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Assembleia Legislativa inicia comemorações
dos 300 anos da Capitania das Minas do Ouro

A programação especial 
que marca as comemora-
ções pelos 300 anos de Mi-
nas foi lançada oficialmen-
te. A solenidade ocorreu 
na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), 
em Belo Horizonte. A pro-
moção do resgate históri-
co, a defesa do interesse 
público, a avaliação do 
cenário atual e o estímulo 
a transformações são pre-
missas que vão nortear 
as celebrações do tricen-
tenário do Estado, com a 
realização de eventos e 
ações promovidas por ins-
tituições públicas ao longo 
do ano.

O presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus 
(PV), destacou o papel de 
Minas na consolidação da 
democracia brasileira. Na 
cerimônia, ele falou sobre 
a “vocação para a liberda-
de”, que sempre marcou 
a história de Minas Gerais. 
Agostinho Patrus fez men-
ção às riquezas econômi-
cas que, ao longo dos anos, 
não se reverteram em be-
nefícios ao próprio Estado 
e reiterou as críticas à falta 
de compensação das per-
das com impostos decor-
rentes da Lei Kandir. 

“Minas foi fundamental 
para a independência do 
Brasil, mas não conseguiu 
sua independência financei-
ra”, avaliou. “É preciso pôr 
fim à famigerada Lei Kandir 
e defender esta luta, assim 
como fizeram os inconfi-
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dentes, pela nossa liberda-
de financeira”, afirmou, ao 
lembrar que a Inconfidência 
Mineira foi a gênese da In-
dependência do Brasil.

Para o presidente, o tem-
po é de “transformar de-
safios em oportunidades”, 
com vistas à diversificação 
da matriz econômica de 
Minas e à redução das de-
sigualdades sociais. “A so-
ciedade mineira reclama, 
cada vez mais, sua legíti-
ma cota de cidadania, em 
busca de uma vida mais 
digna. Devemos lutar pe-
los nossos direitos e não 
tentar caber em migalhas. 
Queremos, e temos direi-
to, a mais educação para 
crianças, mais saúde para 
idosos, mais emprego para 

os jovens”, concluiu.

Agostinho Patrus desta-
cou a importância do tra-
balho conjunto com o Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), o Ministério 
Público Estadual (MPMG), 
a Defensoria Pública do 
Estado, o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) e a 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), que 
é responsável pela curado-
ria das atividades. A cria-
ção da Capitania de Minas 
ocorreu em 2 de dezem-
bro de 1720, quando a Co-
roa Portuguesa concedeu 
autonomia administrativa 
ao novo território. 

Durante a solenidade fo-
ram lançados o selo postal, 
o carimbo comemorativo 

Reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida; procurador-geral de Justiça do MPMG, Antônio Sérgio Tonet; presidente da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus; presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias; defensor público-geral da DPMG, Gério Patrocínio Soares; presi-
dente do TCE-MG, conselheiro Mauri Torres;  superintendente de operações dos Correios em Minas Gerais, Luiz Enéas da Silva

Veja nesta Edição

e a identidade visual dos 300 anos de Minas. Também 
participaram do evento o presidente do TJMG, desem-
bargador Nelson Missias, o presidente TCE, Mauri Tor-
res, o defensor público-geral, Gério Patrocínio, o procu-
rador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet e a reitora 
da UFMG, Sandra Goulart Almeida, além de dirigentes 
de entidades parceiras, deputados e outras lideranças. 

Sobre o coronavírus, artigo de Ômar Souki,  pro-
vidências da AMM para enfrentar a crise e fra-
ses de Domenico De Masi,  famoso sociólogo 
italiano

(Páginas 9,10 e 13) 

Queijo d’Alagoa (MG) tem reconhecimento inter-
nacional

(página 15)

Conheça a gastronomia mineira ao longo dos 
300 anos da Capitania das Minas do Ouro

(página 16)



Na bagagem do Nordeste
Rogério Almeida

De João Pessoa | PB • rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Fundador da ABRAJET-PB, Doutor na Espanha em Ciência da Comu-
nicação, Professor Titular da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
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Raízes do Brejo

A prefeita Joyce Rennally, de Duas Estradas (PB), a 
133 km de João Pessoa, reuniu os prefeitos e prefei-
tas do Brejo Paraibano para o lançamento da Rota 
Cultural Raízes do Brejo, que se inicia dia 3 de abril e 
termina em 7 de junho envolvendo nove municípios. 

Prefeita Joyce Rennaly

ROGÉRIO ALMEIDA

ROGÉRIO ALMEIDA

Sudene

Evaldo Cavalcanti da Cruz

DIVULGAÇÃO

Casserole D´Or
O Club do Gour-

met da PB, sob a 
coordenação do 
Maître Heleno 
Araújo, fez a en-
trega da Cassero-
le D’Or, um pin de 
ouro e diploma da 
confraria ao casal 
Amaury Dantas, 
ele bacharel em 
Ciências Gastro-
nômicas e Aurea 
Dantas. O jantar 
homenageando 
a cidade de Nova 
York, foi realizado 

O advoga-
do paraibano 
Evaldo Caval-
canti da Cruz, 
neto, é o novo 
Superintenden-
te da SUDENE. 
Genro do ex-
-senador Cás-
sio Cunha Lima, 
Evaldo substitui 
o empresário 
Douglas Cintra 
que era indica-
ção foi do atual 
líder do gover-
no no Senado, 

Fernando Bezerra Coelho. Evaldo 
é neto do ex-prefeito de Campina 
Grande, Evaldo Cruz.

no Restaurante Palace Grill, 
em João Pessoa.

Casal Amaury-Áurea Dantas

O deputado Antonio Carlos Arantes par-
ticipou em Brasília, da audiência pública 
da Comissão de Infraestrutura do Senado 
Federal para debater o uso econômico e 
social do Lago de Furnas e Mascarenhas 
de Morais (Peixoto).

A reunião presidida pelo senador Rodri-
go Pacheco contou com a presença dos 
senadores Antonio Anastasia e Carlos 
Viana, além de deputados federais e es-
taduais; prefeitos e vereadores, e lideran-
ças das cidades banhadas pelas águas. 
Foram convidados a prestar esclareci-
mentos o diretor-presidente de Furnas 
Centrais Elétricas S/A, Luiz Carlos Ciocchi, 
e o diretor-geral do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo 
Barata Ferreira.

O deputado Arantes fez uso da palavra 
e parabenizou o senador Rodrigo Pacheco 
por organizar a reunião e pediu respeito 
à população que depende das águas de 
Furnas e de Peixoto: “Precisamos do re-
servatório cheio, incrementando o turismo 
e o agronegócio e não com as comportas 
abertas, levando as águas e a economia 
das cidades às suas margens”, afirmou.

 Arantes chamou a atenção para a ne-
cessidade do país investir em fontes de 
energia alternativas: “Se abrem as com-
portas porque falta água, então sobra sol 
e, nesse caso, temos que trabalhar esta 
opção de energia alternativa. Não só de 
sol, mas também eólica. O problema é 

que quando empresas tentam explorar 
a energia solar não conseguem porque a 
burocracia impede qualquer avanço. Em 
Jacuí, temos um empresário que investiu 
R$ 5 milhões numa pequena usina solar 
e, depois de tudo pronto, não consegue 
gerar energia. Falta uma ação de peso de 
quem decide”, explicou.

À tarde, o deputado Antonio Carlos 
Arantes participou de outra reunião com 
a diretoria do Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) para debater a cota 
de nível 762 para o reservatório. Ao final, 
Arantes considerou positivo o resultado 
do encontro: “Tivemos um grande avanço 
aqui porque ficou acertada a criação de 
um grupo de discussão permanentemen-
te sobre ações que possam melhorar a 
situação do reservatório. Ficou acertado 
também que a ONS vai caminhar paula-
tinamente para fixar a cota de nível 762 
para o lago, o que é uma grande notícia. 
Não é a desejável, mas é a que foi aceita, 
inclusive pelo ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque”, explicou.

Antonio Carlos Arantes ressaltou ain-
da que o governo entendeu a força das 
reivindicações: “Agora todos sabem que 
existe um movimento organizado e unido 
em defesa da cota 762 e não é apenas 
formado por políticos. Dele fazem parte 
representantes de diversos segmentos 
da sociedade civil. E é um movimento for-
te”, concluiu.

Deputado Antônio Carlos Arantes
defende Minas no Senado Federal

FOTOS JUVENAL CRUZ JUNOT /ALEMG

Vereador João Paulo de Castro (PDT), de Carmo do Rio Claro (MG), deputado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB-MG), senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e vereador Priminho (PSC), de Cássia (MG)

Um dos mais brilhantes e destacados deputados, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais, Antônio Carlos Arantes (PSDB-MG), já cotado para disputar a Câmara Federal em 2022

L A G O  D E  F U R N A S
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CÉU DE BRIGADEIRO

Jornalista Profissional Diplomado pela UFMG (MT 2142), Mestre em Administração, MBA em Gestão Empresarial
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Mais de 4 milhões*

de consultas.

Mais de 103 mil*

partos norMais.
Mais de 70 mil*

cirurgias de catarata.

Mais de 5 milhões*

de raios-X da coluna.

A AssembleiA de minAs economizou e devolveu pArA o 
estAdo 46 milhões de reAis. 
um dinheiro que pode ser usAdo pArA fAzer umA grAnde 
diferençA nA vidA dAs pessoAs.

É A AssembleiA legislAtivA fAzendo suA pArte 
pArA enfrentAr A crise. *Fonte: Tabela unificada do SUS. Fonte: Datasus

Força Feminina no “Le Canton” AMM e Bastianetto
A mulher há muito tem-

po vem conquistando 
posições de destaque no 
mercado hoteleiro no Bra-
sil e no mundo. Se antes 
ficavam limitadas aos pos-
tos de arrumação e cozi-
nha, hoje formam a maio-
ria de um corpo gerencial 
de grandes hotéis.

No Le Canton, por exem-
plo, sob a gestão da dire-
tora geral Mônica Paixão 
(foto), que em mais de 
três décadas de hotelaria, 
já esteve à frente de ou-
tros hotéis de destaque na 
capital carioca, como o Le 
Méridien, o Ipanema Plaza 
Hotel e o Hotel Santa Te-
resa, um luxuoso Relais & 
Châteaux do Grupo Accor. 
A executiva buscou se cer-
car de outras mulheres tão 
competentes quanto ela, 
para gerir o mais incrível 
resort da região serrana 
do Rio de Janeiro.

Atualmente são oito ge-

rentes, com a responsabilidade de cuidar 
diariamente de áreas diversas dentro do 
resort, como a área de grupos e eventos, 
spa, governança, recepção e Recursos Hu-
manos. Dentro de outras equipes, como 
marketing e vendas, são várias profissionais 
oferecendo as melhores opções para as fé-
rias e finais de semana de seus clientes.

Em visita ao Palácio Tiradentes (Cidade Administrativa),  jornalista Lu Pereira,  
eficiente assessor do presidente da AMM, Julvan Lacerda, com Adriana Goulart 
(superintendente ) e o secretário da SECOM, o talentoso e dedicado Roberto Bas-
tianetto

AMM/DIVULGAÇÃOARQUIVO PESSOAL



Notícias da Amazônia
Nilton Guedes

De Belém | PA • agencianoticiasgerais@gmail.com

Vice-Presidente da Abrajet Nacional, editor geral do Grupo Estado 
de Comunicação Digital,Diretor geral da Agência de Notícias Gerais
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“Como podemos dar as costas para 
alguém que está sofrendo?”

Fundador da Sociedade São Miguel Arcanjo 
falou sobre responsabilidade social e caridade em evento da ADCE-MG

O tradicional almoço-palestra 
da Associação de Dirigentes Cris-
tãos de Empresa de Minas Gerais 
(ADCE-MG) teve como convidado 
o italiano e fundador da Socieda-
de São Miguel Arcanjo, Marco Ro-
berto Bertoli. Realizado no dia 6 
de março, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), o encontro reuniu 
empresários e autoridades. Essa 
foi a primeira edição do evento 
em 2020 e também a primeira 
tendo Maria Flávia Máximo como 
presidente da entidade.

Com o tema, “O olhar da respon-
sabilidade social empresarial para 
além da empresa”, Bertoli contou 
as recompensas e desafios de 
manter uma obra social há mais 
de 20 anos. Fundada em 1998, 
a Sociedade São Miguel Arcanjo 
acolhe cerca de 430 crianças e 
adolescentes, dos 3 aos 18 anos 
de idade, oriundos de Barbace-
na (MG) e região. A instituição é 
sustentada, principalmente, pela 
família de Bertoli e por mais de 
mil italianos que enviam doações 
para o Brasil.  

A história do menino que ar-
rancou fora a polpa de mamão e 
comeu apenas a casca da fruta, 
porque era aquilo que ele enten-
dia por comida; e o relato sobre a 
garota que tocava violino de for-
ma sublime para não sentir a dor 
da perda da mãe que se matou, 
foram alguns dos relatos que co-
moveram o público presente. 

“Eu imagino que obras sociais 
sempre funcionam ao contrário 
das empresas: no empreendi-
mento, primeiro você tem um ca-
pital e depois administra esse ca-
pital. Obra social é diferente. Você 
tem um sofrimento, que se acolhe 
primeiro, depois você pensa em 
como arcar com as despesas. Se 
fosse o contrário, esperaria ter 
dinheiro em caixa para cuidar do 
povo. Acredito que não daríamos 
um passo na vida”, destacou.

 Durante a palestra, Bertoli cha-
mou atenção para o fato de as 
pessoas terceirizarem a carida-
de. Elas, segundo disse, culpam o 
estado e o município por serem 
omissos, mas também são omis-
sas ao não fazerem nada para 
ajudar os mais necessitados e ca-
rentes. “Acredito que cuidar dos 
pobres, buscar aliviar o sofrimen-
to deles, não seja um ato de bon-
dade. Entendo que, em primeiro 
lugar, a caridade é uma oportuni-
dade para nos tornarmos melho-
res do que somos. Basicamente, é 
uma obrigação como seres huma-
nos”, observou.

Paulo Lamac, Maria Flávia Máximo e Sérgio Frade

Italiano Marco Roberto Bertoli, exemplo de altruísmo

Forte empresário da construção civil (Construtora Ápia) e 
o jornalista  Antônio Claret Guerra, seu amigo, desde que-
Claret foi assessor de imprensa da ADCE, em 1985

FOTOS WAGNER COSTA

Congresso da Abrajet

As consequências da pandemia do novo “corona 
vírus” se alastram por todo o país, provocando mu-
danças radicais no cotidiano brasileiro. Na Amazônia, 
a exemplo de outras regiões, adiamentos e cancela-
mentos de programações e eventos sofreram o cha-
mado “efeito dominó”, causando prejuízos de grande 
monta. Um destes fatos inquietantes foi a transferên-
cia do XXXVII Congresso Nacional da Abrajet, previsto 
para o período de 21 a 29 de junho vindouro, em Al-
ter do Chão (Santarém). O trabalho desenvolvido por 
membros da seccional abrajeteana paraense, que tem 
a frente à jornalista Christina Hayne, redundou em ex-
pressivo apoio do trade turístico estadual, assim como 
de representantes dos poderes legislativo e executivo, 
com destaque para a prefeitura santarena.

A compreensão e o apoio demonstrados por abra-
jeteanos de todo o Brasil respaldaram a decisão con-
junta das presidências nacional e estadual da entida-
de em adiar o mega evento para o segundo semestre 
deste ano. Os encantos da paradisíaca praia de Al-
ter do Chão, reconhecida internacionalmente e que 
atrai, durante o ano, expressivo número de turistas, 
após o restabelecimento da normalidade serão, sem 
dúvida alguma, um dos pontos altos da programação 
do congresso elaborada para “encantar” os jornalis-
tas e seus acompanhantes. 

Atração natural
A “Amazônia Legal”, também chamada de “Amazô-

nia Brasileira”, instituída pela lei nº 1.806/1953, du-
rante o Governo Vargas, congrega também, além do 
Pará, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá os 
Estados do Mato Grosso, Tocantins (antes denomi-
nado de Goiás) e metade do Maranhão (até o meri-
diano de 44º), incorporados à região com o objetivo 
do governo em levar desenvolvimento ao exótico e 
magnífico ecossistema. 

Em nível geopolítico mais amplo, a Região Norte 
(também denominada Amazônia Internacional), en-
globa nove países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Co-
lômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suri-
name. Isso equivale a sete milhões de quilômetros 
quadrados da América do Sul. Mais de 60% dessa área 
está no Brasil. Em termos de biogeografia, a Amazô-
nia possui cerrados, campos, terra firme, alagados, 
cidades, metrópoles, vilas, pequenas comunidades e 
nela são falados nove idiomas. Enfim, um destino dos 
mais convidativos e excitantes para quem vier partici-
par do evento da Abrajet nacional.

Pérola do Tapajos Alter do Chão

CRISTIANO MARTINS /AGÊNCIA PARÁ 



VOO PANORÂMICO
SUELY CALAIS  | De Belo Horizonte | MG • suely.mgturismo@uol.com.br

Jornalista Profissional (MT 8713), Diretora de Expansão do JORNAL MG TURISMO, sócia-cotista da Tour Press
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Antônio Afonso da Silva, empresário do ramo de trans-
porte terrestre, comemora a aquisição de novo aparta-
mento de alto luxo no bairro Belvedere.

Antônio Afonso da Silva, Ana Paula Fonseca (sentada) e Wanilce 
Viana de Souza Lima

Marcelo de Souza e Silva (CDL) assume
presidência do Conselho Curador

O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), 
Marcelo de Souza e Silva 
(foto), será apresentado 
como o novo presidente 
do Conselho Curador do 
Belo Horizonte Conven-
tion & Visitors Bureau (BH 
C&VB), Gestão 2020/2021.

O evento de posse dos 
demais membros do Con-
selho Curador, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, 
aconteceu no Auditório do 
Centro Cultural do Banco 
do Brasil, na Praça da Li-
berdade.

Os novos membros assu-
mem com o desafio de for-
talecer a cadeia produtiva 
do turismo, captando mais 
eventos para a cidade.

O presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, 
afirma que a sua gestão 
frente à presidência do BH 
C&VB é uma oportunidade 
para fortalecer ainda mais 
o ambiente de turismo em 
Belo Horizonte para que 
os setores de comércio e 
serviços possam crescer 

juntos, impulsionando a econo-
mia com a geração de emprego e 
renda para a população de Belo 
Horizonte.

Sobre o BH C&VB
É uma Instituição não governa-

mental sem fins lucrativos e refe-
rência mundial no turismo que visa 
promover e valorizar a imagem de 
Belo Horizonte como importante 
destino de turismo de negócios e 
lazer. Além disso, a instituição bus-
ca aumentar o fluxo de visitantes 
e seu tempo de estadia em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana, 
por meio da captação, geração e 
incremento de eventos. 

No Belvedere, Condomínio Prime House

B H  C O N V E N T I O N  &  V I S I T O R S  B U R E A U

Vista externa do Prédio Interior do apartamento

Antônio Afonso da Silva é um dos mais destacados empresários mineiros, do setor de transporte de 
passageiros

FOTOS ANNA CASTELO BRANCO

DIVULGAÇÃO/CDL



Direto de BH
Rafael Lobato

De Belo Horizonte | MG • rafaellobato@mgturismo.com.br

Gerente-Geral do JORNAL MG TURISMO, Administrador de Empre-
sas formado pela UNA, empresário do ramo de vendas
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Jair Aguiar reempossado para
novo mandato na presidência

O Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau realizou evento de posse de sua di-
retoria para a gestão 2020/202. Jair de Aguiar Neto foi reeleito e vai continuar a frente 
da gestão da entidade. A solenidade dará posse ainda para os membros do Conselho 
Curador, da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. A composição ficará assim a partir 
desta data:

Mandato da Presidência do Conselho Curador – 2020/2023

Presidente: Marcelo de Souza e Silva, representante da CDL-BH

Primeiro vice-presidente: Flávia Araújo Badaró, representante da ABIH-MG

Segundo vice-presidente: Octávio Elísio Alves Brito, representante da ACMinas

 

Mandato da Diretoria Executiva – 2020/2021
. Diretor Presidente: Jair de Aguiar Neto, representante do Actuall Hotel e Eventos

. Diretora vice-presidente: Flávia Botelho de Carvalho, representante da Espa-
ço Ampliar Assessoria, Projeto e Eventos

. Diretor vice-presidente de Assuntos Institucionais: Alisson Teixeira Martins, 
representante do Ouro Minas Palace Hotel

. Diretor vice-presidente Administrativo Financeiro: Anderson Vieira Bastos, 
representante do Caesar Business Hotel

. Diretor vice-presidente de Eventos: Uriel da Silva Pinheiro, representante da 
MG Marketing de Negócios

. Diretor vice-presidente de Comunicação e Marketing: Gustavo Henrique 
Alves, representante da Abrasel-MG

. Diretor vice-presidente de Novos Negócios: Ricardo de Arruda Penteado, 
representante do  BH Airport – concessionária do Aeroporto Internacional de 
Confins S/A

 

Conselho Fiscal – 2020/2021
Membros efetivos:

Carlos Rogério Zech Coelho, representante da Panda Promoções e Eventos

Diogo Alves da Paixão, representante do BHB Hotel

Marcelo Batista Serra, representante da Serra

 

Membros suplentes:

Geraldo Afonso Porto Pedrosa, representante do Minas Tênis Clube

Jaqueline Alves Salles, representante do Holiday Inn

Patrícia Sant’Anna Pereira, representante da AMIS

Jair de Aguiar Neto
Formado em Gestão Empresarial e pós-gradua-

do em Turismo, Hotelaria, Eventos e Entreteni-
mento, com extensão em Liderança Corporativa, 
pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua traje-
tória na Hotelaria, em 2005, à frente do Actuall 
Convention Hotel, em Contagem, exercendo por 
12 anos a função de Diretor Operacional.

Em 2014 assumiu a Diretoria Comercial do Ho-
tel e do amplo e moderno Centro de Convenções 
ACTUALL.

Além de presidente do Belo Horizonte Conven-
tion & Visitors Bureau, também é o vice-presiden-
te da ABIH MG (Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis, em Minas Gerais) e vice-presidente do 
Conselho Estadual de Turismo.

SPA em Fraiburgo (SC)

B H  C O N V E N T I O N  &  V I S I T O R S  B U R E A U  ( I I )

Por indicação do JORNAL MG TURISMO, quem adorou (e reco-
menda) a Clínica Vitallis é a professora Conceicão Vargas, resi-
dente em Varre-Sai (RJ), amiga de Suely Calais Guerra desde os 
tempos do internato do Colégio Santa Marcelina (Muriaé-MG). 
Na foto, ela está com a diretora do SPA, a simpática Dra. Ce-
cília C.Brant

CLÍNICA VITALIS/DIVULGAÇÃO

Encontro com autoridades

Jornalista Antônio Claret Guerra lembra ao governador de 
São Paulo, João Dória Júnior, que o conhece desde da sua 
presidência na Paulistur, quando ele tinha 20 anos de idade

O diretor-geral do JORNAL MG TURISMO - ao centro, com 
Gustavo César de Oliveira, com o deputado federal Paulo Abi 
Ackel, a quem Claret entregará o livro post-mortem do sau-
doso professor Jacinto Guerra

Durante prestigiado almoco, deputado federal Fabinho Lide-
rança (MDB-MG), Antônio Claret Guerra, ex-deputado José 
Ulisses (MDB), jornalistas Marden Couto e Luana Bastos

FOTOS JOÃO CARLOS AMARAL
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DIVERSÃO PARA A FAMÍLIA INTEIRA
NA REDE WINDSOR HOTEIS!

As melhores localizações com descontos especiais.

RIO DE JANEIRO • BRASÍLIA

FAÇA JÁ SUA RESERVA: (21) 2195-7800
centraldereservas@windsorhoteis.com.br  |  windsorhoteis.com

DEFÉRIAS
JULHO!JULHO!

Alessandra Valente, Camila 
Mattar

Lilian Mesquita, Andréa Lopes
Luciana Mussi, Karina Vianello

Luciana Ribeiro, Tatiane CastelliMariana Furbino
Amanda Araújo, Flávia Khouri 

Alexia Brant 

Flávia Pieri, Luciana Poni

Patrícia Teixeira, Caroline Costa

Isabella Cristina, Bianca Castro

Fabiana Nardi Luiza Ferreira



Marca Registrada no I.N.P.I. sob o 
n° 816392529 de 25/05/93 

FILIADO A 

*O jornal não se responsabiliza pelos conceitos emitidos pelos artigos e assinados, que são da responsabilidade de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

CNPJ 21.612.775.0001-98
Insc. Estadual 062.131218.00-55 
Insc. Municipal 339813/001-3

BRASÍLIA
Bridge & Insight Comunicação e 
Propaganda

Fernando Braga (61) 98112 2227
fernando@bridgepropaganda.com.br

Késia Ferreira (61) 3321 4304
comercial@bridgepropaganda.com.br

SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, PORTO ALE-
GRE, SALVADOR,  RECIFE E FORTALEZA
Hub Comunicação (11) 4552 1062
hubcomunica@gmail.com

Antônio Motta (11) 4195.0604 | (11) 4195.9690 | 
(11) 93011.0543
motta@hubcom.vc 

Andressa Abranches (11) 98747 2685
andressa@hubcom.vc  

ESCRITÓRIOS COMERCIAIS

TOUR PRESS JORNALISMO LTDA
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ANTONIO ANASTASIA

MAURO WERKEMA

Jornalista, membro do Conselho de Turismo da AC Minas, ex-presidente da Belotur

Senador da República, ex-governador de Minas Gerais

Para sair do lugar

Cultura e civilização
Miguel de Unamuno, filósofo espanhol,  cita três 

requisitos para  caracterizar como civilizados uma 
cidade ou Estado: uma universidade, uma orques-
tra sinfônica e um jornal independente, condições 
que definem bem o papel da cultura na evolução 
das sociedades. Celso Furtado, que unia cultura e  
desenvolvimento, diz que “cultura é tudo que eleva 
e liberta  o espírito humano”. Paulo Freire, peda-
gogo e educador, professa que a  educação só se 
completa quando integrada aos  contextos cultu-
rais. No mundo tecnológico de hoje, a cultura é que 
estimula a inovação, a evolução, o conhecimento, a 
reformulação de modos de vida, a própria ciência, 
a interpretação  do passado e a previsão do futu-
ro, saberes e fazeres, o processo humanizatório. 
Os gregos, sábios pensadores, reconheciam que 
“a cultura é um fato social, que dá consistência à 
sociedade em virtude de uma substância espiritual 
comum” (Ernest Barker, Teoria Política Grega). 

Em 1983, Tancredo Neves, eleito governador de 

Minas,  cria com José Aparecido de  Oliveira a Se-
cretaria de Estado da Cultura. Sinal e conquista, em 
Minas, de um espaço de democracia e liberdade 
cultural.  Na conspiração pela superação da ditatu-
ra, na luta pelas “Diretas Já”, em 1983/84,  já trazia o 
compromisso de  criação do Ministério da Cultura, 
conquista básica do  movimento liberalizante após  
25 anos de ditadura. A cultura é expressão e sím-
bolo da liberdade e dela  depende o pensamento e 
a elevação do espírito. Abriram-se  espaços para  a 
representação oficial de mulheres, negros, indíge-
nas e multigêneros junto às expressões da cultura 
popular e a erudita. Criou-se a Lei Sarney, de incen-
tivo à cultura, extinta por Collor e recriada pela Lei 
Rouanet, já por  Itamar Franco. Garantiu-se o incen-
tivo à cultura, com apoio da iniciativa privada. Am-
pliou a proteção ao patrimônio histórico e artístico, 
essencial à  identidade de um povo. Garantiu-se o 
apoio aos  instrumentos e linguagens da cultura, o 
audiovisual, o livro, a  música,  artes visuais e cêni-

cas, os meios de divulgação.

Nada caracteriza mais retrocessos civilizatórios 
do que restringir a  criação e o  fazer culturais. A 
cultura só se exerce com liberdade, com democra-
cia, com cidadania, com  prevalência da diversida-
de de sonhos e valores de um povo que faz seu 
destino. E que precisa de caminhos livres por onde 
transita o espírito humano. Daí o temor dos dita-
dores. Goebbels, ministro da propaganda de Hi-
tler, dizia que puxava sua arma quando se falava 
em cultura. A censura, restrições ao Ministério da 
Cultura, à Funarte, ao IPHAN, à Ancine, às leis de 
incentivo, às universidades, dificuldades à difusão 
cultural,  ameaças a artistas e pensadores, refletem 
obscurantismo de graves consequências. Sem dis-
cordância crítica vamos a um imobilismo histórico e 
anencéfalo, que nos incapacita como povo e nação 
com personalidade distinta. E nos isola deste novo 
mundo, único e interconectado. 

Há muito tempo os aeroportos regionais têm sido um grande desafio 
para o Brasil. Desde a década de 1990, com a criação do Programa 
Federal de Auxílio a Aeroportos, nosso País buscou instrumentos que 
garantissem a construção de aeroportos que atendessem às neces-
sidades de desenvolvimento econômico e regional. Se, ainda que a 
passos lentíssimos, avançou-se com algumas construções de pistas e 
terminais, o que percebemos, ainda hoje, é que a aviação regional, de 
fato, não decolou. Mas por que?

A criação do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), em 2012, cer-
tamente, foi importante. Garantiu recursos novos e ‘carimbados’ para 
a infraestrutura aeroportuária nacional. Equivocou-se, no entanto, 
ao permitir a aplicação do montante arrecadado apenas para inves-
timentos em infraestrutura aeroportuária. O que ocorre é que até 
temos pistas. Mas grande parte delas estão abandonadas ou subuti-
lizadas, gerando custos de manutenção para os municípios, os entes 
que, na Federação, mais demandas sociais acumulam e menos tem 
para gastar.

“É que não há demanda por esses aeroportos”, argumentam alguns. 
Percebamos, porém, que o desafio não é de demanda porque ela exis-
te e será ainda muito maior se os custos forem minorados e a grande 
questão – a de gestão – for solucionada.

Outros dirão: “são aeroportos deficitários”. Mas, parados e sem utili-
dade, eles só gerarão mais e mais prejuízos. A verdade é que a maioria 
dos aeroportos – inclusive os que hoje geram bilhões de receita – em 
algum momento já foram deficitários. E deixaram de ser quando, de 
maneira planejada e estratégica, em parceria com entes privados, au-
mentaram operações e começaram a colaborar para o desenvolvimen-
to do País.

Quando o Governo Federal constrói pistas e simplesmente às entre-
gam para administração municipal nós não estamos resolvendo um 
problema. Estamos criando outros. Porque sem um plano integrado 

e nacional, sem outras ações que fomentem a aviação regional, nós 
não avançaremos. E não dá para desperdiçar dinheiro público quando 
temos tantas necessidades e carências em áreas essenciais como sa-
neamento básico, infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

Porque, pasmem, os recursos sobram enquanto as teias de aranha 
aumentam. Atualmente, o Fundo Nacional de Aviação Civil conta, em 
caixa, com cerca de R$ 35 bilhões que só podem ser usados para de-
senvolvimento e fomento do setor (projetos) e para a infraestrutura 
aeroportuária. Significa que o dinheiro serve para construir, mas não 
serve para fazer funcionar. É um contrassenso.

Buscando colaborar para desamarrar esse verdadeiro nó górdio, 
apresentei recentemente projeto de Lei (PL 484/2020) para possibili-
tar a utilização desses recursos na manutenção e desenvolvimento dos 
próprios aeroportos. A ideia é oferecer opções para que o Governo 
Federal possa fomentar parcerias público-privadas, de forma a fazer 
com que esses aeroportos, de fato, funcionem. Eles podem colaborar 
muito, não apenas para ligar o País em uma rede positiva e virtuosa 
de logística e transporte, mas para aumentar voos comerciais, com o 
incremento do turismo e a geração de negócios, impulsionando a reto-
mada do desenvolvimento econômico do País.

Por outro lado, paralelamente, isso ajudará também os Estados e Mu-
nicípios. Porque em vez de despender os recursos escassos que detém 
com a manutenção de um aeroporto parado, esses entes também re-
ceberão os benefícios dessa nova parceria. O que precisamos – e por 
mais que pareça, isso não é tarefa simples como deveria ser – é desti-
nar os recursos federais, que já existem, para os locais e as destinações 
corretas. Sem isso, continuaremos sem sair do lugar nesse tema.

Em um País com as dimensões do Brasil, não podemos abrir mão de 
uma aviação regional pujante e eficaz, que ajude a diminuir distâncias e 
custos e que funcione como mola propulsora de negócios, progresso e 
desenvolvimento. Não percamos mais essa oportunidade. 
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www.topodomundo.com

Venha conhecer o novo Topo do Mundo!

MELOHUNTERDRONE

Onde comer bem em Belo Horizonte
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à sua porta!

Peça pelo

Informações: 3261-5930

Restaurante Dona Lucinha
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ÔMAR SOUKI

Omar Souki é escritor, professor emérito da UFMG e Colaborador do JORNAL MG TURISMO

Coronavírus, existe sentido na peste?

De repente, tudo mudou, o mundo foi infestado pelo corona, um ví-
rus que veio da China, se espalhou pela Europa e chegou às Américas. 
Enquanto não se descobre o remédio para combatê-lo, ficamos em 
casa. Nós que pensávamos já ter tantos desafios, agora aparece mais 
um. Recebemos a todo o momento notícias sobre o avanço da peste. 
Vemos também pedidos de que não devemos ter medo, pois—cultivar 
um forte medo por 5 minutos—debilita o nosso sistema imunológico 
por 6 horas. O que fazer, então? Podemos nos inspirar em pessoas que 
conseguiram enfrentar tragédias e sair vitoriosos. Alguns se acidentam, 
perdem parte de sua mobilidade, sofrem, mas não desistem. Pelo con-
trário, chegam a afirmar que, com o acidente no qual quase perderam 
a vida, aprenderam algo importante: como —a pesar de tudo—ser feliz!

Viktor Frankl, psicólogo e psiquiatra, nascido em Viena, Áustria, em 
1905, tinha um interesse incomum pelo sentido da vida. Mas, durante 
a II Guerra Mundial, os planos de publicar suas ideias foram brutalmen-
te interrompidos. Ele foi jogado em campos de concentração nazistas 
onde permaneceu por 3 anos. Conseguiu sair com vida. Mais, transfor-
mou aquela tragédia em um triunfo para a psicologia ao propor uma 
nova forma de pensar o viver. 

Para Frankl, o verdadeiro sentido da vida deve ser encontrado fora 
e não dentro da pessoa. A isso ele deu o nome de autotranscedência. 
Precisamos sair de nós e encontrar fora o “para que” de nossa exis-

tência:  “Não importa o que esperamos da vida, mas sim, o que a vida 
espera de nós. Portanto, o nosso viver é composto das respostas que 
damos às perguntas que a vida nos faz. A cada instante temos uma 
tarefa a realizar. Sendo assim, o sentido da vida muda de pessoa para 
pessoa, de momento a momento. A vida para cada um é algo concre-
to, único”. Uma vez escolhido o “para que”—ou “a pessoa para quem” 
iremos viver—conseguimos encarrar quase qualquer como. O caminho 
a percorrer para atingir o nosso propósito torna-se algo mais leve na 
proporção da clare za e fir meza que temos a respeito da meta a ser 
atingida.

Como humanidade nos encontramos diante de grandes tormentas, 
sendo o vírus apenas uma delas, dentre muitas: guerras, pobreza, po-
luição, doenças em geral (do corpo, da mente e da alma), etc. Cada um 
de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Cada um pode contar 
com seus próprios talentos e vontade de ajudar. Eu me pergunto o que 
posso fazer agora? Algo que sempre fiz: escrever e inspirar as pessoas a 
olhar as crises como oportunidades de crescimento. Qual é o dom que 
Deus lhe deu? Como poderá utilizá-lo para ajudar seus semelhantes?

O vírus vai passar, mas a sua contribuição vai permanecer! Não existe 
nada mais gratificante neste mundo do que poder ajudar a alguém. 
Nem que esse alguém seja você mesmo!



10 Belo Horizonte, MG - Brasil • 15 de março a 15 de abril de 2020

M I N A S  G E R A I S

Covid-19: AMM mobiliza bancada mineira 
para implementação das ações no Planalto

A Associação Mineira de Municípios (AMM) comunica aos afiliados, 
parceiros e amigos as medidas emergenciais para evitar a possível 
proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Pensando, sempre, na saúde e no bem-estar do povo mineiro, es-
tão suspensos, por tempo indeterminado, os eventos da AMM na 
sede da entidade e nos municípios do interior do Estado, como: cur-
sos de capacitação do CQGP; AMM nos Municípios, em parceria com 
o Sebrae; Antes do voto, em parceria com o TRE-MG; e o tradicio-
nal Congresso Mineiro de Municípios, da AMM. O objetivo é evitar a 
aglomeração de pessoas e a possibilidade da transmissão do vírus.

A recomendação da AMM é para que todos os municípios sigam as 
medidas de prevenção adotadas pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais com os decretos de emergência na área da Saúde (113/20) 
e de enfrentamento e contingenciamento nos demais setores públi-
cos (47.886/20), como a suspensão de atividades, reuniões, cursos e 
eventos com grande aglomeração de pessoas.

A AMM agradece pela compreensão dos participantes e reforça 
que as novas datas de todos os eventos serão divulgadas nos canais 
de comunicação da Associação.

Diante da enorme preocupação 
com prejuízos de ordem social e 
econômica advindos da epidemia 
do novo coronavírus (Covid-19), a 
Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM) e as Entidades Esta-
duais e Associações Microrregio-
nais de Municípios enviaram ao 
governo federal, o Plano de Apoio 
Emergencial aos Municípios para 
o enfrentamento ao Covid-19.

A Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) trabalha junto com o 
movimento municipalista nacional 
e buscará o apoio dos parlamen-
tares mineiros para a efetivação 
das medidas. O presidente da 
AMM, 1º vice-presidente da CNM e 
prefeito de Moema, Julvan Lacer-
da, destaca a importância dessas 
medidas para a manutenção dos 
serviços essenciais à população e 
para conseguir atender toda a de-
manda advinda com a pandemia 
do coronavírus.

“Neste momento, precisamos de 
ações preventivas para garantirmos 
que os municípios não entrem em 
caos social e econômico por conta 
dessa pandemia, e por isso, preci-
samos que o governo federal aja de 
forma rápida em socorro à popula-
ção e também à manutenção das 
prefeituras”, destacou. Julvan ainda 
destaca o pedido de atenção es-
pecial ao coordenador da bancada 
mineira, deputado Diego Andrade, 
para as pautas solicitadas no plano 
enviado.

O Plano de Apoio Emergencial 
aos Municípios para o enfren-
tamento ao Covid-19 apresenta 
solicitações de ações viáveis que 
resultarão na salvação de vidas, 
minimizando os efeitos colaterais 
de paralisia econômica e social, 
para manter o atendimento da 
população diante da escassez de 
recursos e da ampliação das obri-
gações.

P A N D E M I A  D O  C O R O N A V Í R U S

AMM contra coronavírus
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N A C I O N A L

Zimbe facilita aos turistas encontrar 
prestadores de serviços diferenciados 

O advento e posterior 
onipresença da Internet 
na vida moderna tem mu-
dado muito os hábitos das 
pessoas. Se, antes, de-
pendia-se excessivamente 
de terceiros para se fazer 
determinadas coisas, hoje 
isso é diferente, graças às 
ferramentas de pesquisas 
na Web.

Uma das atividades mais 
afetadas é Turismo, em 
todas as áreas nas quais 
é segmentado na atuali-
dade: Aventura, Cultura, 
Ecologia, Educação, Even-
tos, Gastronomia, História, 
Lazer, Melhor Idade — até 
mesmo o de Negócios, 
sempre menos afeito aos 
modismos.

Comprar passagens de 
avião, ônibus, trem, navio 
por computador ou aplicati-
vo deixou de lado as agên-
cias; poder se hospedar nas 
casas de pessoas comuns 
reduziu os custos com ho-
téis; o compartilhamento de 
veículos pôs fim à verdadei-
ra ditadura dos táxis... 

É cada vez mais comum 
montar programação de 
viagens, mesmo interna-
cionais, por conta própria. 
As opções disponíveis pelo 
mundo virtual, com obje-
tivo de oferecer soluções 
para os turistas, são cres-
centes: alimentação, pas-
seios, roteiros, serviços etc.

Como está cada vez mais 
comum montar programa-
ção de viagens por conta 
própria, ficou difícil sele-
cionar opções disponíveis 
no mundo virtual, com ob-
jetivo de oferecer soluções 
para os turistas, são cres-
centes: alimentação, pas-
seios, roteiros, serviços etc.

Mas havia uma lacuna, 
identificada por dois em-
preendedores, irmãos, do 
interior do Estado de São 
Paulo, ambos formados 
em Administração de Em-
presas: Heitor José Basílio, 

29 anos, agente de via-
gens; e, Victor Basílio, 32 
anos, funcionário público.

A sacada deles foi a se-
guinte: mãe e pai num 
destino, acompanhado de 
filho pequeno; tem progra-
mação da qual a criança 
não pode participar, com 
quem deixá-la? O ideal 
é uma babá. Mas, como 
achar uma babá naquele 
momento, em terras tão 
desconhecidas?

Casal em lua-de-mel, 
querendo registrar em 
imagens momentos ro-
mânticos dos dois. O ideal 
é contratar um fotógrafo 
exclusivamente para isso, 
e não esperar a boa von-
tade de outros turistas no 
momento. Mas, e o dilema: 
como achar alguém capaz 
de atendê-los?

O normal é apoiar-se em 
indicações de terceiros, 
situação de insegurança 
ímpar, pois não há avalia-
ções a serem consultadas 
sobre os nomes sugeri-
dos. A solução: oferecer 
os profissionais capazes, 
conjugado a análises e re-
comendações de contra-
tantes anteriores.

Depois de apresentar e 
debater a ideia com ami-
gos, colegas diversos, com-
panheiros de trabalho, 
conhecidos, familiares e, 
principalmente, profissio-
nais do setor do Turismo, 

Os dois empreendedores, irmãos, do interior do Estado de São Paulo, ambos formados em Admi-
nistração de Empresas — Victor Basílio, 32 anos, funcionário público, e Heitor José Basílio, 29 anos, 
agente de viagens — perceberam uma lacuna no mercado 

partiram para criar uma 
plataforma digital capaz de 
atender esses tipos de de-
mandas.

Assim, nasceu o Zimbe, 
com a proposta de co-
nectar turistas comuns 
aos mais diversos tipos 
de prestadores de serviço 
ao redor do mundo, facili-
tando a busca por profis-
sionais qualificados, com 
economia de recursos e 
tempo — além da indis-
pensável segurança.

O funcionamento é mui-
to simples: os interessados 
em trabalhar full time, ou 
de modo esporádico, para 
ampliar a renda do mês, 
cadastram-se no sistema, 
descrevendo suas capaci-

tações, todos os serviços 
oferecidos e a forma de 
ser contatado pelos inte-
ressados.

E não há limites para 
isso. Podem sem dos mais 
comuns, como guia de tu-
rismo, até os mais diferen-
ciados, como arrumadeira, 
barman, chef de cozinha, 
empregada doméstica, 
garçom, instrutor de es-
portes, intérprete, maquia-
dor, massagista, motorista 
e bem mais.

Melhor idade
Segmento interessante 

de ser trabalhado é aquele 
voltado àqueles de Melhor 
Idade e os de necessida-
des especiais, como mobi-
lidade reduzida, por exem-
plo. Tanto os primeiros 
quanto os segundos têm 
ampliado as presenças por 
destinos ao redor de todo 
o planeta.

Outro está voltado ao 
chamado Turismo de Ex-
periência, quando o turista 
deixa de ser passivo e, em 
vez de apenas observar, 
se envolve nas atividades: 
artesanato, bordados, culi-
nária, pintura, produção 
de instrumentos musicais 

típicos... São muitos os 
exemplos.

O cadastro dos interes-
sados em oferecer solu-
ções e serviços também é 
gratuito. Assim, a platafor-
ma, acessível via desktop, 
tablete ou smartphone, 
torna-se uma oportunida-
de de novos negócios tam-
bém para profissionais 
atuantes do setor quanto 
para freelancers.

Investidores anjo
Estruturada no modelo 

startup, o Zimbe, através 
dos seus sócios Heitor 
José Basílio e Victor Basílio, 
busca potenciais investido-
res-anjo — aqueles inte-
ressados em injetar capital 
em empresas nascentes, 
inovadoras, mas com po-
tencial para decolar no 
mercado.

Concluindo, um parênte-
sis: startup é firma inician-
te, mesmo fora da base 
tecnológica, atuando em 
ambiente de incertezas, 
mas criando negócio em 
condições de crescer de 
modo uniforme, repetí-
vel e sustentável. O termo 
nasceu a partir das “em-
presas.com”.

O Zimbe não intervém nas negociações da forma da prestação do 
serviço, tempo de trabalho e, principalmente, valores envolvidos. 
Aliás, o turista não paga para acessar o sistema. O serviço é re-
munerado por assinaturas e anúncios de prestadores cadastrados 

JOÃO ZUCARATTO

João Zucaratto é um dos principais jornalistas de turismo do Brasil, radicado em Vitória (ES), Colaborador Emérito do JORNAL MG TURISMO
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Domenico De Masi
Sociólogo italiano, autor dos livros “Ócio Criativo” 

e “ O Futuro do Trabalho”, entre outros

Inaugurado excelente Four Seasons Hotel, 
em San Francisco (California - EUA)

Com as melhores vistas da ponte Golden 
Gate, da baía e do horizonte, o novo Four Sea-
sons Hotel San Francisco at Embarcadero está 
recebendo reservas para estadas a partir de 
1º de maio de 2020. Instalado nos 11 últimos 
andares de um edifício de 48 (o quarto mais 
alto de São Francisco), o hotel está situado no 
Distrito Financeiro da cidade e será reaberto 
após um extenso trabalho de renovação.

“Four Seasons continua a expandir sua co-
leção de hotéis da Califórnia, e agora temos 
uma oportunidade de oferecer uma segunda 
opção de hospedam em uma localização pri-
vilegiada para os viajantes aproveitarem uma 
das cidades favoritas dos Estados Unidos”, diz 
Vince Parrotta, presidente de operações no 
oeste dos Estados Unidos.

“Além de design contemporâneo e vistas 
deslumbrantes, o hotel possui uma atmosfera 
aconchegante graças a nossa incrível equipe”, 
diz Robert Megarle, gerente geral do hotel. 
“Como São Francisco está em constante cres-
cimento, nos instalamos no coração da cida-
de, e nossa intenção é estabelecer laços fortes 
com a comunidade”, completa.

 

Design moderno
O escritório de design de interiores Marzipan 

se inspirou em capítulos da história da região 
e nos símbolos da própria cidade para repagi-

nar o Four Seasons Hotel San 
Francisco at Embarcadero. Os 
155 quartos e suítes foram 
totalmente remodelados com 
pisos de madeira natural, mo-
bília contemporânea e paleta 
quente, texturas e surpreen-
dentes toques de cor. Todos 
os quartos proporcionam vis-
tas panorâmicas.

 A cidade
Oferecendo todas as facili-

dades ao viajante, o Four Sea-
sons contará com restaurante 
e bar, academia e sala de re-
uniões e localização privilegia-
da,  a curta distância da Union 
Square, da orla marítima do 
bairro de Embarcadero e da 

região portuária e de entre-
tenimento do Fisherman’s 
Wharf. Um concierge estará 
à disposição 24 horas por dia 
para auxiliar os hóspedes a 
organizar a visita, seja férias 
em família, viagem românti-
ca ou até mesmo uma pausa 
para o lazer durante viagens a 
negócios.

DIVULGAÇÃO/FOUR SEASONS
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ARMÁRIO 
DE LETRAS

De todos os conflitos da 
história, a Segunda Guerra 
Mundial foi o mais devas-
tador. Além de redesenhar 
o mapa geopolítico do 
mundo, o episódio, que 
começou em 1939 e ter-
minou apenas em 1945, 
mobilizou todos os seto-
res dos países envolvidos: 
civis, industriais, naturais, 
tecnológicos, agrícolas e 
militares.  

Com a inovação da época, 
grandes investimentos em 
armamentos e estratégias 
de guerra foram realiza-
dos. Novas e destrutivas 
táticas foram implantadas, 
como a blitzkrieg ou guer-
ra relâmpago, que utiliza 
forças móveis em ataques 
rápidos e de surpresa a 
fim de evitar que uma de-
fesa inimiga se organize a 
tempo.

Neste contexto estão os 
blindados, armas decisivas 
para as disputas da Segun-
da Guerra Mundial, lança-
dos agora em miniatura 
pela Planeta DeAgostini. 
A coleção Carros de Com-
bate da Segunda Guerra 
Mundial traz esses épicos 
veículos, em escala 1/72 
e construídos em metal e 
plástico injetado, reprodu-
zidos com decorações, ca-
muflagens e armamentos 
fiéis aos originais.

A coleção Carros de Com-
bate da Segunda Guerra 
Mundial da Planeta DeA-
gostini traz muito mais do 
que as armas lendárias 
desse confronto. Confec-
cionada com fidelidade, 
cada peça da coleção tem 
em si um pouco da Segun-
da Guerra Mundial. A pre-
cisão das reproduções e as 
informações técnicas de 
cada colecionável faz com 
que o leitor entenda me-
lhor o que foi esse grande 
episódio histórico.

Além do colecionável, 
cada edição conta com 
um fascículo dedicado ao 
carro protagonista, com 
a história do seu desen-
volvimento, desempenho, 
operações que participou, 
entre outras informações. 
Ao todo, são 60 edições, 
disponibilizadas quinze-
nalmente nas bancas ou 
por meio de assinaturas.

FRASES
De repente, o descanso compulsório em casa nos obrigou, de forma 
inédita, ao isolamento total, a uma convivência forçada, que para 
alguns parece agradável e tranquila, mas, para outros, é invasiva e 

até opressora

O tempo livre que, até um mês atrás, nos parecia um luxo raro, hoje 
abunda

Os gregos antigos consideravam que, quando algo é indispensável e 
todavia impossível, a situação é trágica

Domenico De Masi
Sociólogo italiano, autor dos livros “Ócio Criativo” 

e “ O Futuro do Trabalho”, entre outros

Jornalista Heloisa Costa, (ex-Belotur), 
empossada como Sócia Efetiva 

I N S T I T U T O  H I S T Ó R I C O  E  G E O G R Á F I C O  D E  M I N A S  G E R A I S  ( I H G M G )

A jornalista Heloisa Azevedo da Costa to-
mou posse como associada efetiva do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
cujo quadro agrega estudiosos das várias 
áreas de Humanas com o objetivo de estu-
do, pesquisa e divulgação de temas relacio-
nados as ciências sociais.

Formada em Comunicação Social pela 
UFMG, Heloisa é posgraduada em Adminis-
trção Pública pela Fundação João Pinheiro. 
Por muitos anos atuou no campo da comu-
nicação institucional em assessorias de im-
prensa e de Relações Públicas do Estado e 
de BH, como o Ipsemg e Belotur. 

Atualmente, a jornalista vem se dedican-
do à pesquisa sobre a história e genealo-
gias de Minas Gerais, sobremaneira a da 
Zona da Mata. Publicou em 2010 Burgo da 
Mata, Contribuição à Historiografia de São 
Francisco do Glória, obra que tenta preci-
sar a época de ocupação daquelas terras ; a 
obra também prioriza o elemento humano 
pelo levantamento genealógico e igualmen-
te analisa a evolução econômica da Zona da 
Mata mineira até o nascer do século XXI.

Em trabalho de 2016, Heloisa que atua 
como tradutora, publicou o livro Um fran-
cês no vale do Carangola, da escritora fran-
cesa Françoise Massa. Por meio de dezenas 
de cartas do francês Alexandre Brethel, que 
emigrou para o vale do rio Carangola, no 
leste da Mata mineira, a autora faz um estu-
do de Minas Gerais e do Brasil na segunda 
metade do século XIX.

Em solenidade prestigiada por familiares e 
amigos, Heloisa assumiu a cadeira nº 6 que 
tem como patrono Arthur da Silva Bernardes, 
também da Zona da Mata mineira, ex-presi-
dente de Minas Gerais e do Brasil. 

Pesquisadora de talento, ela se dedica à história e genealogia em Minas Gerais

O presidente do IHGMG, Luiz Carlos Abritta, entrega o diploma de Titular da Ca-
deira 6 à jornalista Heloísa Costa

Obra acadêmica 
publicada pela au-
tora, originalmente 
escrita em Francês, 
com tradução para o 
Português

FOTO ARQUIVO PESSOAL



In Foco
Mozart Borburema

 De Belo Horizonte | MG  

Jornalista Diplomado pelo UNIBH, professor concursado da Rede 
Pública de Ensino de Minas Gerais 
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Antônio Filosa, presidente da Fiat,
recebe Escudo de Ouro do Clube

O presidente do Minas Tênis Clube, 
Ricardo Santiago, recebeu o presidente 
da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para 
a América Latina, Antonio Filosa, que foi 
homenageado com o Escudo de Ouro do 
Mérito Minastenista, a mais alta comenda 
concedida pelo Clube àqueles que pres-
tam relevantes serviços ao Clube. Na oca-
sião, Filosa também entregou uma placa 
para o presidente minastenista. O encon-
tro foi realizado no CF12, no Minas I, para 
celebrar a parceria de sucesso entre as 
empresas.

Pelo segundo ano consecutivo, a Fiat é a 
principal patrocinadora da equipe mascu-
lina de vôlei do Minas, e a parceria entre 
as empresas vem de longa data. Minas e 
Fiat se uniram pela primeira vez no vôlei 
há 37 anos, quando formaram um dos ca-
sos mais bem-sucedidos de parceria no 
esporte. O então “Fiat/Minas” sagrou-se 

tricampeão brasileiro (1984/85/86) e bi-
campeão sul-americano (1984/85).

Antonio Filosa agradeceu pela homena-
gem recebida e enalteceu a união e a par-
ceria entre Fiat e Minas. “Obrigado pelas 
homenagens, muito obrigado por esse 
privilégio. É muito orgulho. Boas parcerias 
devem ser celebradas e exaltadas. ‘Fiat e 
Minas’ é uma excelente parceria e espero 
que essas homenagens enfatizem ainda 
mais isso. É um honra para nós”, afirmou.

Também estiveram presentes na ceri-
mônia Carlos Henrique Martins Teixeira, 
vice-presidente do Minas; Sérgio Botrel, 
diretor de Marketing do Minas; Elói Lacer-
da de Oliveira Neto, diretor de Vôlei Mas-
culino do Clube; e Fernão Silveira, diretor 
de Comunicação Corporativa e Sustenta-
bilidade da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) 
para a América Latina.  

FOTOS ORLANDO BENTO/MTC

Antonio Filosa, presidente da Fiat, e Ricardo Santiago, presidente do Minas

Diretores do Minas e da Fiat se reuniram para a entrega do Escudo de Ouro

Moeda estrangeira 

Ao sair do Brasil, um passo importante que o turista 
precisa providenciar é a compra da moeda do país de 
destino. Porém, identificar o momento para adquirir 
o dinheiro estrangeiro é sempre um dos maiores de-
safios para quem quer fazer um bom negócio.

Pensando nisso, Mathias Fischer, diretor de estra-
tégia e inovação da MeuCâmbio.com.br, ferramenta 
que compara cotações de diversas corretoras e ins-
tituições financeiras e torna a compra de moedas 
estrangeiras uma das tarefas mais simples de sua 
viagem, separou algumas dicas para você viajar ao 
exterior com mais tranquilidade e economizar alguns 
trocados. Confira!

1. Planeje o quanto você pretende gastar
Assim que o destino da viagem estiver definido, 

faça uma estimativa dos gastos que serão realiza-
dos. Dificilmente você conseguirá fazer a conta exa-
ta, porém, programe-se para comprar cerca de 20% 
a mais do valor calculado para possíveis contratem-
pos ou gastos extras não previstos no planejamen-
to. Usar o cartão de crédito para suprir esses gastos 
pode deixar a sua viagem até 11% mais cara!

2. Cotação da moeda
Com tantas variações na cotação do câmbio, fica di-

fícil definir qual o melhor dia para comprar. Por isso, 
é importante acompanhar o mercado no período que 
antecede a viagem. Para avaliar qual é a melhor cota-
ção, use a tecnologia a seu favor e cadastre um alerta 
no site MeuCâmbio.com.br. Você pode receber simu-
lações customizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente. Também é possível cadastrar alertas 
de variação de preço, por exemplo, "se o dólar cair 
3%, me avisem!". Ou acionar um alerta para ser avi-
sado quando a moeda estiver disponível pelo preço 
que você deseja pagar! Além disso, é possível retirar o 
dinheiro na loja parceira ou receber em casa.

3. Compre aos poucos e com antecedência
Sabemos que os turistas querem acertar o dia exa-

to para comprar o máximo de moeda, gastando o 
mínimo possível. Mas isto é praticamente impossí-
vel de conseguir. É preciso contar com a sorte, mas 
é melhor não esperar por ela! A melhor alternativa 
é a compra fracionada. Ela reduz as chances de se 
comprar no melhor dia, mas também diminui a pos-
sibilidade de se fechar negócio logo depois de algum 
cenário de stress. 

M I N A S  T Ê N I S  C L U B E

Juiz Álvares Cabral e Desembargador Alberto Diniz com a De-
sembargadora Márcia Milanez, um dos destaques do Tribunal 
de Justiça de  Minas Gerais, sempre lembrada pela sua justiça e 
correção das decisões tomadas na Magistratura Mineira

Desembargadora
Márcia Milanez

EDY FERNANDES
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Painel do Leitor

31 2516 0505 
UNID. OURO PRETO 

31 3243 9351 
UNID. FUNCIONÁRIOS

Queijo D´Alagoa tem reconhecimento internacional
O italiano Paschoal Poppa e sua es-

posa, Professora Luiza Altomare, for-
mam o casal que iniciou há 100 anos 
a produção do queijo em Alagoa-MG.

Atualmente a cidade sul mineira 
tem 135 produtores responsáveis 
pela produção de mais de 1,5 tone-
lada de queijos por dia, segundo o 
Censo Agro do IBGE 2017. O Queijo 
Artesanal Alagoa rompeu as frontei-
ras e tem sua qualidade reconhecida 
internacionalmente.

Em 2009, para ajudar o Sô Batisti-
nha, um produtor de queijo do Bair-
ro Rio Acima que estava em apuros 
e com dificuldade para escoar a sua 
produção, o alagoense Osvaldo Filho 
fundou a Queijo d’Alagoa-MG, pionei-
ra na venda de queijo pela internet. 

“Na época a pessoa que comprava o 
queijo dele estava pagando uma mer-
reca e ainda tinha a audácia de dar 
um cheque para 40 dias. Aquilo me 
incomodou profundamente e me fez 
entrar no universo do queijo. Honran-
do a tradição da família, meu bisavô 
Jeremias Sene era tropeiro e levava 
queijos daqui para vender no Vale do 
Paraíba e, por vezes, em Resende-RJ” 
revela Osvaldo.

BRAPA Gado Leite de Juiz de Fora em 27 
de novembro de 2010.

Trabalho Conjunto
Ao longo dos anos a Prefeitura Muni-

cipal de Alagoa em parceria com a EM-
BRAPA e o Governo de Minas através da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, EMATER-MG, 
EPAMIG e IMA desenvolveram ações 
articuladas e conjuntas que resultaram 
na entrega de dois grandes trabalhos 
à APROALAGOA – Associação dos Pro-
dutores de Queijo Artesanal Alagoa: 
“Caracterização integrada do município 
de Alagoa como produtor de Queijo 
Artesanal”, entregue pela EMATER e o 
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 
Nº41 – “Caracterização do Queijo de Ala-
goa: parâmetros físicos, microbiológicos 
e sensoriais” entregue pela EMBRAPA.

Estes documentos contribuirão para 
o Governo de Minas, através da SEAPA, 
reconhecer oficialmente Alagoa como 
região produtora de queijo artesanal. 
Feito isso, os produtores poderão aces-
sar o SISBI no IMA e/ou solicitar o Selo 
Arte através de consórcio do Serviço de 
Inspeção Municipal.

 Não é Parmesão
A primeira vez que o Os-

valdo ouviu que o queijo 
não era parmesão foi no 
ano de 2010 e ficou assus-
tado: “Como assim, não é 
parmesão?” conta. Por oca-
sião de uma venda e entrega 
de queijos ele recebeu uma 
aula do Bruno Cabral, que 
na ocasião era chef de cozi-
nha, tinha estudado e traba-
lhado na Espanha e estava 

começando a trabalhar com 
queijos artesanais no Brasil.

“Este queijo não é parme-
são nem aqui nem na China. 
É um baita queijo artesanal 
brasileiro” ensinou Bruno. 
Desde aquele dia nasceu 
no mineiro uma inquietude 
para buscar a Certificação 
do Queijo Artesanal Alagoa 
fazendo o primeiro contato 
com a pesquisadora Maria 
de Fátima Ávila Pires da EM-

Osvaldo Filho - Fundador Queijo dAlagoaMG

Na época em que a bela Belo 
Horizonte estava na adolescên-
cia, se recolhia às 22 horas, no 
tempo do último ônibus às 23, 
do sinal de TV que apagava dei-
xando chuviscos no ar às 24, não 
sem antes recomendar que a po-
pulação fosse dormir, não espe-
rasse mamãe mandar, vivíamos 
na idade média, mas pensando 
bem não era assim tão ruim.

Haviam políticos honestos, de-
sembargadores ilibados, incor-
ruptíveis juízes e magistrados, 
que depois de desencarnados 
davam nome as nossas arboriza-
das avenidas, lembras disso? Os 
bandidos eram escassos e tinham 
pavor da polícia, acreditem! (...)

Era época em que só se com-
pravam preciosidades importa-
das, calça Lee, Levys, perfume 
Lancaster e radiozinhos portáteis 
japoneses na clandestinidade, na 
boutique em casa de dona Fula-
na, em endereços super secretos 
que todos conheciam.

E o grande “point” de compras 
de todos os sonhos de consumo 
que existiam abaixo da linha do 
Equador era na Galeria Ouvidor. 
O chic era cortar cabelo no Nero, 
na galeria Ouvidor.

Estamos falando de uma época 
em que tudo acontecia no centro 
de BH, povoada pelas nossas ho-
noráveis tribos indígenas, Carijós, 
Tupis, Tupinambás, Caetés e tan-
tas mais, irmanadas com Estados 
e Cidades brasileiras .

Nestes cruzamentos e vizi-
nhanças se abrigavam restau-
rantes, barzinhos, botecos e lan-
chonetes inesquecíveis.

Às vezes eram tantos e tão irma-
nados que as tribos e os estados 
se encontravam em alegres happy 
hour gastronômicos e etílicos.

Ir aos simpáticos Ted’s e Sacy 
na Rua dos Tupis, em frente ao 
Cine Tupi ou Jacques, tomar milk 
shake e comer um misto, ou 
americano, depois do cinema, 
era o programa dos domingos 
dos adolescentes. Beleza.

Subir a Rua do Espírito Santo 
para degustar uma coxinha com 
catupiry da Torre Eiffel, a glória.

Virar à esquerda e descer a rua 
dos Goytacazes, se deliciar com 
o pão de queijo da Camponesa, 
felicidade.

E aí, de repente, já se deparava 
com a vista maravilhosa do Cine 
Metrópole, às margens da rua da 

Bahia. Alegria geral.

Mais tarde, subir Bahia, atra-
vessar a Av. Antonio Augusto de 
Lima, jornalista, poeta e magis-
trado mineiro, entrar na Cantina 
do Lucas, atendimento persona-
lizado top de linha, no lendário 
Maletta. Genial!

Saborear um cachorro quente 
ou uma “banana split” das Lojas 
Americanas na Rua São Paulo, cair 
no footing saudável da Av. Afonso 
Pena - Afonso Augusto Moreira 
Pena, Ilustríssimo advogado nas-
cido na acolhedora Santa Bárba-
ra, sexto Presidente do Brasil. As 
paqueras, os namoros, os encon-
tros de todas as tribos com os es-
tados irmãos se desaguando na 
Afonso Pena. Empolgante!

Podia-se jogar sinuca no Me-
tro, na Rua dos Tupinambás 
com Curitiba, onde estrelava o 
melhor croquete da Capital, in-
dispensável, ou comer um san-
duíche de linguiça no Café Pa-
lhares. BH de raiz!

Tantos outros mil redutos que 
existiam, acolhimentos que fu-
giram da memória, nasceram e 
evaporaram sem que déssemos 
conta, desapareceram das nos-
sas lembranças…

Quem se lembrar que escreva, não vamos deixar 
cair no esquecimento aqueles que por algum tempo 
nos foram tão queridos…

Caminhando pelas Ruas da cidade, saltitante ado-
lescente Belorizonte, amiga e companheira, aprontan-
do alegrias, sorrindo, fazendo planos, trocando ideias, 
gastando juventude, procurando a tal felicidade…

Era bom demais…

FOTO QUEIJO D´ALAGOA/DIVULGAÇÃO

Antônio Calabria um dos principais jornalistas de 
turismo do Brasil, de Maceió-AL
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Gastronomia ao longo dos 300 anos da 
Capitania das Minas do Ouro

A deliciosa culinária da 
capitania foi evoluindo até 
ganhar, nos dias de hoje, o 
mercado status de gastro-
nomia mineira - Uma das 
mais rica, saborosa e apre-
ciada de todo o Brasil. 

Os pratos originalmente 
simples das primeiras dé-
cadas de povoamento da 
região das Minas foram 
ganhando, ao longo dos 
tempos, ingredientes e di-
cas muito especiais. 

O sucesso na arte de 
cozinhar e a forma espon-
tânea de receber  dos mi-
neiros remontam às suas 
raízes e história. 

Tradicionalmente, a cul-
tura  mineira é marcada 
pela convivência familiar, 
pela religiosidade, pelas 
inúmeras festas e a reco-
nhecida hospitalidade.

Em cada região do Esta-
do, delícias de todo tipo são 
especialmente preparadas  
para as mais diferentes 
ocasiões, afinal,  o mineiro 
é hospitaleiro por natureza 
e não perde a oportunida-
de de compartilhar mesas 
preciosas e fartas. 

Nas festas, familiares, 
amigos e visitantes se jun-
tam para rezar, brincar, 
cantar e comer. Comer 
até se fartar. Vivenciar es-
sas festas só faz sentido 
quando se experimentam 
os deliciosos  e variados 
pratos da culinária minei-
ra típica, com seus ricos 
ingredientes e temperos. 
A gastronomia é portanto, 
um dos principais valores 

da cultura mineira.  Impor-
tante ressaltar que os pra-
tos da culinária típica de 
Minas não se restringem 
aos restaurantes.  Ao con-
trário, fazem parte do coti-
diano e dos lares do povo.

Na alimentação, as con-
tribuições dos índios que 
aqui viviam foram suas ha-
bilidades na caça, coleta e 
no cultivo da mandioca. fa-
ziam a farinha, o beiju e as 
bebidas alcoólicas. 

Ao longo do século 18, 
com a presença de índios 
nordestinos, portugueses 
e escravos africanos, a Ca-
pitania das Minas Gerais 
já asssimilavam elemen-
tos culturais que molda-
ram à sua identidade. Aos 
poucos, os mineiros iam 
firmando seus lugarejos e 
incorporando outros valo-
res e fazeres, que influen-
ciavam os costumes, a re-
ligião, a política, a moradia, 
as artes, os hábitos e con-
dições alimentares. 

De suas colônias africa-
nas e asiáticas, o coloni-
zador português trouxe 
frutas e legumes, a exem-
plo da manga (Índia), o 
quiabo (África), e a couve 
(Portugal). Eles trouxeram 
também galinha, gansos, 
patos, gado, arroz, cana 
de açúcar, trigo, cebolinha, 
alho e laranja.  No tempe-
ro, eles deram sua prin-
cipal contribuição- além 
de impor o gosto pelo sal 
e ensinar a salgar a carne 
para conservá- la, trou-
xeram consigo  o cravo, a 
erva doce e o alecrim. 
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Os negros, por sua vez,adeptos da 
caça, incorporaram à sua dieta os 
animais a que tinham acesso como 
tatus, lagartos  e capivaras. A cozinha 
africana privilegiava os assados em 
detrimento das frituras. Assim, o cal-
do é um importante, já que provém 
do alimento assado ou simplesmen-
te preparado com água. Com os ne-
gros vieram também  a Pimenta ma-
lagueta e o inhame. Assim, temperos 
e alimentos  foram incorporados às 
cozinhas e, habilidosamente, o povo 
enriquecia à culinária da região, pas-
sando as receitas de pais para filhos. 

Apesar de hoje o mineiro comer 
muito mais arroz do que feijão, este 
e o angu foram durante muitos anos 
os alimentos básicos da população de 
Minas. Cita- se aqui um interessante 
panorama do que se tornou a tradi-
cional cozinha no século 19.  “ não cre-
mos difícil imaginar o que comia, co-
mumente, a classe mais arranjadas de 
Ouro Preto, e constituída pela maior 
parte das profissões liberais, clero, co-
merciantes e funcionários públicos.

Farofa com flocos de fubá e farinha de man-
dioca, rusticamente moidos, acrescida com 
ovos, carne de porco picadinha e cebolinhas.
Alimentos que eram consumidos à época, 
e na maioria das vezes, pelas classes mais 
abastadas

Carne de porco assada, temperada com 
urucum (planta da época), tomates, ceboli-
nhas. Acompanhada com batatas

A tradicional goiabada cascão, feita artesanalmente, 
acompanhada com queijo

Denise Lucena é destacada conhecedora da gastrono-
mia de Minas Gerais

FOTOS PRODUTOS LUCENA/DIVULGAÇÃO


