
Setor de serviços registra queda
acumulada de 2,3% em Minas

Produção de café em MG pode crescer 40%

Leitura planeja abrir três lojas neste ano

Polo de confecção de 
Divinópolis ganha apoio

VGX amplia em 27% o 
quadro de funcionários 

OPINIÃO

EDITORIAL

Retração do segmento de informação e comunicação chega a 16,2% no Estado
Apesar de registrar alta de 0,4% em novembro na 

comparação com outubro após duas quedas consecu-
tivas,  em Minas Gerais o setor de serviços acumulou 
resultado negativo de 2,3% em 11 meses de 2017. No 
Brasil a retração no mesmo período chegou a 3,2%.

Em novembro, o segmento de serviços de informa-
ção e comunicação caiu 16,2% e puxou para baixo o 
desempenho do setor em relação ao mesmo mês de 
2016 no Estado. Já os serviços prestados às famílias 
(20,6%), outros serviços (14,8%), serviços profissionais, 
administrativos e complementares (9,6%) e transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (6,8%) 
registraram crescimento na mesma base. Pág. 3

A sanção da lei estadual que cria, ofi cialmente, o Polo 
da Moda e Confecção de Divinópolis, no Centro-Oeste 
de Minas, vai benefi ciar 20 municípios da região. Diante 
da falta de mão de obra qualifi cada e a necessidade de 
investimentos em maquinário das indústrias do polo, a Lei 
22.895 propõe incentivo à produção e à comercialização 
de vestuário, o fortalecimento da cadeia produtiva do 
setor têxtil e a promoção de tecnologias. Pág. 5

A recessão e a transição do modelo de prestação de 
serviço do clássico para o digital acarretaram uma queda 
de 7% no faturamento das empresas especializadas em 
atendimento aos consumidores em 2017 no País, que fi cou 
em torno de R$ 6,4 bilhões. Apesar do cenário negativo, 
a VGX Contact Center, empresa mineira de call center e 
telemarketing, ampliou em 27% seu quadro de pessoal 
no ano passado. Com 4 mil funcionários, a VGX tem 229 
vagas abertas em Montes Claros, Janaúba e Pirapora, no 
Norte de Minas. A projeção é de crescimento de 20% a 
30% neste semestre. Pág. 4

Minas pode ampliar a pro-
dução de café nos próximos 
anos. A perspectiva é de cres-
cimento de 40% em dez anos, 
com colheita de 36,7 milhões 
de sacas em 2027. Documento 
elaborado pela Secretaria 
de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
aponta estímulo para um 
boom a partir da produção de 
cafés especiais e aumento do 
consumo, inclusive de novos 
mercados, como a China. O 
uso de tecnologia e a migra-
ção do cultivo para áreas mais 
favoráveis à mecanização, 
ou seja, das montanhas para 
terrenos planos, tendem a 
aumentar a produtividade. 
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Terceira maior rede de li-
vrarias e papelarias do Brasil, 
com 67 lojas em 19 estados, 
a Leitura planeja abrir três 
unidades neste ano, com 
investimento de R$ 1 milhão 
a R$ 2,5 milhões em cada 
novo ponto de venda.  Com 
a expansão, a perspectiva 
do grupo é de crescimento 
de 8% no faturamento em 
2018. Em Minas, a Leitura 
tem hoje 20 lojas, 15 na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte  (RMBH) e cinco 
no interior. Em 2017, a rede 
comercializou 5,6 milhões 
de livros, que responderam 
por 53% das vendas totais. 
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Tentemos decifrar o emaranhado de situações que ba-
lizam as identidades de possíveis candidatos, lembrando 
que as histórias de cada um abarcam um sem-número de 
circunstâncias, um continuum de atos e eventos que formam 
camadas superpostas às imagens captadas pelo sistema 
cognitivo dos eleitores. Lula é a fotografi a mais nítida do 
pobre que ascendeu ao mais alto posto da República. É o 
mais forte exemplo da dinâmica social no País, a denotar a 
ideia de que os mais humildes podem chegar ao lugar dos 
poderosos. A trajetória de Lula, rica de situações que mexem 
com o imaginário popular, joga-o, mais uma vez, no palco 
eleitoral, podendo guindá-lo ao assento presidencial (caso 
não seja condenado pela Justiça) ou afastá-lo por um bom 
tempo do centro da política. (Gaudêncio Torquato), pág. 2

Tentar adivinhar, hoje, quem será o próximo presidente 
da República é bastante difícil, virtualmente impossível. Mas 
tudo indica, independentemente do que vier a acontecer, 
que as peças se ajustarão, construindo fi delidades sempre 
instáveis e a um custo cada vez maior, comprometendo a 
gestão, anulando o mérito e deixando abertos espaços que 
aproveitadores, talvez os mesmos, rapidamente saberão 
ocupar. Porque os projetos continuam sendo pessoais, mo-
vidos pela vaidade e pela ambição, sem lugar algum para 
os compromissos que deveriam ser dados como inerentes à 
vida pública, a partir dos quais se imaginaria possível cons-
truir um projeto de Estado que, fi nalmente, desse lugar aos 
projetos de poder que vão se repetindo ao longo do tempo. 
“Mudar e não sair do lugar”, pág. 2

Na contramão do desempenho negativo do setor, a VGX prevê crescimento entre 20% e  30% neste semestre
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O café tende a migrar das montanhas para áreas mais propícias à mecanização 

Com 67 lojas em 19 estados, a rede Leitura vendeu 5,6 milhões de livros em 2017
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