento. Muito ainda por 
vir, como reforma tributária e pacote anticrime.

A grande mídia não dá destaque a esses fatos, 
pois continua infiltrada. Além disso, empresá-
rios do setor estão esperneando por terem perdi-
do as verbas publicitárias. De fato, não é mais do 
que obrigação que os governantes executem pro-
jetos necessários ao desenvolvimento. À mídia 
caberia informar os resultados, como prestação 
de serviços à população. Quanto às estatais, tem 
sentido a Petrobras anunciar seus produtos? 
Tem o monopólio. A Cemig, por exemplo, precisa 
divulgar seus serviços? Há algum concorrente 

APRENDI NO EXÉRCITO 
QUE “O PREÇO DA PAZ É 
A ETERNA VIGILÂNCIA”

JOSÉ MARTINS DE GODOY
Engenheiro pela UFMG, doutor engenheiro pela 
Norges Tekniske Hogskole, ex-diretor da Escola de 
Engenharia da UFMG, cofundador do INDG, instituidor 
e integrante do Conselho de Administração Superior 
da FDG e seu presidente executivo, presidente do 
Conselho de Administração do Instituto Aquila





—
Tadeu (à esq.) e Renato Caldeira, 
do Café Nice: novos clientes

—
João Lúcio Fernandes (à esq.) e Luiz Fernando: famoso Kaol
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A culinária urbana de Belo Horizonte, que flerta com o junk food e a 
baixa gastronomia, tem resistido e inspirado releituras inusitadas

pela pegada urbana, com alimentos industriali-
zados. “A intenção não era fazer algo conceitual 
nem ir para o lado caipira e de origem. Eu peguei 
aquilo que é chamado de baixa gastronomia, 
como o Kaol e os salgados de lanchonete, e trans-
formei em algo surpreendente”, explica. 

É óbvio que, ao criar um menu com tantas 
referências, o chef reforça a importância de res-
taurantes que defendem a baixa gastronomia no 
dia a dia. É o caso do Café Palhares, que acaba de 
completar 81 anos e serve o famosíssimo Kaol, 
sigla para “Kachaça”, arroz, ovo e linguiça - o 
K da cachaça foi uma licença poética do poeta 
e jornalista Rômulo Paes. “A comida é fresca, a 
cozinha é higiênica e temos bom atendimento. 
São elementos importantes para a fidelização de 
nossa clientela”, revela Luiz Fernando Fernan-
des, sócio do local ao lado do irmão, João Lúcio. 

Poucas coisas são tão significativas para cons-
truir a identidade de um lugar quanto sua gas-
tronomia. O pão na chapa a caminho do traba-
lho, o salgado de estufa no meio da tarde ou o 
hambúrguer de trailer na saída da balada. São 
elementos comuns que, muitas vezes, passam 
despercebidos pelos moradores da capital, mas 
não pelo chef Kiki Ferrari. Ele é o autor do novo 
cardápio do Espaço Do Ar, com releituras do que 
comemos pelas ruas da cidade. 

O menu, com 22 pratos, propõe conceitos inu-
sitados como o Onofre, bolinho recheado com 
estrogonofe e arroz e batata palha; a Lasanha de 
Obra, massa crua de lasanha com linguiça pica-
dinha e caponata de berinjela; e o Barriguinha 
Kaol Chau Chau, uma panceta frita ao molho do 
nostálgico refrigerante Guarapan. Segundo o 
chef, a comida belo-horizontina se caracteriza 

5 6

E S P E C I A L  G A S T R O N O M I A



—
Kiki Ferrari: baixa gastronomia surpreendente

—
Panceta frita ao molho de Guarapan, do Espaço Do Ar

O Café Nice também resiste ao tempo. Fun-
dado em 1939, é comandado pelos irmãos Renato 
e Tadeu Moura Caldeira e faz sucesso servindo 
pão na chapa, pingado e salgados variados. “A 
maioria dos clientes é ‘velho de casa’, mas, re-
centemente, houve grande procura por parte 
da garotada, em razão de blogs e redes sociais 
que divulgam o estabelecimento”, conta Renato. 
A gastronomia belo-horizontina segue viva. vb

#NAREDE

Com mais de 126 mil seguidores, o perfil 
@baixagastronomia é referência quando 
o assunto é comida belo-horizontina. Tudo 
começou com um blog em 2009, dedicado a 
exaltar a culinária farta, saborosa e que nem 
sempre conquista as páginas dos grandes 
veículos gastronômicos. “Sentia falta de 
publicações que abordassem o cotidiano. 
Cada vez mais entendo a importância do 
balcão, das estufas e dos pequenos negócios 
tocados por gente batalhadora”, escreveu 
o jornalista Daniel Neto (o Nenel) no post 
comemorativo de 10 anos do projeto. 

SERVIÇO

ESPAÇO DO AR
Rua Amoroso Costa, 32 – Santa Lúcia
(31) 97183-8712
 
CAFÉ PALHARES
Rua dos Tupinambás, 638 – Centro 
(31) 3201-1841
 
CAFÉ NICE
Avenida Afonso Pena, 727 – Centro
(31) 3222-6924
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—
Ângelo Telles, do Tanganica Art Bar: sucesso com petisco vegano

BOTEQUIM DA ROÇA
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Tira-gostos à base de ingredientes típicos e inspirados na comida 
“da roça” são a receita certa para bares de temática mineira

Todos os produtos utilizados vêm de peque-
nos produtores regionais. Simplicidade e acon-
chego também são diferenciais. “As pessoas se 
sentem em casa para interagir uns com os ou-
tros, trocar o disco na radiola ou pegar água no 
filtro de barro. É como estar numa cozinha de 
roça. A comida é feita com esmero, o cardápio é 
simples e enxuto”, descreve Mairink.

Outro bar de tira-gostos com a cara de Minas 
é o Chico Dedê, no Anchieta. O chef André Pa-
ganini bebe da fonte de várias regiões do estado, 
com seus ricos e variados ingredientes e his-
tórias gastronômicas. O cliente pode escolher 
entre bolinho de costela de boi com vinagrete 
de pimenta-de-cheiro, mexidinho de rabada, 
panturrilha de porco com quiabo grelhado 

Minas são muitas, e seus sabores também. Não 
por acaso, a diversidade da culinária mineira 
é a inspiração de diversos bares e restauran-
tes em Belo Horizonte. A comida, servida em 
mesas nas calçadas e em pequenos espaços, 
ilustra bem a tradição de encontrar amigos 
para conversar e apreciar um bom tira-gosto.

É com este conceito, num local simples e aco-
lhedor, que funciona o bar Bitaca da Leste, no 
Santa Tereza, do cozinheiro Luiz Paulo Mai-
rink. O termo “bitaca” remete às antigas vendi-
nhas do interior mineiro, onde se encontrava de 
tudo, e o cardápio se inspira na cozinha caipira, 
com pratos tradicionais aliados a experimenta-
ções. O carro-chefe é o torresmo de barriga, uma 
carne que chega a desmanchar de tão macia.
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—
Luiz Paulo Mairink, do Bitaca do Leste: cozinha caipira
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acompanhado de ovos mexidos e feijão-andu 
ou, ainda, barriga de porco pururucada.  

Viviana Volponi, uma das sócias, explica 
que a proposta do bar é apresentar a culinária 
mineira de formas diferentes. “Trazer Minas 
em todos os pratos é fazer com que os clien-
tes conheçam nossa diversidade regional por 
meio da comida”, afirma. O bar foi inaugurado 
em abril de 2018 por Felipe Pellicer, e o nome 
do estabelecimento é um apelido carinhoso 
dado pelo chef à rua Francisco Deslandes, en-
dereço do Chico Dedê. 

Já no bar Bitaca Capetinga, também no An-
chieta, os ingredientes mineiros ganham um 
toque de sofisticação nas mãos dos chefs Gui-
lherme Lopes, que assina o cardápio, e Valéria 
Profeta. A dupla utiliza técnicas internacio-
nais que conferem uma diversidade inspirada 
na gastronomia de vários países, mas sempre 
deixando o acento mineiro em evidência. 

 Isso explica a permanência de alguns pra-
tos no cardápio desde a abertura do gastrobar, 
há cinco anos. “Apesar de a gente tentar sem-
pre inserir novidades, não conseguimos tirar 
alguns campeões de venda, como o ancho com 
farofa de ovos e vinagrete, a tilápia empanada 
na farinha panco com molho de limão e o pali-
tinho de tapioca com geleia de pimenta”, conta 
Valéria. Dos drinques, o mais diferenciado é o 
Limoncello Spritz, à base de champagne, gim e 
limoncello, o licor de limão italiano.

 Durante o Carnaval de 2019, o Bitaca Ca-
petinga inaugurou sua segunda unidade. Vi-
zinho da matriz, o novo espaço apresenta o 
mesmo cardápio do primeiro, mas também 
oferta tamcomidas de estufa quentes e frias, 
dentre elas, vinagrete de polvo, salada de baca-
lhau, carne de panela, moela e língua.

Também há opções para quem não come 
carne. O Tanganica Art Bar, no Coração 

Eucarístico, apresenta versões veganas 
de pratos típicos mineiros, todos assina-
dos pelo dono do bar, Ângelo Rafael Telles. 
Neste ano, o estabelecimento foi o grande 
vencedor do concurso Comida di Buteco, 
com o petisco Vegano di Buteco: rolinhos de 
berinjela empanados, recheados com cogu-
melos shitake, paris e shimeji, pimentões 
coloridos e cebola-roxa, acompanhados por 
torresminhos de milho e molho agridoce à 
base de gengibre. 

Além dos preparados sem ingredientes 
de origem animal, o cardápio também ofe-
rece opções com ingredientes tradicionais. 
Os mais pedidos são o Donna Angélica, boli-
nhos de mandioca recheados com muçarela, 
acompanhados de molho cítrico e calabresa 
reduzida no vinho; e o Seu Jackson, tirinhas 
de lombo marinados no vinho e empanados, 
acompanhados de bolinhos de frango, uma 
homenagem aos pais de Ângelo. vb
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—
André Sá Fortes, do Yvy Gin: 
democratização

—
Alberto Scarano (à esq.), Rafael Lima (centro) 
e Vinícius Lima, do Zuur Gin: mineiridade
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Como o gim voltou com tudo e caiu no gosto dos mineiros

explica Fortes. Ele foi a Londres buscar seu pri-
meiro sócio, Darren Rook, para iniciar a marca. 
“As tendências atuais são mundiais. Com o re-
torno do gim na Europa e nos Estados Unidos, e 
o interesse crescente do brasileiro pela coquete-
laria, a popularização da bebida foi inevitável”, 
observa. Yvy, a propósito, significa “território” 
em tupi-guarani, e tem como fio condutor a pre-
servação e a exaltação da cultura brasileira.

Outra marca que tem feito sucesso é o Lebbos 
Hop Gin, desenvolvido pela cervejaria Backer 
em parceria com o mixologista Felipe Brasil. 
“Quando os sócios da Backer me chamaram 
para criar o Lebbos, pensamos em algo diferente 

Criado na Europa do século 18, o gim já foi a be-
bida mais consumida na Inglaterra, entre 1723 e 
1736 – a Coroa Inglesa, inclusive, chegou a proi-
bir a venda. Dois séculos depois, nos anos 1980, 
ele era hit, mas desapareceu nas décadas de 1990 
e 2000. Só para ressurgir, agora, como uma das 
bebidas mais consumidas pelos brasileiros.

Foi pensando em tornar o gim mais demo-
crático que André Sá Fortes fundou, em 2018, a 
Yvy Destilaria, no Jardim Canadá, para fabricar 
o Yvy Gin. “Eu era sócio de um bar e percebia o 
quanto importar a bebida deixava os drinques 
caros e limitados. Então, fiz um curso de ca-
chaça para entender o processo de destilação”, 
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—
Danielle Mansur: fã das antigas

—
Juliano Antunes: várias possibilidades de combinação
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Juliano Antunes, foi o interesse pelos drinques 
que o levou a apreciar gim. “Costumava beber 
uísque, mas é uma bebida que não se adequa 
a todos os momentos. O gim foi uma transição 
natural, por ser versátil e permitir várias com-
binações.” Para as amigas Bianca Pinheiro e 
Laura Nascimento o pretexto para aderir foi a 
economia. “Gim custa mais que outras bebidas, 
mas você não precisa beber demais para ficar 
pra cima e curtir o rolê”, garante Laura. vb

e único, que fosse ao mesmo tempo próximo do 
sabor da cerveja. Para isso, inserimos o amargor 
do lúpulo na composição e criamos o primeiro 
gim nacional com o ingrediente”, conta Brasil. 

Já o Zuur Gin, dos sócios Alberto Scarano, 
Rafael Lima e Vinícius Guimarães, traz o con-
ceito de regionalidade. “Preservamos o sabor 
mineiro: cítrico, floral e picante, tudo que re-
presenta nosso bioma, nosso povo e nossa terra”, 
conta Guimarães. O rótulo da bebida também 
representa o Cerrado, tendo como símbolo a ja-
guatirica e as cores verde e laranja. “Nosso dife-
rencial é investir na experiência mais mineira. 
Fizemos o caminho de transformar o desejo do 
público em produto e não o contrário”.

Entre os fãs, a empresária Danielle Man-
sur é das antigas e conta que nunca largou o 
gim. “É uma bebida leve, fácil de beber, que não 
enjoa, e a ressaca no dia seguinte praticamente 
não existe. Quando me mudei para São Paulo, 
estava rolando uma coisa démodé, só eu bebia. 
De repente, a galera foi provando uns golinhos 
e, quando vi, todo mundo estava bebendo gim-
-tônica com limão”, conta. Já para o fotógrafo 

ONDE BEBER GIM EM BH?

- Mercado Grano  
(rua Niágara 320, Jardim Canadá)                  
- Restaurante do Ano  
(rua Levindo Lopes, 158, Savassi)
- Casa Sapucaí  
(rua Sapucaí, 303, Floresta) 
- Espaço Do Ar  
(rua Amoroso Costa, 32, Santa Lúcia)
- Meet Me (rua Curitiba, 2.578, Lourdes) 
- 222 ( rua Francisco Deslandes, 222, Anchieta)
- Herbário Yvy (avenida Olegário 
Maciel, 742, Mercado Novo, Centro) 
- Incógnita Lab  
(avenida do Contorno, 8.412, Santo Agostinho)
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Chocolates ganham novos sabores e apresentação refinada

levam tempo e dedicação, são harmonizados 
com especiarias, têm pintura exclusiva e em-
balagem desenvolvida por um artista plástico. 
“É um movimento que vai do grão à barra, um 
produto para quem tem sensibilidade no pala-
dar”, explica. Cada 100 g custam cerca de R$ 35, 
e os bombons, entre R$ 3,50 a R$ 6. 

Para a chocolatier Renata Penido, a procura 
pelo chocolate de origem tem crescido porque as 
pessoas passaram a desejar e valorizar o pro-
duto. “Além disso, nós, os profissionais, temos a 
responsabilidade de criar o valor agregado”, sa-
lienta. Neste mercado há cinco anos, ela lança, 
em setembro  a marca Ambar.

Já Vanuza Duarte Fagundes, há dois anos 
no segmento, montou em novembro um ateliê 
e recebe cerca de dez encomendas por semana. 
“São chocolates selecionados, pintados à mão e 
com preço diferenciado. Não é um chocolate de 
segmento infantil”, diferencia. vb

Paixão de muita gente, o chocolate tem se 
tornado cada vez mais qualificado e atraído 
clientes mais criteriosos. Prova disso são os 
chocolates de origem. Com blends variados e 
apresentações que são verdadeiras obras de 
arte, o mercado tem crescido em todo o Brasil; 
e em Belo Horizonte não é diferente. 

O termo se refere à região de onde vem o 
cacau usado na fabricação do chocolate, assim 
como as uvas indicam a procedência do vinho. A 
região de cultivo, o solo, o ambiente e o clima im-
pactam em diferentes tipos de frutos e grãos de 
cacau. No país, mais de cem marcas comercia-
lizam o produto, vindos de regiões específicas, 
como África, Caribe e também o Brasil.

A chef chocolatier Maria Fernanda Oliveira 
se dedica há 20 anos a produzir doces, com cur-
sos na França e no Brasil. Há um ano, decidiu 
focar nos chocolates de origem e abriu a Mer-
ciVous Pâtisserie, na Pampulha. Os produtos 

—
Maria Fernanda Oliveira: 
paladar sensível

—
Vanuza Fagundes: 
produto selecionado

—
Renata Penido: 
nova marca no mercado
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Da Itália, direto para a sua mesa.

Im
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Av. Getúlio Vargas, 107 . Funcionários 
Belo Horizonte/MG

RISTORANTE
Av. Picadilly, 100 - Lj 112 . Alphaville 

Lagoa dos Ingleses . Nova Lima/MG

EMPORIO & TRATTORIA
est-est-est.com.br  .  31 2526-5852

      estcucina

CONTATE-NOS

O Est! Est!! Est!!! acaba de lançar uma novidade que vai deixar todo mundo com água na boca.

Agora você já pode levar para casa nossas massas 100% artesanais, preparadas com 

ingredientes rigorosamente selecionados e que vão fazer você se sentir mais perto da Itália.

Visite um de nossos pontos de venda e descubra o verdadeiro sabor da gastronomia italiana.



A CAPITAL DA SALADA
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O boom das saladerias nos últimos dois anos

lá pra cá, conquistou 16 unidades e pretende 
abrir mais outras três até dezembro. Para o 
sócio-proprietário Luiz Gustavo Diniz Morei-
ra, a marca se firma em um modelo de susten-
tabilidade alimentar, calcado em promover 
mudanças de hábitos. “Nossos clientes são di-
versificados, mas, em sua maioria, estão em 
busca de uma alimentação saudável, leve e com 
qualidade”, observa. Diniz estima ainda que 
a expectativa é de que até o fim do ano sejam 
vendidas cerca de 70 mil saladas. 

Folhas, verduras, frutas e legumes são sinôni-
mos de uma vida saudável, mas também podem 
se tornar boa oportunidade de negócios. É que 
de acordo com um estudo da Agência de Pes-
quisa Euromonitor, do Sebrae, o Brasil ocupa a 
quarta posição no ranking global em consumo 
de alimentos saudáveis, tendência que segue 
em ritmo crescente. Ainda de acordo com a pes-
quisa, este é um mercado que movimenta cerca 
de US$ 35 bilhões por ano no país. 

Belo Horizonte participa desse movimento 
ativamente. Exemplo disso é o boom de salade-
rias abertas nos últimos anos, uma espécie de 
fast food de saladas. O formato dispensa cardá-
pio. O atendimento é feito no balcão de vidro, e 
o cliente tem diante de si uma variedade enor-
me de folhas, frutas, legumes, frangos, casta-
nhas, carnes desfiadas, temperos e molhos.

A Horta 31, inaugurada há dois anos, é 
exemplo da força deste segmento, já que, de 

—
Renata Jacques, da Horta Mix: 
hábitos de saúde e bem-estar

—
Guilherme Astone e Luis Gustavo Diniz, 
sócios da Horta 31: 16 unidades
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Renata Jacques, há um ano, abriu o Horta 
Mix em Lourdes. Depois de uma intensa pes-
quisa, ela concluiu que faltava uma opção com 
foco de comida saudável na região. “Hábitos 
de saúde e bem-estar fazem parte da rotina de 
todos nós, independentemente da idade”, diz.  
A expansão do Horta Mix está em seus planos: 
até o fim do ano, ela planeja abrir sua segunda 
saladeria, em outro bairro.

E por falar em rotina, há mais de um ano a 
estudante Júlia Grieder, se tornou vegetariana 
por influência da mãe. Já que não abre mão de 
ter uma alimentação saudável diariamente, ela 
costuma almoçar todos os dias com as amigas 
em uma saladeria . “Além de fazer bem para o 
corpo, também me dá disposição para enfren-
tar a rotina de estudos”, declara. 

Belo Horizonte está rodeada de fast foods 
saudáveis e é só escolher o seu lugar e focar 
no projeto verão 2020. O restaurante Projeto 
Sabor, no São Bento e no Belvedere, está reple-
to de opções de saladas, sanduíches naturais, 
sucos e carnes magras. Já a De Crozet Saladeria 
& Cia, na Savassi, possui 60 opções para mon-
tar  sua salada. O restaurante Nectar da Serra, 
no Cruzeiro e na Savassi, oferece diversos tipos 
de saladas e outras opções prontas. Na Green 
Up, com diversas unidades na cidade, o cliente 
monta sua própria salada, que pode vir acom-
panhada de carnes. Também com várias lojas, 
a Green Station reúne mais de 40 ingredientes 
com opções para veganos e vegetarianos. E na 
Green Salad, na Savassi, as opções vão de wrap, 
crepioca, sanduiches e saladas de frutas. vb
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ingredientes
400g de badejo 
cortado em postas
1 limão
2 colheres de sopa 
de azeite extra-virgem
Alho e sal a gosto
1/2 colher de sopa de colorau
1 cebola grande picada em tiras
6 tomates andrea médios 
picados em pequenos cubos
Coentro a gosto
—
modo de preparo 
Esprema o limão no badejo e 
deixe-o reservado. Aqueça a 
panela de barro em fogo alto 
por mais ou menos 3 minutos. 
Regue com azeite e acrescente 
o tempero e o colorau. 
Coloque o peixe na panela até 
que fique dourado. Vire as pos-
tas e acrescente a cebola e um 
pouco de coentro. Regue com 
um pouco de água fervente e 
tampe a panela por 3 minutos. 
Acrescente o tomate e deixe co-
zinhar até que vire um molho 
denso. Finalize com um pouco 
de coentro e sirva.

MOQUECA DE BADEJO

CHEF MARCELO DALCIN
RESTAURANTE CAMBURI

De família tradicional no ramo de gastronomia 
em Belo Horizonte, Marcelo é filho do fundador do 

restaurante Badejo. A mãe, é chef de cozinha. Marcelo 
se tornou profissional em 2014, quando começou a 
participar da administração do restaurante Badejo 
de São Paulo. Por quatro anos ficou no comando da 

cozinha da casa paulista e, ao retornar para a capital 
mineira, há dois anos, abriu seu próprio restaurante. 
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—
Siga as redes sociais!
@vivergourmet
fb.com/vivergourmet

CAFÉ&BRUNCH
PAULA JARDIM No deserto australiano se encontra 
o maior monólito do mundo, o Uluru. A pedra foi 
uma inspiração para o nome do café que abriu 
as portas em fevereiro deste ano em um casa-
rão tombado pelo patrimônio. André de Carva-
lho, sócio-proprietário, explica que o Uluru Ca-
fé&Brunch é uma combinação de café da manhã 
e almoço, com o diferencial à la carte. “Os pratos 
têm um pouco da gastronomia australiana, onde 
vivi alguns anos com a minha esposa Luiza Pi-
mentel, mas há uma mistura de mineiridade 
como, por exemplo, a releitura dos ovos benediti-
nos que, no Uluru, são servidos com queijo minas 
e têm sido o nosso carro-chefe”, afirma. Com o 
horário do brunch cada vez mais movimentado, 
o casal decidiu abrir a segunda unidade Vila da 
Serra, em Nova Lima. No cardápio, sanduíches, 
toasts e paninis e o waffle de pão de queijo, feito 
artesanalmente por André Carvalho. 

ZUZU NA RUA DO OURO
PAULA JARDIM Para completar a rua do 
Ouro, no bairro Serra, acaba de desem-
barcar por lá o restaurante Zuzunely 
que também é café e botequim. O cardá-
pio é elaborado pela chef e proprietária, 
Bruna Haddad. Ela inaugurou a casa 
depois de responder pelo restaurante 
de um coworking no bairro Anchieta 
por um ano. O novo endereço é um lugar 
agradável e intimista, com um quintal 
aconchegante e o charme que só a casa 
de vó tem, além de um cardápio incrível. 
As receitas são elaboradas com os produ-
tos de cada estação. “Valorizamos o ciclo 
natural dos alimentos”, afirma Bruna. 
Os drinques bem criativos também 
são criados por ela. Entre eles, o Amora  
I Love You que é combinação do gin Yvy 
Mar, amoras orgânicas frutado, limão 
espremido, tônica e alecrim maçaricado.



—
Exames seguem rigoroso controle de qualidade

—
Laboratório processa 170 mil exames por mês
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Laboratório de Montes Claros aposta no atendimento humanizado

genéticos e de paternidade. Todos feitos com 
equipamentos de última geração.A empresa 
realiza coleta em domicílio e disponibiliza os 
resultados no site. 

O laboratório mantém contrato com a So-
ciedade Brasileira de Patologia Clínica. O 
órgão é quem reconhece as rigorosas normas 
de qualidade, padronização internacional e 
tem a empresa como referência em se tratando 
de exames laboratoriais no estado de Minas. 
A empresa ainda conta com certificação da 
qualidade ISO 9001/2008.  

Os acionistas Newton Carlos Amaral Fi-
gueiredo, João Lúcio Kfuri e Jayme Gusmão 
Pinheiro estão à frente do negócio desde 14 de 
março de 1978, quando adquiriram as cotas 
do Instituto de Patologia Clínica, em Montes 
Claros, mudando a razão social para Labo-
ratório Santa Clara Ltda. Newton Figueire-
do explica que, desde a fundação,  todos os 

São 41 anos de história, tradição e de presta-
ção de serviços de análises e patologia clíni-
ca à cidade de Montes Claros e todo o Norte 
de Minas. O Laboratório Santa Clara realiza 
por mês, aproximadamente, 170 mil exames 
e atende 25 mil pessoas. Público que vê a di-
ferença no atendimento humanizado e per-
sonalizado. “Desde que surgimos buscamos 
ser referência para o Norte de Minas. Um tra-
balho voltado para a qualidade dos proces-
sos e atendimento diferenciado. O cliente é 
o nosso maior patrimônio”, explica Newton 
Carlos Amaral Figueiredo, um dos diretores 
do laboratório. “Qualquer um que chega em 
uma das 30 unidades da empresa sente-se em 
casa. Cada cliente é como se fosse membro da 
família”, afirma Figueiredo. 

Dentre os principais produtos do Labora-
tório Santa Clara estão serviços de análises 
clínicas, patológicas e toxicológicas, testes 
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—
Os sócios João Lúcio Kfuri,  
Jayme Pinheiro e Newton Figueiredo 

—
Newton Carlos Amaral FigueiredoFigueiredo 

procedimentos do laboratório são executados 
com qualidade, ética, sigilo e técnica, sem es-
quecer do bem-estar de seus clientes. “O labo-
ratório é dirigido por especialistas qualifica-
dos, como médicos, bioquímicos, biomédicos, 
biólogos, fisioterapeutas, administradores; 
e mais de 150 colaboradores, entre técnicos, 
auxiliares técnicos, atendentes, estagiários 
etc”, salienta. Todos estão integrados à políti-
ca da qualidade, orientada pelas normas ISO, 
trabalhando com equipamentos com tecnolo-
gia de ponta e treinados constantemente por 
consultores especializados.  

“Temos 30 unidades, 17 só em Montes Cla-
ros e outras 13 em cidades vizinhas que foram 
escolhidas estrategicamente. Somos referên-
cia e nos destacamos na frente de 30 concor-
rentes. As pessoas nos escolhem pela huma-
nização do atendimento e por trabalharmos 
ainda com projetos sociais”, explica Newton. 

O Laboratório Santa Clara se envolve em 
projetos que promovam a saúde, a qualidade 
de vida, o esporte, a dignidade do ser huma-
no e a cultura regional. É por meio do Comi-
tê de Voluntariado, formado pelos próprios 
funcionários, que a empresa apoia as causas 
sociais. O Santa Clara assumiu, por exemplo, 
a revitalização de apartamentos do SUS no 
Hospital Santa Casa de Montes Claros e tam-
bém apoia a Casa Santa Bernadete, que acolhe 
pacientes com câncer. Além do lado social, 
o laboratório presta serviços a importantes 
instituições como o Hospital Dilson Godinho, 
ACI e Unimontes. 

O Laboratório Santa Clara também desen-
volve papel importante na medicina preven-
tiva pois diversas patologias podem ser preve-
nidas com a realização de exames. Pesquisas 
mostram que os testes laboratoriais auxiliam 
em mais de 70% das decisões médicas. vb

“DESDE QUE SURGIMOS, 
BUSCAMOS SER 
REFERÊNCIA PARA O 
NORTE DE MINAS. UM 
TRABALHO VOLTADO 
PARA A QUALIDADE 
DOS PROCESSOS 
E ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO. O 
CLIENTE É O NOSSO 
MAIOR PATRIMÔNIO”
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fernando torres

ALERTA À ASMA

 Chiado e aperto no peito, falta de ar, tosse, despertar noturno, 
excesso de muco ou catarro e dificuldade para realizar tarefas 
cotidianas. Esses são alguns dos sintomas da asma, que recen-
temente vitimou a atriz, escritora e roteirista Fernanda Young 
e ataca cerca de forma crônica 20 milhões de pessoas no Brasil, 
segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT). A doença requer tratamento à base de corticoides, além 
do uso de imunibiológicos, aplicados em paciente em estágios 
mais avançados. “Métodos simples de prevenção como capas de 
travesseiro antiácaros e controle da baixa umidade relativa do 
ar, provocada por temperaturas elevadas e poluição, também 
são determinantes no combate à doença”,  orienta a pneumolo-
gista Tatiana Gadelha. 

NA PORÇÃO CERTA

A nutricionista Ana Cristina Meyer bolou uma 
maneira divertida de inserir frutas, legumes, 
carboidratos e proteínas de maneira equilibra-
da no dia a dia das crianças: o kit Prato Edu-
cativo Saudável. O prato traz as dimensões 
ideais de cada classe de nutrientes, o jogo ame-
ricano tem dicas de alimentação saudável, e o 
copo lembra que sempre é hora de beber água. 
Todos os itens vêm em uma sacola reciclável, 
que pode servir de merendeira, carregar as 
compras ou lanchinhos leves. F

O
T

O
 \

 P
E

D
R

O
 V

IL
E

L
A

 \
 A

G
Ê

N
C

IA
 I

7

F
O

T
O

 \
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S



7 1

COCO NO POTE

É bem verdade que a imagem de coqueiros balançando 
ao vento remete ao litoral. Mas se BH não tem mar, tem 
MarDiCô, creme de coco que, apesar de industrializa-
do, não leva conservantes, corantes e açúcar refinado. 
Muito comum na Europa, o produto foi criado há pou-
cos meses por Timothy Ransley, britânico naturalizado 
por aqui, e hoje já é comercializado em dez estados. A 
novidade traz sete sabores: natural, abacaxi + canela; 
manga + maracujá + gengibre; frutas vermelhas (meu 
preferido); caramelo + flor de sal (cuidado, para dietas 
restritivas, pois ele leva açúcar de coco); chocolate belga 
(diet, mas com 243 kcal no pote de 110 g) e limão-sici-
liano. Podem ser consumidos sozinhos ou usados em 
receitas doces e salgadas.

UPGRADE NO MD CODES

A cirurgiã plástica Cíntia Mundin acaba de retornar de 
um curso sobre o MD Dyna Codes, módulo avançado 
do MD Codes, integrando o seleto grupo de médicos 
convidados. Técnica eficaz para tratar os sinais do en-
velhecimento, sem perder a naturalidade – e também 
para dar volume ou afinar o rosto –, o MD Codes mapeia 
a face e indica os pontos mais adequados para preen-
chimento com ácido hialurônico. Já o MD Dyna Codes 
aborda códigos dinâmicos que se baseiam na modula-
ção da força muscular por dentro da injeção do produto, 
sobre, dentro ou abaixo da musculatura que se deseja 
tratar. “Com isso é possível tratar características nega-
tivas que aparecem quando a face está em movimento 
como, por exemplo, o sorriso gengival”, exemplifica a 
médica. O procedimento é feito em consultório, com 
resultado imediato, e a durabilidade do tratamento é 
de cerca de dois anos. F
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—
Sede própria, na avenida Amazonas
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Clínica oferece tratamento privado a preço acessível

da saúde em Minas Gerais e oferecer ao público 
um atendimento de excelência com qualida-
de assistencial. “Graças à nossa experiência 
na área de saúde, vimos uma diferença muito 
grande entre o atendimento no sistema públi-
co e no privado. Então, a nossa ideia ao criar o 
Multiklínicas foi aproximar esses dois mun-
dos, aliando o tratamento oferecido no setor 
privado - com conforto e requinte - a um preço 
acessível, que a população tivesse condições de 
pagar”, diz Bastianetto.

Com sede própria na avenida Amazonas, 
o prédio tem quatro andares e 1.200 m2 to-
talmente restaurados, além de estaciona-
mento próprio. A localização estratégica visa 
atender praticamente toda a região de Belo 
Horizonte e cidades vizinhas. Todos os pro-
cedimentos oferecidos como consultas, pro-
cedimentos, exames, cirurgias e vacinas são 
particulares, mas o grande diferencial está 
no preço e nas condições facilitadas de paga-
mento, que pode ser dividido em até 12 vezes. 
“Estamos mostrando à população que a medi-
cina de excelência não tem que ser cara e nem 
burocrática”, diz Paulo.

Entre os grandes diferenciais do Grupo 
Multiklínicas está o corpo clínico extrema-
mente qualificado, formado por médicos expe-
rientes e com titulações reconhecidas pelas so-
ciedades de especialidades e que, graças à sua 
experiência, conseguem realizar diagnósticos 
precisos e oferecer aos pacientes os tratamen-
tos adequados sem o excesso ou desperdício de 
exames complementares.

A crise econômica brasileira dos últimos anos 
tem levado um número crescente de pessoas 
a abrirem mão de seus planos de saúde. De 
acordo com dados do Observatório 2019 da 
Associação Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp), cerca de dois milhões de pessoas não 
tiveram condições de ter ou manter seus pla-
nos de saúde - seja o pessoal ou o empresarial 
– entre 2015 e 2018. 

Pensando em atender essa grande parcela 
da população que precisa utilizar os serviços 
particulares de saúde a um preço acessível, 
foi criado o Grupo Multiklínicas. Fundado 
pelo médico especialista em cirurgia vascular 
Paulo Bastianetto e os empresários Geraldo 
Marcelo Amaral, Gustavo Alves de Miranda e 
Claudomir Lima de Oliveira, o empreendimen-
to nasceu do desejo de revolucionar o mercado 
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—
Os sócios Gustavo Alves de Miranda, Claudomir Lima  
de Oliveira, Paulo Bastianetto e Geraldo Marcelo Amaral

—
Sala para procedimentos

Sobre os projetos para o futuro, Bastianetto 
revela que há o desejo de criar novas unidades 
do Grupo Multiklínica em Minas Gerais. “Esta-
mos avaliando a expansão do nosso modelo para 
outras regiões de Belo Horizonte, interior de 
Minas e mais adiante para outros estados tam-
bém. O nosso case de sucesso é frequentemente 
abordado por colegas e empresários que querem 
levar nossa experiência para outras regiões”.

Em outra vertente de atuação,  o Grupo 
Multiklínicas criou o projeto Minas sem feri-
das. A iniciativa, elaborada pelo doutor Paulo 
Bastianetto, consiste em um projeto social 
sem fins lucrativos que oferece assistência 
médica para o diagnóstico e tratamento de 
pessoas portadoras de feridas crônicas (que 
demoram mais de três meses para cicatrizar). 
“O tratamento de uma ferida é um processo 
muito mais complexo do que o uso de poma-
das ou a troca de curativos. Envolve processos 
bioquímicos a nível celular, o controle e co-
berturas especiais para as feridas bem como 
a pesquisa e o tratamento da causa, para que 
a ferida não recidive”, destaca o especialista.

De acordo com Bastianetto, mais de cinco 
milhões de brasileiros (cerca de 3% da nossa 
população) são acometidos pela enfermidade 
e a principal causa para o desenvolvimento 
das feridas são alterações vasculares. “Além 
de provocar dor e desconforto, as feridas crô-
nicas acabam envolvendo todos os familiares 
nesse processo, que sofrem junto com o pa-
ciente”, diz.

No Minas sem Feridas, os pacientes são aten-
didos por uma equipe multidisciplinar na sede 
do Grupo Multiklínicas. O tratamento comple-
to, que vai desde o diagnóstico até todo o mate-
rial e cobertura específica necessários para o 
paciente, são fornecidos gratuitamente até a 
completa cicatrização da ferida.

Os interessados em receber o atendimento 
do projeto devem ligar nos telefones (31) 3789-
4041 ou (31) 9 9590-4176 e informar que dese-
jam se cadastrar no projeto. Em seguida, será 
agendada uma consulta de avaliação. De acor-
do com Bastianetto, atualmente cerca de 35 pa-
cientes estão recebendo atendimento e existem 
500 pessoas na fila de espera. vb
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VIVER
FELICIDADE

samuel guimarães

SETEMBRO AMARELO 
TE CHAMA

Em setembro, escolha a cor da vida, da luz, do 
sol. Segundo dados da OMS, nove em cada dez 
mortes por suicídio seriam evitadas com pre-
venção. Pensando nisso, o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), uma das ONGs mais antigas 
do Brasil, começou a atuar no apoio emocional 
e na prevenção do suicídio, atendendo por meio 
do telefone 188, por chat e e-mail. O movimento 
gera conscientização sobre se prevenir o suicí-
dio. É assustador saber que, na média, 32 bra-
sileiros tiram a própria vida a cada dia. Não 
amarele em setembro. Falar é a melhor solução.

UMA ESCOLHA 
CHAMADA FELICIDADE

Tenha consciência de que “ser feliz”é uma es-
colha. Isso já nos ajuda a entender o processo 
de busca pela felicidade. Ela nunca será um 
sentimento perene e você nunca deixará de 
passar por problemas ou preocupações. Mas 
isso não significa não ser feliz. Desfrutar de 
pequenos momentos da vida, como de um al-
moço em família aos domingos, pode nos tra-
zer a felicidade. Felicidade não pode estar só 
no inatingível sentimento de querer ser feliz, 
mas sim nas pequenas e grandes escolhas que 
fazemos agora.   

ENXERGANDO O OUTRO

O Instituto Holofotes, fundado há seis anos pela 
ex-miss Minas Janaína Barcelos, é símbolo de 
superação. A modelo se descobriu com retinose 
pigmentar, rara doença que pode levar à ceguei-
ra total, e deu a volta por cima. “O instituto foi 
pensado para ser um canal de divulgação sobre 
a importância do diagnóstico precoce em do-
enças da visão e, assim, auxiliar os portadores 
de deficiências visuais na busca por uma vida 
melhor. Desistir não é o caminho”, reforça Ja-
naína. Seu trabalho já foi premiado e hoje ela 
segue com canal no Youtube, dicas, palestras e 
alimenta o site institutoholofotes.org.br e o ins-
tagram @institutoholofotes com informação. 
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NOVO COUNTRY

Plano Diretor de obras moderniza a unidade campestre do clube

A primeira etapa de obras inclui a instalação 
(já concluída) de dois elevadores e uma passa-
rela interligando a sede social ao primeiro nível 
do clube. No local estão sendo construídas novas 
piscinas de lazer e infantil aquecidas, lanchonete, 
playground, espaço da criança, toboágua, vesti-
ários. A conclusão dessa etapa está prevista para 
o primeiro semestre de 2020. Na segunda etapa, 
será ampliado o estacionamento, passando das 
atuais 458 vagas para 577 vagas.  A terceira etapa 
consiste na construção do ginásio coberto com 
cerca de 1300 m2, além de mais quadras polies-
portivas, quadras de areia e quadras de vôlei e 
peteca, área com varanda para mesas e área de 
apoio coberta, que poderão ser convertidas em 
um grande espaço de eventos. 

Saiba mais sobre o Plano Diretor do Minas Tênis 
Country Clube em www.minastenisclube.com.br/
noticias/o-novo-minas-country vb

A diretoria do Minas Tênis Clube se reuniu na Uni-
dade campestre, em agosto último, para o lan-
çamento da pedra fundamental das obras do 
Plano Diretor do Minas Country, que promoverá a 
modernização completa do clube. As obras serão 
executadas em três etapas e têm como premissas 
básicas garantir a acessibilidade universal e ofe-
recer mais opções de lazer aos sócios. Na ocasião, 
foram apresentados a maquete do novo Country e 
o filme sobre as obras, que serão expostos nas três 
unidades, nos próximos meses.

“Estamos trazendo o que há de mais moderno 
no país, tanto em instalações quanto em inovação 
de processos. E a presença de tanta gente nesta 
cerimônia mostra que a nossa força vem, principal-
mente, da nossa união, fundamental para manter a 
sintonia entre o conselho deliberativo e a diretoria 
em busca da evolução constante do clube”, afir-
mou o presidente Ricardo Santiago.

—
O ex-presidente Kouros Monadjemi, o vice-presidente Carlos Henrique Martins 
Teixeira, o presidente Ricardo Vieira Santiago, o presidente do conselho, 
Sergio Bruno Zech Coelho, o diretor de obras, José Cláudio Nogueira Vieira, 
e o vice-presidente do conselho, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo
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O PRODUTOR DAS MULTIDÕES 
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Cristiano Carneiro, o Nenety, um dos maiores produtores do show business 
brasileiro, conta a sua trajetória, fala das dificuldades enfrentadas 
na produção de eventos e dá dicas para quem quer seguir a carreira 

—
Nenety: “É preciso paciência e cautela”
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de refrigerante. Organizava festas dentro da 
casa dos meus pais porque sempre gostei de 
festas e reunião de amigos”, conta Nenety que 
afirma que a carreira de produtor de eventos 
aconteceu naturalmente. “A organização das 
festas, que posteriormente viraram festas em 
universidade e mais tarde shows, virou o meu 
negócio. Não foi uma coisa planejada, foi algo 
construído aos poucos”. 

Com quase duas décadas de carreira e com 
inúmeros eventos produzidos, Nenety destaca 
dois que o marcam. “O Réveillon do Iate é uma 
noite especial e é o momento que consigo reu-
nir a minha família para passar o ano novo 
comigo em um evento que produzo. Por causa 
disso é algo marcante. E outro evento é o Car-
naval de Abaeté porque é uma época de festa e 
faço há vários anos e sempre com sucesso”, diz. 
Ele ressalta que o produtor de eventos enfren-
ta todo tipo de dificuldade para produzir um 
show. “Somos refém do artista, do tempo e do 
cliente. Às vezes organizamos um evento lindo 
e a chuva vem e atrapalha tudo. Em outros mo-
mentos fazemos um evento com um artista de 
ponta achando que será sucesso de público e 
não temos a resposta esperada porque o artis-
ta não está em um bom momento de vendas 
de ingressos. Evento é uma roleta. Você roda e 
pode acertar ou perder. O grande apuro de um 
evento é quando a gente perde, mas graças a 
Deus estamos acertando bastante”. 

Réveillon Iate Tênis Clube, Carnaval Abaeté 
Folia, Festival Brasil Sertanejo, Samba Prime 
e Festeja BH. Sabe o que todos esses grandes 
eventos têm em comum? A chancela da Nene-
ty Eventos, produtora fundada em 2001 por 
Cristiano Carneiro, o Nenety. O empresário, 
que é formado em administração de empre-
sas, conta que a sua trajetória de sucesso no 
mundo de eventos começou de maneira des-
pretensiosa. “Teve início na época do colégio 
organizando festas. Naqueles tempos, mulher 
levava um prato de salgado e o homem um litro 
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Hoje, o produtor tem no currículo eventos 
que levam verdadeiras multidões. O Festeja 
BH 2018, realizado no Mineirão, contou com 
70 mil pessoas em um único dia de evento. Já 
o Carnaval de Abaeté registrou 100 mil foliões 
em cinco dias de festa. Mas antes de atingir 
esse patamar, Nenety começou a sua trajetória 
profissional como comissário. “Fui comissário 
de grandes produtoras. Na época, vendia 10 
ingressos para ganhar o meu. Fiz isso durante 
vários anos. Mais tarde comecei a ter uma rede 
de comissários onde pegava de 500 a mil in-
gressos. Então fui subindo degrau a degrau sem 
perder a esperança de um dia chegar no topo da 
escada. E acho que ainda não cheguei porque o 
mercado do show bussines não tem fim”. 

O empresário vê com bons olhos o atual ce-
nário do mercado no Brasil. “É um mercado 
que hoje está se profissionalizando bastante 
e que virou um negócio. Temos faculdade de 
eventos e é um setor que movimenta bilhões e 
gera milhares de empregos. Nos meus eventos 
chego a contratar cinco mil pessoas para tra-
balharem um único dia. É um setor que cresce 
anualmente”, conta. 

Para quem está começando, ele destaca 
dois fatores primordiais para o sucesso. “É 
preciso paciência e cautela”. E Nenety afirma 
que o produtor deve levar em consideração 
ao produzir um evento. “Tem que fazer um 
planejamento. E ele tem que envolver artista, 

local, mídia, operação e os órgãos competentes 
para viabilizá-lo”. 

Com tantas festas já realizadas, Nenety co-
leciona casos e curiosidades vividas ao lado dos 
artistas e se tornou amigo de alguns deles. “O 
convívio com o artista é mais no dia do show. 
Eles contam piadas, casos de família e são en-
graçados. Com isso, estrei relação com alguns. 
Tenho uma grande admiração por Eduardo 
Costa, César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães 
e o Gusttavo Lima, inclusive o Gustavo me con-
vidou para o casamento dele. A dupla Henrique 
e Juliano foi o artista que me projetou como 
produtor de eventos no estado. Também tenho 
uma relação muito boa com Zé Neto e Cristiano, 
Marília Mendonça e Maiara e Maraísa”, diz. 

O produtor se diz eclético, gosta de escutar 
sertanejo mais antigo, é fã de Bruno e Marrone 
e nos momentos de descanso seu hobby é viajar. 
Entre os seus sonhos está o de produzir um 
show do Roberto Carlos. “Acho que todo mundo 
sonha em produzir o rei. Ele é um ícone não só 
na música brasileira, mas na história do país. 
Já realizei o sonho de levar minha mãe ao show 
dele e hoje tenho o sonho de, talvez, um dia rea-
lizar um show dele”, conclui Nenety. Enquanto 
o rei não vem, já estão na agenda do Nenety 
os eventos: Festeja BH, Baile da Santinha em 
BH e em Escarpas do Lago, Zé Neto e Cristiano 
em Betim, Aniversário de 90 anos do Mercado 
Central e Réveillon Iate Tênis Clube. vb
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 DEUSA PARAIBANA

A quarta edição da Mostra Cine Brasil de Teatro 
e Música chega com pompa e circunstância no 
dia 12 de setembro. Ninguém menos que Elba 
Ramalho se apresentará no Grande Teatro do 
Cine Theatro Vallourec, às 21h. Repleto de novi-
dades para a ocasião, o show reunirá os princi-
pais sucessos da carreira da cantora, como Bate, 
coração, O xote das meninas, Ai que saudade d’ocê 
e Chão de giz. Imperdível! Ingressos: R$ 60 e R$ 
30. Informações: (31) 3201-5211. 

 MARTHA MEDEIROS NOS PALCOS

Inspirada em duas famosas coletâneas de crôni-
cas da escritora gaúcha, Quem diria que viver iria 
dar nisso e Simples assim, a comédia com o mesmo 
nome da segunda obra chega ao Teatro Sesimi-
nas. Nos dias 5 e 6 de outubro, às 19h, e com ses-
são extra, às 21h, no sábado, Julia Lemmertz, 
Georgiana Góes e Pedroca Monteiro refletem 
sobre o cotidiano, com muito humor e afeto, 
como é usual na obra de Martha. Ingressos: de 
R$ 40 a R$ 100. Informações: (31) 3241-7181.

 A BELEZA AOS OLHOS ITALIANOS

A Casa Fiat de Cultura segue com sua progra-
mação badalada de exposições, com a mostra 
Beleza em movimento – Ícones do design ita-
liano, em cartaz até 3 de novembro. O projeto 

PASSEIO
CULTURAL

lucas rocha

Madeleine Peyroux desembarca no Pa-
lácio das Artes, às 21h de 20 de setembro, 
para apresentação única. Referência no 
mundo do jazz, a artista norte-america-
na segue surpreendendo pela ambição e 
atrevimento com que explora o gênero. 
O trabalho rico e primoroso é reflexo dos 
23 anos de carreira e sua influência no 
pop, no soul-funk  e no blues. A estrela 
apresenta a turnê Anthem, que pode ser 
definida como um olhar sóbrio, poético 
e, às vezes, filosófico sobre o estado do 
mundo. O projeto é o maior da carreira 
de Peyroux até hoje, com vários meses 
de envolvimento no estúdio, explorando 
sons processados e edição no pós-ras-
treamento. Para se ter uma ideia, a “se-
mente” da produção foi plantada ainda 
em 2016, de um encontro despretensioso 
com o produtor Larry Klein, que a levou 
para o estrelato. Ingressos: de R$ 110 a 
R$ 360. Informações: (31) 3236 -7400.

NOITE DE JAZZ
—
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reúne impressionante acervo, composto por 
mais de cem peças, entre obras de arte, au-
tomóveis, objetos, miniaturas e instalações 
multimídia, propondo o diálogo entre a arte 
e o design criados na Itália. Entrada gratuita. 
Informações: (31) 3289-8900. 

 PARA A CRIANÇADA

O Dia das Crianças é só em outubro, mas BH já 
tem programação bem democrática para pais e 
filhos. Dia 29 de setembro, às 17h, no Grande Te-
atro do Palácio das Artes, os mais novinhos vão 
fazer a festa com os palhaços Patati e Patatá. A 
dupla apresenta seus maiores sucessos no show 
grandioso Patati Patatá, sorrir e brincar (Ingres-
sos: de R$ 30 a R$ 120). Para os mais crescidi-
nhos, a pedida é o espetáculo Flops – A tour mu-
sical, estrelado pelos youtubers Lucas Rangel e 
Danielle Diz. Em cartaz no Cine Theatro Brasil, 
às 17h30, do dia 15 de setembro, a peça aborda 
temas atuais, como amizade, bullying e dilemas 
que crianças e adolescentes passam no cotidiano 
escolar (Ingressos: R$ 60 e R$ 120). Por fim, para 
agradar adultos e crianças, a banda Pato Fu faz 
o show do DVD Música de brinquedo 2 juntamen-
te com o grupo Giramundo. O evento acontece 
no Palácio das Artes, às 18h, dia 5 de outubro 
(Ingressos: de R$ 45 a R$ 140) Informações:  
(31) 3236 -7400 (Palácio das Artes) / (31) 3201-
5211 (Cine Theatro Brasil).

NETFLIX 

Chegou a hora de dizer tchau para as 
nossas prisioneiras de Litchfield. A sétima 
e última temporada de Orange is the new 
black, já disponível na plataforma, está mais 
emocionante do que nunca. Muito mais 
profunda do que nos últimos anos, a série 
retrata temas importantes e polêmicos, como 
a política de imigração na era Trump. Sintonia, 
série brasileira sobre três jovens da favela 
em busca de seus sonhos, tendo que driblar 
obstáculos como drogas e religião, também é 
uma dica esperta para assistir no streaming.

SPOTIFY

Depois dos dias sombrios, sempre vem o sol. 
Para Taylor Swift a era Reputation está morta 
e enterrada definitivamente. A cantora lançou 
Lover, álbum que volta para as raízes do início 
da sua carreira, mas com um toque muito mais 
maduro e pop, claro. Até mesmo pela ordem 
de lançamento dos singles dá para notar a 
crescente nos vocais da artista. Depois de Me, 
que poderia ser facilmente trilha de um desenho 
da Disney, a faixa que dá nome ao disco é 
impecável e mostra o talento nato da norte-
americana para compor músicas de amor. 
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“O MÍNIMO É O MÁXIMO”
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Sob a benção de grandes mestres, a arte minimalista dos cartuns e 
pinturas de Márcio Leite nasceu nos jornais e ganhou o mundo

sutil. Nas redações de jornal, adquiriu conhe-
cimento com os processos gráficos, como edi-
toração, diagramação, design e arte-final. “Eu 
praticamente morava no jornal. Foi uma escola 
em que aprendi na prática todos os ofícios de 
cada área”, recorda.

A influência se refletiu anos depois, quando 
Leite decidiu cursar comunicação social. Isso o 
colocaria nos rumos do mercado publicitário, 
adicionando novas técnicas ao seu trabalho. 
“Minha obra tem cores, elementos, mas também 
estética lógica, porque tenho veia publicitária, o 
design. Olho qual cor vai conversar com a outra, 
que elemento preciso inserir para que as pesso-
as sintam a emoção do que estou pintando.”

Mais do que isso, as páginas jornalísticas 
provocaram a amizade com um leitor que ad-
mirava aqueles cartuns: o artista plástico Kons-
tantin Christoff, que viveu em Montes Claros. 
“Um dia, ele ligou no jornal e me convidou a ir 
à sua casa. Não sabia quem era, o pessoal da re-
dação que me explicou”, recorda Leite, que foi 
praticamente adotado na questão artística pelo 
“mestre Konsta”. “Ele me presenteou com muitos 
livros, muita informação e comecei a acompa-
nhar a técnica dele”. 

Foi Christoff que o incentivou a participar 
de concursos de desenhos e investir na pintura, 
além de lhe apresentar Ziraldo, que participou 
de um salão de humor no norte mineiro, orga-
nizado pela dupla. Com mais de 50 prêmios 
nacionais e internacionais, Márcio Leite com-
prova que a intuição do búlgaro estava certa. vb

Na Montes Claros dos anos 1990, um jovem 
desenhista chamou a atenção após fazer uma 
exposição artística. Foi a ponto do tradicional 
Jornal do Norte o convidar para ser o chargista 
da publicação, uma verdadeira aventura para 
quem tinha apenas 16 anos. “Eu tinha talento, 
mas nenhum senso crítico. Aprimorei meu tra-
balho graças à imprensa”, lembra o cartunista 
e pintor Márcio Leite. Do começo no Norte de 
Minas até ser jurado em concursos na Europa, 
na Ásia e na Oriente Médio, há uma trajetória 
marcada pela contribuição de grandes mestres 
como o também mineiro Ziraldo e o búlgaro 
Konstantin Christoff.

A linguagem de Márcio Leite é minimalista, 
marcada por simplicidade e objetividade. “O 
mínimo representa o máximo”, diz. Ao mesmo 
tempo, o artista aposta na irreverência e na sur-
presa para emocionar, utilizando um humor 

—
O artista de Montes Claros: 
“aprimorei meu trabalho na imprensa”
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—
Para mais dicas, inspirações e tendências 
decor acesse youcanfind.com.br
Siga @you.can.find no Instagram 

YOU CAN
FIND

JANINA ESTER

Eu sei que as cozinhas escuras, principal-
mente as cinzas e pretas, andam em alta e eu 
adoro, acho que os tons fechados conferem 
contemporaneidade aos ambientes, mas não 
posso deixar de reconhecer as qualidades (e 
beleza) de uma cozinha clara, mais especi-
ficamente branquinha. Então listei oito mo-
tivos para você fazer a sua cozinha branca.

Motivo 1: uma cozinha branca é absoluta-
mente atemporal, vai continuar em alta 
daqui a cinco, 10 ou 20 anos, concorda?
Motivo 2: o branco é o pano de fundo ideal 
para destacar outros elementos como uma lu-
minária arrojada, uma ilha, bancada, ador-
nos e cadeiras coloridas que sobre o branco 
irão sempre sobressair. E uma das grandes 
vantagens desse cenário branco é que você 
pode mudar facilmente esses elementos e ter 

8 RAZÕES PARA 
ESCOLHER O BRANCO 
PARA A SUA COZINHA
—

7 9

uma cozinha totalmente nova sem mexer na 
estrutura.
Motivo 3: o branco fica lindo com tons escu-
ros e, principalmente com amadeirados, que 
são tendência.
Motivo 4: o branco permite combinações im-
batíveis como armários brancos, bancada 
escura e parede de madeira.
Motivo 5: Luminosidade. A paleta branca 
tem o poder de conferir luz e um ar refres-
cante ao espaço; sempre bem-vindos princi-
palmente no calor. 
Motivo 6: o branco é a escolha perfeita se 
você gosta de ladrilhos hidráulicos (mais 
uma tendência aê ...).  Outra cor poderia com-
petir com eles e deixar um excesso de infor-
mação. Os subway tiles (tijolinhos de metrô) 
brancos também ficam lindos!
Motivo 7: se sua cozinha é pequena e estreita, 
usar branco a fará parecer maior.
Motivo 8: e, por último, um motivo pouco 
romântico, mas muito prático: se você for 
vender sua casa ou apê, uma cozinha branca 
nunca espantará os possíveis compradores. 
Por que hoje em dia a gente tem que pensar 
em tudo né? ;)
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Novas salas no Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte ampliam conforto dos passageiros 

—
Bruno Coelho: objetivo é melhorar 
a experiência de viagem 

—
Sala no embarque internacional tem vista 
para a pista e espaços de trabalho e descanso
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Para quem viajará com destino ao exte-
rior, o espaço fica ao lado do restaurante Co-
ziMinas, próximo ao portão 60. As portas são 
abertas sempre três horas antes dos voos para 
Buenos Aires, Orlando, Cidade do Panamá e 
Lisboa. São 362m² que acomodam até 120 pes-
soas. O local conta com vestiários equipados 
com chuveiro, baby change, bar com serviço 
de barman, comidas e business center. Já os 
que vão viajar pelo Brasil, ou passam pela ca-
pital mineira em escala, encontram a comodi-
dade nas proximidades do portão 15. Funcio-
nando 24 horas por dia, tem capacidade para 
170 viajantes em quase 500m² com opções de 
snacks, bebidas, chás e cafés.

Atualmente, a entrada é facilitada e gratui-
ta para usuários dos clubes de vantagens Prio-
rityPass, Lounge Key e Lounge Club. “Outros 
parceiros, como o cartão RED by Dufry, Amil, 
MaxMilhas, Xapuri e Ouro Minas oferecem 
descontos variados no preço de acesso, então 
vale a pena conferir”, finaliza Bruno Coelho. vb

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 
em Confins, acaba de ganhar duas salas VIP 
nos embarques doméstico e internacional, 
fruto de uma parceria com a Ambaar Lou-
nge, que também administra a sala do Ae-
roporto Internacional de Guarulhos (SP). “O 
projeto, além de atender a uma demanda dos 
usuários, complementa nosso objetivo geral 
que é melhorar a experiência de viagem. A 
sala internacional, por exemplo, tem um di-
ferencial bacana que é a vista para a pista de 
pousos e decolagens. Já na doméstica, fizemos 
cabines privadas para que aqueles que dese-
jam trabalhar e fazer ligações tenham mais 
privacidade e quem deseja descansar não seja 
incomodado”, explica Bruno Coelho, gestor de 
novos negócios da concessionária responsável 
pelo aeroporto. 

As salas foram projetadas pelo premiado ar-
quiteto Índio da Costa. Ambas possuem espaços 
para convivência, trabalho e descanso, wi-fi, 
tomadas e opções de entretenimento. 

V I A G E M
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—
O hotel carrega o conceito de entretenimento integrado 
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Resort em Punta del Este garante atrações 
diversificadas para além da alta temporada

de entretenimento, que focou em transformar 
o empreendimento de Punta del Este no melhor 
cassino da América Latina. Para tal, o resort 
recebeu uma reforma de 20 milhões de dólares.

Todos os 294 aposentos possuem vista para 
o mar, e o hotel fica em frente à praia Mansa, 
que é a parte mais calma e azul da costa de 
Punta del Este. Com 41 suítes de luxo, o lugar 
se destaca pela decoração contemporânea, es-
paçosa e confortável. A suíte Enjoy, a mais ex-
clusiva, tem 600 m² e ocupa dois andares com 
espaços que incluem sala de jantar, escritório, 
jacuzzi, terraço e dois quartos. 

Além das suítes luxuosas, o resort é equi-
pado com piscinas cobertas e ao ar livre, um 
spa com menu de terapias, salão de beleza, 
academia com instrutores profissionais e 
aulas de dança, Kid’s Club com uma equipe 
de recreadores profissionais e uma galeria 
comercial que conta com a presença de grifes 
como Tiffany & Co., Sensation du Temps, Car-
men Steffens e Omega. 

NOITE DE JOGOS
O cassino de 4 mil m2 conta com 559 máquinas 
de slot e 76 mesas, onde todos podem se diver-
tir e fazer apostas em jogos como roleta, Black 
Jack, Change It 21, pôquer e dados. Além disso, 
o espaço recebe torneios internacionais de pô-
quer com premiações milionárias.

Os clientes premium do cassino podem des-
frutar também do programa de recompensas 
Enjoy Club, que oferece espaços VIP com mesas 

Se engana quem pensa que Punta del Este, o 
balneário mais querido da América do Sul, 
vira uma cidade fantasma após a temporada 
de verão. O destino de luxo reserva aos seus 
visitantes hotéis, cassinos e restaurantes de 
alta gastronomia que se mantêm agitados o 
ano todo, independentemente das altas ou bai-
xas temperaturas. Reunindo os três em um só 
lugar, o Enjoy Punta del Este Resort & Casino 
é inspirado nos grandes hotéis cassino de Las 
Vegas e foi pioneiro ao levar o conceito de en-
tretenimento integrado para o Uruguai.

Construído em 1997, o resort é um dos 
primeiros edifícios inteligentes do país e se 
tornou sede de eventos de nível internacio-
nal, como desfiles de moda, jantares de gala, 
eventos corporativos, shows e festas badala-
das. Desde 2013, o espaço é comandado pela 
Enjoy, companhia chilena líder na indústria 
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—
Suíte Enjoy: 600 m2 em dois andares

—
Cassino é considerado o melhor da América Latina

de jogos de alto nível e slots carregados de prê-
mios, além de descontos exclusivos no hotel. 

Outra opção para se divertir no resort é a 
OVO Nightclub, boate que colocou Punta del Este 
na rota dos maiores DJs de música eletrônica do 
mundo. Por lá já passaram nomes como Bob Sin-
clar, Erick Morillo, Miguel Migs, Roger Sanchez 
e Make U Sweat. O espaço é equipado com uma 
grande pista de dança, terraço e áreas privadas 
e recebe também dançarinos e acrobatas.

Durante o dia, os hóspedes podem desfrutar 
do espaço OVO Beach Club, que é o clube do resort 
na orla da praia Mansa. Combinando gastrono-
mia, entretenimento e tranquilidade, o espaço 
oferece pratos leves e drinques refrescantes para 
ser degustados nas espreguiçadeiras espalhadas 
na areia. E para curtir o pôr do sol e dar início à 
noite, DJs animados agitam as festas no local. 

BOA MESA
A alta gastronomia também marca presença no 
Enjoy Punta del Este Resort & Casino. Com sete 
espaços exclusivos, o resort oferece variedade 

de opções e muita qualidade aos hóspedes. 
O restaurante St. Tropez é o carro-chefe da 

casa, oferecendo cozinha mediterrânea moder-
na assinada pela chef Magali O’Neil. Fortale-
cendo a gastronomia uruguaia, o restaurante 
Las Brisas serve todos os dias a sugestão do 
chef, como forma de apresentar para os hóspe-
des do mundo todo as iguarias da região. Além 
deles, o OVO Pool & Bar serve a tradicional 
parrilla uruguaia ao ar livre, em um espaço 
exclusivo para hóspedes. O resort conta ainda 
com bar de jogos, salão de chá e os bares que 
compõem o cassino e a boate.

E quem se hospedar no Enjoy em setembro 
poderá desfrutar do projeto “Cena a 4 manos”, 
em que a chef do St. Tropez receberá o chef 
Pedro Siqueira, do carioca Puro Restaurante, 
para servir um menu preparado a quatro mãos. 
O jantar que combina a sabedoria uruguaia e 
as referências mediterrâneas da chef da casa 
aos sabores brasileiros do cozinheiro convi-
dado será servido nos dias 6 e 7 de setembro no 
restaurante St. Tropez. vb
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lucas rocha
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NOVA CASA

A multimarcas Mary Caetano preparou uma 
baita surpresa para suas clientes. Já tendo em 
seu catálogo as coleções das marcas Marisa 
Ribeiro, Lenny e Plural, a loja agora tem um 
espaço reservado para as peças da grife cario-
ca Mara Mac, que fechou sua única unidade 
na cidade recentemente. Como já é de praxe, 
cada label recebeu um espaço exclusivo no ca-
sarão da rua Cláudio Manoel, com identidade 
própria e coleção completa, garantindo uma 
experiência total. “Trouxemos até a gerente da 
antiga loja do shopping”, contou Paula Caeta-
no que está à frente do marketing da empresa 
fundada pela sua avó.

TUDO VIRA MODA!

Até o dia 27 de outubro, o Museu da Moda 
recebe a exposição Torsos e outros. Idealizada 
pela artista Zélia Mendonça, a mostra propõe 
a transformação de quinquilharias em suve-
nirs, pequenos objetos com grandes atributos 
memorialísticos. Por meio da técnica de as-
semblage, ela provoca uma reflexão política 
acerca da imperfeição da humanidade através 
de redes que simbolizam a ligação entre pas-
sado, presente e futuro. Isso sem falar na forte 
pegada de sustentabilidade. Pauta importan-
tíssima nos dias de hoje! A entrada é gratuita, 
o que é melhor ainda.
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ZOOM
_ 
CO L A B O R AÇÃO:  
I G O R B ASI L I O, 
RO D R I G O D E  O L I V E I R A

A MINEIRA QUE FOI AO CANNES

Quem vê a atriz Bárbara Colen brilhando nas 
telas de cinema não imagina que a moça passou 
sete anos trabalhando no Ministério Público 
de Minas Gerais. Mas a decisão de trocar a car-
reira burocrática pelas artes foi acertada. Após 
conquistar um papel no filme Aquarius, em que 
interpretou a versão jovem de Sônia Braga, a 
mineira volta a se destacar como um dos princi-
pais personagens de Bacurau, filme que mistura 
gêneros como faroeste, terror e ficção científica, 
também com Sônia Braga. O longa dos diretores 
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles con-
quistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes 
deste ano e estreou nos cinemas em 29 de agosto. 

COMO VOCÊ DEFINIRIA TERESA, SUA PERSONA-
GEM EM BACURAU? Ela é complexa, corajosa e 
tem raízes profundas. O sentimento de perten-
cimento ao grupo é muito forte nela, caracterís-
tica que tem faltado nas pessoas ultimamente. 

POR QUE O FILME TEM CHAMADO TANTO A ATEN-
ÇÃO? Estamos tendo dificuldade em dialogar e 
enxergar nossa identidade como país. Acredito 
que Bacurau, que se passa no sertão nordestino, 
resgata a sensação de que o povo brasileiro é 
forte, colorido e rico de potências. Também é um 
filme sofisticado e apurado tecnicamente. 

COMO FOI CONTRACENAR COM GIGANTES COMO 
SÔNIA BRAGA E O ATOR ALEMÃO UDO KIER EM 
BACURAU? Conversar com eles já é uma aula de 
cinema. Em alguns dias, eu comparecia ao set só 
para vê-los atuar. O Udo Kier me deu conselhos 
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valiosos e a capacidade técnica da Sônia é real-
mente impressionante. 

O QUE DISTINGUE O CINEMA BRASILEIRO DOS 
DEMAIS? Somos um país interessante e com con-
flitos profundos. A história do nosso povo, por si 
só, já rende narrativas riquíssimas. Além disso, 
os últimos 30 anos têm sido determinantes para 
a formação de novos profissionais do cinema. 
Prova disso são os diversos representantes bra-
sileiros no Festival de Cannes deste ano. 

QUAIS SEUS PRÓXIMOS PASSOS? Estou gravando 
a série Hit parade, para o Canal Brasil, sobre a 
cena musical dos anos 1980. Também integro o 
elenco do filme No coração do mundo, que se passa 
em Contagem. Outros dois longas, Desterro e Breve 
miragem do sol, estão para estrear. Por fim, gravei 
a série Onde está meu coração, para a Globo.
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CORRIDA CONSCIENTE

Já ouviu falar do Setembro Verde? A campanha social 
busca conscientizar sobre a importância da doação de 
órgãos. Preocupada com o tema, o Hospital Nossa Se-
nhora de Lourdes, em Nova Lima, promove a 1ª Corrida e 
Caminhada pelo Incentivo à Doação de Órgãos, no dia 15. 
“Além de marcar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, co-
memorado em 27 de setembro, o evento faz parte da cam-
panha de captação de recursos para a troca dos telhados 
do hospital”, diz André Gouvêa, presidente da instituição 
filantrópica, o único da cidade a atender pelo SUS, com 
público mensal médio de 10 mil pessoas. Em parceria com 
o Studio RJ, a corrida oferece percursos de 3, 5 e 10 km na 
avenida José Bernardo de Barros e imediações.
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—
Frederico Colares Pimenta e Renata Antonini Pimenta preparam linda festa 
no Buffet Catharina, no dia 21 de setembro, para comemorar os 15 anos da 
primogênita Maria Fernanda Antonini Pimenta. Ela recebe ao lado dos pais 
e dos irmãos Ana Luiza Antonini Pimenta e Luiz Felipe Antonini Pimenta
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TRATAMENTO COM AFETO

“A maioria dos dentistas não dá atenção a esse 
público.” É com essa afirmação que o cirurgião 
dentista e protético Adriano Rafael justifica o 
trabalho voltado para a terceira idade. Ele acres-
centa ainda que essas pessoas merecem e preci-
sam de atenção. “É neste momento que a pessoa 
mais precisa de tratamento e cuidado. A estética 
do sorriso melhora e eleva a autoestima.” Adria-
no defende que há correção para os desgastes do 
tempo que o dente sofre. “Devolvemos para o pa-
ciente um sorriso bonito e jovial. O tratamento 
é indolor e trabalhamos para que os pacientes 
tenham uma experiência satisfatória e perca o 
medo de dentista”. A recepção do consultório é 
equipada com um aquário e sons ambiente para 
relaxamento. “É um atendimento humanizado. 
O paciente recebe um fone de ouvido e escolhe a 
programação que quer assistir”, diz. 

CASA RENOVADA

Há 15 anos, o biomédico e fisioterapeuta Thiago 
Lima dedica-se a oferecer a seus clientes rejuve-
nescimento e harmonização corporal. “O mais 
importante é não seguir padrões. O tratamento 
tem que ser individualizado. Para isso, temos 
atendimento personalizado, para que os proce-
dimentos contribuam para melhorar a autoes-
tima das pessoas”, afirma. Agora, o profissional 
decidiu ampliar sua atuação e oferecer mais 
serviços em sua clínica, como jato de plasma e 
aplicação de enzimas. Assim, reinaugurou o es-
paço no Buritis. “Sempre trabalhei sozinho, mas 
chegou um ponto em que meus clientes passa-
ram a demandar novos tratamentos. Com isso, 
reuni cinco parceiros e ampliei a clínica. São 
profissionais que já conheço e que são extrema-
mente competentes”, ressalta.
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C H E G O U !
CONTAGEM É O NOVO

ENDEREÇO DO SEU VEÍCULO!

SEJA PARA ALUGAR OU COMPRAR, AGORA O SEU VEÍCULO ESTÁ EM CONTAGEM. INAUGURAMOS UMA 
NOVA E AMPLA LOJA DE ALUGUEL E VENDAS DE VEÍCULOS EM UM PONTO NOBRE DA CIDADE.

VENHA NOS FAZER UMA VISITA PARA CONHECER E GARANTIR A MELHOR OFERTA DO MERCADO! 

AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 1046 - ELDORADO (A 200M DO BIG SHOPPING)

lokamig.com.br  •  3356.3474    /    seminovoslokamig.com.br  •  3356.5136

Pos_ Inauguracao_Contagem_Lokamig_Revista Viver.indd   1 09/07/19   16:27



9 2

E V E N T O S

Edson Bacci, Denise Magalhães, Josiane Palma, 
Pedro Narciso, Maria Inez Narciso e PCO

Ivan Simões, 
GCO e Kazue Higashi

Alexandre Davis, Rogério Marinho, 
PCO e Roberto Brant

GCO, Bráulio Braz e 
Eric Braz Tambasco

Mário Campos, PCO e 
Rogério Marinho

Nestor Oliveira, 
Silésia Vilarino e Túlio Ferreira

Ivan Simões, Joel Ayres da Motta, 
Guilherme Barbosa e Wilson Brumer

Luiz Tito, Lígia Dutra, Joel Ayres da Motta e 
Rodrigo Borella

Denise Magalhães, 
Edson Bacci e Rogério Marinho

PCO, Rogério Marinho
e GCO

Guilherme Barbosa, 
Dulce Campolina e Berilo Torres

CONEXÃO 
EMPRESARIAL

F O T O S :  T I Ã O M O U R Ã O

ESPAÇO CONEXÃO

O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, foi 
o convidado do jantar-palestra do Conexão Empresarial, evento promovido pela VB 
Comunicação. Ele falou para empresários, políticos e autoridades sobre a reforma 
da Previdência e sobre os impactos que ela trará com sua implantação. Segundo 
o economista,  a reforma da Previdência é extremamente relevante para recuperar 
a confiança na economia e promover a retomada do crescimento do país. 
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Dante de Matos e 
Geraldo Moura Tavares

Nestor Oliveira, 
Flávia Renault e Roberto Brant

Tadeu Moura e 
Marcelo Freitas

Bráulio Braz, Eric Braz Tambasco e 
Antônio João Teixeira

Eliane Ramos e 
Luciana Magalhães

Marcelo FreItas e 
Ana Valentino

Lígia Dutra, Bruno Lage Paulino e 
Rita Rabelo Horta

Otto Levy, Olavo Machado 
e Wilson Brumer

Sueli Cotta e
Flávio Pena

Ana Valentino, Pedro Narciso, Josiane 
Palma, Maria Inez Narciso e PCO

Olavo Machado, Wilson Brumer, 
Rogério Marinho e Marcelo Freitas

Túlio Ferreira, Luiz Antônio Athayde 
Vasconcelos e Joel Ayres da Motta

Euler Nejm, Bráulio Braz e 
Eric Braz Tambasco

Edson Bacci, Denise Magalhães, 
Rita Rabelo Horta

Andréa Aparecida, Filipe 
Martins, Luciana Magalhães e 
Maria Raquel Caetano

Adolpho Rezende e 
Helvécio Flores

Túlio Ferreira, Silésia Vilarino e 
Josemar Moura

E D I Ç Ã O  2 2 5  |  S E T E M B R O  2 0 1 9
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E V E N T O S

Damião Paes, Tereza Guimarães Paes, 
Virgínia Bartolomeu, Carlos 
Magalhães e Danielle Ferreira

Fernando Mourão, 
Eduarda Mourão, 
Cristina Misk e Nelo Alegro

Rubens Lessa de Carvalho e 
Maria do Carmo Prates

Euler Nejm e 
Ana Paula Diamante

Diego Tadeu, Isabel Pinheiro, 
Nádia Pinheiro, Toninho Pinheiro, 
Natália Pinheiro e Felipe Queiroz

Domingos Sávio e 
Antonio Anastasia

Mariana e 
Bruno Bianchini

Cristiana Renault, Mateus Simões 
e Tereza Guimarães Paes

Maria Guimarães, Regina Rique, 
Manoel Guimarães, Tereza Guimarães 
Paes e Ana Paula Guimarães

Wilson Couto e 
Weida Couto

Lucas Della-Sávia e 
Sarah Lessa de Carvalho

Mário Henrique Caixa 
e Laura Álvares

Personalidades dos meios empresarial e cultural, representantes da sociedade 
civil e do poder público marcaram presença no tradicional 18o Jantar dos Amigos 
do Baleia. Neste ano, o jantar comemorou os 75 anos do Hospital da Baleia, 
que é referência em filantropia. Toda a verba arrecadada com o evento foi 
revertida para os pacientes do hospital. A banda mineira Jota Quest animou 
a noite que teve produção da Oba!Eventos e bufê de Cristina Misk.

AMIGOS 
DO BALEIA

F O T O S :  T I Ã O M O U R Ã O

MIX GARDEN
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E V E N T O S

Eduardo Mineiro, Maurício Lara,  
Hélio Faria, Aguinaldo Diniz e Marcos Brafman

José Osvaldo Lasmar, 
Celso Pantuza e Danilo Andrade

André Lacerda, Roberto Bastianetto, 
Marcelo Ligere e João Carlos Amaral

Sérgio Botelho e 
Eujácio Silva

Amanda Luiza Amaral e 
Teresa Vergueiro

Márcio Fagundes e 
Adriana Machado

José Osvaldo Lasmar, 
Adriana Machado e Yvam Muls

Hélio Faria, Aguinaldo Diniz, Roberto Bastianetto, 
Marcos Brafman e André Lacerda

José Luiz Silva, Heron Guimarães 
e Roberto Bastianetto

Com a palestra de André Lacerda sobre o tema A importância da propaganda na 
economia, do Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG), 
foram reabertos os trabalhos do Conselho de Comunicação da ACMinas, presidido 
por Hélio Faria. Na palestra para autoridades,empresários e conselheiros da entidade, 
Lacerda ressaltou que, no Brasil, “cada real gera, em média, R$ 10 para o conjunto 
da economia”.  E concluiu: “somos a indústria que move outras indústrias”.

PALESTRA

F O T O S :  T I Ã O M O U R Ã O

ACMINAS





A R T I C U L I S TA
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O ANIVERSÁRIO

propriamente dita, em que a música deve ser de-
finida também com antecedência e, sobretudo, 
se será mecânica ou ao vivo. 

Pronta a lista, há que se definir o modelo do 
convite, o tipo de papel, o padrão da letra, se nor-
mal ou em relevo. Vamos ao endereçamento, que 
também costuma ficar ao encargo de um profis-
sional. Finalmente, à remessa. Pelo correio ou 
por empresa especializada?

Expedidos os convites, toda dedicação se 
volta, finalmente, para a festa em si. As bebi-
das devem ser variadas e estar devidamente 
geladas. As flores são um item que não deve ser 
esquecido pois a casa ou o salão de festas deve 
estar devidamente enfeitado para o evento. Os 
garçons, é bom lembrar, devem também estar 
vestidos de acordo. E por aí vai.

Reconheço que o saudosismo pode afetar 
meu julgamento, mas me parece que, em meio 
a tantos e complexos preparativos, vai se per-
dendo um pouco do principal motivo de toda e 
qualquer festa de aniversário: aproveitar o en-
contro com aqueles cuja companhia apreciamos 
e com eles comemorar a alegria e a felicidade 
de estarmos juntos, na presença de amizades 
genuínas e, principalmente, festejar a data do 
aniversariante. vb

Quando criança, me lembro bem, as festas que 
marcavam nossas datas de aniversário eram 
bastante simples. Um bolo, meia dúzia de doci-
nhos e salgados, uma dúzia de amigos e os tios e 
primos mais próximos. Começava cedo porque 
tinha que se acabar cedo também. Vendo hoje 
as providências que devem ser tomadas para 
semelhantes comemorações parece difícil ima-
ginar o que elas já foram um dia. 

Em primeiro lugar a antecipação não é mais 
de alguns dias, mas de várias semanas, às vezes, 
de meses. O movimento em torno do aconte-
cimento reúne várias pessoas e, por vezes, até 
mesmo empresas. O bolo é uma encomenda 
especial. Doces e salgados, igualmente. E vai-
-se então para um dos itens mais complexos da 
festa: a lista de convidados. Trata-se de um ver-
dadeiro quebra-cabeças. Põe nome, tira nome, 
troca endereço, decide-se quem é da família, 
quem já foi, quem virá a ser e assim por diante. 
Concluídos estes preparativos, vamos à festa 

O MOTIVO DE TODA 
FESTA: APROVEITAR
OS ENCONTROS

HERMÓGENES LADEIRA
Empresário
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PARA CADA DESAFIO, 
UMA NOVA SOLUÇÃO 
USIMINAS.

A Usiminas tem uma alta capacidade de criar 
soluções para os principais desafios industriais do 
país. Para isso, investe na criação de novos produtos 
e aplicações, como as opções para o mercado de 
energia limpa: o USI SAC SOLAR POWER, único aço 
do mercado exclusivo para o segmento de energia 
fotovoltaica; e o SINCRON, mais leve e resistente, 
voltado para a energia eólica. Afinal, a capacidade 
de superar desafios trouxe a Usiminas até aqui. 
E é o que vai nos levar cada vez mais adiante.


