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No Espaço sicEpot. Solenidade reúne 
autoridades para entrega da maior 
comenda do agronegócio mineiro

A 11ª edição da Medalha do Mérito Rural FAEMG 2019 movimentou o Espaço Sicepot no último dia 18 de julho. 
A honraria é considerada a maior comenda do agronegócio mineiro e é promovida anualmente em comemoração ao 
Dia do Produtor Rural Mineiro. Em 2019, a FAEMG reconheceu 18 pessoas e instituições que prestaram relevantes 
serviços ao setor rual em Minas Gerais. Na foto, o governador do Estado, Romeu Zema, a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina Costa Dias, e o presidente da FAEMG, Roberto Simões.atualidadE > p. 14 e 15
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Fatores como índices de violência abaixo que o de outras capitais e rede hoteleira 
nova credenciam a capital mineira para se destacar no segmento 

ENTREVISTA  Jair de Aguiar Neto
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BH no centro do 
turismo de negócios

Belo Horizonte se consoli-
da, a cada ano, como cen-
tro de turismo de negócios. 
Recentemente, a capital foi 
destaque durante a Feira 
EBS, realizada em junho, 
em São Paulo, mantendo 
o objetivo de reunir, de um 
lado, toda a cadeia produ-
tiva desta indústria em um 
único lugar e, de outro, os 
profissionais de marketing, 
eventos, RH, treinamento, 
incentivo e compras das 
principais empresas do País 
e empresas fornecedoras 
de produtos e serviços para 
esse mercado.

Para o presidente do Belo 
Horizonte Convention & 
Visitors Bureau, Jair Aguiar 
Neto, a localização, os índi-
ces de violência mais baixos 
em relação a outras grandes 
cidades e a infraestrutura de 
hotéis e do aeroporto – um 
dos melhores do País – cre-
denciam a capital mineira 
para liderar este tipo de ne-
gócios.

Nesta entrevista ao JOR-
NAL DA CIDADE, o execu-
tivo conta sobre o segmento 
em crescimento.

 JORNAL DA CIDADE Sobre a 

Quais as vantagens de BH 
com relação a outros pólos?
Belo Horizonte é um destino 
pronto para receber eventos e 
o turista de negócios e lazer. 
A localização é excelente. 
Índices de violência cada dia 
mais baixos. Temos hoje um 
hub nacional através do nosso 
aeroporto internacional. Um 
dos melhores aeroportos da 
América Latina. Temos uma 
infraestrutura hoteleira nova 
e diversa. Bons espaços de 
eventos privados, o que flexi-
biliza a realização de eventos. 
Temos ainda circuito Praça 
da Liberdade, Patrimônio 
Mundial que é a Pampulha, 
terceiro melhor Mercado 
Central do mundo e no en-
torno, há ainda o Inhotim e 
as cidades históricas.

A rede hoteleira e o aero-
porto parecem ter melhora-
do bastante, mas e os equi-
pamentos para a realização 
de eventos são compatíveis 
com a demanda?
Hoje temos espaços para 
atender às demandas que 
chegam. Inclusive espaços 
inovadores. O próprio aero-
porto hoje tem sido espaço 
para realização de eventos. 
O Mineirão reposicionou 
Belo Horizonte como desti-
no de grandes shows interna-
cionais. O Expominas agora 

privatizado está retomando a 
agenda de eventos e atraindo 
mais eventos para a capital, 
além de centro de conven-
ções. Espaços novos como o 
do Minas Tênis Clube, além 
do setor hoteleiro como o Ac-
tuall Convention hotel, Ouro 
Minas, Mercure. Nos falta 
agora o retorno do Minas-
centro como um espaço que 
é conhecido nacionalmente; 
como permanece fechado 
têm prejudicado nossa ima-
gem fora do estado.

Quais os eventos mais re-
levantes que BH sedia em 
nível nacional?
Hoje os mais relevantes de 
calendário são Minas Trend 
Preview, Mangalarga Ma-
chador, Mega Leite, Sema-
na Internacional do Café, 
Superminas entre outros. 
Lembrando que temos vários 
eventos que acontecem que 
tem projeção nacional e in-
ternacional para os próximos 
anos que já foram captados 
pelo Belo Horizonte Con-
vention & Visitors Bureau.

O que o trade tem realizado 
por essa causa?
A cadeia produtiva do turis-
mo está em uma de retoma-
da da união. É um processo. 
Depois de uma crise devasta-
dora agora que muitos estão 

conseguindo se organizar 
internamente e retomar as 
atividades junto aos seus se-
tores. Não desenvolvemos 
um destino de forma isolada 
e a união de todos é que vai 
transformar o destino.

E a Pampulha como Pa-
trimônio da Humanidade 
ajuda? Faz a diferença? 
Isso está sendo aprovei-
tado? 
Faz diferença sim. Mas não 
há ainda clareza no desen-
volvimento dessa potencia-
lidade. Infelizmente, mas 
vamos trabalhar para mudar 
esse cenário.

E sobre BH se tornar Ci-
dade Criativa da Gastro-
nomia? O que isso impacta 
nos negócios?
Toda vez que ganhamos 
uma premiação ou reconhe-
cimento internacional nos 
afastamos um pouco mais 
do que é o total desconheci-
mento do turista pelo nosso 
destino. Não somente do es-
trangeiro, mas também para 
o próprio brasileiro. Então 
precisamos, sim, lutar pelo 
reconhecimento de nossas 
potencialidades e a gastro-
nomia é uma das maiores 
que temos. Essa candidatu-
ra está sendo abraçada por 
toda a cadeia produtiva do 
turismo.

feira, o que ela revelou so-
bre a percepção nacional 
com relação a BH?
JAIR DE AGUIAR NETO O 
evento é focado no públi-
co realizador de eventos de 
todo o País. Belo Horizonte 
participa da feira há anos, 
mas nunca tivemos uma 
participação efetiva. Dessa 
vez conseguimos patrocinar 
a cota ouro com a união do 
Belo Horizonte Convention 
& Visitors Bureau, Belotur, 
Expominas, Mineirão, Ac-
tuall Hotel e BH Airport. 
Levamos o destino Belo Ho-
rizonte de forma impactante.
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Jefferson Amaral 2gether
A prática do Entendimento do arcabouço tributário 
e da Inteligência Fiscal como geradores de impacto 
positivo no resultado das empresas
A falta de uma gestão tributaria dita o futuro de uma 
organização. Muito se discutem, nos meios organi-
zacionais brasileiros, as melhores práticas que levam 
uma empresa ao sucesso. Além dos diferenciais dos 
produtos e serviços, marketing, estratégias de vendas, 
dentre outros, o correto e aprofundado entendimento 
do arcabouço tributário e a inteligência fiscal, quando 
aplicados tecnicamente pelas empresas, irão direcio-
ná-las ao atingimento de resultados mais eficazes, 
abrangentes e focados.

A gestão tributária tem como objetivos: avaliar e 
corrigir os impactos tributários nos negócios da so-
ciedade no intuito de evitar possíveis contingências, 
além de otimizar e até reduzir a carga tributária.

Entrementes, o que é Inteligência Fiscal e pleno 
entendimento do arcabouço Tributário brasileiro?

A inteligência fiscal é um conjunto de praticas 
legais, utilizadas pelas empresas na execução da 
gestão tributaria de forma mais adequada e focada. 
Integrada com a gestão financeira, tem o objetivo de 
proporcionar menor risco, evitando impactos nega-
tivos, proporcionando custos menores e/ou maiores 
resultados de forma licita, além de melhorar o cum-
primento das obrigações acessórias.

O entendimento do arcabouço tributário vigente 
traduz-se em plano focado na redução da incidên-
cia da carga tributaria em operações realizadas pela 

organização. Em outras palavras, é a gestão de paga-
mentos dos tributos de uma sociedade, associada a 
estudos normativos tendentes a minimizar ou reduzir 
os respectivos desembolsos. Ao se praticar o enten-
dimento eficiente do arcabouço fiscal pátrio, alguns 
fatores são de observância mandatória para logra-se 
êxito, como: o histórico da empresa, despesas ope-
racionais e com pessoal, margem de lucro, projeção 
de faturamento, atividade exercida, dentre outras. 

Por meio do aludido procedimento e da inteligência 
fiscal mencionada alhures, torna-se possível definir 
o regime tributário mais apropriado para a atividade 
empresarial e suas circunstâncias. 

Sabe-se que, no Brasil, é possível escolher-se, anu-
almente e no inicio do ano calendário, dentre diversos 
regimes tributários, a saber: Simples Nacional, Lucro 
Presumido e Lucro Real, que são definidos conforme 
o atendimento de determinados pré-requisitos pela 
organização. É possível, ainda, avaliar-se incentivos 
fiscais, créditos ou isenções tributárias, utilizando-
se, por exemplo, leis específicas, destinadas a um ou 
mais segmentos.  

Os gestores devem ficar sempre atentos às possi-
bilidades de demandas tanto administrativas como 
judiciais, que em muitos casos representam econo-
mias significativas para as empresas sem risco de con-
tingências.

Um exemplo recente é a decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça que deliberou, para fins de crédito 
de PIS e Cofins, que as empresas podem considerar 
como insumo tudo o que for “essencial ou relevante 
para o exercício da sua atividade econômica”, o STJ 
declarou ilegais duas instruções da Receita, por en-
tender que elas restringiam indevidamente o conceito 
de consumo, devendo ser considerado “essencial”, 
nos termos da decisão do STJ’, tudo aquilo do qual 
o processo produtivo dependa “intrínseca e funda-
mentalmente”. 

E deve ser considerado “relevante”, ademais, tudo 
o que for necessário, mas não indispensável, ao pro-
cesso produtivo, possibilitando assim que as empresas 
se creditem do PIS e da COFINS em mais despesas 
adquiridas, mas não permitidas, em um passado não 
muito distante, reduzindo-se, pois, o tributo a pagar. 

O entendimento do arcabouço tributário e a inte-
ligência fiscal são, pois, práticas legais, que visam a 
aplicação de benefícios, incentivos ou isenções fiscais 
para diminuir os custos do negócio, reduzindo seus 
riscos e fazendo com que a organização seja mais 
competitiva no mercado, tenha mais segurança em 
sua atuação e com perspectiva de continuidade.

Jefferson Amaral

ja@2getherconsulting.com.br

Detran-Mg premia 
profissionais de ônibus e 
motos de Belo Horizonte
59ª EdIção. Motoristas das empresas representadas pelo 
SetraBH e motociclistas são homenageados pelos bons 
exemplos e boas práticas na condução dos veículos

Estimular atitudes responsáveis e posturas ci-
dadãs na condução de veículos, tendo como 
foco a valorização da vida. É com esse obje-
tivo que o Departamento de Trânsito de Mi-
nas Gerais (Detran-MG) realizou, na última 
quinta-feira, dia 25, a entrega do 59º Prêmio 
Motorista e Motociclista Padrão. 

Neste ano, a categoria Transporte Cole-
tivo de Passageiros Urbanos da premiação 
destacou motoristas que atuam em empre-
sas associadas ao Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH). Entre os agraciados estavam San-
duilson Lúcio da Silva, motorista da empresa 
São Cristovão Transportes, em primeiro lu-
gar, e José Vicente Filho, da Auto Omnibus 
Nova Suissa, em segundo lugar.

“Com a premiação, os motoristas se sen-
tem incentivados a fazer o melhor a cada dia 
e a população, com certeza, é a beneficiada. 
Em relação ao premiado, o fato de ser escolhi-

do o melhor motorista do Estado abre um maior 
número de oportunidades no tão concorrido 
mercado de trabalho”, comentou a coordena-
dora de Educação de Trânsito do Detran-MG,  
delegada Amanda Curty.

O presidente do SetraBH, Joel Jorge Pascho-
alin, destacou a importância de valorizar esses 
profissionais. “Buscamos reconhecer e parabe-
nizar os motoristas de ônibus que se destacam 
todos os dias por boas práticas e bons exemplos 
na condução dos veículos”, afirmou.

No total, 372 motoristas concorreram na edi-
ção 2019 em sete categorias: transporte escolar; 
táxi; transporte coletivo de passageiros; transpor-
te de carga; transporte de emergência hospitalar; 
motorista de órgãos públicos para transporte de 
pessoas ou cargas e motociclista de transporte de 
pessoa ou carga (mototaxista ou motofretista).  
Para participar do prêmio, os profissionais com-
provaram ter no mínimo cinco anos de habilita-
ção nas categorias A, B, C, D ou E. 
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Localiza aparece no topo de
pesquisa com investidores

Economia. Estudo feito pela Institutional Investor destaca empresas que se tornaram mais resilientes 

A mineira Localiza aparece no alto do ranking 
das empresas brasileiras com melhor desem-
penho na edição 2019 da Latin America Exe-
cutive Team (Equipe Executiva da América 
Latina), pesquisa realizada pela Institutional 
Investor. A entidade publica os vencedores 
gerais de uma análise franca de 1.000 analistas 
de carteira, gerentes de ativos e pesquisadores 
de mercado.

Petrobras (Petróleo Brasileiro), Cemex 
(México) e Suzano Papel e Celulose (Brasil) 
também estão no topo da lista, que ainda tem 
a Kroton Educacional (Brasil), Fleury (Bra-
sil), IRB Brasil Resseguros (Brasil) Klabin 
(Brasil), Vale (Brasil) Itaú Unibanco Holding 
(Brasil), MercadoLibre (Argentina) Gerdau 
(Brasil), Lojas Renner (Brasil) e Grupo Ce-
mentos de Chihuahua (México).

Os resultados do estudo definem ainda os 
CEOs (executivos gestores), CFOs (execu-
tivos de finanças) e equipe de RI que mais 
satisfazem as demandas da comunidade de 
investimentos. Analistas de carteira, geren-
tes de ativos e pesquisadores de mercado em 
empresas de valores mobiliários e instituições 
financeiras que cobrem a região foram solici-
tados a identificar a excelência em relação a 
vários critérios.

Entre estes quesitos estão acesso a executi-

vos seniores, relações com investidores bem 
informadas e autorizadas, rapidez e rigor na 
divulgação de informações financeiras, res-
posta rápida a solicitações, site com informa-
ções de investidores mais completo e de fácil 
acesso, relatórios úteis e compreensíveis de 
métricas de governança e responsabilidade 
social 

“Estamos felizes em apresentar o mais re-
cente feedback da comunidade de investi-
mentos focado na América Latina”, comemo-
rou a diretora de Relações com Investidores 
das Américas na Institutional Investor, Ursula 
Kizy. 

“Com o endurecimento da política fiscal na 
região, nós queremos destacar as companhias 
que se tornaram mais resilientes do que nun-
ca. Executivos e equipes de relações com in-
vestidores na América Latina enfrentaram um 
aumento na demanda por transparência, con-
sistência na mensagem, informações oportu-
nas e expertise, em meio a esse cenário finan-
ceiro regulatório em evolução”, acrescentou.  

A Institutional Investor existe há 50 anos e 
está entre as principais empresas de mídia do 
mundo. A empresa disponibiliza uma série de 
pesquisas e rankings que servem como respei-
táveis referências de mercado. FOTO DIVULGAÇÃO 

JC/LOCALIZA
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Palestra esclarece processos 
no BC para negócios no exterior

Iepha-MG divulga 
pontuação definitiva do 
ICMS Patrimônio Cultural

3º Café Com SoluçõeS. Encontro realizado pela Fecomércio MG e 
Advanced será direcionado a contadores e empresários 

RepaSSeS. Gestores municipais já podem acessar o site do instituto e consultar a tabela 

A palestra “Banco Central e suas obrigações” será a principal atração do 3º 
Café com Soluções que a Fecomércio MG (Federação do Comércio de Minas 
Gerais) e a Advanced Corretora de Seguros realizam no próximo dia 13 de 
agosto, a partir das 8h30, na sede da federação, no Centro de Belo Horizonte.

O encontro será direcionado a contadores e empresários que trabalham ou 
pretendem atuar no comércio exterior. 

O objetivo é esclarecer alguns processos burocráticos que envolvem o mer-
cado exterior, tais como a elaboração de declarações e escriturações. 

Além da palestra - ministrada pelo gerente do departamento de Soluções 
em Negócios Internacionais da corretora, Isaias Mendes -, os participantes 
também terão a oportunidade de realizar networking, trocar experiências e 
informações sobre as suas empresas e o seu ramo de atuação. 

Seis quesitos fazem parte do conteúdo da palestra. São eles: Credenciamen-
to de empresas no Banco Central; Obrigações para empresas com Investimen-
to Estrangeiro Direto (IED); Declaração de Beneficiário Final; Obrigações 
para empresas com operações financeiras (Finimp, financiamento de exporta-
ção, empréstimos em moeda estrangeira, entre outros); Declaração do Censo 
de Capitais: Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)/ Capitais Estrangeiros no 
País (CEP); e Escrituração Contábil e Fiscal de Conta Corrente no Exterior.  
FOTO UNSPLASH

A tabela de pontuaçãodefinitiva do ICMS Patrimônio Cultural exercício 2020 já está 
disponível no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Ge-
rais (Iepha-MG). Em novembro, a pontuação definitiva será encaminhada à Fundação 
João Pinheiro (FJP), instituição responsável por calcular os valores que as prefeituras irão 
receber do Governo de Minas Gerais.

Técnicos do Iepha-MG analisaram cerca de 3,5 mil pastas com a documentação envia-
da pelos municípios mineiros. No total, 804 cidades receberam pontuação, após a análise 
realizada pela equipe do instituto.

Para receber os recursos, o município deve construir e colocar em prática, com a parti-
cipação da comunidade e do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, sua política de 
proteção ao patrimônio cultural, trabalhando para que ela se efetive como política pública.

REpAssE DE RECuRsOs
De 1997 até 2016, o Governo de Minas Gerais repassou, por meio do ICMS Patri-

mônio Cultural, mais de R$ 784 milhões aos municípios participantes do programa. 
Desde 1996, foram instalados 727 Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural no 
estado e 665 municípios aprovaram legislação e criaram o Fundo de Preservação do 
Patrimônio Cultural.

O número de bens protegidos na esfera municipal também é destaque, atingindo 
aproximadamente 4,2 mil bens protegidos. Já as ações de Educação Patrimonial fo-
ram implementadas em quase 600 cidades mineiras. Todas essas são medidas que va-
lem pontos para composição da tabela de avaliação feita pelos técnicos do Iepha-MG.

O instituto oferece orientação técnica aos municípios, que pode ser solicitada pelo 
e-mail icms@iepha.mg.gov.br ou, também, em atendimento presencial, com agenda-
mento prévio pelo telefone (31) 3235-2891.
Veja qual foi a pontuação do seu município no link: http://bit.ly/2Syk4dV. FOTO AcEr-

vO IEPHA-MG

onde?
Café com Soluções

Data: 13 de agosto de 2019
Local: Rua Curitiba, 561, Centro
Horário: a partir das 8h30
Inscrições: http://bit.ly/3-cafe-com-solucoes, entrada gratuita, mas 
com vagas limitadas
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Medalha do Mérito 
Rural FAeMg 2019
Honraria. Solenidade de entrega da maior comenda do 
agronegócio mineiro reuniu autoridades no Espaço Sicepot

O Sistema FAEMG promoveu, no último 
dia 18, no Espaço Sicepot, a 11ª edição 
de entrega da Medalha do Mérito Rural 
Faemg. A honraria é considerada a maior 
comenda do agronegócio mineiro e é pro-
movida anualmente em comemoração ao 
Dia do Produtor Rural Mineiro. Em 2019, 
foram homenageadas 18 pessoas e insti-
tuições que prestaram relevantes serviços 
ao setor. Outro destaque da solenidade 
foi a inédita premiação na categoria Es-
pecial, concedida ao Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais por sua atuação 
nas tragédias de Mariana, Brumadinho 
e Moçambique, na África. A grande ho-
menagem da noite foi para a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina Costa Dias, que recebeu a 
Grande Medalha. Como perfeito anfitrião, 
o presidente da FAEMG, Roberto Simões. 
Fotos Edy FErnandEs

Lauro Diniz e Wagner Espanha Gilman Viana e Roberto Simões A grande homenageada da noite, a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina Costa Dias

Roberto Simões, Tereza Cristina, João Martins e 
Romeu Zema

Gilman Viana Filho, Iolanda Rodrigues, Gilman Viana e 
Roberto Simões

Lauro Diniz e Roberto Bastianetto

João Carlos Gontijo, Germano Vieira, Antonio 
Carlos Arantes e Bruno Engler

Luiz Carlos Costa e Ronaldo Scucato Cel. Estevo e Major Cleia Pinheirinho, Tereza Cristina e Marcelo Aro
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Os homenageados pela Medalha do Mérito Rural FaeMg 2019

Romeu Zema, Tereza Cristina Costa Dias, ana Valentini, Roberto Simões, Marcos 
Montes e João Martins

O governador Romeu Zema, a ministra Tereza 
Cristina Costa Dias e o presidente do Sistema 
FaeMg, Roberto Simões

O discurso de Roberto Simões, presidente 
do Sistema FaeMg

Mariana e Raissa araújo Marcelo de Souza e Silva e Roberto 
Bastianetto

evaldo Vilela, Isabela Perez e Silas Canedo Matheus Lino e Thalita Machado Cel. estevo e Roberto Simões ana Valentini e a ministra Tereza Cristina 
Costa Dias
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VELOCIDADE JORNAL  
DA CIDADE
Página 17, Belo Horizonte,  
26 de julho a
1o de agosto de 2019

FOTO DIVULGAÇÃO JC/FERRARI

Tributo da Ferrari

exclusivo.  Na apresentação nos Estados Unidos, JORNAL DA CIDADE conhece os 
atributos do novo superesportivo F8 da marca italiana. p. 22 e 23
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acelerando
Minas usa mais o valor do DPVAT para os pesados
Minas Gerais foi o estado que registrou o maior número de pagamentos do 
Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres) por acidentes envolvendo caminhões em 2018, somando 16% 
(1.944) do total de sinistros pagos no País. São Paulo aparece em segundo 
lugar, com 1.579 indenizações, seguido por Paraná (1.087), Rio Grande do Sul 
(893) e Santa Catarina (888). A liderança do estado mineiro está relacionada 
à quantidade de rodovias localizadas na região. No estado, são 272.062,90 
quilômetros de rodovias. Deste total, 9.205 quilômetros são de rodovias 
federais. No total, o Seguro Obrigatório pagou quase 12 mil indenizações às 
vítimas de acidentes com caminhões no ano passado. 

FOTO PIXABAY

Garrafas PET são recicladas e 
viram tapetes e carpetes
A Ford anunciou um feito importante na 
área de sustentabilidade. A montadora 
transforma mais de 1 bilhão de garrafas 
PET por ano, que viram matéria-prima 
para a produção de carpetes e tapetes usa-
dos em seus veículos.  O processo começa 
com a fragmentação das garrafas e tampas 
em pequenos flocos. Depois, em empre-
sas especializadas, eles são fundidos a 
260°C e extrudados em fibras com a es-
pessura de um fio de cabelo. Elas, então, 
são combinadas com outras e passam por 
um processo têxtil, formando o material 
que dá origem ao carpete. No Brasil, to-
dos os veículos da marca contêm PET 
reciclado. FOTO DIVULGAÇÃO JC/FORD

Mazda e Siemens juntas para desenvolver 
tecnologia de carro elétrico
A japonesa Mazda vai utilizar o software chamado 
Capital, da Siemens, para construir carros elétricos. O 
desenvolvimento de projetos elétricos seguros e eficien-
tes tornou-se uma tarefa fundamental, já que a indústria 
automotiva avança em direção a sistemas de grande 
escala, como motores elétricos e direção autônoma. 
Esses projetos geralmente utilizam arquiteturas total-
mente novas e são muito complexos, exigindo ferra-
mentas de software avançadas. As ferramentas do 
Capital fornecem feedback em tempo real sobre as me-
dições de custo, peso e consumo de largura de banda da 
rede. Com isso, os engenheiros podem explorar aborda-
gens diferentes nos projetos, o que é muito importante 
para o desenvolvimento de sistemas de grande escala 
para veículos elétricos e autônomos. O software Capital 
também fornece à Mazda funcionalidades de simula-
ção e verificação. FOTO DIVULGAÇÃO JC/MAZDA

Um tapa no visual do 
Suzuki Jimny
A linha 2020 do Suzuki Jimny traz al-
gumas novidades, como as duas novas 
cores: azul e prata.  Também são novos 
o para-choque, agora mais robusto, os 
retrovisores, snorkel e grade dianteira. 
Por dentro, as molduras do ar-condi-
cionado e os frisos verticais do painel 
receberam a mesma cor da carroceria. 
As novas capas dos bancos são com 
revestimento premium e ainda tem 
bolsos laterais e frontais para guardar 
objetos. Os tapetes do assoalho agora 

são em borracha, material de fácil lavagem para não se preocupar nas mais diversas 
aventuras no fora de estrada. FOTO LÉO SPOSITO

BMW Z4 já está na área com motor turbo e a mais de R$ 300 mil
A BMW iniciou as vendas do novíssimo Z4, disponível apenas na versão versão sDri-
ve30i M Sport, por R$ 309.950. Fabricado em Graz, na Áustria, o roadster de terceira 
geração é impulsionado por um motor TwinPower Turbo, com quatro cilindros em li-
nha, 1.998 cc a gasolina, e 258 cv de potência (entre 5.000 e 6.500 rpm) e torque máxi-
mo de 400Nm (de 1.550 a 4.400 rpm).  Com ele, o modelo atinge a velocidade máxima 
de 250 km/h. FOTO DIVULGAÇÃO JC/BMW
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Com 37 anos de mercado, a Lokamig Rent a Car ampliou sua área 
de atuação em Minas Gerais. Agora, a locadora – uma das mais 
importantes do Estado – passou a oferecer também em Contagem 
seu atendimento nos serviços de locação e venda de veículos semi-
novos, todos com procedência e qualidade comprovada.

O diretor-presidente da empresa, Saulo Froes, destaca que a 
nova unidade irá disponibilizar o mesmo serviço de alto nível de 
suas outras lojas.

Eleita uma das “Marcas mais Prestigiadas de Minas”, a Lokamig 
possui outras três unidades: a matriz, no bairro Gutierrez e as filiais 
nos aeroportos de Belo Horizonte. 

Além disso, possui atendimento exclusivo ao cliente corporativo, 
além de sistema de terceirização de frota para grandes empresas.

Froes enfatiza alguns dos diferenciais da locadora no segmento de 
aluguel de carros, que serão adotados também para quem utilizar 
os serviços da unidade de Contagem. 

Entre eles estão flexibilidade quanto à adequação de tarifas, no 
ato da devolução do veículo; frota nova e moderna, com mais de 
40 opções de modelos; melhor custo-benefício com opções de 
quilometragem controlada; única com atendimento 24 horas pelo 
telefone, sendo desnecessário call center; e assistência 24 horas 
em todo o País.

Rent a CaR. Tradicional locadora de veículos de Minas Gerais terá o mesmo atendimento diferenciado na nova loja

Lokamig inaugura 
unidade em Contagem

O empresário Saulo Froes destaca os diferenciais da Lokamig que serão adotados também na nova unidade de Contagem

Onde?
Lokamig Rent a Car Contagem

Av. João Cesar de Oliveira, 1046 – Eldorado – Contagem
A 200 metros do Big Shopping
Telefone: (31) 3356 3474
Email: lokamig@lokamig.com.br
Acesse: www.lokamig.com.br

FOTO DIVULGAÇÃO JC/LOKAMIG
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A Toyota desenvolveu um carro elétrico 
projetado expressamente para uso nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, que acontecem 
em 2020. Chamado de APM (Accessible 
People Mover) pretende oferecer uma so-
lução de transporte que ajuda a locomover 
o maior número possível de pessoas para 
eventos e locais. Com autonomia de até 
100 quilômetros, o modelo atinge a velo-
cidade máxima de 19 km/h.

Ele será usado por atletas e funcionários 
dos Jogos, além de visitantes com necessi-
dades de acessibilidade, tais como idosos, 
pessoas com deficiências, gestantes e fa-
mílias com filhos pequenos, entre outros.

Com uma frota de 200 APMs, a monta-
dora espera proporcionar a todas as pessoas 
a liberdade de se movimentarem, ou o que 
se chama de “Mobilidade para Todos”.  
Há previsão também que parte da frota de 
APMs seja usada para apoiar atividades de 
socorro em eventos e instalações durante 
o verão. 

O APM é um veículo elétrico movido 
a bateria de baixa velocidade e curta dis-
tância (BEV). Ele conta com assentos de 
três filas. Na primeira fileira está o banco do 
motorista, a segunda linha tem capacidade 
para três pessoas e a terceira fileira ofere-
ce assento duplo, totalizando seis pessoas 
(cinco passageiros e um motorista). 

Quando utilizado para transportar passa-
geiros em cadeiras de rodas, a configuração 
pode ser modificada dobrando os assentos 
para permitir que o cadeirante entre na se-
gunda fila.

Para aumentar a segurança, a posição do 
banco do motorista foi elevada e localizada 
em posição central, a fim de permitir que 
o motorista veja os passageiros e suporte 
suas necessidades individuais à medida 
que entram e saem do veículo.

Os assentos dos passageiros são acessí-
veis de ambos os lados do veículo, e o de-
sign geral considera suas necessidades va-
riáveis, com barras de segurança em ambos 
os lados. Elas servem ajudar os passageiros 
durante a entrada e saída do veículo. Há 
ainda placas de ancoragem e rampas para 
cadeiras de rodas.

Ao usar o modelo básico como base, me-
tade da segunda e terceira fileiras foi pre-
servada para comportar uma maca. Além 
disso, para ajudar a transportar as pessoas 
que precisam de ajuda de forma estável e 
segura, uma maca que possa ser presa no 
veículo será disponibilizada.

O veículo também foi projetado com es-
paço para permitir que dois funcionários 
da equipe de socorro se sentem imedia-
tamente ao lado da maca. FOTOS DIVULGAÇÃO 

JC/TOYOTA

Mobilidade. Com autonomia de 100 quilômetros, os APMs serão usados para o 
transporte de atletas, staff e visitantes com dificuldades de locomoção

Toyota cria carro elétrico
exclusivo para as Olimpíadas
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Substituta da 488 GTB, a Ferrari F8 Tributo 
está sendo apresentada em diversos mercados 
internacionais desde a sua primeira aparição 
pública no Salão de Genebra em fevereiro 
deste ano. De Dubai ao Japão, o superesporti-
vo (claro e evidente) também foi exibido para 
os norte-americanos, mais precisamente em 
Nova York. E o JORNAL DA CIDADE esta-
va lá, para registrar tudo sobre o novo modelo 
da marca italiana. 

O novo carro esportivo com motor traseiro 
intermediário representa a mais alta expres-
são dos clássicos de dois lugares da empresa. 
O nome é uma homenagem ao layout impo-
nente do modelo e ao motor que o alimenta: 
um enorme V8 de 720 cv de uma potência.

Com ele, o F8 acelera de 0 a 100 km/h em 
apenas 2,9 segundos e atinge a velocidade 
máxima de 340 km/h.

Este propulsor é conhecido do mundo do 
alto desempenho. Já foi considerado o “Me-
lhor Motor” nos prêmios “Motor Internacio-
nal do Ano” por três anos consecutivos em 
2016, 2017 e 2018 e, além disso, em 2018, 
recebeu o título de melhor motor das últimas 
duas décadas.

Como esses prestigiosos prêmios demons-

tram no mundo automotivo, o motor V8 da 
Ferrari é visto como o resumo da esportivida-
de e do prazer de dirigir. Sobretudo porque é 
montado na parte traseira.

Com 50 cv de potência a mais do que o 
488 GTB, o Tributo é mais leve e se bene-
ficia de uma melhoria de 10% na eficiência 
aerodinâmica.

Ele também é mais fácil de pilotar, graças 
ao volante de menor diâmetro e ao posicio-
namento de dirigir.

Além disso, soluções aerodinâmicas incor-
poradas ao corpo do carro ajudam a garantir 
que o motor possa ser totalmente explorado. 
O pacote aerodinâmico do F8 Tributo foi de-
senvolvido diretamente das pistas de corrida 
e adota diversos recursos, incluindo radia-
dores dianteiros em ângulo reto e as entradas 
de ar dinâmicas do motor, posicionadas de 
cada lado do spoiler em vez de nos flancos 
traseiros.

A frente do carro é caracterizada pelo S-
Duct, uma solução que fez sua estreia no 488, 
mas que foi redesenhada para se adequar às 
extensas modificações feitas nesta área do 
carro. Ele contribui com 15% para o aumento 
geral da downforce em comparação com o 

488 GTB. 
Os novos faróis LED mais compactos e 

horizontais dão maior aerodinâmica a esta 
Ferrari que incorpora novas entradas de refri-
geração dos freios em combinação com os da 
parte exterior do para-choques. O objetivo foi 
melhorar o fluxo de ar em todo o eixo da roda. 

A nova traseira apresenta o compartimento 
do motor e também traz um toque moder-
no ao elemento de design mais distinto do 
V8 mais famoso da Ferrari, o F40. As grades 
ajudam a extrair o ar quente do comparti-
mento do motor. O spoiler envolve as luzes 
traseiras, abaixando visualmente o centro de 
gravidade do carro e permitindo o retorno ao 
clássico conjunto de luz duplo e a cauda co-
lorida. Trata-se de uma outra assinatura dos 
primeiros esportivos de oito cilindros - como 
a lendária 308 GTB de 1975.

O habitáculo do Tributo mantém o as-
pecto clássico, mas os painéis das portas e 
do túnel foram completamente redesenha-
dos. As entradas/saídas do ar-condicionado 
arredondados mostram que o estilo retrô se 
manteve, mas se contrasta com um nova tela 
touchscreen de sete polegadas do sistema 
multimídia. FOTOS JC

exclusivo. Equipado com motor traseiro V8 de 720 cv, novo superesportivo da 
Ferrari é apresentado também nos Estados Unidos; JORNAL DA CIDADE estava lá

F8 Tributo extrapola
em desempenho
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Moto para aventuras
FOTO DIVULGAÇÃO JC/TRIUMPH

Lançamento. Capaz para rodar tanto no asfalto quanto 
fora de estrada, nova Triumph Street Scrambler chega ao 
Brasil para abalar o segmento de alto torque. p. 28 e 29
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Triumph. Motor de 1.200 cc de cilindrada desenvolve 90 cv e tem alto 
torque para beneficiar desempenho em quaisquer condições de uso

Nova Street Scramler 
mantém estilo aventureiro
Com atributos para rodar tanto 
no “on” quanto no “off” road, 
a nova Street Scrambler chega 
ao mercado nacional a partir 
de agosto e deve mexer com o 
segmento das motos versáteis 
de alto desempenho. São duas 
versões: 1200 XE e 1200 XC, 
que variam em detalhes e cus-
tam a partir de R$ 60 mil.

Com estilo customizado, a 
Scramber 1200 XE é equipada 
com motor ajustado para for-
necer alto torque em condições 
off-road e redução de marcha 
em toda a faixa intermediária, 
com torque máximo de 110 Nm 
(a 3.950 rpm). Isso representa 
uma melhoria de 37,5% com 
relação à Street Scrambler 900

Segundo o fabricante, o in-
tervalo de acionamento de 270 
graus garante um rendimento 
de potência suave, a partir de 
um câmbio de seis velocidades. 
O motor, refrigerado a água, 
fornece 90 cv (a 7.400 rpm), 
uma potência 12,5% maior 
que a Bonneville T120 e 38% 
superior à oferecida pela Street 
Scrambler 900.  

Os instrumentos do painel 
são coloridos com dois temas 
para o layout de informações 
que podem ser personalizados. 
Isso inclui um recurso novo que 
permite ao piloto atualizar a 
mensagem da tela inicial com 
seu nome.

A moto possui modos de con-
dução configuráveis: “  Road”, 
“Rain”, “Off-Road”, “Sport” e 
“Configurável pelo piloto”, que 
ajustam a resposta do acelera-
dor, o funcionamento dos freios 
ABS e o ajuste do controle de 
tração de acordo com as pre-
ferências do motociclista e as 
condições de pilotagem.

Além destes cinco modos, 
esta Scrambler também possui 
o modo “Off-Road Pro”, que 
oferece uma configuração com 
maior foco off-road. Ela desati-
va os freios ABS e o controle de 
tração e utiliza o mapa de ace-
leração “Off-Road”.

Os freios ABS são de série e 
otimizados para o acionamento 
em curvas. Ela também possui 
o Controle de Tração Otimiza-
do para Curvas como padrão, 
que adapta automaticamente 
o nível do controle de tração, 
de acordo com as condições de 
pilotagem. 

Outra novidade é a Unidade 
de Medição Inercial (IMU), 
desenvolvida em parceria com a 
Continental, que suporta a fun-
ção ideal dos freios ABS otimi-
zados para curvas e o controle 
de tração. Isso exige medições 
constantes de taxas de rolagem, 
inclinação, guinada, ângulo de 
inclinação e aceleração.

A nova Scrambler 1200 vem 

equipada com iluminação com-
pleta em LED, incluindo farol 
de cinco polegadas, lanterna 
traseira com novos detalhes de 
opacidade difusa e indicado-
res de direção. O farol também 
incorpora a tecnologia Faróis 
de Rodagem Diurna LED e os 
interruptores são iluminados 
por LEDs alojados dentro dos 
seus punhos.

A moto tem ainda sistema ri-
de-by-wire que foi projetado 
para reduzir o esforço do piloto 
sobre a alavanca da embrea-
gem, com sistema de ignição 
de série. Outro item de série 
é o sistema que reconhece a 
proximidade do sensor sem 
chave e então ativa a ignição 
pelo painel de interruptores, 
montado no botão de partida. 
Há também a possibilidade de 
desativar a função de transmis-
são sem fio das chaves tocando 
em um botão.

As manoplas aquecidas tam-
bém são instaladas como padrão 
na Scrambler 1200 XE. Elas 
são integradas com um botão 
na manopla esquerda. Já o con-
trole de velocidade de cruzeiro 
eletrônico é montado como pa-
drão na moto: tem botão único, 
instalado no cubo de interrup-
tores esquerdo. 

A moto oferece ainda uma 
entrada USB de 5V para o car-
regamento de equipamentos 
eletrônicos pessoais e sistema 
de controle GoPro integrado, 
que simplifica a operação da 
câmera, através de um módulo 
Bluetooth montado como aces-
sório. A conexão e o controle 
são exibidos nos instrumentos.

Outras tecnologias presentes 
nesta Triumph são sistema de 
navegação curva a curva, apli-
cativo para telefones com iOS 
e Android e operação integra-
da de telefone e música. Estes 
recursos serão disponíveis no 
Brasil somente a partir do final 
de 2019.

A nova moto apresenta uma 
série de detalhes exclusivos in-
cluindo novo tanque de com-
bustível com design esculpido, 
rodas de laceamento lateral, 
tampa de abastecimento de alu-
mínio escovado, tira do tanque 
em aço inoxidável escovado, 
assento de banco clássico, pro-
tetores de mãos com braçadeira 
de alumínio, alavanca Brembo 
MCS, acabamento em prata no 
guidão com tubos de elevação e 
braçadeira anodizada em preto 
e garfos dourados.

A Triumph também oferece 
80 acessórios diferentes, entre 
eles barras de proteção de aço 
inoxidável para a moto e grade 
do farol, suporte do guidão e 
bolsa de tanque.FOTOS DIVULGA-

ÇÃO JC/TRIUMPH
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MotociclisMo. Pilotos travam disputas acirradas neste final de semana em 
trilhas de Paraopeba, a 100 quilômetros de Belo Horizonte

Brasileiro de Enduro tem
fase decisiva em Minas Gerais

O Campeonato Brasileiro de Enduro chega na reta final 
e tanto a penúltima quanto a última etapas serão em 
Minas Gerais. Nesse fim de semana o desafio será em 
Paraobeba, cidade na região Central do Estado, a 100 
quilômetros de Belo Horizonte. 

Serão as etapas 11ª e 12ª de um campeonato que 
começou na região sul e terá todos os tipos de trilhas e 
condições climáticas variadas. A expectativa é de tempo 
seco e frio, nas trilhas da Região de Guimarães Rosa, 
onde se formam grandes pilotos, no estado tradicional 
e que começou toda a história e prática do Enduro, no 
início dos anos 80.

A concentração da prova acontece no Parque de Ex-
posições da cidade. O evento começa na sexta-feira, 26, 
com a Super Prime (largada promocional para o públi-
co) com participação dos pilotos inscritos na Categoria 
Enduro GP. A largada está prevista para às 19h30 e os 
vencedores ganharão bonus em tempo para a primeira 
especial válida no sábado, 27

O líder da categorias Enduro GP e E2 é o Francês 
Romain Dumontier (Yamaha O2BH Racing). Ele está 
com 24 e 32 pontos de vantagem respectivamente. Com 
a política de descarte de duas etapas com os piores resul-
tados, a decisão do Campeonato sairá somente após o 
último round em Patrocínio (MG), em setembro. 

Patrik Capila, também da Yamaha, está invicto, é 
atualmente o melhor piloto Junior do Brasil e mesmo que 

repita as vitórias das etapas anteriores, terá que largar em 
Patrocínio para se sagrar bicampeão brasileiro. Ele che-
ga em Paraobeba com 48 pontos sobre o segundo lugar. 

Também do time azul, Rômulo Bottrel na Categoria 
E1 está a 8 pontos do líder e vai buscar tirar a diferença, 
antes da final. Cada volta no circuito cronometrado 
será de 44 quilômetros, divididos em 2 Cross Testes e 
1 Enduro Teste. 

Além do time da Yamaha, o da Honda também tem 
grandes expectativas para as etapas em Minas neste 
final de semana.  Vencedor das três últimas etapas na 
Enduro GP (categoria que reúne os melhores pilotos 
do campeonato) e também na E1, com a motocicleta 
Honda CRF 250RX, Bruno Crivilin quer manter a 
sequência de bons resultados. Ele é o defensor do título 
nacional das duas categorias. 

“Vai ser uma das etapas mais acirradas do ano. Os 
adversários prometem vir com tudo e, por isso, terei que 
impor um ritmo muito forte para sair com a vitória. Na 
quinta-feira, a gente já começa a fazer o reconhecimento 
das especiais, provavelmente em um terreno bem duro 
e seco”, disse o capixaba, vice-líder na Enduro GP e 
terceiro na classificação do campeonato na E1.

A um passo do bicampeonato da classe EF, exclusiva 
para mulheres, Bárbara Neves só precisa largar na etapa 
final da categoria, em setembro em Patrocínio (MG), 
para confirmar o título. Ela aproveitou a pausa na dispu-

ta feminina para acelerar com os homens pela categoria E4 Pro, para 
motos nacionais, com a Honda CRF 250F. 

“A etapa de Paraopeba não estava programada inicialmente no meu 
calendário, porque não tem a categoria EF. Assim como em Aracruz 
(ES), onde consegui um pódio junto com os meninos, será mais uma 
boa oportunidade para testar o meu nível técnico e um forte treino para 
as provas que vêm por aí”, explicou a goiana.

Com a moto Honda CRF 450RX, o mineiro Gabriel Soares, segun-
do colocado na categoria E2 e terceiro na Enduro GP, também diz 
estar preparado para a penúltima etapa do campeonato. 

Líder da categorias Enduro GP e E2, o francês Romain Dumontier 
(#93) está com 24 e 32 pontos de vantagem, respectivamente

FOTO JANJÃO SANTIAGO
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FOTO FERNANDA SÁ MOTA

Trend. Estilista mineira apresenta seu 
Inverno 2019 e aposta em uma moda leve, 
casual e chique para a estação . p. 34 e 35
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Dicas. Tendência no estilo boudoir pode garantir looks ainda mais estilosos e sofisticados

Underwear aparente
Ficou para trás aquela época em que 
as lingeries eram vistas apenas como 
roupas íntimas, sendo sempre utiliza-
das de forma escondida. A tendência 
da vez entre as fashionistas e as cele-
bridades é compor looks superestilo-
sos com a underwear aparente.

Body, sutiã de renda, corpete e 
calcinha hotpant são algumas das 
peças mais queridinhas para fazer 
sobreposições. Mas como será que 
essa moda surgiu? De acordo com a 
Fashion Specialist Mariana de Mo-
raes Sales Vieira, o estilo boudoir, 
inspirado no século 19, invadiu as 
passarelas no ano de 2009 e ganhou 
as ruas há algumas temporadas.

“De origem francesa, a palavra 
boudoir era usada antigamente como 
o nome de um lugar privado, onde a 
mulher poderia se vestir e se arrumar. 
É uma tendência que mostra a inti-
midade e a feminilidade”, explica.

Porém, mesmo estando em alta, 
muitas mulheres ainda se sentem 
inseguras em adotar a roupa íntima 
como peça-chave para deixar o visual 
mais ousado e fashion. Para Maria-
na, o segredo é buscar o equilíbrio. 
“Para desconstruir a ideia de lingerie 
aparente, aposte em peças de alfaia-
taria, que são sempre ótimas opções”, 
orienta.

Uma das apostas de Mariana é a 
junção de blazer e jeans destroyed. 

A combinação deixa a proposta bem 
casual e funcional para usar com ou 
sem salto alto.

Outra alternativa para entrar nessa 
tendência é deixá-la mais sofistica-
da. Em outra composição, a Fashion 
Specialist combina uma pantalona 
metalizada, que também está supe-
rem alta.

SupERExpOSIçãO
Além disso, Mariana cita ainda al-
guns cuidados para não exagerar ao 
decidir expor a underwear. Segundo 
ela, as transparências são as peças que 
mais merecem atenção.

“Faça do espelho seu aliado. Mo-
va-se em frente a ele e certifique-se 
de que terá mobilidade com seu look. 
Por serem itens de underwear, mui-
tas vezes o conforto pode dar espaço 
ao vulgar”, afirmou.

Ao ser questionada sobre a chance 
de usar a tendência da underwear à 
mostra sem medo de errar, a Fashion 
Specialist acredita que isto é total-
mente possível, mas ressaltou que 
também é preciso cautela. “Para 
quem deseja ousar, opte por pro-
duções noturnas em que as rendas e 
decotes são mais aceitos. Em compo-
sições casuais, procure sempre itens 
mais clássicos, porque eles serão res-
ponsáveis por agregar sofisticação”, 
indica.Fotos RepRodução/InstagRam

TaTiana andrade tatiana.andrade@icloud.com

@tatirma

O fim da era dos likes

Tatiana tem mais de 10 anos de experiência no mercado 
de comunicação de moda, luxo e varejo

Foto aRquIvo pessoal

Só se falou disso no mundo “on” na última semana: o Instagram 
removeu o número de curtidas em fotos e visualizações de 
vídeos no feed dos usuários e, desde então, somente o dono do 
perfil pode ver o número total de suas publicações. 

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa e no seu 
próprio perfil, a empresa justificou a mudança: “Iniciamos 
esse teste, porque queremos que os seguidores se concentrem 
mais nas fotos e vídeos que são compartilhados, do que na 
quantidade de curtidas que recebem. Não queremos que 
as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do 
Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança 
desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas 
e mais em contar suas histórias.”

A companhia disse ainda que o teste iniciado no Brasil – e 
outros países como Itália, Japão, Austrália e Nova Zelândia – é 
uma extensão de outro que teve início no Canadá no último 
mês de Maio e que a empresa está animada com os resultados. 

Ainda que muito se discuta sobre outras possíveis 
motivações para essa tomada de decisão da empresa 
(adquirida pelo Facebook em 2014) vamos ao que, de fato, 
interessa: como esse cenário impacta na comunicação das 
marcas que usam a Rede Social? 

As perspectivas são bastante positivas: as curtidas deixam, 
de uma vez por todas, de representar o principal medidor 
de um bom conteúdo. As marcas devem passar a se dedicar 
realmente ao mais importante: gerar conteúdo de qualidade, 
falar de assuntos que interessam a seus seguidores além 
de produtos e serviços, criar comunidades dentro de sua 

audiência, se atentar ao diálogo, buscar trazer relevância e 
consistência para a vida de alguém.

Nada fácil, mas muito efetivo. A busca por relacionamentos 
fiéis antes restrita às lojas, ganha espaço nas redes sociais. 
O objetivo é ter seguidores que acompanhem fielmente e 
se interessem verdadeiramente, não apenas curtam, mas 
realmente sejam alcançados, comentem, compartilhem, 
salvem o que é postado. Os medidores – ou métricas – 
finalmente transcendem os likes e as vendas se tornam 
consequências naturais dessa relação. 

Quanto à contratação de influenciadores digitais, assunto 
que mais tem suscitado dúvidas, a história continua a mesma, 
embora também com melhorias e mais profissionalismo para 
o mercado. Fica mais evidente o que já tenho dito por aqui 
faz tempo: mapeamento de influenciador é tarefa séria e não 
superficial. Não se escolhe aquele que o representa apenas 
pelo número de seguidores e curtidas, mas pelos valores e 
conteúdos que compartilham. 

Ainda assim, para acompanhar todas as métricas (incluindo 
as curtidas e outras ainda mais importantes como alcance 
e impressões) antes e depois da escolha é só contatar o 
influenciador e ele tem o dever (e espera-se o prazer) de 
enviar tudo que for preciso para que um trabalho bem-feito 
seja acompanhado. 

E, por fim, falemos sobre o último e não menor impacto 
que recai sobre nossos ombros - gestores de marcas - diante 
do novo cenário: a certeza de que é necessário acompanhar 
as mudanças – e evoluir com elas, sempre.

E o impacto desse novo cenário 
sobre a comunicação das marcas
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Tendências. Estilista mineira traz uma moda leve, casual e chique e lança nova marca

Inverno 2019 de Julia Ellian
Para este inverno, Julia Ellian trouxe muitas novidades. Além de 
completar dez anos no mundo da moda, a estilista mineira lançou 
sua nova marca. “Nestes 10 anos evoluímos e amadurecemos muito. 
Escolhemos uma marca mais sóbria, mais elegante, com um toque 
atemporal. Uma marca que consegue refletir a nossa essência”, 
revela.

Para a estação, Julia preparou looks exclusivos e superconfortáveis. 
Aliás, conforto sempre foi uma palavra-chave para a mineira de BH. 
A coleção vai das mais leves camisetas “podrinhas” de mangas longas 
e curtas até jaquetas jeans, que nunca saem de moda. 

Como de costume, foram usadas malhas, acabamentos, texturas e 
aviamentos especiais, garantindo resistência e ainda mais conforto. 
A coleção conta também com vestidos de couro fake, saias e calças 
de alfaiataria. Além disso, a marca oferece um mix de texturas, com 
materiais como lurex e renda. A seda e o couro também tiveram vez. 
Entre as peças, vestidos longos, conjuntinhos, tricôs e macacões. 
Tudo de muito bom gosto. 

A cartela de cores tem o roxo como destaque, assim como off-white 
e o preto, além de um print exclusivo de onça. Agora, o foco da marca 
já está no Verão 2020, que vem com tudo. A grife promete trazer 
muitas novidades para as mulheres que gostam de uma moda fina e 
elegante, com preços acessíveis. 

A loja Julia Ellian funciona em uma sala no bairro de Lourdes (Rua 
Espírito Santo, 2727 - sala 1.007). E não precisa agendar horário. As 
portas estão abertas de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, 
das 9h às 13h. As clientes ainda podem comprar pelo WhatsApp (31) 
99168-9196 ou pelo Instagram @juliaellian. Fotos Fernanda sá Motta
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Foto divulgação/baglioni

Baglioni resort maldives
Paradisíaco. Empreendimento, que será inaugurado em agosto, é destino ideal para quem 
busca conforto e sofisticação em um destino deslumbrante no Oceano Índico. p. 41



Campanha. “Abrace Brumadinho” foi um dos motivadores da volta de visitantes

Pesquisa mostra retomada
do turismo em Brumadinho
Uma pesquisa aplicada pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura de Brumadinho 
mostra uma recuperação no fluxo normal de 
visitantes na cidade. O turismo - uma das for-
ças motrizes da economia local -, já percebe 
a retomada da ocupação média de hotéis e 
pousadas, que havia reduzido em mais de 
50% desde janeiro, depois do rompimento 
da barragem da Vale.

O estudo, feito entre 25 e 28 de junho, ve-
rificou a percepção de empresários da cadeia 
de valor do turismo - principalmente donos 
de empreendimentos das categorias hospe-
dagem e alimentação.

Do total de visitantes que passam pela ci-
dade, 56% são de Minas Gerais, seguido de 
São Paulo (23%) e Rio de Janeiro (18%). 
Desses, 76% estão na cidade para turismo.

Para 79% dos proprietários de hotéis, pou-
sadas e restaurantes, a campanha “Abrace 
Brumadinho” foi um dos motivadores da 
volta dos turistas à cidade.

Lançada em meados de maio pela Asso-
ciação de Turismo de Brumadinho (ATBR), 
a campanha tem como objetivo engajar a 
sociedade para que volte a frequentar um 
dos destinos turísticos mais reconhecidos 
do Brasil, resgatando o fluxo normal de visi-
tantes e estimulando a economia local como 
a região precisa. 

De acordo com o presidente da ATBR, 
Leonardo Esteves, a campanha mostra que 
a cidade está de braços abertos para receber 
os viajantes. “Queremos reforçar, com esta 
iniciativa, que a região está de pé e espe-
rando ansiosamente para receber a todos”, 
observa.
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Paula Starling

A MELHOR COISA
DA MINHA VIDA

Qual o papel de uma agência de 
intercâmbio na realização do seu sonho?

paula@intervip.tur.br

É essencial conhecer os objetivos e expectativas 
dos clientes para sugerir os melhores programas 
de acordo com cada perfil

Paula Starling, 
diretora 
da interviP 
intercâmbioS 
e curSoS no 
exterior

Muito tem se falado atualmente sobre agências de inter-
câmbio que fecharam as portas, deixando milhares de 
estudantes “na mão”. Antes de pensarmos em como se 
proteger desse tipo de situação, vale pensar qual o papel 
de uma agência de intercâmbio quando você decide 
estudar no exterior.
Muito mais do que intermediar o processo entre o es-
tudante e uma organização/escola no exterior, uma 
agência de intercâmbio séria deve ser um instrumento 
de consultoria para o cliente. Seu consultor precisa 
conhecer você, seus objetivos, suas expectativas, as 
expectativas da sua família (sim, muitas vezes as expec-
tativas dos pais podem ser diferentes das expectativas 
do filho). É importante que o seu consultor consiga 
extrair o máximo de informações de você para que 
possa realmente sugerir o melhor programa para você. 
A pergunta que mais escuto na Intervip é “para onde 
você mandaria sua filha?” Bem, minha filha já foi... foi 
para Austrália, durante um ano. Esse era o programa 
que eu “sonhava” para ela? Não, mas era o programa 
que ela sonhava – e levando-se em consideração diver-
sos fatores (que eu julgo importantes para mim e para 
ela), chegamos à conclusão de que seria uma excelente 
opção. Não existe o melhor programa, mas sim o melhor 
programa para aquele perfil de cliente/estudante. 
Fatores como clima, localização, orçamento disponí-
vel, duração do programa, disponibilidade de tempo, 

antecedência do processo, nível do idioma do país 
escolhido, tipo de programa (acomodação em 
casa de família ou na própria escola, dentre outras 
opções), burocracia de visto e documentação ne-
cessária, tudo isso tem que ser avaliado juntamente 
com o seu consultor. O programa que o filho do seu 
amigo vai fazer não é, necessariamente, o melhor 
ou o ideal para o seu filho ou para você.
Cabe ao seu consultor ajudá-lo e orientá-lo 
nessa escolha. E isso, logicamente, tem um pre-
ço. Fico impressionada com o que aparece hoje nas 
mídias sociais, pessoas que já estudaram fora e se 
acham com conhecimento e informações suficientes 
para prestar essa consultoria – e, pasmem – “de gra-
ça”. Pessoas falando que ao fazer todo esse processo 
“sozinho” você pode economizar até 95% no seu 
programa de intercâmbio. Acho que todos sabemos 
e concordamos que conhecimento é tudo - expe-
riência então... 
Claro que existem “agências” e “agências”, e como 
diferenciar uma da outra? Recomendação de ami-
gos, parentes, conhecidos é muito importante, mas 
são critérios “subjetivos”. Você sabia que existe uma 
Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio? 
Você procurou saber se a agência que o está ajudan-
do é credenciada junto à Belta (Brazilian Education 
& Language Travel Association)? 

Criada há 27 anos, a Belta tem como objetivo principal a 
ampliação do mercado de educação internacional no Brasil. A 
atuação da associação é fundamental não só para garantir um 
alto padrão de qualidade por parte das agências associadas, 
mas também para fortalecer a credibilidade das empresas do 
país perante as instituições do exterior.
Para se ter uma ideia da importância da Belta, as agências 
especializadas em educação internacional certificadas pela 
associação representam, atualmente, 75% do mercado. Além 
disso, a instituição conta com uma grande rede de parceiros 
internacionais, incluindo 17 associadas dentre universidades, 
instituições de ensino médio, redes de escolas internacionais 
e prestadores de serviços afins ao segmento.
Por isso, ouça seus amigos, converse com quem já foi, mas 
certifique-se, também, que a agência escolhida possui o Selo 
Belta para que o seu sonho não vire um pesadelo.

o instituto inhotim é um dos orgulhos turísticos da região . FOTO MARCELO COELHO

na web Quer saber mais? 
acesse: www.abracebrumadinho.com.br

veja o vídeo da campanha: https://www.youtube.
com/watch?v=1d1c5P7stao

do alto, de parapente: vistas incríveis 
de brumadinho . FOTO ALEXANDRE REZENDE



Chris Biagionichris biagioni
Conheça o novíssimo 
Beach Club de Saint Tropez

christiana@viagensespeciais.com.br

Empreendimento leva assinatura da exclusiva rede de hotéis La Réserve
Com uma filosofia que busca a excelência e a autenticidade, 
a rede de hotéis La Réserve oferece uma hospitalidade única, 
com uma visão especial entre a vida e o luxo, proposta por seu 
fundador Michel Reybier.

Um deles é o La Réserve Ramatuelle, a poucos minutos de 
Saint Tropez, um dos destinos mais badalados do verão europeu. 
Debruçado sobre uma das mais belas baías na Côte d’Azur e com 
uma vista espetacular sobre o mar sem fim, o hotel é uma vasta 
propriedade privada em meio à mata mediterrânea, embalado 
pelo som das cigarras. Um pequeno pedaço do paraíso que foi 
inaugurado em 2009 e mantém muitos hóspedes regulares 
temporada após temporada. Clientes que buscam passar um 
tempo desconectados de preocupações e conectados à natureza.

São 28 quartos e 14 vilas de 3 a 6 suítes, todos com vista para 
o azul do Mediterrâneo. Um spa com 800 m² que oferece um 
menu de tratamentos ou programas completos assinados pelas  
marcas Nescens e La Mer. Para completar a experiência, o ótimo 
restaurante La Voile, dono de uma estrela Michelin e comandado 
pelo chef Eric Canino.

No entanto, a grande novidade deste verão fica por conta do 
La Réserve à la Plage, o novo beach club do hotel na praia mais 
emblemática de Saint Tropez, Pampelonne. A praia foi inteiramente 
restaurada para recapturar sua encantadora beleza natural.

O novo beach club já se tornou queridinho da temporada, com 
um bar, um restaurante e uma loja repleta de artigos e roupas 
cuidadosamente garimpadas. O projeto foi uma parceria com o 

designer Philippe Starck e reinventa o espirito original de Saint 
Tropez com um clima boêmio chique, toques de cores vibrantes 
e materiais naturais.

No final do dia, a atmosfera se transforma e fica mais festiva, 
com música e champagne para brindar os incontáveis tons de 
azul, a parada ideal antes da badalada noite de Saint Tropez. 
Aberto diariamente, das 11h às 20h, até o final de outubro, o 
La Réserve a la Plage é um must go do verão europeu, por isso, 
recomendamos fazer reserva. O beach club também permite 
privatização para eventos mediante solicitação prévia. Nós 
adoramos a vibe e já ficamos com vontade de fazer as malas 
para curtir essa novidade supercharmosa de Saint Tropez. Fotos 

Divulgação jC/la RÉsERvE
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parque. As mais incríveis montanhas russas em Tampa

Busch Gardens
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O Parque Busch Gardens Tampa fica 
ao lado de Orlando e possui as maio-
res montanhas-russas do mundo. 
Localizado a cerca de 90 quilômetros 
da cidade de Orlando, em Tampa, a 
menos de 2 horas de carro de viagem, 
ele é uma excelente dica de passeio. O 
parque era apenas um zoo-
lógico, com a intenção de 
ensinar aos seus visitantes 
sobre a proteção da vida 
selvagem. Com o tempo, 
foram sendo acrescenta-
das outras atrações ao parque, como 
as montanhas-russas mundialmente 
conhecidas Kumba, Montu e Sheikra, 
e diversas novas atrações, shows, res-
taurantes e lojas que fizeram do parque 
um dos mais conhecidos da Flórida. 

O parque oferece atrações fascinan-
tes baseadas em encontros com o exó-
tico continente africano e atualmente 
conta com mais de 2.000 animais. No 
Busch Gardens, você tem a opção de 
interagir com os bichos, uma oportu-
nidade única. 

NOvIDADE
Inaugurada em abril deste ano, a Ti-
gris é uma experiência inovadora que 
leva os aventureiros para voltas em 
looping, quedas ousadas, uma subida 
impulsionada de 45 metros de altura 
e um giro no próprio eixo, tudo isso a 
quase 100 km/h. A Tigris proporciona 
uma jornada por mais de 500 metros 
de trilhos de aço projetados para si-
mular a inspiradora agilidade de um 
dos felinos mais poderosos do mundo, 
o tigre.

“A Tigris é um incremento muito 
forte para a nossa família de atrações 
radicais já mundialmente consagra-
das. Com três intensos e empolgantes 
pontos de arremessos, essa atração é 
incomparável,” disse o presidente e 
gerente geral do Bush Gardens Tampa 
Bay, Stewart Clark. “Essa novidade 
é a prova do nosso contínuo processo 
de investimento no parque e traz uma 
inovadora experiência para nossos vi-
sitantes”, acrescenta.

AtRAçõEs
Uma das atrações do parque é a mon-
tanha-russa Cheetah Hunt, que simu-
la um guepardo, o animal mais rápido 
do mundo. Ela é uma das mais rápidas 
da região e dá a volta em praticamente 
metade do parque. Ao contrário das 
outras, a Cheetah Hunt não tem mui-
tos loopings e fica virando de cabeça, 
pois o objetivo é realmente a velocida-
de. Então, para quem tem um pouco 
de medo desses brinquedos, é uma óti-
ma opção para começar. Por ser uma 
das atrações mais famosas, é também 
uma das que tem a maior fila de espera, 
então, o ideal é ir logo que chegar ao 
parque ou quando estiver indo embo-
ra. De noite, ela fica ainda mais bonita 
e toda iluminada. Se for uma vez só, 
vá à noite e aproveite a vista e as luzes 
do parque. 

A montanha-russa dispara o carri-
nho logo no início, como se fosse um 
estilingue, e chega a uma velocidade 
de 100 km/h. A Cheetah Hunt fica 
em uma nova área do Busch Gardens, 

a The Realm, que também tem o 
Cheetah Run, que é uma área com 15 
guepardos de verdade - eles podem ser 
vistos por um vidro, observando quan-
do os treinadores os fizerem praticar 
exercícios de corrida.

Para quem gosta de fazer safári, o par-
que tem áreas enormes cheias 
de animais selvagens vivendo 
livremente. A Planície Seren-
geti, por exemplo, é uma área 
ampla de 65 acres - lar de 
girafas, zebras, rinocerontes 

brancos, antílopes, impalas e muitos ou-
tros animais. Já na área Myombe Reser-
ve você encontra gorilas e chimpanzés 
em um exuberante ambiente de floresta 
tropical. O Edge of África é um intenso 
passeio a pé para ver leões, hipopótamos 
e hienas. Existe ainda uma banda de-
nominada Mystic Sheiks of Morocco, 
que alegra os visitantes com sua música 
nessas áreas de safári. As interações com 
animais também valem a pena para as 
famílias com crianças e para quem não 
curte as montanhas-russas radicais.

A Montu é mais uma dica de monta-
nha-russa bem intensa no Busch Gar-
dens. Ela chega a mais de 96 km/h, tem 
vários loopings e sete inversões, ou seja, é 
radical mesmo. Para os fãs de montanha-
-russa, é uma das melhores.

A Sheikra é conhecida pela queda em 
90 graus, de uma altura de 61 metros, a 
110 km/h. O carrinho fica lá em cima, 
no topo dos mais de 60 metros, por três 
longos segundos, que fazem com que os 
visitantes gritem muito e fiquem ainda 
mais animados. 

Outra opção muito radical é o 
Falcon’s Fury, um dos maiores elevado-
res de queda livre do mundo. Diferente 
dos outros em que você sobe sentado de 
forma reta, como se estivesse em uma 
cadeira, no Falcon’s Fury a cadeira vai se 
inclinando para trás e, quando chega lá 
em cima, você está olhando para o chão, 
o que aumenta ainda mais a adrenalina. 

Também foi anunciado que em 2020 
uma nova atração radical será inaugura-
da na área Gwazi, onde ficava instalada 
a montanha-russa de madeira, que já 
deixou de funcionar há bastante tempo. 
Essa outra montanha-russa ainda não 
tem nome, nem data para inaugurar, mas 
já se sabe que será híbrida, com parte do 
percurso em madeira e parte em metal. 
Além disso, será a mais íngreme e rápida 
do gênero no mundo.

ONDE COmER
Uma dica importante no Busch Gar-
dens é onde almoçar, fazer um lanche 
ou até jantar. O parque possui algumas 
opções legais de restaurante e lancho-
nete. 

O Sahara Snacks é um deles, que, 
como o próprio nome já diz, é um lo-
cal para comer snacks como hot dog, 
frango frito, batatas fritas com queijo e 
outros lanches. Tem também o Crown 
Colony House, que funciona no estilo 
a la carte, fica entre a Montu e a Che-
etah Hunt e é mais sofisticado. 

Já o Zambia Smoke House é um 
fast-food mais em conta e, para a so-
bremesa, o Sultan Sweets é boa pe-
dida: uma loja só de doces que fica no 
começo do parque. 

Montanha russa Sheikra

Montanha russa MontuMontanha russa Cheetah Hunt

A interação com os animais no Safari

Tigris, a mais nova atração do parque

texto
adriana Willcox

FoTos DivulgAção 
JC/ BusCh gArDens

Na web Quer saber mais? 
www.seaworldparks.com.br/busch-gardens-tampa/

(*) correspoNdeNte iNterNacioNal visiotu o parque 
a coNvite da Busch GardeNs tampa Bay
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Luxo. Cenário paradisíaco, muito conforto e várias opções de lazer são os principais 
atrativos do empreendimento que será inaugurado em agosto

Baglioni Resort Maldives

A rede de hotéis Baglioni apresenta, em 1º de agosto, 
seu mais recente empreendimento, desta vez, em um 
destino paradisíaco. Trata-se do Baglioni Resort Mal-
dives, localizado na ilha de Maagau, no atol de Dhaalu, 
a apenas 40 minutos de lancha da capital das Maldivas, 
Malé. O resort está repleto de beleza natural tropical, 
oferecendo uma mistura única de vibrações relaxantes 
na praia com o sofisticado estilo italiano.

Este verdadeiro pedaço do paraíso segue o estilo dos 
demais hotéis Baglioni, com acomodações luxuosas, 
rodeadas por belíssimas praias de águas cristalinas, 
coqueiros e deslumbrantes vistas para o pôr do sol. A 
estadia se torna ainda mais inesquecível com atividades 
esportivas, de relaxamento e restaurantes gourmet de 
prestígio.

Aliás, na gastronomia, o Baglioni Resort Maldives 
se destaca. Do café da manhã até os drinks depois do 
jantar, uma variedade de comidas e bebidas encanta 
a clientela internacional mais exigente e exclusiva. O 
bar e grill da piscina e os três restaurantes localizados 
no hotel servem deliciosos pratos gourmet, além de um 
menu saudável com opções light e nutritivas, incluindo 
ainda um cardápio infantil. Aperitivos sofisticados, de-
gustações de vinhos e jantares privados personalizados 
completam a oferta.

LAzER
Que as Maldivas são um destino paradisíaco todos sa-
bem. Por isso, as experiências vivenciadas por lá devem 
ser igualmente inesquecíveis. Pensando nisso, o Ba-
glioni preparou uma série de atividades para garantir 
a diversão dos hóspedes – em grande estilo. Entre as 
opções, o Maagau Dive Centre oferece snorkeling ao 
pôr do sol, cruzeiros sob as estrelas, excursões noturnas 

e outras experiências únicas que enriquecerão a estadia. 
Para os que preferem relaxar, o Baglioni SPA promete 

regenerar corpo e alma com luxuosos rituais tradicionais 
das Maldivas. Por lá, é possível compartilhar beleza e 
bem-estar com os familiares e amigos, desfrutando de 
um verdadeiro oásis italiano no coração da natureza.

HOspEDAgEm
Entre as opções de hospedagem no Baglioni Resort 
Maldives, estão as luxuosas Villas – acomodações cria-
das com detalhes tipicamente italiano, com materiais e 
técnicas de design que privilegiam a sustentabilidade e 
aproveitam ao máximo o deslumbrante cenário natural.

Na Presidential Water Villa, até seis pessoas se hospe-
dam com total conforto em 360 m² de espaço interno, 
mais 310 m² de área externa. Há três quartos, cada um 
com um banheiro privado, uma varanda com área para 
jantar e uma grande jacuzzi. Do terraço é possível apre-
ciar o pôr do sol com uma vista incomparável.

Já na Pool Suite Beach Villa, os 230 m² ficam à dis-
posição de até dois hóspedes. Por lá, há uma piscina 
privativa e acesso direto à praia de areias brancas e 
águas cristalinas do Oceano Índico. Total conforto e 
privacidade.

A Pool Grand Beach Villa é ideal para dois hóspedes, 
podendo receber outros dois, em seus 150 m². Nela, 
também há uma piscina privativa e uma varanda com 
vista para o mar, além de um terraço.

Além destas, ainda há Family Beach Villas, Beach 
Villas, Water Villas, Garden Villas, Pool Water Villas 
e Water Villa Sunset. Cada uma reserva seu charme 
especial. Mas, em comum, todas elas têm o encanto 
típico da rede Baglioni. Com certeza o hóspede não 
vai querer ir embora. FOTOS DIVULGAÇÃO JC/HOTÉIS BAGLIONI
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FLASHES
Cúpula da American 
Airlines vem a BH 
para se encontrar 
com os Picchioni
Os altos executivos da American Airlines estiveram em BH 
na última semana exclusivamente para se encontrarem 
com a Família Picchioni. Aí estão: Eduardo Picchioni, Hugo 
Picchioni, a gerente de Vendas da AA, Simone Sá, Celso 
Picchioni e Dilson Verçosa, diretor da AA para a América do 
Sul (em pé). Sentados, Christine Valls, vice-presidente de 
vendas da AA para a América Latina, Caribe e Flórida; e Chris 
Degroot, vice-presidente mundial de Vendas da American 
Airlines. Em grande e alto estilo. 

Foto DivuLgAção AmeriCAn AirLineS

Festival Yogi Ji
Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, o espaço d e yoga, consciência 
e estilo de vida Coletivo Yogi Ji convida para um festival que 
promete reunir alunos, professores, amigos e familiares: o 
Festival Yogi Ji. Por lá, haverá apresentação de mantras ao 
vivo, meditação, bate-papo, casos e histórias do Yogi Bhajan, 
experiência com o gongo, oficina de turbantes, exposição 
de fotografia “Yoga e Negritude” e alimentação vegana. O 
festival acontece às 19h30 nos dias 1º e 2 e às 10h no dia 3. As 
inscrições podem ser feitas pelo Sympla no site www.sympla.
com.br/festival-yogi-ji__585246. 

Festival de Mágica no 
Boulevard Shopping
Neste domingo, dia 28, acontece a última apresentação 
do Festival de Mágica no Boulevard Shopping. A atração 
gratuita será realizada a partir das 15h, no espaço BeGreen. 
Para encerrar a mostra, o Mágico Rui convida o público 
para participar do espetáculo no palco e promete um show 
lúdico que traz personagens do universo infantil e brinca 
com o cotidiano. Antes da apresentação, um personagem 
circense surpreende os visitantes do shopping nos corredores 
e os convida para assistir ao show. 

Ciclo MPE.net
Na última quinta-feira, dia 25, Belo Horizonte recebeu mais 
um seminário do Ciclo MPE.net 2019. O evento, realizado 
no Sebrae, teve como objetivo apresentar ao micro, pequeno 
e médio empreendedor as ferramentas necessárias para ter 
um negócio bem-sucedido. As palestras foram ministradas 
por especialistas em planejamento, logística, infraestrutura, 
obtenção de crédito, meios de pagamentos, marketing e 
marketplace. O Ciclo MPE.net está em sua 16ª edição e há 
12 anos tem patrocínio dos Correios.

Feijoada do Maranhão
A tradicional Feijoada do Maranhão já tem data e local 
confirmados: dia 24 de agosto, no Centro de Convenções do 
Hotel Dayrell, em Belo Horizonte. O evento é all inclusive e o 
menu inclui tira-gostos e o prato principal – a feijoada –, além 
de queijos e doces tipicamente mineiros, direto do Mercado 
Central. A animação fica a cargo da banda Faixa Nobre B, 
da dupla Henrique e Manoel e do DJ Jammie Blonde. Os 
convites já estão à venda no Buteco do Maranhão. Mais 
informações pelo telefone (31) 99235-3540.

Homenagem ao Instituto 
Presbiteriano Gammon
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, deputado Agostinho Patrus, convida para Reunião 

Especial, requerida pelo deputado João Leite, em homenagem 
ao Instituto Presbiteriano Gammon pelos 150 anos de sua 
fundação. A solenidade será realizada no dia 5 de agosto, às 
20 horas, no Plenário Juscelino Kubitschek.

Festival Internacional de 
Cerveja e Cultura de Minas Gerais
A 6ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura 
de Minas Gerais (FICC) promete agitar a capital mineira. O 
evento, que tem patrocínio da Belotur, ocorre nos dias 10 e 
11 de agosto com muita música de qualidade, gastronomia, 
intervenções artísticas, espaço kids e cerveja boa. Além disso, 
o FICC também exerce o papel de fomentar o turismo da 
cidade por meio de um dos maiores cartões postais de Belo 
Horizonte: o Mineirão. Os ingressos estão à venda pelo site 
www.eventosgofree.com/ficc_1412.

Assembleia homenageia Ceasa Minas
No dia 12 de agosto, a Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais promove uma Reunião Especial para 
homenagear a Central de Abastecimento de Minas Gerais 
S.A. (Ceasa Minas) pelos seus 45 anos. A solenidade foi 
requerida pelo deputado Professor Irineu e será realizada às 
20h, no Plenário Juscelino Kubitschek.

Santa Casa busca recursos 
para revitalizar o quarteirão
O Grupo Santa Casa BH (GSCBH) busca apoio para 
revitalizar as fachadas do hospital e de prédios anexos, 
como o da Clínica de Olhos e o das Unidades de Nefrologia 
e Oncologia. O projeto prevê, ainda, a revitalização das 
calçadas do quarteirão do complexo hospitalar. O valor total 
da obra é de R$ 6.017.066,10. Para arrecadar os recursos, o 
GSCBH convida as empresas com lucro real a doarem parte 
dos seus impostos devidos, conforme prevê a Lei Federal nº 
8313/1991.  Elas podem destinar até 4% do imposto devido, 
100% dedutível para este fim. A última revitalização da 
fachada da Santa Casa BH foi realizada em 1993. Na ocasião, 
foi promovida uma campanha que convidou a população a 
votar nas cores que gostariam que dessem vida ao primeiro 
hospital de Belo Horizonte. 

Feira Amor de Bazar
A primeira edição da Feira Amor de Bazar acontece dias 2 e 3 
de agosto, à Rua Pernambuco, 1.000, loja 17, na Savassi, com 
entrada gratuita. O evento é uma criação das artistas Cláudia 
Vilas Boas e Márcia Maria Resende que pretendem conectar 
uma rede de artesãos, artistas, designers de interiores, estilistas, 
produtores locais e comunidades que reescrevem e rememoram 
a história e seu passado, criando peças “feitas à mão”.  

Joalheria Felipe Gomes chega à Savassi
A joalheria Felipe Gomes, comandada pelo joalheiro 
mineiro de mesmo nome, está em novo endereço, na Savassi. 
Antes, o showroom ficava no bairro de Lourdes e, desde 
maio, para ficar mais perto dos clientes, instalou-se na Rua 
Antônio de Albuquerque, 696. A joalheria é famosa por suas 
personalizações. O gemólogo mineiro já assinou seis coleções 
e, agora, apresenta mais uma, a “Le Farfalle”. Trata-se de uma 
linha inspirada em borboletas, cujo carro-chefe é um belíssimo 
bracelete todo cravejado com diamantes, safiras cor de rosa, 
esmeraldas e rubis. Mas a preciosidade não é para todos: o 
valor estimado chega à casa dos cinco dígitos. Exclusivíssimo!

Autoestima feminina em pauta
Autoestima e autocuidado feminino estarão em pauta durante 
encontro promovido pela fotógrafa Ivna Sá. No próximo dia 3 
de agosto, o “Viva sua real beleza” chega à sua segunda edição 
com o tema “Sobre ser luz e se permitir brilhar”. O evento será 
realizado no Instituto Santo Tomás de Aquino, das 9h às 18h.
Para falar sobre o assunto, a anfitriã convidou profissionais 
como a psicopedagoga Lilian Caetano de Souza, a pediatra 
Deise Quintão e a advogada Débora Closel. Também haverá 
exercícios de mindfullness conduzidos pela nutricionista 
Dane Gusmão e muita música com Pollyanna Lara. Segundo 
Ivna, o objetivo do evento é proporcionar às mulheres um 
tempo para se dedicar a si mesmas e interagir umas com as 
outras sem julgamentos. 

Unimed Federação Minas está entre as dez
melhores empresas para se trabalhar 
Pelo quarto ano consecutivo, a Unimed Federação Minas é 
uma das Melhores Empresas para Trabalhar em Minas Gerais. 
O prêmio foi entregue pelo Great Place to Work (GPTW), no 
último dia 23, no Hotel Ouro Minas, e a instituição conquistou o 
10º lugar. Esta é a quarta edição do ranking, padrão de excelência 
para a definição de ambientes de trabalho admiráveis. A pesquisa 
é feita anualmente e desde a primeira edição, em 2016, a 
Federação aparece na lista. 

Madeleine Peyroux faz única 
apresentação no Palácio das Artes
A cantora americana Madeleine Peyroux retorna ao Brasil para 
divulgar seu álbum “Anthem” e mostrar vários de seus maiores 
sucessos. Ela se apresenta junto com sua banda, em show único, 
no Palácio das Artes, no dia 20 de setembro. No repertório estão 
algumas das canções mais populares da sua carrreira, como 
J’ai Deux Amours, Don’t Wait Too Long, e também músicas 
de “Anthem”, o nono álbum lançado por ela. Além da capital 
mineira,  a turnê no Brasil inclui shows em Porto Alegre, Curitiba, 
São Paulo  e Rio de Janeiro.
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Evvai - SP

degustatividade

Em menos de dois anos de abertura do 
Evvai, o chef Luiz Filipe Souza coleciona 
grandes premiações do “Oscar” da gastro-
nomia: estrela Michelin e chef revelação 
pela revista Veja Comer e Beber SP. Esse 
jovem cozinheiro de apenas 30 anos de 
idade foi o braço direito do chef Salvatore 
Loi no Fasano e lá fez a base italiana de sua 
cozinha. Emprega nas receitas italianas in-
gredientes nacionais, valoriza o pequeno 
produtor e dá seus toques brasileiros em 
pratos de alta gastronomia. 

No menu degustação Oriundi com 
nove tempos é possível perceber a co-
nexão entre Brasil e Itália nos belíssimos 
pratos que chegam à mesa, cada hora por 
um garçom muito bem treinado para fa-
zer a apresentação. Já no couvert, o pão 
de fermentação natural é de cair o quei-
xo, servido com três manteigas de massa 
madre em diferentes maturações. A mais 
escura é divina.

De início, um piquenique de luxo é 
apresentado e vão surgindo petiscos em 
louças brancas de diversos formatos. São 
eles: tortinha de queijo de cabra de Ta-
peroá/PB, mel e pólen de Mandaguari 
coberto por lardo de flores; bombom de 
zucca defumada e bottarga de tainha do 
sul, glaceado na salsinha; millefoglie de 
gema curada, Grana Padano e prosciutto 
de pato curado na casa; sfogliatella (mas-
sa em forma de concha) de atum fresco e 

ovas de truta de Lages (SC); bomba de 
vieira, lardo da Serra da Bocaína (SP) e 
tomate fermentado. O garçom até sugere 
uma ordem de degustação para melhor 
proveito da experiência. Em uma banca-
da ao lado, outro funcionário prepara um 
drink com extrato artesanal, produzido 
na casa, a base de manjericão, salsão e se-
mente de cumaru. 

Em um restaurante italiano não faltaria 
uma bela pizza, ok? E no Evvai o molho de 
tomate da pizza é substituído por beterra-
ba orgânica, sendo molho e picles nas suas 
quatro diferentes cores. Além da roxa, vai 
picles de beterraba branca, amarela e rosa, 
entremeados com queijo de búfala da Ilha 
de Marajó e azeite mineiro Borriello. A 
borda da massa vem com nome do Evvai 
cravado para aquela queimadinha dar o 
cheiro de pizza saindo do forno. Seguimos 
por uma burrata com tartar de lagostim 
fresco, purê de cenoura com gengibre e 
cenoura tempurá em bisque de cabeça de 
camarão. Uma linda renda dourada de 
massa madre separa a couve flor do caviar 
uruguaio “Siberian Reserve”, que se unem 
em uma colherada perfeita. O prato auge 
do menu (se é que dá para eleger algum) foi 
o Cacciuco na Moqueca, uma fantástica 
mescla de Itália e Brasil num caldo ines-
quecível ao suave toque de coentro e dedo 
de moça com colheradas de olhete, polvo, 
mexilhão, pargo e camarão. Continua o 

show de sabores com o ravioli de Porcini 
(Lages) e lâminas de cogumelo Paris, lín-
gua cozinha à baixa temperatura puxada 
no melaço de cebola e espuma de queijo 
Cuesta com Grana Padano. 

As trufas Nero Estivo estão no menu, 
raladas em cima da barriga de porco com 
glace de maçã verde, acompanhada por 
barata suflada envolta por pancetta curada 
na casa, brioche trufada, mandioquinha 
com tutano e consomem de suã com bau-
nilha do Cerrado. 

Feita na nossa frente, a pré-sobreme-
sa é um picolé de foie gras recheado com 
geleia de goiaba e glaçado também na 
goiaba com iquiriba, semente típica da 
região Norte do País, para dar um toque 
amadeirado. Açúcar explosivo é polvi-
lhado em cima do picolé e nos remete à 
infância. A sobremesa mais parece uma 
obra de arte em forma de cheesecake de 
ovelha, creme de pistache, tuiles de canela 
e sorvete de Mostarda di Cremona, aquela 
conserva de frutas com sabor agridoce 
típica da Itália. 

Intercalado aos pratos, a sommelier 
Maria Emilia Atallah vai narrado a har-
monização de vinhos com muita sabe-
doria e simpatia. Todo esse espetáculo 
fica em R$ 512, incluindo as oito taças de 
vinhos. O serviço é impecável e impres-
siona como em tão pouco tempo o Evvai 
se tornou um restaurante de excelência. 

Onde
Evvai - SP

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 108 – 
Jardim Paulistano – São Paulo
Telefone: (11) 3062-1160

Chef Luiz Filipe Souza
Especialidade: cozinha italiana contempo-
rânea
Horários: de segunda a quinta, das 12h às 15h 
e das 19h à 0h; s exta, das 12h às 15h e das 19h 
à 1h; sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h; 
domingo, das 12h às 17h.
Capacidade: 72 lugares
Inaugurado em julho de 2017

Detalhes

Na web Quer saber mais? 
www.evvai.com.br

Instagram: @evvai_sp
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HambúrguErES E SaNDuícHES 
cOm caiO SOtEr
Preparação de hambúrgueres e sanduí-
ches também tem lá seus segredos. Para 
revelar cada um deles, o chef Caio Soter 
preparou uma aula-show que vai de clás-
sicos a releituras. Serão cinco exemplares 
contemplando receitas de Nova York com 
o BLT (bacon, lettuce and tomato) e vai 
até os nórdicos com o Gravlax Toast fei-
to com salmão curado. Peixe, cordeiro e 
peito de boi também estarão estrelando 
entre variados tipos de pães em criações 
do chef. Essa deliciosa aula acontece no 
Alma Chef, dia 31 de julho, das 19h30 às 
22h30 com investimento de R$ 180. Ins-
crições em almachef.com.br/cursos. 

FONDuE traDiciONal NO gErO 
FaSaNO
A temporada de fondue do Fasano chegou 
ao Gero BH e traz duas clássicas opções: 
Savoyarde e Chocolat. A primeira é feita 
segundo a tradição suíça com os queijos 
Ementhal e Gruyere ao vinho branco e li-
cor Kirch. Acompanha pão caseiro e fica 

em R$ 185 para duas pessoas. A expe-
riência pode ser aprimorada com acrésci-
mos de filé aperitivo (R$ 88), brócolis (R$ 
21) e batata cozida (R$ 21). Brócolis foi a 
unanimidade da mesa, o mais saboroso 
para acompanhar fondue. O de chocolate 
é feito com a marca Callebaut e seu gosti-
nho meio amargo combina bem com uva, 
banana e morango a R$ 114 para duas 
pessoas. Simples, sem firulas e elegante. 
Estará disponível até o final do inverno.

FEStival cultura E 
Gastronomia tiradentes 2019
O tradicional  Festival Cultura e Gastro-
nomia Tiradentes  chega à 22ª edição 
em 2019 e já tem data:  será entre 23 
de agosto e 1° de setembro, com cerca 
de 200 atrações gastronômicas, como 
estandes de chefs e produtores, cozi-
nhas ao vivo, aulas, palestras, jantares 
e almoços requintados com cozinheiros 
convidados. Repetindo o sucesso dos 
anos anteriores, mais de 45 mil pessoas 
devem circular pela cidade colonial ao 
longo do festival.
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SuceSSo. Maior exposição de equinos da América Latina expõe exemplares da raça no Expominas

38ª Exposição Nacional do 
Cavalo Mangalarga Marchador
O Parque Bolívar Andrade (Parque da Gameleira), 
em Belo Horizonte, recebe, até este sábado, dia 27, 
a 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga 
Marchador, promovida pela Associação Brasileira 
dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador 
(ABCCMM). O evento é a maior exposição de 
equinos da América Latina e vai além de leilões, 
competições e palestras técnicas, incorporando 
também uma vasta programação para toda a famí-
lia. Esta edição conta com circuitos gastronômicos, 
choperia, lounges para descanso e confraterniza-
ção, banco 24 horas, fraldário e drogaria. Para a 
criançada, há Espaço Kids com brinquedos, jogos 
interativos, games, além de uma minifazenda com 
diversos animais.

PREsENçAs VIP
No último dia 18, a ministra da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Tereza Cristina Costa Dias, 
esteve em Belo Horizonte visitando a Exposição 
no Expominas. Na ocasião, ela foi recebida pelo 
presidente da ABCCMM, Daniel Borja, por di-
retores da entidade e por personalidades do meio 
político mineiro, como a secretária de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana 
Maria Valentini. A comitiva passou pelos arredores 
da pista de julgamento, pelo estande da Associação 
Marchadores pela Vida e pelo estande dos Haras 
Zel e PBR.

O governador Romeu Zema também visitou a Ex-
posição, quando foi apresentado à entidade filantró-
pica da raça, a Associação Marchadores Pela Vida, 
braço social da ABCCMM.

LEILõEs
Dois leilões integraram a programação da 38ª edição 
da feira. No dia 23, o Leilão Nacional Zel Café e 
Convidados reuniu lotes de animais selecionados 
especialmente para a ocasião. Foram expostos 60 
exemplares, entre embriões, óvulos, coberturas, 
reprodutores, matrizes, potros e potras da raça.
Já no dia 24, Associação Machadores Pela Vida pro-
moveu o 5º Leilão Prime Marchadores Pela Vida. O 
evento beneficente reuniu cerca de 40 lotes de cober-
turas e embriões de Mangalarga Marchador com o 
objetivo de arrecadar recursos para a Associação.

shOws
A programação da Exposição também será ani-
mada por muita música. Nesta sexta-feira, dia 26, 
quem sobe ao palco é a consagrada dupla Bruno 
e Marrone, que comanda o Modão Mangalarga 
Marchador. O show dos sertanejos promete emba-
lar o penúltimo dia da feira ao som dos seus maiores 
sucessos. A apresentação está marcada para as 22h, 
no Salão Redondo do Expominas, e será no esque-
ma open bar.Fotos Guilherme martimon-maPa/renato 

aGuilar/Fernando ulhoa/ renato cobucci-imPrensa mG

Dois grandes leilões agitaram 
o Expominas, inclusive com 
viés beneficente

Governador Romeu Zema durante sua visita à 38ª Exposição do Cavalo 
Mangalarga Marchador
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O presidente da ABCCMM, Daniel Borja, o deputado Antônio Pinheiro Neto, a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina Dias Costa, e a secretária de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Valentini

Daniel Borja, Tereza Cristina Dias Costa e Ana Maria Valentini (à frente), durante visita à 
Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador
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