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A vida do empreendedor brasileiro não é fácil, são muitas 
as burocracias que surgem no caminho até a realização do 
sonho de abrir as portas da sua própria empresa. Minas 
Gerais, no entanto, parece estar trilhando uma via própria 
na missão de desburocratizar esse processo. Segundo a 

Doing Business Subnacional Brasil 2021, pesquisa do Banco Mundial 
que mede os ambientes de negócios no mundo todo, o estado é o 
segundo melhor lugar do país para empreender, ficando atrás apenas 
de São Paulo. “É uma notícia positiva e demonstra que o governo, seja 
estadual ou municipal, está no caminho certo em relação à facilitação 
da vida dos empresários para gerar mais receita, lucro e, com isso, 
dinheiro para o estado por meio de impostos”, avalia o presidente do 
conselho empresarial da Associação Comercial e Empresarial de Minas 
(ACMinas), Guilherme Veloso Leão. Já o presidente da Junta Comercial 
de Minas Gerais (Jucemg), Bruno Falci, afirma que a boa posição no 
ranking é fruto de um trabalho sincronizado entre os órgãos públicos 
que apostou, principalmente, em tecnologia para descomplicar o pro-
cesso de abertura de uma empresa.

minAs é eleito o segundo
melhor estAdo do

brAsil PArA emPreender
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Assessores próximos ao presidente Jair 

Bolsonaro avaliam a possibilidade de incentivar 
o nome do deputado federal e presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, Aécio Neves (PSDB), para ser candi-
dato ao governo de Minas. Nos bastidores da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
alguns deputados analisam outro nome, o do 
presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus 
(PV). Por enquanto, o tema relacionado ao 
pleito de 2022 está circunscrito ao atual gover-
nador do Estado Romeu Zema (Novo) e ao pre-
feito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD). 
O único a se pré-lançar como terceira via, para 
o pleito majoritário do próximo ano, foi o chefe 
do Executivo de Uberlândia, Odelmo Leão (PP).

Mais estressado,  infeliz e com menos dinheiro no bolso. Assim é descrito o brasileiro após 
um ano e meio da chegada do novo coronavírus. Pelo menos é o que aponta o levantamento 
“Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia”, realizado pela Fundação Getulio Vargas. 
Segundo a pesquisa, todos os indicadores de bem-estar no Brasil pioraram em comparação 
com outros 40 países. “Estudos indicam que insegurança, desemprego e luto são os três 
fatores que interferem de modo mais negativo na percepção de felicidade e os três estão 
combinados no caso da pandemia. Com 510 mil mortos e o governo federal trabalhando 
contra a erradicação do vírus, fica difícil ser feliz”, diz o filósofo Marcelo Galuppo.

Movimento LGBT busca igualdade de direitos
e combate à violência contra minorias sexuais

A população LGBT continua sofrendo preconceito, violência e perseguição devido a sua 
orientação sexual. Além das agressões físicas, a opressão também acontece virtualmente 
por meio das redes sociais. Em 2020, foram 237 vítimas da homotransfobia. Os dados 
revelam que a cada 36 horas um LGBT foi assassinado no país, colocando o Brasil como 
campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Para o advogado Thiago Coacci, 
a conquista de direitos da comunidade é notória, mas a sociedade tem muito a avançar. 
“Grande parte do progresso que tivemos veio do Judiciário. Nos últimos anos, o Executivo 
e o Legislativo foram e são um desastre”.

Hábito de lavar o
nariz ajuda a

prevenir doenças
Estima-se que 90% da carga viral es-

teja nas narinas, por isso, higienizá-las é 
essencial para uma boa saúde. Contudo, 
essa informação parece não convencer 
o brasileiro, uma vez que apenas 40% 
tem o hábito de lavar o nariz. Segundo 
o pneumologista Gustavo Ferrer, o asseio 
nasal é muito importante. “É melhor usar 
spray balanceados com xilitol e soro fisio-
lógico, porque eles limpam e reduzem a 
fixação do vírus e bactérias no local. O 
especialista ainda explica que o hábito 
pode ajudar a evitar doenças como aler-
gia, gripes e até a COVID-19.

contas básicas são um 
dos principais motivos 

de dívidas no país
Uma pesquisa feita pelo Serasa mostra que 

o brasileiro tem tido dificuldade de arcar com 
despesas como luz e água. Segundo a análise, 
as contas básicas representam 22,3% do total 
de débitos. As utilities perdem apenas para 
dívidas com o banco e cartão. Para o gestor 
financeiro Vinicius Machado, isso externa uma 
realidade: com a inflação, as coisas estão mais 
caras. Entretanto, as pessoas não têm recebido 
mais. “Para quem ganha menos de 2 salários 
mínimos é especialmente difícil porque a 
proporção dos gastos com alimentos, contas 
básicas, etc. será superior. E, nesses casos, o 
aumento inflacionário foi maior”.

Palácio do Planalto estaria incentivando
a candidatura de Aécio ao governo mineiro

deputado federal comanda a comissão de 
relações exteriores e de defesa nacional
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Brasileiro está menos feliz e
com mais raiva, mostra pesquisa
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País PPP: Preocupante Prevaricação Presidencial
“Conheça o Brasil por dentro e por fora. 

A verdade acima de tudo: Amazônia, Antár-
tica…” foi pomposa propaganda do cabotino 
que usou sua “intelijumência” no lançamento 
de canal, via internet, sobre os atrativos do 
país. Tamanha inépcia, amparada sob aplauso 
de incautos devotos aglutinados graças às fake 
news espalhadas por gentalha paga, seria 
suportável se limitada à verborragia de achin-
calhes, como “quem toma vacina vira jacaré”. 
Porém, é diária e criminosa a real omissão e 
sarcástico desdém à agonia e massacre das 
vítimas da pandemia. Em demoníaca afronta 
aos que sofrem a perda de mais de 500 mil 
pessoas, Jair Bolsonaro incentiva todo tipo de 
negacionismo à ciência. Sua insana aberração 
ultrapassou limites de absoluta podridão, ao 
imitar uma pessoa com falta de ar, afinar a voz 
e dizer “eu estou com COVID”, gargalhando 
em seguida. Vamos Supremo Tribunal Federal 
(STF), não se omita: leve avante o pedido de 
exame pericial psiquiátrico, visando interdição 
por incapacidade do abjeto presidente.

Tétrico, mas mais de um ano passou e se 
mantém inquietante alerta publicado no meu 
artigo de 30 de maio de 2020: “Talvez esteja 
um pouco fora de contexto, mas vale lembrar, 
quanto aos males do fanatismo, que há não 
muito tempo existiu outro capitão reformado, 
esse dos Estados Unidos e também idolatrado: 
Jim Jones, fundador e líder da seita Templo 
dos Povos, famoso por incentivar o suicídio/
assassinato de 918 pessoas em 18 de novembro 
de 1978, em Jonestown, Guiana - então ainda 
colônia britânica”. Após historiar ações do letal 
tresloucado da época, inclusive quando viveu em 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, lembrei: “Por 
sua instrução, seguidores que acreditavam nele 
tomaram suco de uva misturado com cianeto”.

Há pouca diferença: se brasileiros não vão 
beber veneno, são instados pelo ensandecido ca-
pitão-presidente a ingerir remédio contra malária 
para a COVID - não salva, mas pode matar. Em 
desumano desvario, sem máscara, arreganha 

dentes para debochar do distanciamento social, 
convicto de que, junto com alucinados seguido-
res, milhares de inocentes brasileiros acreditam 
na “divindade” de suas recomendações. Peri-
gosa e conscientemente, quer mais aliados à 
ignorância que aceita seu “e daí” de indiferença 
ao morticínio que ultrapassou meio milhão de 
vítimas no último sábado. Naquele triste dia, o 
ministro das Comunicações, Fábio Faria, de forma 
sórdida comum aos vassalos de Bolsonaro, em 
mensagem que causa ojeriza postou: “Vocês 
verão políticos, artistas e jornalistas lamentando 
o número de 500 mil mortos. Nunca os verão 
comemorar os 86 milhões de doses aplicadas 
ou os 18 milhões de curados”.

Haja cupinchas! Em recente artigo (22 de 
maio), citei o submisso homem de estimação e 
general cuja soma de indisciplina, incapacidade 
e artimanhas acabrunham quem tem decência 
e lamenta os fatos relevados pela subserviência 
ao capitão que se refere às Forças Armadas como 
“meus” Exército, Marinha e Aeronáutica. Bem 
diz o, agora, desiludido general Santos Cruz, 
envergonhado pela nefasta decisão de não punir 
Pazuello: “Subversão da ordem, da hierarquia 
e da disciplina… mais um movimento coerente 
com a conduta do presidente e com seu projeto 
pessoal de poder... a cada dia ele avança mais 
um passo na erosão das instituições… procura 
desrespeitar, desmoralizar pessoas e enfraquecer 
instituições”.

 Em matéria de delitos Bolsonaro é mestre, 
é com ele mesmo, haja vista pena de prisão 
(setembro 1986) e ser investigado por terrorista 
intenção de explodir bombas em instalações 
militares. Consequência? Ah, consequência… 
“expulsão” entre aspas, aposentadoria imedia-
ta, bem jovem… para ficar longe! E daí… hoje 
alardeando ser comandante supremo, se espe-
cializou em espalhar ódio e ofensas, como taxar 
ex-presidente de “quadrúpede” e a imprensa 
que não o bajula de “sem vergonha, merda, 
canalha”. O último termo lembra relatório do 
Ministério do Exército (informação 394, de 27 de 

julho de 1990) que reputa Jair Messias Bolsonaro 
como “covarde, canalha e contrabandista”. E deu 
no que está aí…

Voltando ao carinhosamente chamado 
“meu gordo”, o militar da ativa à espera de 
quarta estrela pela fidelidade (um manda, 
outro obedece) está agarrado ao protetor, no 
Palácio e premiado como secretário de Assuntos 
Estratégicos. Não basta a remida transgressão ao 
regimento interno do Exército, a mentirada na 
CPI da COVID - amparada por habeas corpus para 
falsear à vontade -, nem mesmo o que fez como 
delinquente ministro da Saúde corresponsável 
por milhares de mortes: seu presidencialmente 
idolatrado escárnio à raça humana e estilo racista 
não são de agora. Exemplo aconteceu em 11 de 
janeiro de 2005. Pazuello comandava o Depósito 
Central de Munições do Exército, em Paracambi, 
região metropolitana do Rio de Janeiro, quando 
viu dois soldados em uma carroça carregada com 
uma banheira. Ordenou que desatrelassem o ca-
valo e que o recruta Carlos Vítor de Souza Chagas, 
rapaz negro de 19 anos, substituísse o equino e 
puxasse a carroça, com o outro recruta, Celso 
Tiago da Silva Gonçalves, na boleia. Foi aberto 
Inquérito Policial Militar, arquivado após a defesa 
alegar que Pazuello não humilhou o soldado, 
apenas “o orientou para preservar com amor a 
boa saúde dos cavalos de tração”! 

Para terminar: o secretário especial de Cul-
tura, Mário Frias, usou o Twitter para pedir que 
internautas sejam contra o projeto que garante 
ajuda financeira ao setor cultural, denominado 
“Lei Paulo Gustavo” em tributo ao ator vítima da 
COVID. Ideou que o objetivo é criminoso, apre-
sentado com fins políticos e ideológicos. Obteve 
imediato apoio do deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL), que zombeteiramente maculou: 
“os caras não tem qualquer pudor quando o que 
está em pauta é grana”. Para o numeral 3 filho 
do pai, homenagem não, mas rachadinha e 
laranjal de suja renda familiar com vista grossa de 
admiradores alçados a comando policial… claro 
que pode no angustiado país de PPP!

movimento lgbt exalta diversidade e pressiona
sociedade e governo por respeito e mudanças

Apauta LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transgêneros e Transexuais) 
no Brasil conquistou alguns avanços 

nos últimos anos, mas a realidade da comu-
nidade ainda está longe de ser perfeita. Isso 
porque o grupo segue sofrendo preconceitos, 
violência e perseguição apenas por conta da 
sua orientação sexual. Em 2020, segundo o 
Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais antiga as-
sociação brasileira de defesa dos direitos LGBT 
no país, foram 237 vítimas da homotransfobia. 

Deste total, 224 foram homicídios (94,5%) e 
13 suicídios (5,5%). Os dados preocupam e 
revelam que a cada 36 horas um LGBT bra-
sileiro foi assassinado, confirmando o país 
como campeão mundial de crimes contra as 
minorias sexuais.

Para falar sobe o tema, o edição do brasil 
entrevistou o advogado Thiago Coacci (foto), 
que é militante da causa desde os 15 anos e 
integrante da Comissão da Diversidade Sexual 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG) 
de Minas Gerais.
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Em 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Or-
gulho LGBT. A data marca um episódio que aconteceu 
em 1969, em Nova York, quando frequentadores do 

bar Stonewall Inn reagiram a uma série de batidas policiais 
realizadas com frequência no local e motivadas pela intol-
erância. Esse foi o pontapé inicial na busca por respeito e 
igualdade de direitos no Brasil e no mundo.

52 anos de Stonewall

Palanques eleitorais 
 política não tem conseguido captar os sinais subjetivos a res-
peito de uma instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) com a finalidade de investigar a atuação dos homens 
públicos nas esferas federal, estadual e municipal. Contudo, 
parafraseando o escritor Carlos Drummond de Andrade, “no 

meio do caminho tinha uma pedra” e, neste caso, um atalho de denomina-
ção comum nos meandros das instituições públicas: as CPIs. 

Toda a estrutura montada, imaginada e nutrida pelos assessores tem o 
objetivo de propagar cada vez mais os atuais mandatários e os pretensos 
candidatos a cargos eletivos. No entanto, eles vão precisar rever os conceitos 
devido ao sacode a partir da CPI da COVID-19, no Senado Federal, em Brasília. 
Até agora, a comissão já ouviu dezenas de testemunhas e investigados para 
tentar esclarecer os acontecimentos negativos que marcaram e ainda mar-
cam a vida dos brasileiros ao longo desses mais de 15 meses de pandemia. 

O foco principal é chegar a nomes de possíveis culpados, mas o estrago 
político vem crescendo a cada dia e isso tem incomodado o Palácio do Pla-
nalto. Afinal, a constatação desta narrativa é pertinente ao se verificar que, 
por vezes, algumas autoridades ou ex-auxiliares do presidente Jair Bolsonaro 
recorreram à Justiça, mais precisamente ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
em busca do beneplácito da Corte para terem o direito de permanecerem 
calados, evitando, assim, produzirem provas contra si mesmos.

Em geral, o tema relacionado à COVID-19 está pautando à vida de todos 
os administradores públicos, tanto que em várias cidades foram instaladas 
CPIs. Aqui, em Minas, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 
está convivendo com duas ao mesmo tempo. Uma referente ao sistema de 
transporte coletivo e outra para apurar a atuação da prefeitura no que se 
refere ao processo de vacinação contra o coronavírus.

Como o mote está em evidência, o governo do Estado também tem con-
vivido com a implementação de duas comissões: a primeira, já com quase 3 
meses de atuação, e comandada pelo deputado estadual João Vítor Xavier 
(Cidadania), almeja encontrar nomes que foram apontados como Fura-Filas 
no processo de vacinação de pessoas lotadas na Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-MG). E, recentemente, foi apresentada ao Ple-
nário outra que tem o intuito de saber sobre os meandros da Companhia 
Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig).

No Congresso Nacional, na Prefeitura de Belo Horizonte e no governo de 
Minas, esses instrumentos são usados para elucidar possíveis desmandos. 
E, em diferentes níveis, tem motivação de ordem jurídica e técnica para 
garantir o zelo do ente público. Entretanto, no cerne de todas essas inves-
tigações, há algo não confessado: tudo acaba virando palanque eleitoral. 
Uma prova disso é observar como os debatedores das sessões se esmeram 
para conseguir espaço na mídia. Muitos dos participantes das CPIs estão de 
olho em suas reeleições no próximo ano.

Quanto à vida das pessoas, especialmente diante de um quadro de mais 
de 500 mil mortos no país em decorrência do coronavírus, tudo fica cada 
vez muito nebuloso. A sensação é a de que estamos em um imenso circo, no 
qual a população é telespectadora de um espetáculo de horrores, enquanto 
as palhaçadas públicas continuam acontecendo.

Por que a lgbtfobia ainda é tão pre-
sente na sociedade?

A cultura do preconceito é uma coisa enraizada. Conse-
guimos algumas mudanças institucionais e conquistas nos 
últimos anos, por meio de decisões judiciais. Mas também 
é necessário modificar o pensamento das pessoas sobre 
a população LGBT, pois ainda veem o estilo de vida desse 
grupo como inferior ou uma forma não legítima de viver. 
Enquanto a nossa sociedade ainda for baseada na lógica 
da heterossexualidade e cisgeneridade, infelizmente, ainda 
teremos violência e discriminação. Criam expectativas e 
regras que são quebradas quando se deparam com outro 
modo de ser.

como você avalia a criminalização da 
lgbtfobia?

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
criminaliza a LGBTfobia, foi um passo importante. Isso 
aconteceu em 2019, depois de várias reivindicações do 
movimento. No entanto, é necessário destacar que o 
parlamento ainda se recusa a aprovar uma lei espe-
cífica de proteção LGBT. O papel dos deputados como 
representantes do povo não está sendo cumprido, o 
que mostra uma pobreza da democracia brasileira. 
Mas é um avanço porque passa a mensagem para 
a sociedade que esses comportamentos e violência 
não são mais tolerados e podem sofrer punições. 
Na prática, porém, existe uma dificuldade de fazer 
essa decisão do STF funcionar. Um dos principais é 
o preconceito dos policiais e funcionários do sistema 
de Justiça que, muitas vezes, se recusam a aplicar 
corretamente a legislação.

qual a importância das paradas do 
orgulho lgbt?

Dar visibilidade ao tema, chamar atenção para a 
diversidade e pressionar a sociedade e o governo por 
respeito e mudanças. Ela traz a população para o diálogo 
em torno das diferenças sexuais e de gênero. Também 
é um espaço de acolhimento, quando milhares de LGBTs 
saem às ruas e podem ser quem são de verdade e per-
ceber que não estão sozinhos nessa luta. A parada é 
uma grande festa, mas sem perder o seu lado político.

Por que o conteúdo lgbt ainda é tabu 
nas escolas?

Tem a ver com a lógica cultural da sociedade de ver a 
população LGBT como inferior, desviante e anormal. No-
ções que estão totalmente equivocadas. Está relacionado 
também com a atuação de alguns grupos religiosos que 
defendem como pauta moral o combate à ideologia de 
gênero. Porém, considero importante discutir o assunto 
dentro das escolas, justamente para evitar mais violência. 
Levar conhecimento de que a sua orientação sexual e iden-
tidade de gênero não devem ser motivo de discriminação.

Acontece também que muitos professores não estão 
preparados para promover essa discussão em sala de aula, 
pois não tiveram esse conteúdo em suas formações. Houve 
algumas tentativas de criar um material sobre o assunto, 
mas foi rejeitado e ficou conhecido como “kit gay”. Sem 
políticas públicas para estimular esses debates e formar 
adequadamente os profissionais da educação, é difícil que 
ocorram. De todo modo, acredito que os docentes devem 
buscar mais conhecimento sobre o tema por conta própria, 
afinal, não faltam materiais nos sites, jornais e revistas.

qual o ambiente mais opressor: famí-
lia, escola ou trabalho?

Todos esses locais são opressores e cada um tem a sua 
participação e intensidade. A família é o nosso primeiro 
contato e deveria ser nossa base de apoio e um local 
seguro, mas, muitas vezes, é o ambiente onde o LGBT tem 
mais medo de sofrer preconceito, assim como ser expulso 
de casa. A escola é onde crescemos, desenvolvemos e 
temos contato com os amigos. A criança fala sobre suas 
preferências e já começa a sofrer discriminação ou bullying. 
O espaço é importante para formação da nossa identida-
de e a violência vivida ali marca muito, inclusive, muitos 
evadem da escola por conta disso, principalmente as trans 
e travestis. Poucas conseguem terminar o ensino médio.

O mundo do trabalho também possui suas formas de 
discriminação. Para muitos, ser “profissional” é incompa-
tível com ser LGBT, o que força vários indivíduos a se man-
terem no “armário”, com medo de não serem promovidos 
ou até mesmo demitidos. Além disso, muitas pessoas LGBT, 
principalmente as trans, por terem evadido da escola, têm 
com únicas oportunidades subempregos ou a prostituição.

Faltam dados estatísticos sobre a vio-
lência contra essa população?

Não tem uma quantificação exata, visto que o Estado 
não se interessa em produzir dados sobre o tema. Quem 
tem feito são os movimentos sociais por meios de notícias 
veiculadas em jornais. E certamente há uma subnotificação. 
Em Minas Gerais, desde 2016, os Registros de Eventos de 
Defesa Social (REDS) já contam com campos predefinidos 
para anotação do nome social, orientação sexual e de 
identidade de gênero. Também estão disponíveis opções 

de preenchimento de motivação do crime, incluindo o 
preconceito por orientação sexual. O problema é que essas 
informações não preenchidas nas delegacias, dificultam a 
produção de estatísticas.

o que mais pode ser feito para avan-
çar em relação aos direitos lgbt?

Grande parte do progresso que tivemos veio do Judi-
ciário. Nos últimos anos, o Executivo e o Legislativo foram 
e são um desastre, atuando contra os nossos direitos. O 
que falta é institucionalizar melhor esses direitos, trans-
formar decisão judicial em lei e criar políticas públicas 
voltadas para esse grupo no Brasil inteiro, não apenas nas 
capitais, mas também nas cidades do interior. Podemos 
fazer isso por meio da democracia, elegendo candidatos 
LGBT atentos às causas, assim como trazer o tema para 
discussão em sociedade. Precisamos também promover 
uma mudança cultural mais ampla, de maneira que seja 
impensável discriminar o indivíduo por sua orientação 
sexual, assim como outras características. Hoje, parece 
absurdo matar uma pessoa por ser canhota, então por 
que parece aceitável matar apenas por ser LGBT?

https://rd1.com.br/politica/
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experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Agostinho Patrus e Aécio neves
são citados para a disputa estadual

A lista de nomes interessados na disputa 
para suceder o governador Romeu Zema 
(Novo), no Palácio Tiradentes em 2022, 
começa a aumentar. Semana passada, 

circularam informações de bastidores indicando 
sobre uma possível pretensão do presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), em colocar o seu 
nome à disposição dos eleitores.  Até então, ele 
era sugerido para disputar o Senado ou compor 
chapa com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), como candidato a vice-governador. 

Ao longo dos meses, Patrus tem demonstrado 
liderança junto aos seus pares no âmbito da ALMG. 
Hoje, ele teria apoio de cerca de 27 parlamentares 
para o encaminhamento de um projeto dessa en-
vergadura. Pelo menos é o que garantem as fontes 
ouvidas pelo edição do brasil.

De Brasília, a novidade é a aposta do Palácio 
do Planalto no nome do deputado federal Aécio 
Neves (PSDB) para fazer parte da lista de candida-
tos ao governo mineiro. Segundo se avalia por lá, 

Aécio, agora reabilitado politicamente, tem sido 
um forte e organizado político nas articulações de 
bastidores. Além disso, sua presença na qualidade 
de presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional foi a chance de demonstrar 
suas habilidades como homem público. Quem 
milita na imprensa da capital federal sabe do re-
lacionamento próximo entre Aécio e o presidente 
Jair Bolsonaro.  

Por seu turno, o presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda (MDB), 
também está neste páreo. Especialistas em política 
avaliam que Lacerda, atualmente, conta com apoio 
de aproximadamente 300 prefeitos e lideranças 
municipais para  levar à frente seu projeto político.

Dentre os nomes apontados, anteriormen-
te, como opção para a denominada terceira 
via, apenas o prefeito de Uberlândia, Odelmo 
Leão (PP), se declarou como pré-candidato ao 
Palácio. Ele, de acordo com assessores e amigos 
próximos, tomou essa decisão como forma de 
resgatar o retorno da cidade à política estadual 
central, pois o último governador procedente 
do município foi Rondon Pacheco, há 40 anos. 
E é preciso lembrar que Uberlândia é o segundo 

colégio eleitoral mineiro, sendo considerado 
um lugar de elevada expressão econômica, 
industrial e social.

Outra figura já citada para uma eventual candi-
datura é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM), que sempre se esquiva ao ser indagado 
sobre esse assunto. No PSD, os nomes mais recor-
rentes são o do prefeito de Betim, Vitório Mediolli, 
e o do senador Carlos Viana. Aliás, a informação 
é de que Viana colocou seu nome na prateleira 
de pré-candidatos para, em momento oportuno, 
sair de cena e gabaritar o nome de seu filho para 
deputado federal. Uma jogada típica para fazer 
pressão perante o seu grupo político. Acrescenta-
-se ainda a essa lista, o atual vice-governador de 
Minas Gerais, Paulo Brant; o deputado federal 
Patrus Ananias (PT); e o deputado federal André 
Janones (Avante). 

A ebulição política entre os grupos de Kalil e 
Zema aumenta a cada dia. Ou seja, no momento, 
a sucessão estadual continua polarizada entre os 
dois, embora, como dizem os cientistas políticos, 
esse jogo só vai ser jogado pra valer daqui um 
ano. Até lá, tudo não passa de treino, com direito 
a torcida e tudo mais.

Agostinho Patrus é o presidente
da Assembleia legislativa

odelmo leão já se declarou
pré-candidato ao governo mineiro

Palácio do Planalto apoiaria
o nome de Aécio neves
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“Destravar obras é mais um serviço público à
disposição das pessoas”, diz presidente da AMM

Existem muitas obras públi-
cas travadas por questões 
diversas, como problemas 
de licitação, ambientais, 

burocráticos, dentre outros. Para 
auxiliar na solução destes entraves, 
a Associação Mineira de Municípios 
(AMM) se tornou integrante do Co-
mitê Interinstitucional responsável 
pelo desenvolvimento do Destrava 
Minas-853, importante projeto do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que busca desemperrar impe-
dimentos que dificultam a retomada 
das obras públicas e acelerar a execu-
ção e finalização das mesmas.

O presidente da AMM e vice-
-presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Julvan Lacerda, 
assinou o documento que cria o Comi-
tê Interinstitucional que aconteceu, no 
dia 17de junho no TJMG, em Belo Ho-
rizonte. Além da AMM, o Comitê será 
integrado pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MG), Ministério 
Público (MPMG), Defensoria Pública e 
município de Belo Horizonte.

“A AMM vê com bons olhos e 
alegria essa iniciativa de auxiliar na 
execução dessas ações. O que acon-
tece é que a nossa legislação é muito 

detalhada na busca de se direcionar 
no sentido de não errar, mas acaba 
errando. Tem tanta burocracia que, às 
vezes, um detalhe de fiscalização sani-
tária, de projeto arquitetônico ou até 
a forma do procedimento embargam 
uma obra que fica parada anos e o 
prejuízo é do cidadão”, disse.

Julvan destacou ainda que a 
associação entra no sentido de dar 
suporte de orientação e de capacita-
ção aos municípios. “É também uma 
defesa da AMM, entendemos que a 
fiscalização deve ser pelo resultado, 
e não só pelo procedimento. Porque 
o procedimento está sujeito a falhas, 
mas se ele alcançou o resultado e 
aquela falha não lesou o erário, é 
preciso dar continuidade, e o tribunal 
vem nesse sentido”, explica.

Participaram da cerimônia, O pre-
sidente do TJMG, desembargador Gil-
son Soares Lemes; o 3º vice-presidente 
do TJMG, desembargador Newton 

Teixeira Carvalho; a procuradora-geral 
de Justiça, em exercício, Eliane Maria 
Gonçalves Falcão; o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD); o 
presidente do TCE/MG, conselheiro 
José Alves Viana; o defensor público-
-geral do Estado, Gério Patrocínio 
Soares.

Na primeira etapa do projeto 
será feito um levantamento das obras 
públicas nos 853 municípios, que este-
jam paralisadas por decisões judiciais 
liminares, proferidas no âmbito do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Feito esse levantamento, o Destrava 
Minas – 853 pretende encaminhar 
aos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) 
locais as decisões do TJMG, em cará-
ter liminar, que tenham suspendido 
obras públicas do Executivo. A ideia é 
que Judiciário, Legislativo e Executivo 
se unam para que acordos sejam 
possíveis.

A iniciativa pretende atuar tanto 
na fase pré-processual, impedindo a 
judicialização de casos envolvendo a 
contratação e a execução de grandes 
obras no âmbito municipal, quanto 
na fase processual, com a identi-
ficação dos casos paralisados por 
força de liminar judicial em razão de 
problemas estruturais ou em aspectos 
ambientais dos projetos.

mapa
O mapeamento das obras que 

integrarão as ações do Destrava – 
Minas-853 será feito pelas adminis-
trações municipais, por meio das pro-
curadorias municipais. A listagem será 
encaminhada ao TJMG no prazo de 30 
dias. Em seguida, serão estudadas e 
propostas as medidas para solucionar 
cada um dos casos, de forma que as 
obras possam ser retomadas.

O Destrava – Minas-853 se alinha 
ao que está previsto na Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário para 
2021-2026, que prevê, como ma-
crodesafio, a adoção de soluções 
consensuais para os conflitos por 
meio de parcerias entre os poderes. 
No início deste ano, TJMG lançou o 
Destrava Minas.
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governador Zema participa do lançamento do
Programa nacional de Prevenção à corrupção

O governador Romeu Zema (Novo) participou, 
no dia 23 de junho, do lançamento do Programa 
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) em Minas 
Gerais, que tem como objetivo apoiar as organizações 
públicas brasileiras no enfrentamento à corrupção. 
Zema ressaltou a importância do projeto e afirmou 
que ele irá se somar a diversas ações desenvolvidas 
por sua gestão para combater a corrupção. Desde o 
início do seu governo, por exemplo, Minas saltou da 
20ª para a 1ª colocação no ranking de transparência 
da Controladoria Geral da União (CGU).

“Nestes 2 anos e meio de governo, saímos do 20º 
lugar da CGU para o 1º em transparência no Brasil. 
Hoje, mais de 70% dos órgãos públicos da adminis-
tração estadual já possuem planos de integridade. 
Criamos um núcleo de combate à corrupção e au-
mentamos em mais de três vezes a nossa capacidade 
de processamento de grandes volumes, que é funda-
mental para esta auditoria. A corrupção só interessa 
a determinados grupos, e não à população que fica 
empobrecida, esquecida e relegada a segundo plano. 
Este é mais um passo, um avanço na direção de um 
estado e de um país mais transparente”, afirmou Zema.

Programa
A iniciativa é patrocinada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) e pela CGU e, no estado, será conduzido 
pela Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à 
Corrupção (Arcco-MG) e conta com a participação de 
representantes de diversos órgãos, como o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-MG), o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), a Controladoria-Geral do Estado 
(CGE-MG), Associação Mineira de Municípios (AMM), 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), entre 
outros.

O programa conta com uma plataforma on-line 
(Sistema e-Prevenção) para avaliação da instituição. 
A partir dela, é possível identificar pontos suscetíveis 
a falhas dentro do órgão que podem levar à fraude 
ou corrupção. A ideia é que mais de 2 mil gestores 
e controladores possam usar essa plataforma, que 
ficará disponível para acompanhamento e processo da 
organização. Após diagnosticar esses pontos, o gestor 
pode ter acesso a um plano de ação com sugestões e 
propostas voltadas ao órgão, orientações, treinamen-
tos, parcerias para implantação de mecanismos de 
controle à corrupção.

Avanços
Em março de 2021, Minas Gerais obteve pontuação 

máxima na Escala Brasil Transparente (EBT) - Avaliação 
360º, da Controladoria-Geral da União (CGU), liderando 
o ranking de transparência pública no país, juntamente 
com Espírito Santo e Ceará. A escala é considerada uma 
inovação na tradicional metodologia de avaliação da 
transparência pública adotada pela CGU. A EBT foi ajusta-
da para contemplar não apenas a transparência passiva, 
mas também a transparência ativa que corresponde à 
publicação de informações na internet.

Mais de 70% dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual têm planos de integridade 
ou estão em vias de publicar. Quando Zema assumiu 
o governo, o número estava abaixo de 10%. O plano 
é resultado da estruturação e sistematização de um 
conjunto de princípios, diretrizes e normativas voltadas 
à promoção da ética e da integridade.

A partir da reforma administrativa de 2019, o 
governo Zema também criou o Núcleo de Combate 
à Corrupção na estrutura administrativa da CGE, que 
atua em investigações de supostos casos de corrupção 
para coibir eventuais práticas ilícitas e garantir o bom 
uso dos recursos públicos. Também foi feito incremento 
da inteligência artificial e tecnologia, na qual parcerias 
entre órgãos e instituições de todo o país permitiram o 
aumento, sem ônus para o estado, de mais de 3x a capa-
cidade de processamento de grandes volumes de dados.

O controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, 
também participou do lançamento do programa, 
assim como representantes das demais instituições.
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Anastasia sem rumo
Quando o assunto é o senador Antonio Anastasia (PSD), 

todas as especulações são válidas. O seu nome é menciona-
do para ocupar vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) 
e também como desembargador do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). No entanto, quem conversa com ele 
percebe um olhar de tristeza de quem se distanciou do seu 
grupo político e foi derrotado ao governo de Minas no último 
pleito. Agora, caso ocupe um desses cargos no Judiciário, seu 
caminho pode ser o de abandonar a vida pública, já que não 
se houve ninguém falar que votaria nele para ser reeleito ao 
Senado. Coisas da política mineira. 

Política em Vespasiano
Consta nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG), que o ex-prefeito de Vespasiano carlos murta 
(MDB), depois de ser derrotado no último pleito, pensa em 
fazer política lá no Vale do Jequitinhonha, sua região de 
origem. murta é ex-gerente da Caixa Econômica Estadual, foi 
deputado estadual e prefeito por algumas vezes, mas, agora, 
sofreu uma rejeição eleitoral comandada pela atual prefeita 
ilce rocha (PSDB), sua ex-afilhada política.

Política em brumadinho
Considerado um político insosso, o prefeito de Brumadi-

nho, nenen da Asa (PV), é muito ironizado em alguns pontos 
da cidade. Querem um exemplo? Dizem por lá que o pessoal 
da Vale manda mais no município do que o chefe do Executivo. 
Cruz credo, gente!

secretária na política
Na porta do famoso Café Nice, Centro de Belo Horizonte, 

sempre se escuta comentários envolvendo nomes políticos. 
Desta vez, a indagação foi: “Quem deu a ideia de que a atual 
secretária de Planejamento do Estado, luísa barreto (PSDB), 
teria chance de ser candidata a vice-governadora na chapa 
de Zema?”. Pergunta sem reposta, naturalmente.   

ex-ministro na berlinda
Aliado ao presidente Jair bolsonaro, o deputado federal 

marcelo álvaro Antônio (PSL), depois de ter sido demitido do 
Ministério do Turismo, também está proibido de frequentar 
o Palácio do Planalto. Nossa!

deputados sem prestígio
Ao longo dos últimos meses, o governador romeu Zema 

(Novo) tem feito viagens ao interior do estado, contudo, 
nas poucas vezes em que foi acompanhado por deputados 
estaduais, a divulgação dos nomes da comitiva não foram 
citados pela imprensa. E essa exclusão ocorre, inclusive, por 
parte do próprio noticiário distribuído pela comunicação do 
Palácio Tiradentes. Eu, hein?!

culpa da imprensa?
Durante debate na TV Cultura, semana passada, o jor-

nalista e apresentador marcelo tas opinou: “Está havendo 
problemas sérios na vacinação contra a COVID-19. Agora, 
diante das dificuldades que se avolumaram, o governo quer 
jogar a culpa para cima da imprensa. Isso chega a ser ridí-
culo”, disparou.

números macabros 
Segundo a previsão do ex-diretor da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), médico gonzalo Vecina, até o 
fim do ano, o Brasil pode chegar a cerca de 800 mil mortos 
em consequência do coronavírus. Santo Deus!

http://www.controladoriageral.mg.gov.br/
http://www.controladoriageral.mg.gov.br/
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Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

roberto luciAno Fortes FAgundes

engenheiro, Presidente dA FederAção de cVb-mg, VP do brAsil cVb, VP dA FederAminAs,
Presidente do conselho do instituto sustentAr – roberto@clan.com.br

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

home office x office home

A ssim como vemos em todo o mundo, 
a pandemia modificou a vida dos 
habitantes deste planeta e, é claro, 
de nós brasileiros, com mudanças 

acentuadas na realidade de nossas vidas civis, 
sociais e de trabalho. O sair para trabalhar virou 
passado, não muito longínquo, mas atual. O la-
borar em sua residência veio sem pedir licença e 
a presença física no escritório passou a ser uma 
ameaça à saúde. O cotidiano da população foi 
alterado e as empresas se viram obrigadas a 
adotar o sistema de trabalho remoto à distân-
cia, conhecido como home office, preservando 
a saúde dos funcionários e com isto, evitando 
o convívio social.

E aí começam as diversas situações relatadas. 
Há quem está adorando, os que odeiam e os que 
optam por ficar em cima do muro. Constantemen-
te, durante as reuniões via internet, vimos os filhos 
e animais de estimação participando e atrapa-
lhando as lives. Desde o início desta pandemia, 
fomos surpreendidos em uma experiência com 
resultados imprevisíveis para as empresas e para 
nós. Seja em apartamentos, em condomínios, o 
home office modificou para sempre nossa relação 
com o ambiente de trabalho. Não somente com 
o trabalho mas com as dinâmicas da corpora-
ção, que terão de elaborar formas de chamar os 
colaboradores de volta aos escritórios. Algumas 
grandes empresas já estão desenvolvendo com 
arquitetos desenhos de “office home”, “office 
ecosystems”, “magic offices” e “open nature offi-
ces”, tudo sendo feito para desenvolver o próximo 

estágio da inovação. Para as empresas, tudo 
indica que arrancar inovação de seus executivos 
se transformou em um desafio muito mais caro 
e complexo, além de extremamente trabalhoso. 
O trabalho remoto fornece a falsa sensação de 
que estão todos seguros dentro de suas casas e 
o isolamento social funciona, o que não parece 
ser a verdade.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), divulgados neste 1º 
trimestre, o percentual de pessoas trabalhando 
em casa está diminuindo, com 7,3 milhões em 
função remota, representando 9,1% dos 80,2 
milhões de brasileiros ocupados e não afastados, 
ou seja, pouco menos de 10% da população que 
labora diretamente de suas casas. Recente pesqui-
sa realizada pelo banco Credit Suisse, com 14 mil 
pessoas de oito países mostrou que os brasileiros 
que podem trabalhar remotamente aprovam e 
pretendem manter o home office. Entre a amos-
tra desta pesquisa feita com os nacionais, 62% 
trabalham em casa e para eles a flexibilização do 
trabalho é uma realidade, pois passou a ser crité-
rio fundamental para boa parte dos profissionais. 

Já a Microsoft com 31 mil profissionais de 31 
países mostra em uma pesquisa que 73% dos seus 
colaboradores querem que o trabalho remoto 
continue. E 46% dos funcionários estão dispos-
tos a até mudar de emprego para manter esta 
condição. A experiência de conservar as equipes 
trabalhando em casa ou em qualquer outro lugar 
longe dos escritórios, situação conhecida pela 
sigla WFA (Work From Anywhere), deu certo. O 

principal argumento a favor do trabalho remoto 
é reforçado pelas estatísticas. 

Segundo uma pesquisa da Fundação Dom 
Cabral (FDC) com 1.075 profissionais, 25,4% 
acham que sua produtividade não se alterou 
muito, enquanto 59% apontam uma melhora. 
“É interessante notar na pesquisa, também, que 
essa percepção de aumento de produtividade 
vem acompanhada de comentários sobre o sen-
timento de exaustão, especialmente na média 
gerência. Para continuar nesse modelo, empresas 
e profissionais precisam encontrar o equilíbrio”, 
diz Fabian Salum, professor de estratégias com-
petitivas da FDC.

Outro exemplo é o da consultoria McKinsey 
que mostra em uma pesquisa que os times que 
mantiveram maior nível de produtividade durante 
o isolamento social são aqueles que realizaram 
mais encontros informais, mesmo que virtuais 
e mantiveram reuniões sem uma pauta estrutu-
rada. É que os autores do estudo chamaram de 
“pequenos momentos de engajamento”. 

Interessante é que especialistas e executivos 
enfatizam que não estamos vivendo um home 
office, e sim um trabalho remoto num contexto de 
pandemia. A ansiedade de não poder sair de casa 
como antes, levar as crianças à escola ou mesmo 
encontrar os amigos já eleva os índices de ansie-
dade a níveis nocivos para a saúde do profissional 
e, por consequência, da própria empresa.

E você, como se posiciona? Qual a sua visão 
pós-vacinação e a experiência de voltar (ou quase) 
ao normal?

serasa diz que contas básicas representam
mais de 22% das dívidas dos brasileiros

A alta no valor de gastos básicos como luz 
e gás pode ser preocupante para alguns 
brasileiros, afinal parte da população já 

possui despesas com esse setor. É o que afirma os 
dados da Serasa que apontam que as contas de 
utilities representam 22,3% do total de débitos do 
país. A porcentagem representa quase 37 milhões 
em dívidas.

Atualmente, o Brasil tem 62,56 milhões de 
inadimplentes. O ranking de tipos de dívidas é 
liderado pelo setor de bancos/cartão. No entanto, 
na região Norte e Sul, a situação é um pouco dife-
rente das outras partes do Brasil, já que, no Norte, 
as despesas de utilities aparecem em 1º lugar e no 
Sul só na 6ª posição.

ranking de dívidas no brasil - serasa

Posição setor Porcentagem População

1º Banco/Cartão 29,7% 49,15 mi

2º Utilities 22,3% 36,97 mi

3º Varejo 13,0% 21,57 mi

representatividade das 
dívidas de utilities por região

região Porcentagem

Norte 29,70%

Nordeste 25,40%

Sudeste 23,60%

Centro-Oeste 19,90%

Sul 8,40%

Para o gestor financeiro Vinicius Machado, o 
principal motivo para esses índices é a queda na 
renda das pessoas. “Estamos em um período de 
altíssima inflação, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que está em 
8% nos últimos 12 meses. Contudo, os salários não 
subiram na mesma proporção, pelo contrário, a 
renda média vem caindo, especialmente durante 
a pandemia”.

Segundo ele, as coisas estão mais caras, mas a 
população não tem recebido mais. “Para quem ga-
nha menos de 2 salários mínimos é especialmente 
difícil porque a proporção dos gastos com alimentos, 
contas básicas, etc. será maior. E, nesses casos, o 
aumento inflacionário foi ainda maior do que os 8%. 
Por isso, é importante que, nesse período, medidas 
governamentais sejam criadas para passarmos por 
esse momento de forma menos danosa possível”.

Essa elevação nas despesas foi sentida pelo 
motorista Jefferson Cardoso. Pai de duas crianças, 
ele e a esposa recebem um salário mínimo cada 
um. Jefferson conta que tem sido complicado arcar 
com os gastos básicos. “Como meus filhos estão 
mais tempo em casa, as contas chegam mais caras, 
porque o consumo é maior. No supermercado está 
tudo um absurdo. Isso acaba trazendo uma ansie-
dade muito grande, pois é preciso pagar. Como ficar 
sem arroz, feijão, água e luz?”.

Ele conta que, por causa da alta nos preços, já 
teve que recorrer ao cartão de crédito. “A conta sim-
plesmente não fecha e o problema é a bola de neve 
que isso pode virar. Estou buscando alternativas 
de renda extra para o final de semana e, por isso, 
comecei a fazer algumas entregas  de encomendas 
usando meu carro”.

O gestor financeiro explica que é exatamente 
esse hábito de parcelar as contas básicas no car-
tão que faz com que as dívidas aumentem. Essas 
despesas acontecem todo mês. “É o mesmo que 
imaginar que vou pagar a conta de supermercado 
parcelada, não faz o menor sentido, afinal no outro 
mês também precisarei pagá-la novamente”.

Machado acrescenta que não ter dinheiro para 
essas contas significa que o orçamento mensal não 
é condizente com a renda da pessoa e isso pode ser 
uma questão mais aguda. “Nesses casos será neces-
sário fazer um ajuste. Apesar de ser muito doloroso, 
por se tratar de contas básicas, é algo inevitável”.

Foi exatamente o que fez a publicitária Bruna 
Assis para sair da inadimplência. “Perdi parte da 
minha renda no começo da pandemia, mas, em 
2019, investi em alguns equipamentos, fiz uma 

dívida alta e não pude arcar com tudo. Tive muita 
dificuldade em colocar os gastos no papel, enten-
der o que poderia cortar e me reestabelecer. Estou 
finalizando o pagamento do débito, mas isso me fez 
perceber que preciso aprender a controlar melhor 
minhas finanças. Se eu tivesse uma reserva, por 
exemplo, não teria passado tanto aperto”.

Machado explica que o Brasil não está nem no 
top 30 de países com a melhor educação financeira. 
“Por causa disso, precisamos ter uma consideração 
de que quase metade da população tem uma renda 
inferior do que um salário-mínimo. Desta forma, 
é natural que haja dificuldade em controlar as 
finanças pessoais, mas não por conta de excesso de 
gastos, mas sim devido à menor renda”.

como controlar?
O gestor financeiro esclarece que o mais pru-

dente é que a pessoa busque criar uma reserva 
financeira, principalmente se ela tiver um aumento 
de renda em algum momento da vida. “Assim, pou-
co a pouco, você vai nutrindo o hábito de guardar 
uma parte de seus rendimentos. Nem sempre é 
possível, mas quando for, deve ser feito”.

Ele finaliza dizendo que é importante não 
assumir muitas dívidas e, quando possível, dar 
preferência para o pagamento à vista. “Às vezes, 
as pessoas ganham um aumento e já pegam este 
valor para comprar um carro parcelado ou outro 
bem. Todavia, no meio do caminho pode acontecer 
alguma coisa parecida com a pandemia, sermos sur-
preendidos e não conseguimos continuar honrando 
os pagamentos”.

Fonte: Serasa – Maio 2021

Fonte: Serasa – Maio 2021

Atualmente, brasil tem 62,56 milhões de inadimplentes

troféu para o ministro
Na opinião dos comentaristas econômicos, a privatização 

da Eletrobras foi a única realização positiva do Palácio do 
Planalto nessa agenda da venda de ativos do governo. E, 
neste caso, tudo aconteceu por obra e graça do empenho 
do ministro da Economia, Paulo guedes. “Ele mereceu um 
troféu”, dizem lá em São Paulo.

Voto impresso
Um levantamento realizado pela imprensa em Brasília 

constata que a obsessão do presidente Jair bolsonaro pelo 
voto impresso é antiga. Há 26 anos, ele já havia apresenta-
do um projeto no plenário da Câmara Federal tratando do 
assunto. 

Valadares deixa o Psdb
Não é mais novidade para ninguém: o deputado tucano 

gustavo Valadares, líder do governo na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), continuará no comando da 
liderança ao menos por enquanto. Porém, ele já teria definido 
sobre a sua saída do PSDB. O motivo? Sua reeleição no âmbito 
do partido pode correr risco. “A legenda é forte e parlamentar 
com menos de 60 mil votos,  pode não obter sucesso”, dizem 
os especialistas.

Aécio no senado?
Brasília, capital política do Brasil, é também o epicentro 

da fofoca de bastidores. A nova por lá é de que o deputado 
Aécio neves, incentivado pelo presidente bolsonaro, está 
pensando piamente em ser candidato a senador outra vez. 
Coitado dele, gente?! 

demissão anunciada
Já há conversas na antessala do presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur lira (PP), sobre uma possível falta de 
sustentação política para garantir a continuidade do ministro 
da Saúde, marcelo queiroga. Ele começou a ser fritado por 
alguns assessores palacianos. “Resta saber quanto tempo 
queiroga suportaria o calor dessa frigideira”, comentam os 
jornalistas da crônica política.

críticas aos senadores
Do alto de sua experiência, o ex-deputado federal e em-

presário paulistano emerson Kapaz disse que: “Os senadores, 
membros da CPI da COVID-19, deveriam se concentrar nos 
objetivos das oitivas, evitando esse verdadeiro festival de 
horrores, onde o que vale é o espetáculo”. Eita!

mais uma tentativa
Já tem representante de partido político conversando 

com o ex-atacante do Galo, reinaldo. Estão incentivando-o a 
tentar, mais uma vez, uma candidatura a deputado estadual. 
A verdade é que, ano a ano, o prestígio do ex-goleador do Galo 
vem declinando, vertiginosamente, junto à massa atleticana. 
Coisa da vida, gente!
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leíse costa

MINAS RECOMEÇA COM VOCÊ, 
MINAS RECOMEÇA COM TODOS.

Retomar a economia, 
gerar empregos
e enfrentar 
questões sociais.

Acesse o site e conheça
todas as medidas
aprovadas

almg.gov.br/  
recomecaminas 

minas é o 2º melhor lugar do país
para empreender, aponta pesquisa

Belo Horizonte é a cidade com menor tempo para abrir uma empresa

CDL/BH promove “Conexão
Empresarial - Fórum de Minas”

O varejo de Belo Horizonte foi destaque no Conexão Empre-
sarial - Fórum de Minas, evento on-line, realizado no dia 18 
de junho, e promovido pela VB Comunicação. O objetivo foi 
fazer um diagnóstico sobre diversas áreas socioeconômicas 

do Estado de Minas Gerais. 
Representando a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 

(CDL/BH), o presidente, Marcelo de Souza e Silva, relembrou as 
dificuldades enfrentadas pelo setor durante a pandemia. “Em Belo 
Horizonte não tivemos diálogo com o poder público municipal e 
ficamos um longo período fechado. O resultado é que somente no 
ano passado tivemos de 8 a 10 mil empresas fechadas e cerca de 
100 mil pessoas desempregadas”, afirmou. 

Segundo ele, várias alternativas foram buscadas e a união de 
esforços entre as entidades representativas, liderada pela CDL/BH, 
fez a diferença. “Nós nos unimos e solicitamos, por exemplo, a mu-
danças na legislação trabalhista, postergação no recolhimento de 
impostos e auxílio às empresas para manutenção das suas atividades 
e retomada do crescimento”, enfatizou. 

O presidente destacou também a importância do empresário 
fazer o planejamento financeiro e entender que o consumidor mu-
dou sua forma de comprar. “O empreendedor tem que se digitalizar 
e inovar na forma de se relacionar e vender para seus clientes. O 
serviço de entrega também é algo essencial para o sucesso dos 
negócios”, afirmou.

Presidente da cdl/bh, marcelo de souza e silva
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Abrir uma empresa própria não é 
uma tarefa fácil. Empreendedores 
costumam reclamar, especialmen-

te, de um problema: a burocracia. Nesse 
quesito, o estado mineiro parece estar no 
caminho certo. Segundo a Doing Business 
Subnacional Brasil 2021, pesquisa do Ban-
co Mundial que mede os ambientes de 
negócios no mundo todo, Minas Gerais é o 
2º melhor lugar do país para empreender, 
ficando atrás apenas de São Paulo.

O estudo mede a regulamentação das 
atividades de pequenos e médios negócios 
em cinco áreas: abertura de empresas, 

obtenção de alvarás de construção, registro 
de propriedades, pagamento de impostos 
e execução de contratos. No ranking geral, 
Belo Horizonte alcançou o 1º lugar no quesi-
to tempo para se abrir um empreendimen-
to. Com um estudo de caso, foi demonstrado 
que em 9,5 dias seria possível abrir as portas 
de um estabelecimento na capital mineira, 
enquanto em outras cidades esse prazo 
pode chegar a um mês.

Para Guilherme Veloso Leão, presidente 
do conselho empresarial de economia da  
Associação Comercial e Empresarial de Mi-
nas (ACMinas), a pesquisa coloca o estado 
na vitrine do empreendedorismo. “Quando 
uma notícia dessa se espalha pelo Brasil, no 
mínimo, desperta a curiosidade do investi-
dor, que pode querer visitar Minas Gerais e 
entender o que é mais fácil de ser feito aqui 
frente a outros estados. Também ajuda a 
materializar investimentos tanto para as 
empresas que já estão aqui,  quanto para 
as novas. Isso contribui para acelerar o cres-
cimento da economia, além de promover 
empregos e melhoria social”. 

Ele acrescenta ainda que isso demonstra 
que o governo, seja estadual ou municipal, 
está no caminho certo em relação à facili-
tação da vida dos empresários para gerar 
mais receita, lucro e dinheiro para o estado 
por meio de impostos de impostos.

Bruno Falci, presidente da Junta Comer-
cial de Minas Gerais (Jucemg), avalia que 
a boa posição no ranking é fruto de uma 
reformulação sincronizada e moderna. “É 
graças ao trabalho do Governo, da Jucemg 
e dos órgãos que compõem a Redesim 
com o objetivo de simplificar os processos 
e investir em tecnologia em busca de mais 
eficiência e agilidade. Podemos destacar a 

implementação do registro automático de 
abertura e baixa de empresas, a atuação na 
ampliação e aprimoramento das integra-
ções com órgãos estaduais como Secretária 
de Estado da Fazenda, Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e Instituto Mineiro de 
Agropecuária com os órgãos municipais de 
Belo Horizonte e outras 331 prefeituras do 
interior, além de melhorias nas ferramentas 
tecnológicas como uso de certificado digital 
em nuvem, serviços via aplicativo MgApp 
Empresas”, exemplifica.

A jornalista Cristiane Miranda entrou 
recentemente para o mundo do empre-
endedorismo. Em sociedade com a amiga 
Sandra Lopes, ela abriu, há 2 meses, uma 
loja de utilidades domésticas e decoração 
no bairro Jaraguá. “Foi uma boa surpresa 

ver que abrir um estabelecimento em BH é 
simples e rápido. Em menos de uma semana 
já estava com o meu CNPJ em mãos. E o 
certificado digital também foi tranquilo, pois 
fiz tudo on-line”, conta.

Ela avalia sua experiência como posi-
tiva. “A gente espera por melhorias. Em 
geral, é muito bom que os processos sejam 
virtuais. As taxas que, talvez, poderiam ser 
mais em conta”, diz.

o que pode melhorar

Vale destacar que nenhuma localidade 
é classificada em 1º lugar nas cinco áreas 
medidas, o que, de acordo com o relatório, 
demonstra que em todas as cidades há 
oportunidades de melhorias 
no ambiente de negócios. Há 
exemplos de boas práticas em 
estados de todas as regiões, ní-
veis de renda e tamanhos. Por 
exemplo, é mais fácil abrir uma 
empresa no Pará, obter alvarás 
de construção em Roraima, re-
gistrar uma transferência imo-
biliária em São Paulo, pagar 
impostos no Espírito Santo e 
resolver uma disputa comercial em Sergipe.

“Minas está no melhor momento em 
relação ao  passado. Mas, ressalto que 
ainda está muito longe da gente pensar que 
a vida do empresário no Brasil é simples. 
Até porque essa questão da burocracia e 
do processo de abrir e  manter um negócio 
no país não depende apenas da esfera 
estadual, muito menos do município, pelo 
contrário, necessitamos de uma série de 
desburocratização a nível federal e, mais do 
que isso, precisamos de uma integração das 

legislações das três esferas de poder para, 
de fato, simplificar a vida do empreende-
dor’”, adverte Leão. 

A carga tributária é a principal reclama-
ção da empresária Márcia Machado. Ela é a 
criadora de uma loja colaborativa de mães 
empreendedoras que possui três unidades 
na capital. “Acho o processo em Minas 
mais simplificado e desburocratizado. É 
relativamente fácil abrir as portas, porém os 
impostos e os encargos trabalhistas fazem 
com que seja mais difícil manter a empresa 
aberta”, afirma.

Ela acredita que, durante o processo de 
abertura, deveria haver mais apoio. “Seriam 
úteis tutoriais mais simplificados para tirar 
dúvidas, além de um serviço de atendimen-

to ao empreendedor iniciante”, 
avalia. 

Em relação à construção, 
por exemplo, é mais fácil obter 
um alvará em Belo Horizonte, 
porém ele custa R$ 13.643, 20 
vezes mais do que em Brasília 
(Distrito Federal). Relativo a 
melhorias, o conselheiro da 
ACMinas cita o acesso à ener-
gia. “Neste caso, estamos na 

100ª posição em comparação a 150 países, 
segundo estudo do Ibses Brasil. Todos os 
estabelecimentos necessitam de energia 
e, se o Brasil está no centésimo lugar para 
obter esse insumo básico, é porque as coisas 
ainda não estão tão fáceis. A questão da 
segurança dos contratos é outro problema. 
A ação da ACMinas para defender essa des-
burocratização ainda é um caminho longo 
a percorrer. Precisamos que essa questão 
seja tratada nos três níveis de poder da 
federação”, defende Leão.

Precisamos
integrar as

legislações das
três esferas de
poder para, de
fato, simplificar

a vida do
empreendedor

Re
pr

od
uç

ão
/T

V

A
le

xa
nd

re
 M

ot
a

As empresárias sandra lopes (em pé) e
cristiane miranda que recentemente abriram

a loja casa ecoplus, no bairro Jaraguá

Presidente da Jucemg, bruno Falci



C O T I D I A N O6 EDIÇÃO DO BRASIL
26 de junho a 3 de julho de 2021

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A LU X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

E-mail: acir.antao@ig.com.br

KAlil FAlA de PAZ com ZemA. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) revelou que conversou 
com o governador Romeu Zema (Novo) e selou com ele a paz no caso das vacinas 
que são distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) 
às cidades mineiras. Há uma reclamação constante da Prefeitura de Belo Horizonte 
de que, nos últimos dois repasses dos imunizantes, a capital recebeu menos, o que 
prejudicou o ritmo da vacinação. A prefeitura, por meio do secretário Municipal da 
Saúde, Jackson Machado Pinto, disse que a capital estava pagando por ter imunizado 
muitos moradores da região metropolitana que trabalham em BH e que isso não 
foi levado em consideração pela SES-MG. Por outro lado, o secretário de Estado de 
Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que nem ele e nem o governador intervêm na 
distribuição e que isso é feito por um comité, dentro de um critério técnico. Kalil 
disse que conversou com o governador e os dois chegaram a um entendimento.

cPi dA coVid - Pelo menos o deputado Osmar Terra (MDB-RS), que é médico e 
tem sido um conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, não levou tanta pancada 
da oposição na comissão, porque político, soube explicar seu posicionamento 
diante do caso e descartou ter participado de gabinete paralelo no Palácio do 
Planalto, reafirmando suas convicções de que a vacina é a melhor solução para 
o enfrentamento da pandemia. Na verdade, o depoimento dele trouxe certa 
elegância no tratamento dos membros da CPI a um depoente, coisa que não 
estava acontecendo.

crise energéticA - O Governo está descartando qualquer tipo de racionamento 
de energia por causa da seca que assola, principalmente, o Centro-Oeste do 
Brasil, responsável por abastercer os reservatórios que produzem energia para 
grande parte do país.  Na verdade, a maior preocupação é o aumento da conta 
de luz, pois as hidrelétricas serão substituídas pelas termoelétricas, que serão 
geradas com óleo diesel ou gás. O problema é o estouro da inflação que já corrói 
o bolso do consumidor brasileiro.

A empresária
mirian cançado,

que exerce com muita
competência o cargo

de diretoria do
sindicato das
empresas de

transporte de
Passageiros de
belo horizonte

(setrabh)
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Presidente da
Assembleia

legislativa de
minas gerais

(Almg),
Agostinho Patrus, 

comemora
aniversário

dia 1º de julho

“bombeiros” estão sendo chamados para apagar o 
incêndio entre o governador Zema e a ALMG. Sem traquejo 
político, pois chegou ao governo de Minas sem antes passar 
por uma Casa Legislativa, Zema e a ALMG passaram a con-
versar sobre o dinheiro da Vale, que para ser gasto precisa 
de autorização. 

o chile, país andino que melhor enfrentou a pandemia 
na América do Sul, está pensando na terceira dose de vacina 
para os chilenos, apesar de já ter feito um belo trabalho de 
imunização. 

o dólar começou a cair depois que o Comitê de Política 
Monetária  do Banco Central acenou para mais um aumento 
da taxa Selic. Com isso, a moeda americana baixou, pois 
ficou mais interessante a aplicação nos papéis do governo 
brasileiro. Será que a gasolina vai cair de preço?
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domingo, dia 27 de junho 

Edelweiss Antunes
Waldemar Minelli Filho 
Marcos Borges

segunda-feira, 28

João Luiz da Silva Dias 
Desembargador Paulo Tinoco
Julia Duarte 
José Maurício Vaz de Melo 

terça-feira, 29

Petrina Milenlli
Senhora Maria Donizethe 
Carlos Eduardo Vaz de Melo 

quarta-Feira, 30 

Ex-deputada Maria Elvira Salles Ferreira
Berenice Mendes

quinta-feira 1º de julho

Eduardo de Magalhães Pinto
Advogada Maria Izabel - esposa de Orlando Vaz
Ex-deputado Maria Olívia 
Deputado Agostinho Patrus - presidente da ALMG 
Ex-deputado Dilzon Melo 

sexta-feira, 02

Diego Santiago – edição do brasil
Ex-deputado Roberto Luiz Soares
Ex-prefeito Pimenta da Veiga
Patrícia Lamounier
Ênio Lima – Rádio Itatiaia 
Maurício da Cunha Peixoto - ALMG

sábado, 03

Tom Cruise
Ex-deputado Romulo Veneroso
Vereador Rubens Campos - Contagem

Flávio roscoe e marcos cintra debatem
possibilidades para reforma tributária
Ex-secretário da Receita Federal foi convidado para falar sobre os desafios da pauta

“Precisamos de soluções que 
melhorem o ambiente de negó-
cios no país e a vida das pesso-
as e a reforma Tributária pode 
contribuir para isso. No Brasil 
temos obrigações acessórias que 
transformam o sistema tributário 
em um verdadeiro caos. Nós da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) já tive-
mos oportunidades de conversar 
com o secretário Marcos Cintra, 
quando pudemos aprender muito 
e chegamos à conclusão de que 
um imposto sobre movimentação 
financeira seria uma ótima substi-
tuição, uma primeira etapa para 
modernizar o sistema tributário 
brasileiro”, contou o presidente 
da Fiemg, Flávio Roscoe, durante 
a live Reforma Tributária – Novos 
Desafios, realizada dia 22 de junho. 

Marcos Cintra Cavalcanti de 
Albuquerque, que já foi secretário 
Especial da Receita Federal do Mi-
nistério da Economia, contou que a 
ideia de realizar uma reforma Tribu-
tária é antiga e há mais de 30 anos 

vem sendo debatida, sem sucesso, 
no Congresso Federal. “Uma das 
hipóteses para não avançar, é que 
tratamos de um projeto parcial. 
Estamos discutindo pontualmente 
a reforma sobre consumo, que 
durou 3 anos. Agora começa outro 
pedaço, que é o imposto de renda. 
Isso é apenas um componente de 
um sistema tributário. É preciso dis-
cutir todos as taxas e não apenas 
parte”, explicou Cintra. 

Ele apontou outro problema 
da proposta atual de reforma, que 

prevê a unificação de tributos. “Um 
grande pecado capital é que a atual 
proposta fere o pacto federativo. 
Ela busca unificar todos os impostos 
sobre consumo: da União, dos es-
tados e municípios em apenas um 
e isso prejudica o pacto federativo 
porque reduz a competência de 
governadores e prefeitos. Mesmo 
que aprovado, vai gerar muita a 
judicialização”, reforçou Cintra.

A conversa completa está dis-
ponível no canal da Fiemg no 
YouTube.
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nat macedo

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:
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A pandemia aumentou a compulsão por doces?

Quem não gosta de um 
doce? Para a maioria das 
pessoas, é algo que pro-

porciona prazer. Porém, o exa-
gero pode indicar um transtorno 
alimentar. Infelizmente, muita 
gente tem passado dos limites, 
como foi apontado pela pesqui-
sa da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) feita em parceria com 
a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 

Entre outros indicadores, o 
estudo mostrou que, entre abril 
e maio de 2020, quase metade 
das mulheres está consumindo 
chocolates e doces em dois dias ou 
mais por semana. Esse aumento 
representa 7% a mais do que 
antes da pandemia. 

Inserido no Código Interna-
cional de Doenças (CID), a com-
pulsão alimentar é um transtorno 
caracterizado por uma perturba-
ção persistente na alimentação e 
no comportamento que resulta no 
consumo ou na absorção alterada 
de alimentos e que compromete a 

saúde física, social ou emocional. 
A pandemia foi um gatilho 

para quem já possuía um transtor-
no alimentar e viu o agravamento 
da doença. Mas outras pessoas 
desenvolveram o problema devi-
do aos fatores emocionais relacio-
nados à crise sanitária. 

Os doces provocam a sensa-
ção de bem-estar decorrente da 
liberação de serotonina presente 
no alimento, o que explica a 
compulsão. É compreensível nesse 
momento, já que a imposição do 
isolamento social trouxe severas 
crises de ansiedade, estresse e 
depressão. 

No entanto, não é saudável 
pensar que o chocolate serve 
apenas como um alento, trazendo 
bem-estar. O excesso prejudica 
o corpo de maneiras físicas e 
psicológicas. Vale lembrar que os 
brasileiros já consomem três vezes 
mais doces do que o recomen-
dado, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Médicos e nutricionistas 
apontam que o açúcar, mesmo 

em pequena quantidade, ativa 
mecanismos dentro do seu 
corpo que não se restringem 
apenas à obesidade ou alergias 
alimentares, mas também po-
dem alterar o sistema imunoló-
gico e prejudicar nossas defesas. 
Psicologicamente, a compulsão 
pode afetar a qualidade de vida.  

Alguns sinais da compulsão 
alimentar envolvem comer mais 
rápido que o usual ou até se sen-
tir desconfortavelmente cheio, 
comer grandes quantidades na 
ausência da sensação física de 
fome e até sentir desgostoso de 
si mesmo depois de comer. 

O recomendado é procurar 
um psiquiatra e iniciar sessões 
de psicoterapia. O tratamento 
deve ser feito por uma equipe 
de assistência multidisciplinar 
composta por nutricionista, 
psicóloga e educador físico. É 
importante ainda trabalhar 
o autoconhecimento e buscar 
entender como a ansiedade, 
decorrente da compulsão, está 
afetando sua qualidade de vida.

Apenas 40% das pessoas
lavam o nariz com frequência

Hábito pode evitar doenças como alergias, gripes e até a COVID-19

E st ima-se que 90% 
da carga viral esteja 
localizada no nariz e 
vias aéreas superiores. 
Por isso, higienizá-lo é 

essencial para a saúde. Entretan-
to, uma pesquisa realizada pela 
Xlear constatou que os brasileiros 
não estão cientes dessa informa-
ção. Enquanto 96% lavam a mão 
mais de uma vez por dia, apenas 
40% tem o mesmo hábito em 
relação às narinas.

Os dados ainda mostram que 
33% dos brasileiros acreditam 
que lavar esse órgão seja me-
nos importante para higiene e 
proteção contra infecções virais, 
número bem maior se compara-
do ao de lavar o rosto (19,83%) e 
as mãos (4,33%).  

Já uma pesquisa feita pela 
plataforma Toluna Insights apon-
ta que somente 9,5% dos brasi-
leiros acreditam que o nariz é o 
ponto mais propenso a infecções 
no corpo. Quase metade deles 
(47%), veem as mãos como o 
local com maior disseminação 
de infecções. Em seguida vêm 
a boca (28%) e unhas (18%). As 
únicas duas partes consideradas 

menos importantes do que as 
narinas foram a genitália (5%) e 
o estômago (2,3%).

O pneumologista Gustavo 
Ferrer explica que a limpeza 
deve ser feita com sprays ba-
lanceados de xilitol e soro fisio-
lógico. “Eles limpam e reduzem 
a fixação do vírus e bactérias 
no local”. Para ele, o fato de 
poucas pessoas darem atenção 
à higiene nasal, se deve a falta 
de informação. “A maioria dos 
profissionais de saúde, legisla-
dores e educadores não falam 
sobre o hábito e como essa 
prática pode prevenir doenças. 
Durante a pandemia, as pessoas 
descobriram a importância de 
limpar as mãos e temos que 
fazer o mesmo com o nariz”.

Ele acrescenta que foi preciso 
muito estudo para se compreen-
der a importância da higienização 
das mãos, por exemplo. “Foram 
quase 150 anos. O mesmo acon-
teceu com a prática de escovar 
os dentes e usar enxaguante 
bucal, tema que foi discutido por 
décadas. Sendo assim, o conceito 
de higiene nasal ainda é novo. 
Contudo, a ideia é simples, faz 
sentido e está ganhando força à 
medida que as pessoas veem os 
benefícios”.

O especialista explica que o 
nariz é a principal porta de entrada 
para vírus e bactérias. “É por ele 
que esses organismos atacam 
e entram em nosso corpo. Lá se 
instalam e depois se espalham 
para outros lugares. Ao fazermos 
a higiene, podemos evitar que 
se movimentem das vias aéreas 
superiores para as inferiores cau-
sando mais danos à saúde. Nosso 
nariz e vias aéreas superiores têm 
ótimos mecanismos de defesa 
que nos protegem, mas a lava-
gem se torna um auxílio a mais”.

Foi por ter muitas crises alér-
gicas que a contadora Beatriz 
Nogueira decidiu procurar um 
alergista. Ela conta que sempre es-
pirrava muito, tinha coriza e uma 
sensação de peso. “Ele sempre 
ficava vermelho, chegava a ferir 
de tanto que eu soava por causa 
da coriza. Procurei o médico e a 
primeira pergunta foi: ‘você lava 
seu nariz?’. A resposta foi não, por-
que nunca tinha feito isso. Ele me 
indicou um spray e disse para criar 
o hábito de lavar também com 
soro fisiológico. Até a respiração 
melhorou. Hoje, lavo ao acordar 
e antes de dormir. Em dias mais 
secos, faço o procedimento no 
período da tarde também. Minhas 
crises diminuíram bastante”.

Ferrer relata que muitas pes-
soas optam por usar algodão e 
cotonetes para a limpeza, mas que 
esses materiais não são indicados. 
“A melhor maneira de higienizar o 
nariz é com spray de soro fisiológico 
e xilitol. Quem tem rinite e alergia 
pode procurar um especialista para 

indicar a melhor solução nasal. 
Isso porque algumas substâncias 
funcionam como anti-histamínico 
e bloqueia a entrada de vírus como 
COVID e influenza A/B”.

Ele conclui explicando que já 
existem, inclusive, estudos sobre a 
eficácia desses sprays no bloqueio 

de vírus como o da COVID. “As pes-
quisas ainda são in vitro e mais aná-
lises precisam ser feitas. No entanto, 
já é mais um motivo para confiar-
mos que a higiene nasal, junto com 
medidas como máscara e distancia-
mento social, ajuda até no controle 
da disseminação do coronavírus”.
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leíse costa

Felicidade do brasileiro caiu,
enquanto a raiva aumentou

Indicadores de bem-estar pioraram mais do que em 40  países

Um ano e meio depois 
da chegada do novo 
coronavírus no país, o 
brasileiro está menos 

feliz, mais estressado e com a 
renda achatada. É o que mostra a 
pesquisa “Bem-Estar Trabalhista, 
Felicidade e Pandemia”, realizada 
pela FGV Social, centro de políti-
cas sociais da Fundação Getulio 
Vargas, que mede os indicadores 
subjetivos das emoções da popu-
lação e nos compara ao restante 
do mundo. 

De acordo com o estudo, a  
nota média de satisfação com a 
vida caiu 0,4 pontos em 2020, 
chegando a 6,1, o menor ponto 
da série histórica desde 2006. 
Já a desigualdade, medida pelo 
chamado índice de Gini, subiu 
três centésimos. Conforme o 
estudo, o novo recorde é con-
siderado “um grande salto de 
desigualdade”.

O filósofo e professor univer-
sitário Marcelo Galuppo explica 
que apesar da felicidade não ter 
fórmula, algumas condições a 
afetam diretamente. “Estudos 
indicam que insegurança, desem-
prego e luto são os três fatores 

que interferem de modo mais 
negativo nessa percepção e os 
três estão combinados no caso da 
pandemia. Com 510 mil mortos 
e o governo federal trabalhando 
contra a erradicação do vírus, fica 
difícil ser feliz”, resume.

Se por um lado não estamos 
felizes, também estamos mais es-
tressados. A sensação de raiva da 
população subiu de 19% em 2019 
para 24% em 2020, uma mudança 
de 5 pontos percentuais (p.p.). No 
mundo, este avanço foi de 0,8%. 
Ou seja, a raiva aumentou 4,2 
p.p. a mais no Brasil durante a 
pandemia que no resto do mundo. 
Preocupação, estresse e tristeza  
subiram, respectivamente 3,6, 
2,9 e 2,2 p.p. a mais no país do 
que no resto do mundo. Todos in-
dicadores subjetivos de bem-estar 
pioraram mais aqui na pandemia 
que a média dos 40 demais países 
avaliados.

Os efeitos desses sentimentos 
são muitos. “Para o corpo significa 
a precipitação das doenças em 
predisposição e as psicossomá-
ticas. Para a mente também. Os 
quadros disfuncionais e trans-
tornos mentais possivelmente 
estão aumentando ou podem 
aumentar”, afirma a psicóloga 
Sônia Estaquia. 

renda caiu

Se “Dinheiro não traz felici-
dade” como diz o ditado, pelo 
menos, aumenta o bem-estar. No 
primeiro trimestre de 2020, a ren-
da média alcançava o maior ponto 
da série de R$ 1.122 e, em menos 
de um ano, caiu 11,3% chegando 
a R$ 995, primeira vez abaixo de 
um mil reais mensais. 

“A perda de empregos além 
de baixar a autoestima, aumenta 
os estados de medo e diminui o 
ganho de dinheiro. Tudo isso é 
necessário para a sensação de 
alegria”, diz Sônia. 

Galuppo exemplifica. “A rela-
ção entre renda e ser feliz é com-
plexa. Existem muitos estudos que 
mostram duas coisas. A primeira é 
que, em alguma medida, o dinhei-

ro tem um impacto positivo na 
percepção da alegria. Uma família 
americana que ganha US$ 75 mil 
é muito mais feliz que uma família 
cuja renda seja US$ 55 mil. Porém, 
um lar da Califórnia que ganhe 
US$ 95 mil não é muito mais feliz 
do que aquele que ganha US$ 75 
mil. Isso significa que existe um 
platô acima do qual o ganho é 
marginal, ou seja, não interfere 
na alegria. Além disso, esse valor 
não é o mesmo em todo o mundo, 
varia de sociedade para socie-
dade. Em Monterrey, no México, 
por exemplo, é de US$ 5 mil por 
ano. No caso do Brasil, é provável 
que a queda da renda tenha um 
impacto muito negativo sobre a 
felicidade”.

ser feliz no caos?

Mesmo com tanta notícia 
ruim, procurar ser feliz é inerente 
ao ser humano e, mesmo no caos, 
é preciso tentar alcançar algum 
nível de alegria. Galuppo e Sônia 
concordam em um ponto: fique 
menos on-line.

“Assim como fazemos assepsia 
do corpo e dos ambientes, deve-
mos fazer com a mente. Primeiro 
em relação à comunicação e 
noticiários, procure consumir 

conteúdo que entretenha. Dormir 
e alimentar-se bem, trabalhar 
bastante, quando tiver, manter 
a vida afetiva sexual prazerosa. 
Falar com amigos, melhorar o re-
lacionamento familiar e  trabalhos 
voluntários também ajudam”, 
indica Sônia.

Já Gallupo é mais direto: des-
ligue o celular. “Acho que o fator 
mais importante é cultivar rela-
cionamentos pessoais profundos. 
Além disso, se a gente é impactado 
pelas notícias ruins da pandemia, 
devemos reduzir nossa exposição 
a elas. De novo, a dica é se desco-
nectar do smartphone, que tem um 
efeito muito negativo sobre o ser 
humano, porque ele faz com que 
a gente não esteja nem ausente, 
nem presente. Pense no dia mais 
feliz de sua vida: duvido que você 
tenha passado esse momento 
cutucando a tela do computador. 
Além disso, evite dívidas, não saia 
comprando coisas na internet, 
porque as contas interferem ne-
gativamente sobre nós. Faça ca-
minhadas e tome sol. Finalmente, 
o mais importante: use máscara, 
higienize as mãos, mantenha dis-
tanciamento social e convença as 
pessoas que você ama a fazerem o 
mesmo. Já morreu gente demais 
no Brasil”, finaliza.
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Ce rc a  d e  8 0 0  p e sso a s 
acompanharam, remotamen-
te, a Semana do Meio Ambien-
te e ESG 2021 da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg). O evento on-
-line, realizado de 14 a 18 de 
junho, reuniu especialistas 
da academia, setor público e 
iniciativa privada que compar-
tilharam suas experiências, 
casos de sucesso e expectativas 
quanto à questão ambiental no 
Brasil e no mundo. 

A extensa programação foi 
dividida em painéis temáticos 
que trouxeram à tona debates 
relevantes para a sociedade e 
o setor produtivo. Participaram 
da abertura do último dia de 
evento, Mário Campos, pre-
sidente do Conselho de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Fiemg (Cema) 
e presidente do Sindicato da 
Indústria da Fabricação do Ál-
cool no Estado de Minas Gerais 
(Siamig), e Ênio Marcus Bran-
dão Fonseca, superintendente 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais (Ibama MG).   

“Foi uma semana de mui-
tas discussões e informações. 
Agradeço a todos que destina-

ram parte de seu tempo para 
acompanhar esse debate tão 
importante”, ressaltou Cam-
pos. O presidente do Siamig e 
do Cema destacou que o assun-
to do último painel, a Lei Geral 
do Licenciamento Ambiental e 
a Lei De Liberdade Econômica 
(PL 3.729/2004), vem nortean-
do as ações do setor produtivo. 
“Ela tem revolucionando o 
olhar da sociedade sobre a 
questão do estado e do meio 
ambiente e reforça a impor-
tância do empreendimento 
privado como norteador do 
desenvolvimento sustentável 
da sociedade”, afirmou.   

Fonseca destacou que, atu-
almente, existem mais de 60 
mil normas ambientais no país 
e, cerca de 10 mil, são exclusi-
vamente sobre licenciamento e 
que abrangem diversos temas, 
como relacionados às áreas 
trabalhistas e tributárias. “É 
um número imenso de normas 
e cabe ao Ibama as cumprir. 
O nosso princípio de trabalho 
está vinculado ao diálogo per-
manente com o estado, setor 
produtivo, órgãos de controle 
e terceiro setor”, afirmou.  

Ao longo do evento, espe-
cialistas trataram de temas re-

levantes para o setor industrial 
e também para a sociedade, 
como a economia c i rcular 
como fator de sustentabilida-
de; o papel das empresas na 
promoção da sustentabilidade 
corporativa; o dia da água na 
indústria “alocação de água 
negociada”, monitoramento da 
qualidade do ar no estado de 
Minas Gerais e PL 3.729/2004 
- Lei Geral do Licenciamento 
Ambiental e a Lei de liberdade 
Econômica.  

“Tivemos uma média de 
170 pessoas por painel e tra-
balhamos com os temas mais 
importantes da atualidade”, 
afirma Wagner Soares, gerente 
de Meio Ambiente da Fiemg, 
pontuando que, na próxima 
edição, com a crise sanitária 
controlada, espera ter o audi-
tório da federação cheio. “Os 
assuntos foram envolventes e 
trouxemos indicativos de como 
atuar em um futuro próximo, 
demostrando o compromisso 
da entidade com o desenvolvi-
mento sustentável. A federação 
tem como interesse e priori-
dade participar do processo 
social, ambiental e econômico 
do país, atuando pela socieda-
de e com a sociedade”, analisa.

A pandemia do coronaví-
rus transformou a realidade 
de todo o mundo em diversos 
aspectos. Em Belo Horizonte 
não é diferente. A crise sani-
tária, que também impacta 
diretamente a economia e 
o mercado de trabalho, tem 
feito com que os belo-horizon-
tinos paguem as suas contas 
com antecedência, evitem 
a inadimplência e também 
aproveitem a renda disponível 
da melhor forma possível.

Para entender como a 
população da capital vem se 
comportando referente ao 
pagamento de contas, reser-
va financeira e consumo, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH) 
realizou uma pesquisa que 
mostra como os belo-hori-
zontinos estão enfrentando a 
pandemia, do ponto de vista 
econômico. Foram entrevista-
dos 250 consumidores entre 
os dias 7 e 16 de junho.

quem paga a conta
O levantamento mos-

trou que em um núcleo 
familiar, 32% dos entre-

vistados afirmam ser os 
responsáveis por todas as 
contas da casa. Em relação 
a apenas a alguns com-
promissos financeiros, este 
número sobe para 52,4%. 
Os que assumem apenas as 
contas pessoais equivalem 
a 14%.

Quando questionados 
sobre o planejamento para 
quitar as contas, 43,9% 
informam que pagam 
com antecedência, 38,6% 
na data de vencimento e 
9,8% priorizam as contas 
básicas primeiro e de-
pois pagam o restante. 
“Os consumidores estão 
procurando quitar suas 
contas antes da data do 
vencimento. Dessa forma 
evitam a inadimplência e 
aproveitam a renda dispo-
nível”, explicou o presiden-
te da CDL/BH, Marcelo de 
Souza e Silva.

reserva financeira
A pesquisa apontou 

que 68,8% dos moradores 
da capital mineira guar-
dam parte do dinheiro que 

recebem como salário. Em 
contrapartida, 31,2% não 
reservam nada. Dentre os 
que poupam, a grande 
maioria (60,5%) opta pela 
tradicional poupança ban-
cária; 18% preferem a con-
ta corrente; 13,4% o CDB e 
10,5% deixam o dinheiro 
em casa. As outras op-
ções citadas foram: ações 
(5,8% dos entrevistados); 
títulos de capitalização 
(3,5%); fundo de ações 
(2,9%) e previdência pri-
vada (2,9%).

Para 64,7% dos entre-
vistados, o principal motivo 
para guardar dinheiro são 
situações de emergência. 
Em seguida, com 14,5%, 
aparecem motivadores 
como financiamento de 
bens duráveis como casa 
própria e/ou automóvel. 
Viagens e lazer ocupam a 
terceira posição, com 7,6%. 
Em seguida aparecem: 
aplicação em poupança 
ou outros investimentos 
(6,4%); aposentadoria 
(2,3%) e escola ou facul-
dade (1,7%).

secult lança edital para ocupar
prédios no circuito liberdade

O governo de Minas Gerais, por meio 
da Secretaria de Estado de Cultura e Turis-
mo (Secult), lançou, no dia 23 de junho, o 
edital do Procedimento de Manifestação 
de Interesse (MPI) 01/2021. O documento 
prevê que os interessados apresentem 
projetos, levantamentos, investigações 
e estudos com a finalidade de auxiliar a 
administração pública na estruturação de 
projeto de concessão dos imóveis perten-
centes ao estado localizados no entorno 
da Praça da Liberdade, no perímetro do 
Circuito Liberdade. 

O lançamento aconteceu no Museu 
das Minas e do Metal (MM Gerdau), com 
transmissão ao vivo no canal do YouTube 
da Secult. O evento contou com a presen-
ça do vice-governador de Minas Gerais, 
Paulo Brant, e do secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Bernardo Silviano 
Brandão, além de outras autoridades.

Na iniciativa, a Secult tem apoio do 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mo-
bilidade (Seinfra). Os interessados devem 
apresentar levantamentos e estudos para 
ocupação desses espaços, visando subsidiar 
a modelagem de concessão dos locais para 
reforma, restauro, implantação, operação, 
manutenção e exploração comercial.

Os espaços a serem ocupados são a 
Casa Azul, na Rua da Bahia, 2.287; Casa 
Amarela, na Rua Santa Rita Durão, 1.275; 
Palacete Dantas e Solar Narbona, estes 
últimos localizados no mesmo terreno, na 
Praça da Liberdade, 280. Os prédios estão 
situados na “Área de Diretrizes Especiais Ave-
nida do Contorno”, correspondente à área 
urbana incluída no plano de Aarão Reis, e 
que apresenta valor simbólico e cultural.

Ao agradecer aos interessados que já 
demonstraram interesse na ocupação dos 
edifícios, Brandão destacou a importância 
do diálogo com a sociedade e o mercado. 
“O ponto principal é estarmos abrindo 
uma possibilidade de que outras esferas 
da sociedade possam contribuir, oferecen-
do, ao estado, estudos de viabilidade para 
a utilização desses imóveis tão significati-

vos para o patrimônio do povo mineiro. É 
o momento de nos prepararmos, uma vez 
que esperamos em breve poder reabrir to-
dos os nossos espaços culturais e turísticos 
em Minas Gerais”, disse.

Para o vice-governador, a economia 
pode se beneficiar da cultura e do turismo, 
pois cada região tem suas particularida-
des e os traços culturais são importantes 

inclusive no processo de desenvolvimento 
econômico. “O jeito mineiro de ser, viver 
e trabalhar pode ser explorado até no 
processo de atração de empresas e parce-
rias. O PMI é um novo passo no sentido de 
aprofundar o Circuito Liberdade enquanto 
polo irradiador de cultura, dando oportu-
nidade para a ampliação e diversificação 
da oferta cultural”, apontou Brant.

“Esta iniciativa da Secult é muito 
bem-vinda para Belo Horizonte e para 
Minas Gerais, pois incentiva a atração 
de negócios e irá ampliar a visitação no 
circuito cultural e no entorno da Praça 
da Liberdade. Iremos colaborar por meio 
da divulgação aos nossos mais de 12 mil 
associados NA capital mineira e também 
aos parceiros em todo o estado”, disse o 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo 
Souza e Silva.

Processo

Poderão participar do PMI pessoas 
físicas ou jurídicas que cumpram os 
requisitos previstos no edital. Para forma-
lizar a proposta, os interessados deverão 
apresentar formulário de cadastramento 
preenchido e assinado, além de documen-
tos solicitados, até 20 dias contados da 
publicação do edital. Os estudos deverão 
ser apresentados até 90 dias após publi-
cação dos termos de autorização.

Por meio do PMI, a expectativa é que 
a Secult receba estudos que apresentem 
a melhor solução para subsidiar a mo-
delagem de concessão dos imóveis, que 
não envolvam o aporte de recursos pelo 
estado em sua implementação e que 
apresentem soluções que contribuam 
para a eficiência no uso em harmonia 
com as especificidades da região em que 
se situam. 

O PMI 01/2021 será conduzido por 
uma comissão específica designada em 
resolução para tal atividade, em especial 
para apreciação dos documentos de 
autorização dos interessados, análise e 
seleção dos estudos.

secretário adjunto de cultura e turismo, bernardo silviano brandão
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

rua grão mogol, 333 - lj. 17
carmo sion - bh - mg

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

belotur divulga aporte de r$ 2 mi para
programa de fomento ao turismo de bh

A Prefeitura de Belo Horizonte, por 
meio da Belotur, divulgou o resultado 
da edição de inverno do edital “Belo 
Horizonte 4 Estações”, programa de fo-
mento a eventos com potencial turístico 
da capital mineira. 

Em confluência com as ações de 
combate à pandemia, esta edição 
continua sendo destinada a eventos 
na modalidade on-line e drive-in. Serão 
disponibilizados R$ 2 milhões para 70 
eventos, que serão realizados entre 3 
de julho e 21 de setembro de 2021. O 
resultado pode ser acessado pelo site 
da prefeitura

Ao todo, 170 projetos foram inscritos 
para o edital. Deles, 60 projetos foram 
contemplados na categoria A e rece-
berão até R$ 30 mil cada. Dez projetos 
foram contemplados na categoria B 
e receberão até R$ 20 mil. “O edital 
chega nesse que é um dos momentos 
mais críticos para a cadeia produtiva 
da cidade. Sem dúvida é um estímulo 
para a retomada da economia, fortale-
cendo a promoção e a comercialização 
do destino Belo Horizonte envolvendo 
seus mais variados serviços”, comenta 
o presidente da Belotur, Gilberto Castro. 

De acordo com ele, cada evento que 
se realizará com aporte financeiro do 
edital contrata ou apoia, no mínimo, 
mais outras seis empresas belo-hori-
zontinas. São serviços de comunicação, 
alimentação, infraestrutura, locação de 
equipamentos, sonorização, ilumina-
ção, transmissão, plataforma on-line, 
entre outros. “É importante manter o 
calendário de BH bem estruturado, com 
estratégias adequadas de promoção do 
destino aliadas à transformação digital 
que o cenário de pandemia requer”.  

Os eventos variam entre turísticos 
(tours virtuais, festivais de turismo, 
seminários); apresentações artísticas 
(shows); esportivos, gastronômicos e 
de moda, seminários técnico-científi-

cos; festas de países; além das temáti-
cas Carnaval e Arraial de Belo Horizonte, 
produtos turísticos da cidade.  Eles 
também devem estar alinhados com o 
posicionamento turístico “Belo Horizon-
te Surpreendente”.

Uma novidade desta 9ª edição do 
edital é que se houver abertura da cida-
de que permita a realização de eventos 
presenciais ou híbridos, o proponente 
poderá adaptar seu projeto desde que 
não comprometa a entrega proposta 
inicialmente e não impacte a planilha 
financeira. 

4 estações

O programa “Belo Horizonte 4 Es-
tações” consiste em uma estratégia de 
promoção e consolidação do posiciona-
mento turístico da capital mineira. Seu 
principal objetivo é apresentar BH como 
uma cidade atraente, promovendo seus 
atrativos e eventos por meio de uma 
plataforma segmentada em quatro 
períodos temáticos. Essas temporadas 
unem o clima a uma série de atributos 
percebidos aqui durante o verão, outo-
no, inverno e primavera.

Presidente da belotur, gilberto castro
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Nova Lima: Faelnol oferece de forma
gratuita fisioterapia intensiva para

pacientes com sequelas neurológicas
Prestes a completar 38 anos no dia 28 de 

junho, a Fundação de Atendimento Especiali-
zado de Nova Lima (Faenol) se destaca tanto 
pela excelência do serviço prestado quanto 
pela constante busca por novas possibilidades 
de tratamento para as pessoas com deficiência 
ou que necessitam de reabilitação. Prova disso 
é que a instituição passou a oferecer, neste ano, 
o Therasuit, uma fisioterapia intensiva voltada 
para pacientes com sequelas neurológicas, 
dentre elas paralisia cerebral, traumatismo 
craniano e acidente vascular cerebral (AVC).

Iniciado em março, o atendimento 
contempla crianças e adolescentes, que já 
sentem a melhora da qualidade de vida. 
Para viabilizá-lo, a Prefeitura de Nova Lima, 
investiu com recursos próprios, cerca de R$ 
180 mil na estruturação da sala de aten-
dimento, qualificação dos profissionais e 
aquisição das vestes usadas pelos pacientes, 
que foram importadas dos Estados Unidos e 
são inspiradas em roupas de astronautas. 

A oferta gratuita do tratamento em Nova 
Lima é exceção no Serviço Único de Saúde 
(SUS), pelo menos, na região metropolitana 
de Belo Horizonte. Em clínicas particulares, 
por exemplo, um módulo do Therasuit chega 
a custar, em média R$ 10 mil.

como funciona

O método consiste na utilização de vestes 
especiais pelo paciente, que recebe estímulos 
durante o atendimento de acordo com sua 
necessidade. Ele fica fixado por elásticos na cha-
mada gaiola, onde roldanas e pesos eliminam a 
ação da gravidade, o que contribui para maior 
amplitude de movimento e flexibilidade muscu-
lar, estimulando os sentidos e proporcionando 
melhor coordenação, equilíbrio e postura.

O tratamento é dividido em módulos, sen-
do que cada um é formado por sessões diárias 
que duram, em média, de 3 a 4 horas, ao 
longo de quatro semanas.  Após 90 dias, um 
especialista pode recomendar a execução de 
outro módulo, conforme o caso. Para garantir 
a manutenção das funções adquiridas, é fun-
damental que o paciente seja acompanhado 
pela fisioterapia convencional.

requisitos

Para ser atendido, o paciente deve estar 
em reabilitação, apresentar radiografia 
de coluna e quadril recentes e relatório do 
neurologista. Antes de iniciar o tratamento, 
ele também dever passar por consulta com 
nutricionista.
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Pior temporada de seca do século
vai exigir economia de água e luz

O Sistema Nacional de Mete-
orologia, coordenado pelo Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), emitiu alerta para a 
seca em Minas Gerais e mais qua-
tro estados: Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e São Paulo. O 
alerta vale para os meses de 
junho a setembro.

De acordo com o documento 
divulgado no fim de maio, os mo-
delos meteorológicos apontam 
baixo volume de chuva no leito 
do Rio Paraná, uma das princi-
pais fontes de abastecimento das 
regiões Sul e Sudeste. Os dados 
mostram ainda que a seca de 
2021 pode ser a pior dos últimos 
91 anos. Em Minas, a região mais 
afetada é a Oeste.

Entre as consequências da 
situação hídrica está o aumento 
na tarifa de energia. Em maio, 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), acionou a ban-
deira vermelha patamar 2, que 
passa a vigorar a partir de junho. 
Isso significa acréscimo de R$ 6 
para cada 100kW/h consumidos. 

Outro sério efeito que a seca 
pode trazer é o racionamento de 
água e de energia, que não está 
em vigor, mas também não foi 
descartado.

Para muitos condomínios, o 
acréscimo na conta de luz pode 
pesar e provocar aumento na 
taxa mensal. Para evitar mais 
gastos num momento de alta 
da inflação e do desemprego, é 
preciso economizar. Entre as me-
didas mais eficazes estão a ins-
talação de sensores de presença 
nas lâmpadas das áreas comuns, 
verificação da rede elétrica para 
evitar ou corrigir pontos de fuga 
de energia, uso racional de eleva-
dores e conscientização para que 
os moradores desliguem as luzes 
e os equipamentos da academia, 
quadras, churrasqueiras e outros 
ambientes após o uso.

Também é importante aler-
tar moradores sobre a neces-
sidade de economizar água, 
principalmente nos prédios em 
que não há individualização. 
Diminuir o tempo no banho, não 

deixar a torneira aberta enquan-
to escova os dentes e juntar o 
máximo de roupa possível para 
utilizar a máquina de lavar já 
são medidas conhecidas. Porém, 
cada unidade pode também 
verificar se há vazamentos apa-
rentes, como na descarga ou 
torneiras, ou escondidos em 
paredes ou nos pisos.

Os funcionários da limpeza 
também devem ser orientados 
a não desperdiçar água, prin-
cipalmente evitando o uso de 
mangueiras para varrer as áreas 
comuns e os passeios, ato tão 
comum e tão prejudicial ao meio 
ambiente e ao bolso. “A econo-
mia de água e luz é um esforço 
coletivo. Todos têm que ficar 
atentos para evitar aumento de 
custos e desperdício de recursos 
naturais”, aconselha o presidente 
do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais (Sindicon MG), 
advogado especializado em direi-
to condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz.

Presidente do sindicon mg, carlos eduardo Alves de queiroz
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mais informações pelo telefone (31) 3615-4115
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quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

eurocoPA é eXemPlo de orgAniZAção

FArrA dos dePutAdos com PlAnos de sAÚde

O Campeonato Europeu de Futebol, também 
conhecido como Euro ou ainda Eurocopa, é o prin-
cipal entre seleções dos países da Europa, sendo 
superado apenas pela Copa do Mundo. Acontece a 
cada 4 anos desde 1960. A competição aconteceria 
em 2020. No entanto, devido à pandemia, foi adia-
da para este ano. A Eurocopa sempre foi exemplo 
de organização e não é à toa que chama a atenção 
de todo o mundo. Com exceção deste ano, sempre 
teve os estádios lotados, bons jogos e lucros para a 
organizadora, países sedes e patrocinadores. Com 
boa parcela da população vacinada ao menos com 
uma das doses e respeito aos protocolos estabeleci-
dos, está apresentando bons resultados na prática. 
A Copa América, por sua vez, é o oposto. Há décadas 
é uma competição desorganizada, deficitária, sem 
um período definido para realização, jogos fraquís-
simos e com pouco interesse do público. Deveria 
seguir o exemplo dos europeus.

Mesmo tendo um plano de saúde oferecido 
pela Câmara dos Deputados, 330 parlamentares 
utilizaram serviços de saúde na rede particular e 
foram reembolsados pela Casa desde o início atual 
da legislatura em 2019. Cada deputado recebeu o 
equivalente a R$ 1.762 por mês. Por ano, a Câmara 
gasta R$ 134 milhões com o plano de saúde dos 
deputados, estendido aos dependentes. Milhões 
de brasileiros desempregados e passando fome, 
enquanto esses privilegiados e sanguessugas utili-
zam hospitais caros. É um tapa na cara do povo que 
mal consegue fazer um exame simples nos públicos. 
Uma grande vergonha! Os deputados e senadores 
deveriam ser obrigados a utilizarem o Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou pagarem suas despesas 
do próprio bolso. Até quando iremos tolerar esse 
tipo de coisa?

c A n A l   A b e r t o

Faturamento dos livros em queda. O merca-
do de livros no Brasil sofreu, em 2020, uma 
queda no faturamento em relação ao ano 
anterior. 2019 foi um ano bom para o setor 
de livros e 2020 teria seguido o nível de cres-
cimento, mas surgiu a pandemia. As livrarias 
foram fechadas, lançamentos foram suspen-
sos, o brasileiro viu seu salário ser reduzido, 
muitos perderam o emprego. Segundo uma 
pesquisa do setor editorial, no ano passado, 
o faturamento na indústria editorial somou 
R$ 5,2 bilhões contra R$ 5,6 bilhões de 2019. 
Uma séria ameaça ao ramo é a possível 
taxação que, atualmente, é isenta e na nova 
reforma Tributária poderia deixar de ser. Se 
isso acontecer, ficará mais caro, as vendas 
cairão e a crise vai se prolongar. Se o governo 
aprovar essa medida, será um retrocesso num 
segmento tão importante como o da cultura.

bolsonaro continua atacando os jornalistas. 
Os brasileiros ficaram assustados com o pre-
sidente Jair Bolsonaro ao atacar, de maneira 
descontrolada, uma repórter que o entrevis-
tava. O presidente, que dá mau exemplo à 
população o tempo todo, perdeu o controle 
quando uma colega lembrou que ele havia 
chegado sem máscara ao evento em Guara-
tinguetá, no interior paulista. O destempero 
de Bolsonaro revela um presidente que está 
vendo a mudança da atmosfera política no 
país. Autoritário, ele acha que pode mandar 
a imprensa calar a boca e impedir perguntas 
sobre o uso da máscara. É o retrato de um 
mandatário despreparado e incapaz de se 
sensibilizar com a morte de meio milhão de 
brasileiros por COVID-19. O seu comporta-
mento não é normal. Isso é um absurdo. O 
Brasil não merece ser presidido pela desonra 
e estupidez.

câmara de bh aprova projetos. A Câmara 
Municipal de Belo Horizonte aprovou dois 
projetos de autoria da prefeitura que tratam 
da recuperação da economia da cidade. O 
Projeto de Lei 97/2021 prevê medidas de 
incentivo à regularização tributária, com 
reduções e isenções de taxas municipais. O 
principal objetivo é desonerar e reduzir custos 
fiscais exigidos para o licenciamento e para a 
autorização de funcionamento de atividades 
econômicas, sociais e culturais na cidade. Já 
o PL 119/2021 trata de descontos progressivos 
de até 90% para pagamentos parcelados 
ou à vista para que os contribuintes possam 
acertar as suas dívidas. O pacote deverá ser 
votado em segundo turno no início de julho.

Propostas para recuperar economia
da capital mineira são aprovadas

Prefeito de uberlândia
entrega comenda à servidora

C om o objetivo de dar ce-
leridade ao processo de 
recuperação econômica 
de Belo Horizonte, preju-
dicada pela pandemia, 

a Câmara Municipal aprovou em 1º 
turno dois projetos de lei de autoria 
do Executivo que preveem medidas de 
incentivo à regularização tributária, 
com reduções e isenções de taxas 
municipais (PL 97/2021) e descontos 
progressivos, chegando a até 90%, 
para o acerto de dívidas dos contri-
buintes da cidade (PL 119/2021). 

As duas propostas receberam vo-
tos favoráveis de todos os vereadores 
presentes em reunião extraordinária 
ocorrida no dia 21 de junho. Também 
foi aprovada, em 1º turno, a Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica que prevê 
a execução obrigatória de emendas 
individuais parlamentares ao Orça-
mento Municipal. 

O texto foi aprovado com duas 
emendas que modificam o percentual 
a ser utilizado pelos vereadores e 
destinam parte dos valores a pessoas 
jurídicas de direito privado. Todos os 
textos seguem para tramitação em 
2º turno.

sem taxas 
Desonerar e reduzir custos fiscais 

exigidos para o licenciamento e para 
a autorização de funcionamento 
de atividades econômicas, sociais e 
culturais na cidade. Esse é o principal 
objetivo do PL 97/2021 que recebeu 
40 votos favoráveis em votação 
ocorrida no Plenário. A redução é 
possível porque o Executivo eliminaria 
as cobranças de taxas de expediente 
em razão da expedição de alvarás 
e autorizações de localização e fun-
cionamento, afastando a cobrança 
em casos de renovação desses atos 
autorizativos, desde que não haja 
necessidade de análise ou inspeção 
decorrente de alteração.

Segundo o líder do governo na 
Câmara, vereador Léo Burguês (PSL), 
esta é uma proposta decisiva para a 
cidade. “Em momento de aumento de 

despesa, a prefeitura vem com esse 
projeto. Para se ter ideia, só de preço 
público, serão cortados R$ 52 milhões. 
Nos próximos anos, os empresários 
de BH contarão com uma economia 
de R$ 112 milhões. Várias taxas serão 
extintas como das feiras, além dos 
preços públicos para carroceiros, 
por exemplo. Não é momentâneo, 
pois o prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
extingue as taxas”, exaltou Léo, 
explicando que a prefeitura faz este 
esforço mesmo tendo que investir 
cerca de R$ 40 milhões mensais no 
combate à pandemia e afirmando que 
as emendas apresentadas ao texto 
serão discutidas com a PBH.

Com a medida, o Executivo pro-
põe ainda a concessão de moratória 
(suspensão do pagamento) do IPTU e 
das taxas com ele cobradas, relativos 
ao exercício de 2020, devidos pelos 
contribuintes que tiveram suspensas 
as suas autorizações e alvarás de 
localização e funcionamento em razão 
das medidas instituídas para controle 
da pandemia.

 Com o texto, a prefeitura pas-
sa a ter permissão, em casos de 
calamidade pública, de conceder 
parcelamento de créditos fiscais e 

tributários em até 60 parcelas. Além 
disso, a proposição desonera gran-
de parte da atividade econômica 
da capital ao garantir isenção aos 
engenhos de publicidade mera-
mente indicativos ou que veiculem 
mensagem institucional. Também 
está prevista no texto a ampliação e 
unificação de prazos de validade dos 
alvarás e das licenças concedidas 
para instalação e funcionamento 
de atividades econômicas, sociais e 
culturais. O objetivo é simplificar e 
desburocratizar a regulamentação 
de negócios no município.

Com a aprovação do PL, a pre-
feitura espera diminuir os custos na 
regularização dos créditos fiscais e 
tributários devidos ao município, 
reduzindo em até 28,71% o custo 
futuro das dívidas fiscais e tributárias 
em 60 meses. A aprovação do projeto 
também acarretará na redução em 
10% do valor da Contribuição para 
Custeio dos Serviços de Iluminação 
Pública (CCIP). Outra medida proposta 
é a instituição do Cadastro Positivo de 
Contribuintes (CPC) para classificação 
de devedores e identificação do risco 
e da possibilidade de recuperação 
das dívidas.

O prefeito Odelmo Leão (PP) 
entregou em mãos, durante encontro 
em seu gabinete, a condecoração à 
servidora municipal Nayza Frattari 
Yunes, que foi indicada pelo chefe do 
Executivo como homenageada pela 
Comenda Maria Cristina Rodrigues 
Maia, da Câmara Municipal. 

A solenidade já havia sido realiza-
da on-line pelo Legislativo municipal 
no dia 15 de junho. Diploma foi con-
ferido à assistente social, que, hoje, 
atua como diretora de benefícios, 
programas e projetos socioassis-
tenciais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Habitação (Sedesth). 

No encontro, o prefeito reforçou a 
importância da mais alta homenagem 
uberlandense a uma cidadã e agra-
deceu aos serviços prestados desde 
1981, quando a servidora ingressou 
no município por meio de um estágio. 

Atualmente, ela desenvolve o 
trabalho do “Busão Social” que está 

levando às comunidades mais re-
motas o atendimento dos benefícios 
sociais. “Nayza merece essa home-
nagem. É uma profissional que ama 
o que faz, se destaca como assistente 
social e cuida de quem mais precisa. 
Estamos passando por um momento 
muito difícil. Somente quem conhece 
o trabalho realizado nesta área, sabe 
a importância do que estão fazendo 
pelo nosso povo”, disse Odelmo. 

Por sua vez, Nayza agradeceu o 
reconhecimento. “Por ser uma profis-
sional da área de assistência social, me 
sinto muito honrada e grata pelo reco-
nhecimento de tão grande importância 
que significa essa comenda”, ressaltou.

 

comenda 
A comenda da Câmara Municipal 

que leva o nome de Maria Cristina 
Rodrigues Maia é uma homenagem 
póstuma à grande profissional que 
atuou na cidade como assistente 
social. 

 

homenageada 
Nayza começou a trabalhar na 

Prefeitura Municipal de Uberlândia 
por meio de estágio no ano de 1981 
na área de serviço social. Em 1992 foi 
aprovada no concurso público para 
assistente social e deu continuidade 
na área.
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morte de Pc FAriAs comPletA
25 Anos sem PuniçÕes

Não existe cri-
me perfeito. 
Errado. Nes-

ta semana comple-
tou 25 anos da mor-
te de Paulo César 
Farias, ex-tesoureiro 
de campanha do ex-
-presidente Fernan-
do Collor, sem que 
o autor ou autores 
tenham sido descobertos e punidos. Para lembrar, ele era o 
homem de confiança de Collor e responsável por arrecadar 
milhões de dólares para a campanha à Presidência da Repú-
blica em 1989.  Collor foi destituído da presidência em 1992 
por uma série de acusações. PC Farias foi encontrado morto 
junto com a namorada. No início foi tratado como se Suzana 
tivesse matado PC e, em seguida, se suicidado, mas as famílias 
nunca acreditaram nessa versão. Em 2013, um júri popular 
reconheceu tese de duplo homicídio e os quatro policiais que 
faziam a segurança do ex-tesoureiro foram julgados e absol-
vidos por clemência. Uma vergonha a Justiça encerrar o caso, 
sem que ninguém tenha sido punido. Em se tratando de Brasil, 
isso não é novidade. Aqui o crime compensa.
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https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/97/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/119/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/proposta-de-emenda-a-lei-organica/1/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/proposta-de-emenda-a-lei-organica/1/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/97/2021
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Prejuízos financeiros da coVid-19 no esporte

Desejando saúde a to-
dos, vamos seguindo 
os caminhos da vida. 

Em março de 2020 estoura 
no mundo a notícia da CO-
VID-19, vírus que já matou 
3,9 milhões pessoas em to-
dos os cantos do mundo. No 
Brasil, mais de 510 mil óbitos, 
além de 18 milhões de casos 
notificados, ninguém sabe 
a origem do coronavírus, 
existem suposições de ser de 
um laboratório da China, mas 
ainda nada foi confirmado. E 
a pandemia continua afetan-
do diretamente o esporte, 
causando prejuízos financei-
ros, físicos e emocionais, após 
um ano e 3 meses de caos.

Lendo as reportagens, 
vamos analisando a situação 
com a falta de recursos de 
bilheterias, queda nos patro-
cínios, vendas de pacotes de 
TV, a situação foi apertando 
na metade de 2020, ápice 
de proliferação do vírus e do 
desespero de todo o mundo. 
Muito se discutia sobre o 
impacto da doença no gla-
moroso e utópico mundo do 
futebol, no qual as elites, que 
pagavam salários astronô-
micos, não teriam a mesma 
condição de manter seus 
vencimentos. Não só os da 

elite europeia, mas também 
os do “terceiro mundo” bra-
sileiro, em que se paga mais 
de R$ 1 milhão para algumas 
estrelas.

A bolha iria estourar. Até 
certo momento, realmente, 
houve fortes modificações 
com grandes clubes da Euro-
pa, aqui, no Brasil, e o resto 
do mundo cortando grande 
parcela dos salários de seus 
jogadores. Dezenas de clubes 
negociaram com seus atletas 
reduzindo em até 25% os 
valores. Até no velho conti-
nente, onde o Euro é bem va-
lorizado e a organização das 
equipes está acima da média 
mundial, as coisas ainda se 
sustentam sérios problemas. 
As informações, no geral, é 
que mais de US$ 3 bilhões de 
foram registrados em prejuí-
zos nas equipes pelo mundo.   

Estamos em junho de 
2021, mas os registros em 
2020 apontam que os preju-
ízos no futebol brasileiro che-
garam à casa de R$ 2 bilhões. 
Esse cálculo leva em conta, 
principalmente, a ausência de 
torcida nos estádios e o retor-
no que os clubes teriam com 
bilheteria e comercialização 
de produtos. As receitas de 
televisão e patrocinadores 

sofreram um corte considerá-
vel, fazendo com os grandes 
clubes tivessem de renegociar 
os vencimentos de seus atle-
tas, não se sabendo como 
será o futuro! O dinheiro em 
qualquer parte do mundo é a 
mola percussora para realizar  
atividade seja esportiva, em-
presarial  ou qualquer evento.

Os Jogos Olímpicos do 
Japão que foram adiados 
para o próximo ano gerou 
um prejuízo de mais de R$ 
10 bilhões para o governo 
japonês. Remarcados para 
o período entre 23 de julho 
e 8 de agosto de 2021, os 
jogos continuam pressiona-
dos com todos os cuidados 
na prevenção da COVID-19. 
Serão 18 mil atletas de todo 
o mundo no maior evento do 
planeta terra. 

Os danos para o esporte 
mundial são quase irrepa-
ráveis, e não há, neste mo-
mento, uma expectativa de 
melhora em um curto espaço 
de tempo. Vamos ter de espe-
rar a vacina salvadora e que 
não haja nenhuma mutação 
dessa doença após esse perío-
do. Vamos aguardar para ver! 
Saúde para todos, vacina sim! 
Temos esperança que dias 
melhores virão!

O Cruzeiro promoveu no dia 
21 de junho, um encontro 
entre dirigentes e em-
presários para discutir a 

intenção de transformar o clube em 
empresa. Por meio de nota no site 
oficial, a Raposa informou que “os 
presentes na reunião farão parte de 
um grupo de discussão permanente 
e se mostraram dispostos a auxilia-
rem nas conversas sobre captação, 
governança e demais diretrizes que 
permeiam o projeto”.

Participaram do debate os em-
presários Emílio Brandi (Grupo Nova 
Safra), Paulo Henrique Pentagna 
Guimarães (Banco BS2), Ícaro Vilar 
(Cartão de Todos) e Clésio Andrade, 
ex-presidente da Confederação 
Nacional do Transporte, e dos conse-
lhos do Serviço Social do Transporte 
(Sest) e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte (Senat).

Já a diretoria do Cruzeiro con-
tou com Sérgio Santos Rodrigues 
(presidente),  Paulo Assis (diretor 

de operações), André Argolo (diretor 
executivo de esportes), Flávio Boson 
(superintendente jurídico) e Rodri-
go Moreira (superintendente de 
comunicação, inovação e digital), 
além do advogado Tiago Fantini, 
do Comitê de Governança, Gestão 
e Compliance do clube.

Completaram a mesa Pedro Da-
niel e Gabriel Souza, representantes 
das consultorias Ernst & Young e 
Alvarez & Marsal; e o presidente do 
Conselho Deliberativo da Raposa, 
Nagib Geraldo Simões.

No comunicado, o Cruzeiro afir-
mou que pretende receber outros 
empresários, como Aquiles Diniz, 
Régis Campos e Vittorio Medioli. O 
convite também foi estendido a Pe-
dro Lourenço, dono do Supermerca-
dos BH e principal parceiro celeste.

Em razão de discordâncias 
com algumas decisões de Sérgio 
Rodrigues, Pedrinho resolveu se 
afastar do departamento de fute-
bol do clube. No último dia 18, ele 

afirmou que não compareceria ao 
encontro marcado.

À espera da aprovação do Pro-
jeto de Lei 5516/2019, em trami-
tação na Câmara dos Deputados, 
o Cruzeiro precisaria realizar uma 
assembleia no Conselho para apro-
vação do clube-empresa, conforme 
determinação de seu estatuto. A 
instituição ainda teria de ser acio-
nista majoritária, ao passo que os 
investidores ficariam no máximo 
com 49%.

A transformação do Cruzeiro 
em Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF) é considerada a melhor saída 
para a resolução dos problemas 
financeiros da instituição, que está 
pelo segundo ano seguido na Série 
B do Campeonato Brasileiro e tem 
potencial de arrecadação muito 
inferior ao tamanho de sua dívida. 
O balanço do exercício de 2020 
contabilizou um passivo de R$ 897 
milhões, ante um faturamento 
inferior a R$ 120 milhões.

diretoria do cruzeiro e
empresários realizam

reunião sobre clube-empresa
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Marcus Salum ressaltou a 
importância e a confiança do 
clube no trabalho desempenha-
do por Vagner Mancini ao longo 
de sua carreira.

Quando escolhemos um trei-
nador, olhamos toda a história 
e a trajetória dele no futebol 
brasileiro, e a do Mancini é mo-
tivo de orgulho. Espero que ele 
tenha sucesso por aqui, como 
teve na maioria dos clubes em 
que trabalhou, e que esse casa-
mento seja no padrão América: 
que dá certo e que fica muito 
tempo. Sabemos que o momen-
to é difícil, por isso o trouxemos 
para ser o condutor do processo. 

O novo comandante des-
tacou os motivos pelos quais 

optou pelo desafio à frente 
do Coelhão. O sim da mi-
nha parte foi baseado no que 
acompanho do América nos 
últimos anos, um clube com 
um projeto ambicioso, mas 
que mantém os pés no chão e 
transmite muitas coisas boas 
para os amantes do futebol. 
Estou satisfeito em fazer parte 
disto a partir de agora”.

Ele também avaliou como 
será o início de seu trabalho nos 
próximos dias. O mais importan-
te agora é recuperarmos nosso 
desempenho no Campeonato 
Brasileiro e unir forças para o 
início de um novo trabalho. Já 
posso afirmar que o que senti 
na minha chegada ao time 

é que nós temos tudo para 
fazer uma bela temporada. 

Mancini chega ao América 
com mais dois profissionais: 
Anderson Batatais, de 48 anos, 
é o auxiliar técnico. Antes de 
receber o convite para assumir 
o cargo, ele treinou a equipe 
do Ferroviário-CE por 6 meses. 
Batatais também é ex-atleta e 
atuou como zagueiro em clubes 
brasileiros como Ponte Preta-SP, 
Coritiba-PR, e Fortaleza-CE. O se-
gundo nome é o analista técnico 
Cláudio Andrade, de 41 anos, 
que tem passagens por Vitória-
-BA, Ferroviário-CE e Atlético-GO. 
Ambos auxiliaram Mancini em 
seu último trabalho à frente do 
Corinthians-SP.

Vagner mancini comandará o
América até o fim da temporada

marcus salum, Vagner mancini e Alencar da silveira Jr.
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Itambé/Minas anuncia
ponteira turca Neriman Ozsoy

Com as parcerias da Itam-
bé, patrocinadora máster, 
da Melitta, da Axial e da 
Icone, a equipe Itambé/

Minas anuncia a contratação de 
Neriman Ozsoy para a temporada 
2021/2022. A ponteira turca, de 
1,88m e 32 anos, disputou os Jogos 
Olímpicos de Londres, em 2012, 
e ajudou a seleção da Turquia na 
conquista do título do Campeonato 
Europeu de 2015, no Azerbaijão. A 
atleta coleciona passagens por im-
portantes clubes do vôlei mundial 
e, no último ano, jogou pelo NEC 
Red Rockets, do Japão.

Neri, como gosta de ser cha-
mada, afirma que quer se adaptar 
o mais rápido possível ao estilo 
de jogo brasileiro e que chega 
focada para defender os títulos do 
Itambé/Minas. “Estou animada. 
O Minas é um dos clubes mais 
organizados do Brasil e também 
um dos mais conhecidos do mun-
do. Aos fãs, quero dizer que vou 
tentar ser o mais útil possível para 
a equipe e que conto com o apoio 
da torcida em todos os nossos jo-
gos, compartilhando das mesmas 
emoções”, revela a ponteira.

Neri é de família turca, mas 
nasceu em Razgrad, na Bulgá-
ria - país em que morou apenas 
nos primeiros 11 meses de vida. 

Como atleta, começou a trajetória 
profissional no Eczacibasi, onde 
jogou por seis temporadas, em 
três passagens. Ainda na Turquia, 
também defendeu o Galatasaray. 
Na Itália, a atleta vestiu as cores 
do Conegliano e do Modena, 
além de ter jogado em times da 
Rússia e da Polônia. Ela passou 
as últimas quatro temporadas no 
Japão, onde foi eleita a melhor 
ponteira e maior pontuadora pelo 
Queenseis.

A atleta turca lembrou-se dos 
duelos contra a central Thaisa, 
nova companheira de equipe, em 
jogos do Campeonato Mundial, 
Grand Prix e Olimpíada. Neri ainda 
guarda com carinho o período em 
que trabalhou com o técnico Nico-
la Negro. “Foram quatro tempora-
das com ele na seleção Turca e três 
temporadas em clubes da Polônia 
e da Itália. Sinto-me sortuda por 
estar de volta ao time dele, tenho 
certeza que vamos trabalhar duro 
e alcançar um alto nível”, finaliza.

Para o treinador italiano, a 
atleta será importante para o 
Itambé/Minas na busca pelos 
títulos nacionais e internacio-
nais. “É uma jogadora que gosto 
muito. Ela tem uma grande 
bagagem internacional e, além 
da experiência, é uma ponteira 
com características ofensivas. 
Então acho que ela será uma boa 
solução para encaixar no nosso 
sistema de jogo. Esperamos um 
time competitivo novamente 
nesta temporada para conse-
guirmos lutar por todas as com-
petições que vamos jogador”, 
destaca Nicola.

Para defender os títulos da 
Superliga Feminina, do Sul-
-Americano, da Copa Brasil e do 
Campeonato Mineiro, o Itambé/
Minas manteve a base da equipe 
e renovou com as centrais Ca-
rol Gattaz, Thaisa Daher e Júlia 
Kudiess, além das levantadoras 
Macrís e Pri Heldes. A líbero Léia e 
a oposta Danielle Cuttino também 
permanecem no time, assim como 
as ponteiras Pri Daroit e Luiza 
Vicente. Além de Neriman Ozsoy, 
o clube contratou outros dois re-
forços: a oposta Kisy e a ponteira 
Priscila Souza. O Itambé/Minas 
informa ainda que segue atento 
ao mercado.
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