
Ex-secretário de Segurança de
Minas afirma que caso Lázaro
mostra justiça desarticulada

Mais de 200 servidores da Segurança Pública do 
país caçaram, com uma sequência de falhas, por 20 
dias um criminoso em fuga. Mas, para o ex-secretário 
de Segurança Pública do Estado, o sociólogo Luis 
Flávio Sapori, este não é o ponto principal do que 
podemos aprender com o caso do assassino Lázaro 
Barbosa, que já havia sido preso por crimes tão graves 
quanto os últimos. “Ilustra uma ausência de análise 
de perfil criminológico do indivíduo e do seu grau de 
periculosidade. Claramente, ele não poderia receber 
benefícios previstos por lei em relação a outros detidos 
que representam menos riscos à sociedade. Nos meus 
estudos, digo que o sistema de segurança como um 
todo é frouxamente articulado”, defende.
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Sair do aluguel e ter 
uma casa própria tem 
sido o principal obje-
tivo de muitos bra-

sileiros. No ano passado, as 
vendas de imóveis aumenta-
ram 26,1%. Em 2021, segundo 
levantamento da Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) feito 
com empresários do ramo, 
a projeção é de uma alta de 
35%. No entanto, antes de 
fechar um negócio, a compra 
deve ser muito bem analisa-
da, afinal, será uma dívida 
de longo prazo. “É necessário 
fazer um planejamento finan-
ceiro para que as parcelas 
não afetem negativamente 
o orçamento familiar. Muitos 
pensam em migrar do alu-
guel para o financiamento, 
mas não levam em conside-
ração também outros custos 
envolvidos, como o valor de 
entrada, impostos, taxas de 
cartório, registro, entre ou-
tros. Tudo isso requer uma 
avaliação criteriosa”, explica 
Luiz Henrique Vilain, especia-
lista de crédito imobiliário.

vendAs de imÓveis devem crescer 35%
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inocentado pelo
stF, Azeredo
não planeja

retorno à política
O ex-governador mineiro Eduardo 

Azeredo está livre para, se for do seu 
interesse, voltar à vida pública. Isso é 
possível depois que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) o inocentou do processo 
no mensalão do PSDB.

Embora a Justiça tenha concedido 
a liberdade, Azeredo confessou a ami-
gos que, por enquanto, não vai tomar 
nenhuma decisão e que prefere refletir 
sobre os atuais acontecimentos na 
política mineira e nacional.

Brasil está entre os sete países onde a
população mais confia na imprensa
O Brasil é o 7º país no ranking de confiança na imprensa. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Insti-

tuto Reuters de Estudos de Jornalismo da Universidade de Oxford. Segundo o estudo, 54% dos brasileiros 
afirmam confiar na mídia, tanto que a certeza na imprensa aumentou 3 pontos no Brasil, apresentando 
o maior crescimento. Já a média global subiu 6 pontos: 44% da população mundial disse que confia na 
maioria das notícias que recebe. Para a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) Maria José 
Braga, alguns fatores contribuem para a alta nessa confiança: a relevância na difusão de informações, o 
combate as fake news e a cobertura da pandemia da COVID-19, que tem servido para informar a população 
acerca da doença.

Negócios mineiros se
adaptam e crescem

em meio à pandemia

É inquestionável os prejuízos que a 
chegada da COVID-19 causou - e conti-
nua causando - às empresas dos mais 
diversos segmentos, entretanto, há ca-
sos de negócios mineiros que cresceram 
durante a crise sanitária. Os exemplos de 
expansão são variados. O setor super-
mercadista, considerado uma atividade 
essencial desde o início da pandemia, é 
um deles. Outro depoimento de cresci-
mento vem de uma rede de franquias de 
brechó infantil, que apostou no on-line e 
acabou se beneficiando do fechamento 
de outras lojas físicas.

TikTok ajuda as
crianças a saírem
do sedentarismo

O TikTok, aplicativo de vídeos, virou 
febre durante o isolamento social e tem 
sido muito mais que uma distração: 
ele se tornou um aliado no combate ao 
sedentarismo infantil. Isso porque, por 
meio dele, é possível gravar e publicar 
danças dos mais variados gêneros. 
Artistas dos quatro cantos do mundo 
entraram na onda e começaram a criar 
desafios aos usuários. A empresária Ana 
Paula Tergilene que viu sua filha, Ana 
Luiza, 12, ter que parar toda sua rotina 
por causa da pandemia, celebra a ajuda 
que a ferramenta trouxe. “Ela fazia tea-
tro, ballet, sapateado e dança do ventre. 
Com a impossibilidade de praticar essas 
atividades, ela estava ficando sedentária 
e o app acabou por auxiliar a prática de 
dança livre”.

Azeredo já foi prefeito de BH,
senador e deputado federal
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A cpi e a frágil tábua da salvação
Depois de mais de 2 meses de garim-

pagem de ações ou omissões irregulares 
no governo federal, sem êxito, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
COVID-19, instalada no Senado Federal, 
continua meio perdida, atirando a esmo 
para todos os lados, na vã esperança de 
acertar em algo que não viu.

A referida CPI vem protagonizando 
cenas patéticas, reveladoras da parcia-
lidade explícita dos que não estão em 
busca da verdade dos fatos, principal-
mente seus dirigentes. Estes só ouvem 
com atenção e respeito às testemunhas 
arroladas que repetem seus discursos, 
atribuindo culpa ao presidente da Repú-
blica pelas mortes causadas pelo novo 
coronavírus. 

Prova maior de desrespeito com 
depoentes convidados ocorreu quando o 
relator da CPI, senador Renan Calheiros 
(MDB), se recusou a fazer questionamen-
tos a dois médicos (Ricardo Ariel Zimer-
man e Francisco Eduardo Cardoso Alves), 
durante reunião do dia 18 de junho - da 
qual se ausentou - sob o argumento de 
que tinham opiniões, pró-cloroquina, 
coincidentes com as posições de Jair 
Bolsonaro.

Esta atitude só ratifica a tese de 
alguns senadores da base aliada ao 
governo, segundo a qual o relatório a 
ser exarado por Calheiros já foi escrito, 
só interessando a ele depoimentos que 
sejam compatíveis com a sua linha de 
investigação, que resultará em libelo 
acusatório tendo o presidente como 
principal alvo.

Até entendo que a oposição faça 
seu papel  de apontar  fa lhas no 
governo, pois isso é próprio das de-
mocracias, mas tudo tem limite, prin-
cipalmente durante uma pandemia, 
quando todas as forças disponíveis 
deveriam estar unidas em prol do bem 
comum, ou seja, salvar vidas.

Não querer ouvir médicos com 
práticas eficazes no combate à doen-
ça é tão grave quanto não investigar 
governadores e prefeitos que se apro-
veitaram da dispensa de licitação, 
para se locupletarem na aquisição de 
equipamentos e insumos superfatura-
dos ou com notas frias fornecidas por 
adegas e empresas fantasmas. Por 
fim, e não menos importante, a CPI 
agarra-se, agora, ao que parece ser 
a sua tábua de salvação, para acusar 
o presidente Bolsonaro pelo suposto 
crime de prevaricação, tipificado pelo 
fato de retardar ou deixar de praticar 
ato de ofício para satisfazer interesse 
pessoal. A acusação seria estribada 
em depoimentos do deputado fede-
ral Luis Miranda e do seu irmão Luis 
Ricardo Miranda (servidor do Minis-
tério da Saúde), nos quais disseram 
haver “suspeita de irregularidade” na 
compra da vacina Covaxin, da Bharat 
Biotech, sem que qualquer centavo 
tenha saído dos cofres públicos.

Pelo que eu ouvi dos depoimentos, 
as suspeitas afloraram pelo fato de 
o servidor público depoente ter sido 
pressionado pelos seus superiores 
hierárquicos, para que agilizasse o 

processo de importação do imunizan-
te. Segundo disse, seu setor seria o 
responsável pela verificação de con-
formidade e havia dados divergentes 
do contrato assinado, que foram cor-
rigidos pelo fabricante, sem delongas. 

Ora, nada há de estranho, irregu-
lar, ilegal, em nenhum desses fatos. 
São atribuições dos supervisores 
hierárquicos exigirem presteza na 
execução de tarefas e resultados dos 
seus subordinados. Quanto às falhas 
formais encontradas e devidamente 
corrigidas, nada há de anormal. A 
correção prévia é exigida, antes da 
importação. 

Triste é ver que, no caso da vacina 
Coronavac, querem imputar culpa ao 
presidente da República por não ter 
sido ágil na compra do imunizante. 
Agora, paradoxalmente, levantam 
suspeitas contra o seu governo, por 
ter sido rápido demais para adquirir 
a Covaxin. 

Triste, também, é ver este festival 
de acusações e de hipocrisia, que soa 
bizarro pelo só fato de ser de autoria 
de alguns senadores acusados de 
terem saqueado os cofres públicos, 
surrupiando justamente verbas desti-
nadas à saúde da população. 

Com essas posturas enviesadas e 
suspeitas, queda a CPI em precipício, 
ao chafurdar em terreno movediço 
que não propicia base sólida para acu-
sar quem quer que seja, muito menos 
o presidente da República.  

Haja tábua da salvação.

para ex-secretário de segurança de minas, caso
Lázaro ilustra sistema de justiça desarticulado

Durante 20 dias, entre 270 e 300 servi-
dores da Segurança Pública de Goiás 
e Distrito Federal (DF) procuraram por 
Lázaro Barbosa, acusado de matar 

quatro pessoas de uma mesma família em Cei-

lândia (DF). O criminoso, que acabou morto pela 
polícia, era dono de uma extensa ficha criminal. 
Já havia sido preso por duplo homicídio, mas 
fugiu. Depois, foi detido por suspeita de roubo, 
estupro e porte ilegal de arma de fogo. Durante 
o regime semiaberto, fugiu novamente. Em 2018, 
voltou a ser preso, mas escapou no mesmo ano 
por um buraco no teto da cela. Como o sistema 

judicial e carcerário brasileiro prende uma pessoa 
que representa perigo à sociedade, mas o deixa 
escapar sucessivamente? Sobre o assunto, o 
edição do Brasil conversou com Luis Flávio Sa-
pori (foto), sociólogo, ex-secretário Adjunto de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e 
coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Segurança Pública da PUC Minas.

leíse costa

minas do empreendedorismo 
esperançoso o resultado da recente pesquisa Doing Business do 
Banco Mundial constatando que Minas Gerais é o segundo melhor 
lugar no país para se empreender. Como garantem os especialistas, 
a notícia coloca o nosso estado como vitrine do empreendedorismo 

no âmbito nacional. Assim, quando essa informação circular pelos quatros 
cantos da nação, no mínimo haverá um despertar de interesse e curiosidade 
do investidor no sentido de visitar as nossas paragens.

Do alto de sua experiência, o presidente da Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais (Jucemg), empresário Bruno Falci, lembra que a boa posição 
apresentada pela sondagem especializada tem a ver com o fruto de uma 
reformulação sincronizada e moderna, devido ao trabalho do Governo do 
Estado, por meio da Jucemg e dos órgãos que compõe a Redesim, com 
objetivo de simplificar os processos e investir em tecnologia, eficiência e 
agilidade. Destaca-se, por exemplo, a implementação do registro automático 
de abertura e baixa de empresas, a atuação na ampliação e aprimoramento 
das integrações com os órgãos estaduais, inclusive a Secretaria de Estado 
da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Instituto Mineiro de 
Agropecuária sempre em conexão com entidades da prefeitura da capital, 
além de outras 331 prefeituras do interior do estado. Para essa realidade ser 
levada a efeito, utiliza-se das melhorias nas ferramentas tecnológicas como 
a certificação digital em nuvem e serviços via aplicativo MgApp Empresas. 

 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 quesito tem-
po para se abrir um empreendimento. A pesquisa demonstrou que para abrir 
as portas de um estabelecimento na capital mineira, a média é de 9,5 dias, 
enquanto em outros estado este prazo chega a um mês. No entanto, mesmo 
com essa análise otimista, o presidente do conselho de economia da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Guilherme Veloso Leão, faz 
uma observação: “A vida do empresário mineiro e brasileiro, não é nada fácil”. 

Segundo ele, ainda há um excesso de burocracia capaz de encarecer a 
vida de todos. “Minas está infinitamente melhor no momento em relação ao 
passado, porém muito longe de pensar que a vida de quem almeja empreen-
der no país seja simples. São muitos os percalços. A mudança deste cenário 
só ocorrerá em sua plenitude quando houver uma integração das legislações 
das três esferas de poder para, de fato, simplificar a vida do empreendedor”.

Fica aqui esse chamamento, afinal esse é um tema de interesse da comu-
nidade nacional e mineira. Desse modo, os empresários, os formadores de 
opinião e as lideranças, inclusive as municipalistas, estão no dever de reforçar 
a difusão dessas informações com o intuito de evidenciar para o resto do Brasil 
o nosso potencial para receber novos projetos e empresas. 

É chegada a hora de formar uma espécie de corrente do bem em nome 
do crescimento e do desenvolvimento da nossa Minas Gerais.
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esse caso evidencia como o judiciário 
falha em identificar pessoas que não 
podem voltar às ruas, uma vez que ele 
já tinha uma longa ficha criminal. por 
que isso acontece?

Este é o ponto principal. O maior erro no 
caso Lázaro é do sistema de justiça como um 
todo, principalmente na instância prisional. 
Foram incapazes de identificar, em uma análise 
individualizada, o criminoso que está deman-
dando benefícios legais. Isso é muito comum 
no Brasil e ilustra uma ausência de análise de 
perfil criminológico do indivíduo e do seu grau 
de periculosidade. Claramente, ele não poderia 
receber benefícios previstos por lei em relação a 
outros criminosos que representam menos riscos 
à sociedade. Nos meus estudos, digo que o siste-
ma de segurança como um todo é frouxamente 
articulado. A relação das polícias com o Ministério 
Público (MP), com Judiciário e com o prisional é 
desarticulada, não há troca sistemática de infor-
mações. Eles não compartilham conhecimentos 
entre si. Ele foi tratado como pertencente à 
massa de qualquer outro criminoso, o que foi 
um erro. Portanto, outro aprendizado é como a 
gestão prisional e a execução da pena no Brasil 
precisam considerar uma análise criminológica 
mais individual. Certos criminosos não podem ter 
a possibilidade do regime semiaberto. 

 

como funciona o compartilhamento 
de informações entre as polícias para 
gerar resultados conjuntos? 

Precaríssimo. Não há base de dados com-
partilhada. Não existe um integrado de infor-
mações. Cada órgão tem seus próprios dados 
e não se divide uns com os outros. Quando 
a polícia prendeu o Lázaro e ele foi julgado e 
condenado à prisão, parou de ser monitorado. 
Não era mais vigiado por  ninguém.  Por isso, 
chamo de sistema frouxamente articulado. Não 
há cooperação, é muito conflituoso, segmenta-
do e corporativista. Cada instituição segura sua 
informação no seu quadrado. Esse é um dos 
principais problemas que gera impunidade no 
Brasil, do meu ponto de vista. Mas, o problema 
não é só das polícias, é do MP, do Judiciário e 
do carcerário. É um defeito do todo. Como eles 
não possuem a capacidade de monitorar os 
criminosos mais graves, eles escapam pelos 
dedos em situações como essas. 

como você avalia a área de inteligên-
cia da segurança pública do país?

O caso Lázaro pode servir de modelo de re-
flexão para as secretarias de Segurança Pública 
do país. Entendo que cabe a elas serem o grande 
órgão responsável por articular todas as áreas 
de inteligência, compartilhar as informações e 
realizar o monitoramento dos criminosos mais 
violentos de cada estado. São as secretarias que 
deveriam organizar as polícias, dialogar com o MP 
e monitorar esses presos nas cadeias. É preciso tro-
car informações constantemente. Na verdade, nós 
precisamos construir essa inteligência integrada 
de todos os órgãos para evitar que isso continue 
acontecendo no cotidiano.  

A pesquisa índice de paz global 2021 
revelou que 83% da população do 
Brasil afirma temer ser vítima de um 
crime violento. por que o trabalho da 
polícia não “tranquiliza”?

Porque não é um problema só da Polícia 
Militar ou Civil. A impunidade no Brasil é muito 
elevada, o que eu chamo de impunidade é a 
ineficiência do sistema de segurança e justiça 
criminal em identificar, processar e punir crimi-
nosos. O todo funciona mal e é ineficiente. Isso 
acaba gerando indivíduos cometendo muitos 
crimes e voltando para as ruas depois da prisão 
também para cometer novos delitos. O grau de 
reincidência é muito elevado. Na prática, isso 
gera muitos homicídios, assaltos, estupros, 
tráfico de drogas e corrupção. Por isso, a socie-
dade brasileira é a do medo e da insegurança, 
porque, efetivamente, o Brasil é um dos países 
mais violentos do mundo. 

A relação entre imprensa e polícia já 
causou tragédias. nesse caso espe-
cífico, como você avalia a cobertura 
exaustiva da mídia?

Alguns órgãos de comunicação cobriram de 
forma tranquila, informativa e responsável. Outros, 
principalmente na televisão, priorizaram uma co-
bertura diária, sensacionalista, com repórteres em 
campo extensivamente acompanhando o trabalho 
policial. Esse tipo de cobertura, que espetaculariza, 
é perversa e fez do Lázaro um monstro muito maior 

do que ele era na prática. A população começou a 
enxergá-lo como uma fera solta. Era um criminoso 
grave, não há dúvidas, mas essa cobertura de parte 
da imprensa televisiva, certamente, fez do caso um 
espetáculo midiático em busca de audiência. Isso 
gera mais medo, insegurança e não contribui em 
nada. Ele era um transgressor muito mais tosco,  
local e provinciano do que se imaginava. A possibi-
lidade de ele ser capturado vivo era muito pequena. 
Não há dúvidas que o espetáculo criado em volta 
dele fomentou uma postura reativa da polícia mais 
dura e que sua prisão com vida poderia ser mais 
danosa do que o desejado politicamente.

não há dúvidas que
o espetáculo criado em

volta dele fomentou
uma postura reativa
da polícia mais dura
e que sua prisão com
vida poderia ser mais

danosa do que o
desejado politicamente
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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

da redação

ex-governador eduardo Azeredo não tem
interesse em disputar cargo político agora

A recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinando a anula-
ção de um processo contra o ex-gover-

nador Eduardo Azeredo trouxe uma revelação 
importante: apesar dos percalços, ele não 
perdeu o prestígio e o poder de articulação 
junto às lideranças nacionais e estaduais. Aze-
redo recebeu apoio, principalmente, de líderes 
políticos e partidários do interior de Minas. 
Inclusive, já existe um movimento no sentido 
de incentivá-lo a retornar à vida pública, mas, 
por enquanto, o político pretende usar a sua 
sobriedade e equilíbrio para superar os tempos 
de “injustiça”.

Entenda o caso

Segundo entendimento do STF, a justiça 
comum não deveria ter sido a responsável 
por julgar o caso. O processo vai ser enviado 
à Justiça Eleitoral para procedimentos finais. 
Segundo a decisão da Corte, a determinação 
é uma declaração da incompetência da justiça 
mineira para julgar as ações de omissão de 
doações, que são comuns em campanhas 
políticas.

A decisão do relator do processo, ministro 
Gilmar Mendes, foi corroborada pelos ministros 
do STF, Kassio Nunes Marques e Ricardo Lewan-
dowski. O ministro Edson Fachin foi o único a 
divergir. Já a ministra Cármen Lúcia se declarou 
impedida de participar do julgamento.

O relator e seus pares destacaram que 
casos de doações eleitorais são atribuições da 
Justiça Eleitoral. Assim, todas as decisões da 
justiça comum, tanto da primeira e segunda 
instância, estão anuladas.

tempo de justiça 

As informações indicam que o ex-go-
vernador recebeu a notícia de Brasília com 
muita serenidade. “A decisão restabelece o 
que deveria ter acontecido. Foi uma questão 
eleitoral ocorrida em 1998, período em que 
eu estava em campanha e, ainda, voltado 
para a administração e gestão de Minas 
Gerais. Não fui responsável pela arrecadação 
de recursos questionada, como foi provado 
pela minha defesa”, afirmou Azeredo. Repe-

tidamente, ele alegou inocência. Em certa 
ocasião declarou: “Só Deus sabe o que eu 
e minha família padecemos com a injustiça 
cometida contra mim”.

A partir de agora, Azeredo já está, perante 
a lei, liberado para pleitear qualquer cargo po-
lítico, uma vez que exerceu o cargo de prefeito 
de Belo Horizonte, deputado federal e senador 
da República. 

Registra-se ainda que, no decorrer da 
semana passada, personalidades de todos os 
estados entraram em contato para felicitá-lo 
sobre a decisão do STF de inocentá-lo das amar-
ras de um processo que, efetivamente, mudou 
o curso de sua vida pública. Indagado pela 
imprensa, Azeredo ponderou: “O momento é 
de reflexão para depois haver uma tomada de 
posição”, disse.

Azeredo foi inocentado pelo stF
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“não fui responsável
pela arrecadação

de recursos
questionada, como

foi provado pela
minha defesa”

ALMG está pronta para votar
recursos da Vale, diz presidente

O presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV), afirmou que 
o Legislativo está pronto para votar 

a qualquer momento o Projeto de Lei (PL) 
2.508/21, desde que o Governo do Estado 
encaminhe à Casa um texto substitutivo cum-
prindo acordo feito anteriormente com a ALMG. 

O projeto, do governador Romeu Zema 
(Novo), trata da utilização dos recursos do acor-
do judicial firmado entre o Estado e a Vale para 
ações de reparação pelo rompimento da bar-
ragem da mineradora em Brumadinho (região 
metropolitana de Belo Horizonte). O presidente 
frisou que a votação somente não ocorreu na 
semana passada, como estava previsto, por-
que o governo não cumpriu o que havia sido 
acertado com a ALMG, horas antes, quanto ao 
repasse dos recursos aos municípios. 

Conforme expôs o deputado, havia sido 
acordado com o governo que os recursos se-
riam repassados de forma equânime e direta 
aos 853 municípios mineiros, sem a necessi-
dade de convênios ou qualquer procedimento 
burocrático. “Buscamos a forma mais demo-
crática e menos burocratizada. Infelizmente, o 
Governo do Estado não cumpriu essa forma que 
havia sido acordada e ficamos muito desapon-
tados quando a palavra deixou de ser cumprida 
2 horas depois de fechado o acordo para que 
o recurso fosse transferido de forma direta, 
equânime e transparente para todos os 853 
municípios”, afirmou o presidente da ALMG.

“Se o governo enviar um substitutivo 
cumprindo sua palavra, a ALMG está pronta a 
votar a qualquer momento, não aceitamos é 
descumprimento da palavra, porque o fio do bi-
gode ainda vale aqui”, reiterou o parlamentar.

O presidente disse que a Casa defende que o 
recurso vá diretamente para a conta do município 
para “evitar a velha prática do pires na mão e para 
que num momento de pandemia os prefeitos não 
sejam obrigados a deixar de atender a própria 
população para cuidar de papeladas e burocra-
cias, como xerox e autenticações”. Esse cuidado, 
segundo ele, garante a distribuição dos recursos 
independentemente de “apadrinhamento políti-
co” e também impediria uso eleitoral do acordo.

Fiscalização 

Agostinho garantiu que o repasse feito 
da maneira como havia sido acordada com o 
governo não dispensaria, muito pelo contrário, 
a fiscalização de sua aplicação pelos órgãos de 
controle, como o Tribunal de Contas do Estado, 
além das câmaras municipais.

O presidente da ALMG destacou que o repas-
se direto já ocorre com os recursos destinados à 
saúde e à educação e ainda o Fundo de Partici-
pação dos Municípios. “As contas dos municípios 
são auditadas e fiscalizadas, o que queremos 
(para votar o projeto) é só o cumprimento do 
acordo feito com a Casa. Se o governo mandar 
um substitutivo garantindo isso, será votado”, 
insistiu o presidente do Legislativo.

“celeuma não é verdadeira”

Dos recursos previstos, de um total de R$ 
37 bilhões, R$ 11 bilhões são um acréscimo ao 
orçamento do Estado, se constituindo como 
receita extraordinária equivalente a cerca de 
10% daquela prevista para 2021. É desse valor 
que se trata a votação pela ALMG, uma vez 
que é necessária autorização legislativa para 
uso dessa verba.

Nesse sentido, Agostinho esclareceu que 
não há R$ 37 bilhões parados porque a ALMG 
ainda não votou o projeto, como estaria sendo 
divulgado, até porque é apenas sobre uma 
parte desse valor que a Casa tem que opinar.

“Essa celeuma não é verdadeira. Na verda-
de, o Estado recebeu, até agora, R$ 1,1 bilhão, 
esse é o valor (do acordo) que foi depositado e 
que está hoje na conta do governo”, ressaltou 
o presidente da ALMG. O deputado ainda lem-
brou que os repasses do montante acordado 
com a Vale serão semestrais.

Patrus esclareceu ainda que o montante 
em questão, em exame na ALMG, se trata de 
um recurso orçamentário extraordinário  sobre 
o qual o Legislativo tem que se pronunciar. 
“Para a Casa, estamos tratando de questão 
orçamentária, temos respeito pelos demais 
poderes e respeitamos a decisão tomada pelo 
Tribunal de Justiça e demais entidades e órgãos 
que participaram do acordo”, disse.

Aperfeiçoamento do projeto

O presidente da ALMG lembrou que o 
orçamento do Estado começa a ser discuti-
do anualmente em maio, com reuniões e 
análises complexas, trabalho que desta vez 
incorporou ainda os recursos extraordinários 
do acordo com a Vale.

Ele defendeu a necessidade de trans-
parência na destinação desses recursos ao 
explicar que é nesse sentido que a ALMG atua 
para aprimorar o projeto. Como exemplo, 
disse ser importante que o projeto detalhe 
quais são os hospitais regionais a serem be-
neficados com recursos, e com que valores.

Outro exemplo dado foi quanto ao previsto 
para a reforma de estradas em Minas dentro do 
que foi acordado na Justiça. Segundo ele, não 
basta que o orçamento trouxesse o montante 
total, mas é necessário especificar em quais os 
trechos será feito o investimento e o valor de 
cada intervenção. “É preciso que a aplicação 
desses recursos esteja no formato orçamentá-
rio, que é o que a ALMG está fazendo”, explicou.

Questionamentos 

Da mesma forma, Agostinho respondeu a ou-
tras indagações pontuando que o Legislativo, no 
aperfeiçoamento do projeto, questionou pontos 
como a destinação de R$ 310 milhões para a con-
tratação de pessoal extraordinário pelo governo, 
bem como a destinação de recursos para a troca 
de fiação elétrica da Cidade Administrativa.

“São ações que parecem pouco necessárias 
no momento em que estamos vivendo”, explicou 
sobre outras discussões travadas com o governo 
em relação ao projeto.

Ao ser indagado sobre outros pontos, ele 
classificou de levianas as acusações que estariam 
sendo feitas ao Legislativo, de que a ALMG estaria 
atrasando a liberação de recursos do acordo com 
a Vale ou interessada em ganhos eleitorais.

Ele disse que “são acusações de gente pouco 
experiente”, ao lembrar que a Casa não está 
votando o acordo da Vale, mas a destinação do 
recurso, como o faz com qualquer outro recurso 
orçamentário.

crime 

O presidente da ALMG ainda respondeu 
questões relativas a críticas de movimentos 
sociais e dos atingidos de que não participaram 
de todas as negociações do acordo judicial.  

O parlamentar registrou que a Comissão 
de Participação Popular da Assembleia terá 
uma atuação fundamental e que irá receber os 
movimentos para ouvir sugestões acerca da des-
tinação de um valor entre R$ 2,5 e R$ 3 bilhões.

Ele destacou que cada obra realizada com 
recursos advindos do acordo deverá trazer a 
identificação de que ela está sendo realizada com 
recursos decorrentes da “reparação do crime de 
Brumadinho”, com os nomes de todos os vitima-
dos.  “Não podemos nos esquecer de que isso 
(o acordo) é decorrente de um crime”, afirmou.
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“As contas do
município são
auditadas e

fiscalizadas, o que
queremos é só
o cumprimento
do acordo feito

com a casa”

presidente, lá e cá...
No Palácio Tiradentes, sede do governo mineiro, não 

há uma convicção em relação ao completo alinhamento da 
presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, nely 
Aquino (Pode), ao projeto político do governador romeu 
Zema (Novo). Avaliam por lá que, em determinado momen-
to, ela poderá voltar a manter uma boa convivência com o 
prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD).

cena final. Já no ambiente da Câmara Municipal, nely 
teria deixado claro que sua aversão ao prefeito aconteceu 
mais por causa da falta de habilidade política da secretária  
maria caldas e sua conhecida ligação com o PT.

patrus x mateus simões
A semana passada começou com o presidente da Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho patrus 
(PV), questionando o posicionamento do governo mineiro em 
relação à milionária negociação com a Vale. No entanto, no 
mesmo dia, o secretário-geral do Governo, Mateus Simões, 
foi escalado para responder ao presidente. Com isso, os 
parlamentares próximos a patrus dizem que ele ficou ainda 
mais irritado, pois em sua avaliação, a fala deveria ter sido 
do governador. Ou seja, esse vai e vem serviu para colocar 
mais um ponto de distanciamento entre a ALMG e o governo 
mineiro.

e agora, governador?
É comum ouvir que o governador não faz política nos 

moldes do passado. Porém, como ele tem se declarado 
pré-candidato à reeleição, o deputado cássio soares (PSD) 
indaga: “O que ele vai fazer com os deputados de sua base 
na ALMG, vai deixar esses políticos ao relento?”, questiona 
o parlamentar. 

tirem o sofá da sala
Quando foi anunciado, semana passada, que o deputado 

estadual sávio souza cruz (MDB) havia sido eleito relator 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
possíveis irregularidades na Companhia Energética de Minas 
Gerais S.A. (Cemig), os deputados do PT ironizaram: “Tirem 
o sofá da sala, pois vem chumbo grosso por aí”.

sucessão no tjmg
O assunto em Belo Horizonte não é tão propalado, mas, 

em Brasília, continua em discussão a possibilidade do sena-
dor Antonio Anastasia (PSD) ser indicado para uma vaga no 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) neste segundo 
semestre. A conferir... 

Acminas sem ação?
Nos meandros empresariais, há comentários indicando 

que a ação da Associação Comercial e Empresarial de Minas 
(ACMinas),  atualmente, comandada pelo advogado josé de 
Anchieta, teve uma atuação tímida em defesa dos associados 
neste período de pandemia. 

política em juiz de Fora
De acordo com comentários ouvidos nos cafezinhos da 

famosa Rua Halfeld, em Juiz de Fora, a prefeita Margarida 
Salomão (PT) estaria abarrotando a administração de petistas 
de outros estados. Será, gente? 

Fim da lava jato
Os jornalistas da crônica política de Brasília acreditam que 

as recentes decisões da Justiça, isentando o ex-presidente Lula 
(PT) de processos é uma demonstração clara que a Operação 
Lava Jato está prestes ao fim para a felicidade geral de políti-
cos corruptos. Santo Deus!

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2508&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2508&t=PL
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debate sobre a nova lei de licitações
Publicada em primeiro de abril de 2021 a Lei 

14.133/21, denominada nova lei de licitações surgiu 
com o objetivo de modernizar a Lei 8.666/93 e seus 
desdobramentos. Esta evolução já era esperada há um 
bom tempo e veio em boa hora, pois o aquecimento 
da economia exigirá maior dinamismo, agilidade e 
eficiência nas contratações dos setores públicos.

A presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros 
(SME), Virgínia Campo, tem estimulado os debates, 
por meio da Comissão de Construção Pesada, para 
avaliarem os impactos da nova lei na atuação dos 
engenheiros e o horizonte está se mostrando favorável 
para a categoria.

Para a SME, a Lei 8.666/93 desestimulou as inova-
ções de engenharia no setor de construção pesada, pois 
somente focava na obtenção do menor preço gerando 
uma concorrência desenfreada e sem responsabilidade. 
A banalização da engenharia para a contratação de 
obras foi tanta que, áreas que são importantes para a 
segurança e a qualidade das obras, tais como: projetos, 
sondagens, topografia, laboratórios e estudos técni-
cos, chegaram a ser completamente desprezadas por 
alguns órgãos que se balizavam somente em planilhas 
genéricas pré-montadas. Qual a consequência disto? 
Atualmente, existem no Brasil, mais de 14.000 obras 
paralisadas, várias por falência ou abandono das cons-
trutoras e, muitas outras, por problemas técnicos gera-
dos por contratações sem engenharia, o que trouxeram 
prejuízos incalculáveis à população e aos cofres públicos.

Os debates promovidos pela SME, na Comissão de 
Construção Pesada, têm o intuito de avaliar os impactos 
e preparar os engenheiros mineiros desta área para as 
evoluções trazidas pela nova lei, além de atuar no deta-
lhamento das diversas regulamentações que ainda pre-
cisam ser estruturadas. No dia 14 de junho, a Comissão 
contou com a participação do Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot 
MG) nos debates que, por meio de seu vice-presidente, 
Bruno Baeta Ligório, destacou pontos importantes na 
visão do sindicato sobre os impactos no setor.

A nova lei é válida para todas as contratações do 
setor público, mas, com certeza, o desenvolvimento da 
engenharia será mais aplicado nas contratações das 
obras, principalmente as mais complexas. Conforme 
destacado por Bruno Baeta Ligório, a nova lei é robusta e 
conta com mais de 190 artigos, o que a deixou abrangen-
te e consolidou todas as ferramentas de contratação em 

um único documento, trazendo inovações importantes 
que afetarão o setor, tais como:

· planejamento e matriz de risco;
· governança e integridade;
· mais transparência e publicidade;
· interação e parceiras com o setor privado;
· adoção de seguros para cumprimento das obri-

gações; e
· a ampliação dos modelos de resolução de conflitos.
No entendimento da Comissão, estas evoluções 

provocarão uma melhor estruturação dos órgãos e 
empresas, retomando a valorização da engenharia em 
busca de uma melhor assertividade nas contratações e 
maior competitividade que, por consequência, atingirá 
melhor custo-benefício das contratações públicas.

Nos primeiros meses de 2021, a Comissão debateu 
sobre o mercado da construção pesada e foi identificado 
que o nosso país tem uma grande demanda por obras 
que, atualmente, se projetam como urgentes devido aos 
atrasos provocados pelas crises econômicas de 2015/2016 
e a pandemia que vivemos desde início de 2020. Além das 
milhares de obras paralisadas que clamam por conclusão, 
o Brasil precisa recuperar o tempo perdido e investir rapida-
mente em infraestrutura, saneamento, energia, transporte, 
entre outras tantas necessidades que, se não ocorrerem 
rapidamente, poderão provocar um “apagão” no país. 
Segundo a plataforma Brainv, que pesquisa e consolida as 
informações sobre oportunidades de obras e negócios, até 
o mês de junho deste ano, já foram catalogados mais de 
um trilhão de reais em investimentos para os próximos 5 
anos. Boa parte desta demanda de investimentos, obrigato-
riamente, passará pela contratação pública e as comissões 
de licitações terão dois anos para se adaptarem à nova lei, 
exigindo a estruturação e a capacitação, principalmente, 
em engenharia, conforme avaliado pela Comissão.

A capacitação e o aprimoramento no planejamento 
das contratações será um divisor de águas para a orga-
nização dos processos, pois, conforme previsto na lei, 
não serão permitidas contratações ao “toque de caixa” 
e somente serão contratadas no ano corrente aquelas 
obras que constarem no planejamento do ano passado. 
Além do prazo maior para avaliação, os projetos deverão 
ter melhor detalhamento e as contratações de obras 
mais complexas serão precedidas de matriz de riscos. 
Portanto, os órgãos públicos não podem perder tempo 
e devem se estruturar desde hoje, caso contrário, ficarão 
inoperantes quando a lei se tornar obrigatória.

Além da evolução em engenharia, o desenvolvi-
mento da Governança irá melhorar a segurança jurídica, 
qualificando e melhorando as competências dos agentes 
públicos e das ferramentas de contratação. Isto trará 
mais integridade aos processos de licitação criando uma 
cultura de concorrência mais saudável e alcançando, 
realmente, o melhor custo-benefício para a população.

A criação de uma plataforma para integração das 
informações nacionais trará maior transparência, pois 
dará maior publicidade e organização de todos os dados 
de uma licitação, criando uma comparação nacional, 
incluindo, a disseminação de boas práticas e eliminação 
das disparidades dos preços como ocorrem hoje.

A nova lei, também, estimula os diálogos e a inte-
ração do setor público com o privado. Esta cooperação 
poderá identificar formas inteligentes e inovadoras 
para antever problemas técnicos, principalmente com 
a alocação dos riscos para quem pode suportar melhor 
incluindo a adoção de seguros específicos, gerando 
maior segurança e diminuindo a possibilidade de as 
obras ficarem paralisadas ou inacabadas.

Outro ponto positivo da evolução da lei será a 
adoção de novos modelos de resolução dos conflitos dos 
contratos. A ideia é reduzir a “judicialização”, principal-
mente em fatos de cunho técnico, onde medidas mais 
rápidas, tais como: arbitragem, câmaras de mediação 
e comitês de soluções de problemas serão ferramentas 
muito usadas. Outra ferramenta que pode ganhar força 
é o “Dispute Board” que é um mecanismo de solução de 
controvérsias que busca resolver conflitos nos contratos, 
principalmente, durante a execução e desenvolvimento 
das obras evitando, assim, atrasos e paralizações.

Os avanços positivos da Lei 14.133/21 são muitos, 
mas um ponto, em unanimidade, não agradou os 
engenheiros da Comissão, a adoção da modalidade 
de pregão eletrônico para contratação de obras, prin-
cipalmente as mais complexas. Entendemos que obras 
e engenharia não podem ser tratadas como itens de 
“prateleira”. Este foi o grande problema da Lei 8.666/93 
que, em muitos casos, desprezou a engenharia nas 
contratações, mas os membros da Comissão acreditam 
que, com as evoluções destacadas acima, este tipo de 
modalidade será abandonado para as obras de cons-
trução pesada, principalmente as mais complexas. Com 
certeza, todos conseguirão perceber que as contratações 
na modalidade técnica e preço serão mais seguros e 
alcançarão os melhores custos-benefícios.

empresários mineiros expandem
negócios mesmo com a pandemia

Dados da Receita Federal, organizados pelo 
Sebrae Minas, mostram que 156 mil negócios 
fecharam as portas em Minas Gerais de 2020 
a junho de 2021. Por outro lado, no mesmo 

período, foram abertas 482 mil novas atividades. E quem 
tem se destacado na retomada de fôlego é o varejo. Se-
gundo o Sebrae, o comércio varejista é o segundo setor 
com o maior número de pequenos empreendimentos no 
estado. Mesmo com as restrições de funcionamento em 
muitas cidades devido à pandemia, 34,6 mil pequenas 
empresas deste segmento foram abertas de janeiro a maio 
deste ano, de acordo com a Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais (Jucemg).

Recentemente, Minas foi eleito o segundo melhor 
lugar do país para empreender, de acordo com pesquisa 
Doing Business do Banco Mundial. Para Euler Fuad,  CEO 
do Grupo Super Nosso,  rede mineira de supermercados 
que possui 56 lojas em Belo Horizonte e região metro-
politana, a posição no ranking é inspiradora. “Não é por 
menos que escolhi abrir as unidades do Grupo aqui. O 
Governo incentiva os empreendedores a crescer, com ações 
e iniciativas de desenvolvimento. Além do mais, Minas se 
favorece em posição geográfica sendo local de passagem 
para as demais regiões do país. A parte negativa são as 
cargas tributárias altas comparadas a outros estados”, diz.

Felipe Melo, gerente de inteligência empresarial do 
Sebrae Minas, entidade que colaborou com o estudo, 
concorda com a crítica aos altos tributos. “Progressiva-
mente, o ambiente para investir tem se tornado mais 
amigável. Os recentes avanços na legislação com foco em 
desburocratizar a operação das empresas, a atuação das 
cooperativas de crédito como agentes financeiros locais, a 
evolução da tecnologia que permite o desenvolvimento de 
novos modelos de empresa, sem dúvida, têm contribuído 
para a melhoria no ambiente de negócios em Minas. No 
entanto, ainda precisamos evoluir em diversos aspectos 
como o tempo necessário para o registro de propriedades 
em que estamos na 12ª posição entre as 27 capitais e 
também na questão do pagamento de impostos em que 
ocupamos o 17ª lugar. Em relação aos custos para abrir 
uma empresa, Minas está na antepenúltima colocação, 
atrás apenas de Roraima e Mato Grosso”, ressalta Melo.

Hábitos mudam, vendas continuam
Apesar de a pandemia ser um marco triste para a 

humanidade, 2020 foi um ano positivo para o Super-
nosso. Os supermercados foram considerados atividades 
essenciais desde o início da crise sanitária e, de lá para cá, 
as vendas do Grupo cresceram em torno de 10%, mesmo 
reduzindo o marketing. 

Em 2021, a rede, que começou com um armazém 
no bairro Santa Tereza, prevê um faturamento de R$ 3,4 
bilhões, 17% superior ao ano passado. E a expansão está 
acelerada, a empresa recebeu aval  do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade) para converter 
17 unidades da rede francesa Carrefour Bairro para sua 
marca. “Essa parceria foi firmada em 2019 e temos per-
cebidos bons resultados. A primeira loja foi inaugurada 
em fevereiro deste ano e esperamos ter as outras 16 
transformadas para nossa bandeira até o meio do segundo 
semestre em mercados espalhados pela capital e região 
metropolitana”, explica Fuad.

CEO do Grupo Joaninha, marca mineira de brechó 
infantil que existe há uma década, a empresária Vivian 
Deus também celebra a expansão da empresa. Das 24 
franquias, 21 foram vendidas durante a crise sanitária. 
“É preciso conhecer muito do negócio e, principalmente, 
do seu público. É necessário superar expectativas e trazer 
encantamento ao cliente. Na pandemia, expandimos por-
que aprendemos, mesmo na crise, a nos reinventarmos e 
também por ser um nicho de primeira necessidade, já que 
crianças não param de nascer e crescer”, avalia.

Vivian explica que sua principal estratégia é acom-
panhar o mercado e aderir às mudanças. “Mesmo tendo 
espaço físico, meu negócio está totalmente inserido na 
internet e se fortaleceu com o fechamento das lojas. Hoje, 
trabalhamos com e-commerce de forma personalizada por 
meio  do Instagram e WhatsApp. Essa personalização nos 
permitiu aumentar muito nosso ticket médio. Atualmente, 
em toda a rede, as vendas no digital significam 30% do 
faturamento bruto”, diz.

Apesar de já ter seu próprio delivery antes da pan-
demia, as vendas on-line do Supernosso dispararam 
neste ano. “Nós investimos em diferentes canais há um 
tempo. Nosso e-commerce já tem 8 anos, mas, com a 
COVID-19, tivemos que acelerar processos e modernizar 
o sistema. Hoje, o Grupo está com uma média mensal 
de 200% a mais de faturamento nas vendas virtuais em 
relação a 2020. Isso porque investimos fortemente nas 
plataformas, ampliamos o serviço do ‘Clique e Retire’ 
e também fechamos uma parceria com uma startup 
que leva nossos produtos para dentro de condomínios 
nos minimercados da honestidade, sem catraca ou 
câmeras”, afirma Fuad.

Sobre o varejo pós-pandemia, Melo acredita em um 
modelo híbrido. “A digitalização do comércio sempre 
foi uma tendência mesmo antes da COVID-19, mas que 
foi acelerada de forma abrupta especialmente pelas 
medidas de isolamento social. Alguns empreendedores 
se adaptaram mais rapidamente ou foram mais favo-
recidos, mas o varejo on-line surge como uma opção 
importante e irreversível. Porém, não será a única, a 
prova disso é que, mesmo com toda a velocidade da 
internet, muitas pessoas passaram a redescobrir o co-
mércio de bairro fazendo suas compras presencialmente 
e estreitando o relacionamento com os empresários. O 
que se pode esperar é um modelo híbrido, em que o 
on-line e o físico deverão coexistir de forma harmônica 
e eficiente”, acredita.

euler Fuad, ceo do supernosso, fala sobre
aquisição da bandeira carrefour Bairro

A empresária vivian deus vendeu
21 unidades da sua franquia na pandemia
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cpi ou delegacia?
“Pessoas influentes me informaram que o número de do-

cumentos e provas que foram exibidos na CPI da COVID-19, no 
Senado Federal, pode transformar o evento em uma espécie 
de delegacia de Polícia. Ou seja, os dentes vão ranger quando 
toda a documentação for levada ao conhecimento do público”, 
comentário feito pela jornalista Ana Flor. Cruz credo, gente!

investigar os governadores?
Assessores do Palácio do Planalto estão usando contatos 

políticos para incentivar que CPIs sejam abertas em vários 
estados e cidades para desviar o foco da CPI da COVID-19 no 
Senado. A maior dificuldade é que o canal de comunicação 
do Planalto são os políticos da base aliada do governo, exa-
tamente os parlamentares que tem motivo de sobra para não 
deixarem essa tese prosperar, pois as suas bases eleitorais 
poderiam ser dilaceradas, lógico que com raras exceções. É 
a velha política em prática.

desgaste do governo
Analistas e formadores de opinião comentam, em Brasília, 

que o desgaste do governo federal começou a partir da saída 
do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, pois ele era o símbolo 
contra a corrupção perante todos os brasileiros. 

Bode expiatório 
Relativamente à demissão do ministro do Meio Ambiente, 

ricardo salles, muitos conhecedores dos bastidores da Política 
da Corte avaliam que ele foi usado como bode expiatório, 
afinal, os assuntos relativos à CPI da COVID-19 estavam muito 
intensos contra o Palácio do Planalto. Sendo assim, a cabeça 
dele foi servida na bandeja como forma de desviar o foco. 

A vez de pacheco?
Na antessala da presidência do Senado, dois parlamen-

tares comentavam: “Imagina só, até o ex-presidente josé 
Sarney avalia que o nome do presidente do Senado, rodrigo 
pacheco (DEM), poderia ser uma alternativa para a terceira 
via na sucessão presidencial”. O assunto foi encerrado quando 
se percebeu a presença de jornalistas.

massacre dos indígenas 
A Câmara Federal está debatendo um projeto de lei que visa 

demarcar as terras indígenas no Brasil. Porém, os comentários 
dizem que se a matéria for aprovada, haverá um verdadeiro 
massacre dos índios, pois eles fatalmente serão desalojados de 
suas aldeias, por conta dos invasores, o que, aliás, já acontece 
em diversas regiões, especialmente na Amazônia.

vacinação lenta 
Ao ser entrevistado pela TV Cultura, o presidente do Instituto 

Butantan, dimas covas, voltou a dizer que o plano de vacinação 
no país começou errado e que, por conta desta realidade, a 
imunização dos brasileiros está atrasada. “Tudo poderia ser 
diferente se tivesse havido uma sincronia entres os poderes 
públicos no que diz respeito à COVID-19”, assegurou.
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daniel Amaro

meios para compra
consÓrcio

É indicado para pessoas que querem fazer um planejamento futuro, sem pressa 
de adquirir o imóvel. Esta é uma boa opção, principalmente, para os mais jo-
vens, pois estes conseguem incluir o valor da parcela em sua realidade finan-
ceira, se preparando para a compra e usufruindo de menores taxas, sem que 
isso pese no orçamento.

FinAnciAmento

O financiamento traz mais flexibilidade na escolha do imóvel conforme as regras 
atuais de cada instituição. É indicado para prazos menores e possibilidade de as-
sumir parcelas maiores. Nas cooperativas, esta modalidade tem as vantagens 
de oferecer taxas de juros inferiores ao mercado, dinheiro liberado diretamente 
na sua conta corrente e liberação rápida, com menos burocracia.

crédito imoBiliário

O crédito imobiliário costuma ser a linha com maior prazo disponível e taxas 
reduzidas. Com isso, é indicado para pessoas com média e baixa renda, para as 
quais o valor da parcela se torna mais importante que o prazo.

Apesar da crise sanitária, venda de
imóveis no Brasil deve crescer 35%

O sonho da casa própria 
pode parecer longe 
de ser alcançado, mas 
está entre os principais 

objetivos de vida de muitas pes-
soas. E sair do aluguel tem sido 
um propósito cada vez mais pos-
sível de realizar. De acordo com 
dados da Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc) e da Fundação Institu-
to de Pesquisas (Fipe), as ven-
das de propriedades cresceram 
26,1% no ano passado. Segundo 
levantamento da Abrainc feito 
com empresários do ramo, a 
comercialização de imóveis re-
sidenciais deve ter uma alta de 
35% em 2021.

Para Luiz Henrique Vilain, es-
pecialista de crédito imobiliário, a 
projeção é baseada nas unidades 
entregues em 2020, fácil acesso 
ao crédito e pela alta procura. “O 
crescimento na busca por imóveis 
vem ocorrendo desde 2017. No 
entanto, os números podem 
ser revistos, uma vez que a taxa 
básica de juros Selic já sofreu 
seu terceiro aumento esse ano, 
indo de 2% a 4,25%. Com essa 
elevação, o mercado pode sofrer 
retração na oferta de crédito”.

Em todo o Brasil, mais de 
13 milhões de famílias almejam 
comprar um imóvel nos próxi-
mos 2 anos, conforme aponta 
estudo da Datastore, empresa 
especializada em pesquisas do 
setor imobiliário. “Uma grande 

parcela da população tem interes-
se visando conforto e praticidade, 
principalmente, para instalarem 
o home office, modalidade de 
trabalho adotada em tempos de 
pandemia. Entre outros motivos 
está a insatisfação das pessoas 
com o imóvel atual, devido à 
necessidade de adaptação e 
a superconvivência em casa, 
com familiares e pets durante 
o isolamento social”, afirma 
Marcus Araujo, CEO e fundador 
da Datastore.

orientações para aquisição

O imóvel é um bem durável 
e a compra deve ser muito bem 
analisada, afinal, será uma 
dívida de longo prazo. “É ne-
cessário fazer um planejamento 
financeiro para que as parcelas 
não afetem negativamente o 
orçamento familiar. Muitos pen-
sam em migrar do aluguel para 
o financiamento, mas não levam 
em consideração também outros 
custos envolvidos, como o valor 
de entrada, impostos, taxas de 
cartório, registro, entre outros. 
Tudo isso requer uma avaliação 
criteriosa”, explica Vilain.

Ainda segundo o especialista, 
antes de fechar negócio, o com-
prador deve entrar em contato 
com a cooperativa ou instituição 
financeira de sua confiança para 
realizar simulações e prazos. 
“Também não pode esquecer de 
verificar se o imóvel atende às 
necessidades da família. Se tem a 
quantidade de quartos suficiente, 

localização, proximidade com 
o trabalho ou escola dos filhos, 
acesso ao comércio local, trân-
sito, entre outros fatores. Essas 
são questões importantes para 
garantir mais conforto e fazer 
uma compra assertiva”.

Sonho realizado

Ter a casa própria era o 
sonho do casal Robson e Ma-
nuela Pinheiro. “Nos casamos 
em 2019, mas ainda continua-
mos morando com nossos pais, 
porque ainda não tínhamos 
condições de adquirir um imó-
vel. Passamos um bom tempo 
poupando dinheiro para realizar 
esse sonho. No dia que fomos 
assinar o contrato e pegar as 

chaves, tivemos um misto de 
sentimentos. Choramos de emo-
ção, pois é uma felicidade imen-
sa”, relembra Manuela.

Robson conta que deram 
uma entrada e fizeram o finan-
ciamento do valor restante. 
“Foi melhor assim para que as 
parcelas ficassem menores e de 
acordo com o nosso orçamen-
to. As despesas com cartório 
e taxas ficaram bem caras. O 
apartamento é no local e do 
jeitinho que queríamos. O es-
paço é ótimo e ainda tem uma 
área grande para nossa futura 
cachorrinha brincar. É uma felici-
dade olhar para trás e saber que 
tudo valeu a pena. Hoje temos o 
nosso cantinho”, finaliza.

especialista orienta o que deve ser analisado ao realizar o sonho da casa própria
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.
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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

AgorA é vAcinão - Os escândalos que ficaram famosos foram os anões 
do orçamento, depois Mensalão, com revelações escabrosas da relação do 
governo Lula (PT) com integrantes do Congresso Nacional, com delação do 
presidente do PTB, Roberto Jefferson. Depois veio o Petrolão, o escândalo 
de corrupção, envolvendo o Governo da presidente Dilma Rousseff (PT) e 
as construtoras que trabalhavam para a Petrobras. Agora é o Governo do 
presidente Bolsonaro com o Vacinão. Este escândalo envolve a compra de 
vacina pelo Ministério da Saúde e o envolvimento do líder do governo na 
Câmara, deputado Ricardo Barros, ex-ministro da pasta. Quem denunciou 
e mostrou as falcatruas a Bolsonaro foi o deputado Luis Miranda (DEM) 
que virou réu e já avisou: “Se prosseguir processo contra mim e o meu 
irmão, prometo balançar a República com novas revelações”. No dia 30 
de junho, depois que foi revelado que o diretor de Logística do Ministério, 
Roberto Ferreira Dias, teria solicitado um dólar por cada dose de vacina 
comprada da Davati Medical, ele foi demitido do cargo.

cAndidAtos - O presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, informou 
que, em Minas, o seu partido tem três nomes para disputar o Governo 
do Estado. A preferência é do prefeito Alexandre Kalil, mas Antonio 
Anastasia e Carlos Viana podem ocupar o lugar, caso Kalil o recuse. Viana 
revelou, inclusive, que pode deixar o partido para tentar a candidatura 
por outra sigla.

rodrigo pAcHeco soFre retAliAção - Bastou o senador Rodrigo Pache-
co (DEM) aparecer como possível nome para unir o país no próximo pleito 
presidencial para sofrer um revés no projeto que amplia a participação de 
Minas na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O 
projeto que foi aprovado no Congresso, com apoio até então do presidente 
Bolsonaro, foi vetado por ele, com a desculpa de que o Ministério da 
Economia não recomendou a expansão da Sudene. Agora, o Congresso 
deverá derrubar o veto do presidente. 

gerAldo AlcKmin - Em São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin 
também está namorando o PSD. Ele perdeu a confiança no seu pupilo João 
Doria (PSDB), depois que foi traído por ele na última eleição presidencial.

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

o secretário-geral do governo de minas, matheus simões, é considerado
um dos braços direitos do governador romeu Zema (novo)

CM
BH

o ministro marco Aurélio mello, que soltou o grande 
bandido André do Rap, está deixando o Supremo e votou 
contra seus pares que consideraram Sergio Moro parcial no 
julgamento que levou o ex-presidente Lula (PT) à cadeia. 

Bolsonaro amarga à fritura que ele fez do ex-juiz, que além 
de virar seu inimigo, possibilitou sem querer a volta de Lula à 
eleição do ano que vem para tirar o sono dos bolsonaristas. 

Muitos dos eleitores que votaram em Bolsonaro não 
querem repetir o voto ano que vem. Preferem um novo nome. 
Nem Bolsonaro nem Lula.

A secretaria de Estado de Cultura e Turismo  (Secult) 
lançou no dia 30 de junho, no Palácio das Artes, o Festival 
Cultura da Paz. O evento totalmente on-line reuniu apresenta-
ções de projetos, espetáculos, atividades culturais e artísticas 
contempladas pelos Editais da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais.

domingo, dia 4 de julho

Delegado Edvaldo Brandão 
Lúcia Maria de Resende

segunda-feira, 5

Terezinha Biondini
Raimundo Nonato Teixeira 
Heliana Márcia Hernandez

terça-feira, 6

Emerson de Almeida - Fundação Dom Cabral 
Jornalista Geraldo Elísio Machado Lopes (Pica Pau)
Jonathan Barbosa Vaz de Melo 

Quarta-feira, dia 7

Dr. Bernardo Vaz de Melo 
Delegado Fidelcínio Marcondes Pedrosa
Jornalista Giza Campos 

Quinta-feira, 8

Jornalista Ricardo Campos  
Jornalista Camila Dias 
Luiz Lobo

sexta-feira, 9

Sônia Valente
Luciana Angélica 

sábado, 10 

Ex-ministro Alisson Paulinelli
Elizabeth Cascão França

Zema e presidente da Fiemg participam
da inauguração do ctdi  em contagem

O governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), participou no dia 30 de junho 
da inauguração do Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento da Indústria 4.0 do Senai, 
instalado em Contagem, na região metropo-
litana de Belo Horizonte (RMBH). 

No espaço serão oferecidos serviços 
de consultoria tecnológica especializada, 
desenvolvimento e testes de soluções inte-
gradoras, serviços técnicos e treinamentos. O 
objetivo é qualificar mão de obra para que 
mais profissionais especializados atuem na 
indústria mineira.

O público-alvo poderá, ainda, fazer cursos 
técnicos, especializações, aperfeiçoamento 
profissional e pós-graduações em parceria 
com universidades como o Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA) e a UNA. Empresas 
de todos os portes poderão firmar parcerias 
cedendo tecnologia, com a transferência de 
conhecimento e até doação de equipamentos.

Zema destacou os esforços do estado 
para atração de investimentos. 

“Fico satisfeito com esse momento, pois 
ele está dentro da principal pauta do nosso 
governo, que é o emprego digno. Meu se-
cretariado tem trabalhado incansavelmente 
para que Minas seja o melhor estado do Brasil 
para se investir e, consequentemente, gerar 
empregos. Estamos em uma velocidade que 

nem se compara ao passado. Em 30 meses de 
gestão, já atraímos mais de R$ 120 bilhões em 
investimento, fazendo com que Minas seja um 
dos estados brasileiros com maior destaque 
nessa atração de investimentos”. 

O presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio 
Roscoe, enfatizou que o centro é um marco 
para Minas Gerais no que tange à inova-
ção. “Quando temos o melhor ambiente de 
negócios, atraímos mais investimentos. E, se 
atraímos mais investimentos, as indústrias 
vão precisar de centros como esses, pois são 
centros que estão á frente do nosso tempo e 
que podem levar tecnologia às nossas indús-
trias”, disse. “O objetivo é formar mão de obra 
qualificada para a indústria do futuro, que é a 
indústria 4.0”, completou. 

Roscoe também elogiou a gestão Zema 
que, segundo ele, tem procurando tornar o 
estado mais eficiente, mais justo e com um 
melhor ambiente de negócios para se investir. 
“Sua boa gestão está tornando possível que 
empresas venham para o estado e adotem 
essa tecnologia, e tornem esse centro viável 
num curto espaço de tempo”, destacou o 
presidente da Fiemg.

A prefeita de Contagem, Marília Campos 
(PT), ressaltou a vocação da cidade para o 
setor. “Contagem que já é um polo industrial 

reconhecido, inclusive internacionalmen-
te, agora fica mais fortalecida. Esse centro 
vai ser uma oportunidade de a gente treinar 
profissionais para essa revolução que está 
acontecendo na indústria”, afirmou.

 
indústria 4.0 em mg

Também chamada de quarta revolução 
industrial, a indústria 4.0 engloba sistemas 
de tecnologias avançadas usando inteligência 
artificial e robótica, por exemplo, durante os 
processos de produção.

O governo de Minas, por meio da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sede), desenvolve projetos voltados 
para indústria 4.0, como o Encontros de 
Inovação. A iniciativa promove a integração 
entre Instituições de Ciência e Tecnologia 
(ICTs), setores produtivos e do estado. A ideia é 
conectar soluções tecnológicas desenvolvidas 
nas ICTs e demandas empresariais, potencia-
lizando oportunidades de negócios entre os 
participantes. Entre os destaques estão, por 
exemplo, os encontros já realizados voltados 
para o setor de mineração e inovações de 
biotecnologias para saúde.  

Ainda relacionado à indústria 4.0, o HUB 
MG é um programa que apoia o setor público 
e as médias e grandes empresas mineiras a 
se manterem inovadoras.

http://www.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1071
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1071
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

presidente do grupo First e ideAliZAdor dA operAdorA de
plAnos de sAúde you sAúde – luana@navescoelhobh.com.br

rodrigo Felipe

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

mês de controle da asma: doença é um dos
problemas crônicos mais prevalentes no país

A asma é uma das 
doenças crônicas 
mais comuns em 
nosso país e aco-
mete cerca de 20 

milhões de brasileiros, entre 
crianças e adultos, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Conforme a 
edição mais recente do relatório 
global da asma estima-se que a 
condição afete até 339 milhões 
de pessoas em todo o mundo.

Também conhecida como 
asma brônquica ou bronquite 
asmática, o problema consiste 
em uma patologia pulmo-
nar permanente ou duradoura 
causada pela inflamação, es-
treitamento e inchaço das vias 
aéreas ou brônquios – tubos 
que direcionam o ar para o inte-
rior dos pulmões. Esse processo 
inflamatório acaba fazendo 
com que o paciente produza 
uma quantidade excessiva de 
muco, apresente dificuldade 
ao respirar, crises de falta de ar, 
tosse e sensação de pressão ou 
aperto no peito. A intensidade 
dos sintomas da doença pode 
variar. Alguns pacientes ex-
põem quadros leves, já outros 
exibem o contexto mais crítico 
da enfermidade.

No momento em que os bron-
quíolos inflamam, eles começam 
a segregar muito muco, o que 
acaba agravando o distúrbio res-
piratório. Quem tem asma sente 
maior dificuldade para expirar do 
que para inspirar, isso acontece 
porque o ar que deveria sair per-
manece nos pulmões e provoca 
a sensação de sufocamento. Os 
sintomas ficam mais evidentes 
à noite e nas primeiras horas da 
manhã, também podem se mani-
festar depois de um esforço físico.

As crises asmáticas podem ser 
desencadeadas e agravadas por 
diversos fatores, tanto genéticos 
quanto ambientais. Dentre os 
principais estão a exposição a 
alérgenos (poeira, mofo, ácaros, 
fungos, pólen, pelo, saliva de 
animais, fezes de insetos e dentre 
outros), a ocorrência de infecções 
respiratórias virais, o contato com 
agentes irritantes (fumaça prove-
niente da poluição do ar, cigarros, 
aerossóis de desodorantes, perfu-
mes e afins), variações climáticas, 
alterações emocionais, uso de 
determinados medicamentos e 
a prática de algumas atividades.

O diagnóstico da patologia 
é baseado na análise clínica do 
paciente. Ainda é necessário que 
ele seja submetido a teste físico e 

exame de função pulmonar, que 
determinará o grau de intensida-
de da doença, podendo ser leve, 
moderado ou grave. A asma não 
tem cura, mas algumas ações 
podem prevenir e amenizar a 
manifestação de seus sintomas. 
É fundamental manter a casa 
bem arejada, evitar exposição a 
poluentes, beber muita água e 
seguir uma rotina saudável aliada 
a exercícios físicos.

Geralmente, o tratamento da 
maior parte dos casos é pautado 
pelo uso de medicamentos de 
controle ou manutenção – que 
diminuem a inflamação dos brôn-
quios, reduzem o risco de possíveis 
crises e previnem a perda futura 
da capacidade respiratória – e de 
medicações de alívio ou resgate, 
que ajudam a aliviar os sintomas 
da asma quando houver a piora 
do quadro.

Caso o tratamento não seja 
adotado pelo paciente e pro-
blema ganhe proporções mais 
graves, as vias aéreas podem ad-
quirir uma espécie de inflamação 
fixa, evoluindo para uma doença 
pulmonar obstrutiva crônica sem 
reversão, mesmo com o uso 
de medicações. Por isso é tão 
relevante o acompanhamento 
médico periódico. Com o controle 
adequado, os sinais da patologia 
podem diminuir bastante ou mes-
mo desaparecer em longo prazo. 

Em tempos de pandemia, 
ainda é essencial lembrar que 
as infecções virais são causas fre-
quentes de crises de asma, então 
é importante que os portadores 
do distúrbio redobrem a atenção 
com as medidas de prevenção 
ao novo coronavírus, usando a 
máscara, higienizando as mãos 
com água, sabão ou álcool em gel 
e respeitando o isolamento social, 
se possível.

TikTok: aplicativo pode ser aliado
no combate ao sedentarismo infantil

ócio tem feito com-
panhia para muitos 
durante o isolamento 
social. Há mais de 
um ano evitando o 

contato com outras pessoas é 
preciso criatividade para manter 
a diversão dentro do lar, princi-
palmente se nele tiver crianças. 
Foi também por causa disso que 
o aplicativo TikTok, plataforma de 
vídeos curtos, virou um verdadeiro 
sucesso em todo o mundo.

Por meio dele é possível gravar 
e publicar danças dos mais varia-
dos gêneros. Artistas entraram na 
onda e começaram a criar desafios 
aos usuários e não deu outra: é 
quase impossível encontrar uma 
criança que não esteja viciada 
nessa nova febre tecnológica.

Para a empresária Ana Paula 
Tergilene, o gosto de sua filha 
pelo app veio em boa hora. Isso 
porque ela viu a pequena Ana 
Luiza, 12, ter que parar todas as 
suas atividades físicas por causa 
da pandemia. “Ela fazia teatro, 
ballet, sapateado e dança do 
ventre. Com a impossibilidade de 
praticar, estava caminhando para 
o sedentarismo. Quando a onda 
do TikTok começou, ele acabou 
auxiliando na prática de dança 
livre. O app ajuda nos movimen-
tos, sem julgamento de técnicas 
e, assim, permite uma liberdade 
de expressão da criança. Mas, 
como está no celular, tenho me 
dedicado a limitar o uso para que 
não vire um vício”, afirma.

Ana Luiza diz que dançar é 
um talento que tem. “Fico muito 
feliz porque as danças são muito 
legais, algumas são difíceis, já 
levei 3 meses para pegar uma 
coreografia. No entanto, amo 
aprender coisas novas, fora que 
me distrai”.

O pediatra Clay Brites explica 
que qualquer plataforma que faça 
a criança se movimentar é válida. 
“É importante que elas sejam 
estimuladas a um movimento 
rítmico e cadenciado que pode 
ser aplicado a um determinado 
esporte, jogo e até vídeos que 
fomentem isso”. 

O especialista acrescenta 
que evitar o sedentarismo in-
fantil é crucial. “Atualmente já 
existe um risco de obesidade 
que afeta quase metade das 
crianças. Além de poder causar 
problemas ortopédicos, de hu-
mor e alterações no sono, ele 
ainda diminui na criança o de-
senvolvimento de uma cultura 
de movimento”.

O profissional em educação 
física Leandro Vieira esclarece que, 
apesar de ser uma dança, não é 
preciso muito preparo para prati-
car os desafios. “As crianças agem 
naturalmente por meio do visual e 
cognitivo motor para executar os 
movimentos. A musculação e articu-
lações ainda estão em processo de 
desenvolvimento, por isso não há ne-
cessidade de fazer alongamentos”.

Para ele, trata-se de uma boa 
opção para o desenvolvimento. 
“O TikTok se tornou uma atividade 
física nesse período. Isso porque, 
além de tirar as crianças da inércia 
e do sedentarismo, estimula a 
imaginação e criatividade”.

Ele conclui ressaltando que 
é preciso observar o tempo que 
elas estão dançando. “Entre 2 e 
5 anos, o indicado é, no mínimo, 
2 horas por dia. De 5 a 12 anos, o 
recomendado é de até 1 hora por 
dia com intensidade moderada. 
É essencial, porém, que toda a 
criança faça algum tipo de ativi-
dade física diariamente”.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 78% das crianças e 
84% dos adolescentes brasileiros não 
fazem o mínimo de atividade física re-
comendada por dia.

dados comprovam

Ana paula e sua
filha Ana luiza, que
saiu do sedentarismo
na pandemia por
influência do app
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Brasil é o 7º país no ranking
de confiança na imprensa

População brasileira é a mais preocupada com fake news

Dados de uma pesquisa feita pelo 
Instituto Reuters de Estudos de Jor-
nalismo da Universidade de Oxford 

mostram que 54% dos brasileiros afirmam 
confiar na imprensa. A porcentagem faz 
com que o país seja o 7º no ranking mun-
dial de confiança nessa classe. A certeza 
na mídia aumentou 3 pontos no Brasil e 
foi a que apresentou maior crescimento. 
Já a média global subiu 6 pontos: 44% da 
população mundial disse que confia na 
maioria das notícias que recebe.

O brasileiro é também o mais preo-
cupado com as fake news. Seis a cada 10 
entrevistados (58%) expressou cuidado 
em diferenciar o que é verdadeiro ou falso 
na internet. A análise mostra também 
que o país tem a população mais atenta 
no que diz respeito à desinformação no 
mundo (82%). É também a mais preocu-
pada com o WhatsApp como canal de fake 
news sobre a COVID-19 (35%) e a que mais 
associa os políticos à desinformação sobre 
a doença (41%).

A professora de jornalismo Tatiana Fer-
raz, da Faculdade Cásper Líbero, reconheci-
da pela tradição na área da comunicação 
e considerada como uma das melhores 
do Brasil, explica que a relação entre so-
ciedade e imprensa foi sendo construída 
aos poucos. “Os grandes meios de comu-
nicação sempre foram ligados a grupos 
econômicos que tinham um ponto de vista 

mais favorável a lados que pudessem gerar 
apoio político. Atualmente, a imprensa tem 
a sina de ser atacada por ser ‘mensageira’ 
das notícias que quase nunca agradam. 
Cabe ao jornalista ser o intermediário 
entre o fato e o público. Mas é importante 
ressaltar sempre que a imprensa não cria 
a notícia, ela só a reporta”.

Para a presidenta da Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj) Maria José 
Braga, alguns fatores contribuem para a 
alta nessa confiança. “O primeiro é que 
a imprensa brasileira (essa instituição 
difusa e plural), mesmo com muitos 
problemas, cumpre um papel relevante 
na difusão de informações de interesse 
público. Outra questão que nos parece 
evidente é a propagação de notícias falsas 

e/ou fraudulentas no Brasil, que se tornou 
um fenômeno e, por isso, provocou efeito 
contrário: a busca por dados confiáveis”.

Por último, ela cita a pandemia. “A 
cobertura da mídia, em sua maioria, 
cumpriu o seu papel: esclarecer a socie-
dade. Além disso, tem sido responsável 
por dar voz aos cientistas e médicos, 
trabalhando contra a desinformação e o 
negacionismo”.

A presidenta do Sindicato dos Jornalis-
tas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), 
Alessandra Mello, ressalta que essa con-
fiança é algo relevante, principalmente, 
pela onda de ataques que a imprensa 
tem sofrido. “Não há uma semana em 
que um jornalista não seja agredido ver-
bal, fisicamente ou perseguido nas redes 

sociais. Isso é preocupante e piora quando 
a gente lembra que temos no comando do 
Brasil uma pessoa que não tem o menor 
respeito pela classe”.

Segundo Alessandra, o atual governo 
desmerece a informação. “Tenta, a todo 
custo, nos desacreditar, além de pregar a 
violência contra os jornalistas. Então é mui-
to importante que, enquanto o presidente 
faz essa campanha contra a imprensa, nós 
tenhamos a população dando esse respal-
do em torno do nosso trabalho”.

Exatamente o que diz o engenheiro Bruno 
Martinele, que já inicia o dia acompanhando 
diferentes noticiários. Ele atribui à imprensa o 
papel de auxiliar a sociedade em importantes 
temas, como a escolha de representantes 
políticos. “Tem muita coisa que se não fosse 
pela mídia nós não 
saberíamos. Inde-
pendentemente de 
lado político, o jor-
nalismo traz provas, 
documentos e fatos. 
Isso auxilia os go-
vernantes a mudar 
o que é preciso e a 
toda a população 
na hora de esco-
lher, nas eleições, 
alguém que atenda aos nossos interesses”.

Ele observa que é comum que políticos 
com caráter mais ditatório tente descredibi-
lizar a imprensa. “E isso me preocupa, pois 
a população para de acreditar em canais 
sérios, nos quais profissionais fazem um 

jornalismo legítimo e com credibilidade. 
Assim, elas passam a se informar de ma-
neira parcial, às vezes por meio de notícias 
passadas pelo próprio político”. 

Para o engenheiro, essa é uma questão 
grave. “O pior caminho possível é ir contra 
a mídia, afinal, esses profissionais estão aí 
para aclarar a população sobre o que está 
acontecendo. E quando um jornalista faz 
uma pergunta a um governante sobre algo 
que é da responsabilidade dele e recebe 
uma resposta exaltada, com ataques ou o 
silêncio, mostra que há repressão. O que é 
um absurdo sem tamanho, pois isso é algo 
que vivemos em um passado recente e que 
não pode se repetir”.

A presidenta da Fenaj conclui dizendo 
que essa revalorização do jornalismo é 

fundamental. “As 
sociedades que 
querem ser demo-
cráticas precisam 
da imprensa. É por 
isso que o governo 
brasileiro tem um 
projeto autoritário 
do ponto de vista 
político (e neoli-
beral do ponto de 
vista econômico). 

Ataca a imprensa para descredibilizá-la. 
O presidente faz isso para manter seus 
apoiadores longe da informação ver-
dadeira e se informando pelas bolhas 
bolsonaristas. Com isso, ainda consegue 
manter um considerável grupo de apoio”.

“essa confiança dos
brasileiros é muito importante.
Afinal, enquanto o presidente
faz uma campanha contra a

imprensa, nós temos a população
dando esse respaldo em torno

do nosso trabalho”

A confiança na imprensa aumentou 3 pontos
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, 
no seu bolso, na sua bolsa, na sua 
mesa e na sua vida. Baixe o nosso 
aplicativo em seu smartphone ou 
tablet - android ou ios - e ouça a 
Itatiaia 24h por dia, em tempo 
real, em qualquer lugar do mundo.

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

cantora natalie inova em live

Natural de Descoberto, 
Zona da Mata, Natalie 
canta desde pequena. 
Graduada em filosofia 

e jornalismo pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
nunca deixou a música de lado, 
começou cantando na igreja 
católica de sua cidade natal e 
depois montou sua primeira 
banda chamada Zumbaia, onde 
fez vários shows na região. Hoje, 
Natalie mora em Belo Horizonte e 
empreende na área da música e 
entretenimento. Com videoclipes 
que bateram mais de 1 milhão de 
views no Youtube, a cantora teve 
que se reconstruir para sobreviver 
a essa pandemia que prejudicou 
em primeiro plano o setor artístico 
em geral.

Quando começou a quaren-
tena no ano passado, ela não 
queria ficar longe de seus fãs, 
então pensou em uma live na qual 

pudessem participar. A ideia era 
colocá-los para pedir música, essa 
foi a maneira interativa que en-
controu, por isso fez um Karaokê, 
pois era como um desafio ter que 
cantar todos os estilos. Sem saber 
a música toda, arriscava cantando 
somente o refrão, mas conseguia 
atender aos pedidos ainda que 
cantasse outra música do mesmo 
cantor.

Porém, todos os artistas ti-
nham videomakers em estúdio 
profissional e Natalie ficava em 
casa com suas caixas de som e 
playback. Ela não tinha grana para 
investir toda semana e fazer essas 
lives, por isso colocou um banner 
pendurado na porta do quarto e 
transmitia a live pelo Instagram, 
todas às quintas e com 2 horas e 
meia de duração. Foi assim por 
um ano.

Quando chegou este ano sur-
giu o Pix e Natalie viu que artistas 
famosos estavam fazendo live 
almoçando e pedindo esse paga-

mento instantâneo como ajuda. 
A cantora que ainda não tinha a 
fama deles e precisava de renda, 
não teria a coragem? Pelo menos 
ela estava cantando e o pix seria 
uma espécie de couvert artístico.

Foi assim que nasceu o “Pix 
Inchalá”, uma vez que a cantora 
é de descendência libanesa, da 
família Mauad, e queria fazer uma 
brincadeira com a novela “O Clo-
ne”, só que abrasileirado, por isso 
ficou “Karaokê Live Pix Inchalá”.

A banheira veio depois, Na-
talie já estava querendo inovar 
e não aguentava mais ficar em 
casa trancada. Um dia, ela foi 
visitar um amigo que tinha uma 
banheira e ele a questionou: 
“Por que você não faz uma live 
na banheira?”. E Natalie amou a 
ideia, por ser autêntica e, a partir 
de então, começou a buscar ba-
nheira na casa de amigos.

Mais tarde, acabou fazendo 
parceria com alguns motéis, pois 
o som não atrapalhava a “vizi-
nhança”, pelo contrário, muitos 
frequentadores da suítes ao lado 
deixavam a observação que ti-
nham gostado do “showzinho”. 
Natalie ganhou alguns pixs, mas 
o mais importante é o fato de ter 

inovado e ainda ganhando seu 
couvert artístico.

“Já que fiquei sem 
palco na pandemia tive 

que me reinventar, a banheira 
virou meu palco. Improvisei uma 

maneira para continuar fazendo 
minha arte”.

A primeira live Karaokê que 
fez ano passado contou com 17 
visualizações, hoje são mais de 2 
mil. Agora, a internet mais do que 
nunca pede criatividade para se 

destacar e isso tudo acabou 
se encaixando com a 

nova roupagem ar-
tística da cantora, 

que está trabalhan-
do ritmos latinos que 

pedem essa versão 
mais sensual.
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Lei do Stalking pode frear
perseguição em condomínios

Stalking é um termo da língua in-
glesa mundialmente usado para definir 
situações de perseguição. Comumente, a 
palavra é empregada quando alguém im-
portuna outra pessoa sistematicamente, 
mesmo diante da recusa dessa de manter 
qualquer tipo de relacionamento. Esse 
comportamento é normalmente visto em 
ex-parceiros que não aceitam o fim de 
um relacionamento ou quando pessoas 
perseguem celebridades, por exemplo.

Porém, com a difusão das redes 
sociais e a possibilidade de ser tornar 
um “anônimo” no ambiente virtual, o 
stalking também foi ampliado e pessoas 
que nem se conhecem podem ser alvos 
ou perseguidores (stalkers).

Por isso, no dia 31 de março de 2021, 
entrou em vigor no Brasil a Lei do Stalking. 
Essa normativa prevê os casos de perse-
guição e estabelece punições para quem 
pratica o que agora é um crime.

perseguição em condomínio 

 Nos condomínios, o stalking sempre 
foi muito comum e se tornou mais prati-
cado depois que muitos deles aderiram 
aos grupos de WhatsApp, e-mails ou outro 
aplicativo para troca de mensagens e vo-
tações. Comportamentos como contatar 
o síndico diversas vezes ou até ofendê-lo 
por não ter uma demanda atendida, ou 
desavenças entre condôminos, que extra-
polam uma simples discussão, podem ser 
classificadas como stalking.

Um exemplo é quando um morador 
procura o síndico para reclamar de um 
erro na distribuição da correspondência. 
Ele manda uma mensagem para o ges-

tor, que responde que vai verificar o que 
aconteceu. Mesmo antes de um prazo 
mínimo para o que o síndico responda 
a essa primeira reclamação, o morador 
já telefonou, interfonou ou até mesmo 
bateu à porta dele para cobrar resulta-
dos. Isso é stalking. O mesmo exemplo 
pode ser aplicado ao porteiro, zelador 
ou faxineiro, que não tiveram tempo de 
atender a uma reclamação ou pedido e 
passam a ser importunados insistente-
mente até responderem à demanda. E 
o que é pior: pode acontecer de a per-
seguição se intensificar caso o resultado 
da reivindicação não for aquele esperado 
pelo stalker.

A situação também ocorre entre vizi-
nhos. Um latido de cachorro pode passar 
de uma simples reclamação até ofensas 
ao tutor do bichinho no grupo do con-
domínio, fazendo com que a vítima seja 
exposta e ridicularizada perante todos os 
condôminos.

consequências 

Como se esse comportamento não fos-
se ruim o suficiente, o stalking pode evo-
luir para outros crimes, como agressões 
físicas ou destruição de patrimônio e levar 
a vítima ao estresse e até à depressão. 
“Por isso, é importante que os síndicos 

conheçam a lei e a divulguem para todos 
os condôminos, para que, cientes de que 
o stalking é um crime, entendam que há 
limites para reclamações e divergências”, 
avalia o presidente do Sindicato dos Con-
dominios Comerciais Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais (Sindicon MG), advogado 
especializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

É importante destacar que, além da 
penalidade prevista na lei do stalking - 
prisão que varia de 6 meses a dois anos 
de prisão mais multa estabelecida pelo 
juiz em caso de condenação - a persegui-
ção também pode gerar processos cíveis 
por danos morais e materiais.

O stalking é ainda pior que os compor-
tamentos antissociais comuns nos condo-
mínios, que incluem assédio moral, sexual 
ou discussões esporádicas. Isso porque ele 
é caracterizado por um comportamento 
repetitivo, que visa prejudicar emocional-
mente a outra pessoa. Caso isso aconteça, 
a vítima deve procurar a polícia imediata-
mente. “A pessoa perseguida deve juntar 
todas as provas que tiver da importunação, 
como e-mails, mensagens em aplicativos 
ou por outros meios enviados pelo stalker, 
testemunhas, gravações de áudio ou vídeo; 
enfim, tudo o que possa ser utilizado para 
demonstrar a perseguição”, orienta. 

diferenças

 Porém, é importante saber diferenciar 
uma reclamação legítima do processo de 
stalking. O condômino tem direito de relatar 
ao síndico, pelos meios disponibilizados pelo 
condomínio, quaisquer problemas que este-
jam acontecendo. Feita essa comunicação, é 
preciso que ele aguarde o tempo necessário 
para que a situação seja resolvida. Caso seja 
necessário voltar ao assunto, que isso seja 
feito de forma respeitosa, através do diálogo 
e da diplomacia. Isso vale também quando a 
reclamação for dirigida a um funcionário do 
condomínio, prestador de serviço ou vizinho. 

Viver em comunidade sempre foi um 
desafio e durante a pandemia, com todos 
dentro de casa por mais tempo, é mais 
complicado ainda. Por isso, cada um deve se 
conscientizar sobre a importância de convi-
ver bem, evitar discussões desnecessárias e 
saber respeitar as diferenças de pensamento 
e de modo de vida. Assim, o convívio no 
condomínio será bem mais saudável.
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Justiça homologa acordo para que mantenedor do
Inhotim quite dívida de R$ 200 milhões com o estado

A Justiça homologou o acor-
do construído em conjunto en-
tre Advocacia-Geral do Estado 
(AGE-MG), Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEF), Ministério 
Público de Minas Gerias (MPMG) 
e o Grupo Itaminas para que 
este último quite a dívida com o 
Estado de Minas Gerais, no valor 
aproximado de R$ 200 milhões, 
referente ao não recolhimento 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (cerca 
de R$ 150 milhões) e taxas (em 
torno de R$ 50 milhões).

O Grupo Itaminas é mante-
nedor do Inhotim, maior museu 
a céu aberto do mundo, que 
ocupa uma área de 140 hectares 
em Brumadinho, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. A 
dívida referente ao ICMS foi par-
celada em 12 vezes. Já as taxas 
serão pagas em até 60 parcelas.

O acordo determina que o 
montante total do débito da 
transação e as respectivas par-
celas mensais sejam atualizadas 
pela taxa Selic. Entre as ofertas 
de garantia do parcelamento do 
débito está a penhora de 30% do 

faturamento bruto de todas as 
empresas que compõem o grupo.

O compromisso assumido 
pelo Grupo Itaminas foi homo-
logado pela juíza Christina Bini 
Lasmar. Em sua decisão, ela des-
tacou que “o não cumprimento 

do ajuste, em quaisquer de suas 
cláusulas, o tornará sem efeito, 
retomando as partes ao status 
quo ante”.

“O acordo judicial reforça a 
importância de um dos pilares 
pela qual a AGE-MG vem se em-
penhando: a conciliação, sempre 
que possível e em temas já paci-
ficados nos tribunais brasileiros, 
como forma eficaz e célere para 
a solução de conflitos”, disse o 
advogado-geral do Estado, Sér-
gio Pessoa de Paula Castro.

Além da dívida, o Grupo 
Itaminas se comprometeu a 
desembolsar R$ 15 milhões para 
o Fundo Especial do Ministério 
Público, o Funemp, como res-
sarcimento por danos morais 
coletivos. O recurso será aplicado 
em operações, investigações e 
outros trabalhos no combate à 
sonegação fiscal.
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Logística 4.0 e comércio exterior são
pautas de reunião do Fiemg Jovem

Dando continuidade à imer-
são na pauta da indústria 4.0, os 
membros do Programa Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) Jovem receberam 
dois convidados do mercado 
mineiro que apresentaram casos 
e soluções disruptivas que estão 
contribuindo para evolução do 
ambiente de negócios. Arley Hen-
rique Duque, gerente de Transfor-
mação da VLI Logística, e David 
Pinheiro, CEO da Cargo Sapiens, 
compartilharam experiências e 
responderam dúvidas dos jovens 
líderes empresariais.

Com origem no transporte por 
ferrovias, a VLI hoje tem como seu 
principal segmento o transporte 
de produtos do agronegócio, mas 
conta também com uma forte pre-
sença na indústria siderúrgica e de 
bens de consumo. Para mostrar 
como o negócio tem alcançado 

um novo patamar, Arley Henrique 
Duque apresentou a palestra 
“Logística 4.0 Interna e Externa e 
case empresa”.

“Para realizarmos uma trans-
formação digital, foi criada uma 
estrutura para conseguir entender 
melhor onde existem potenciais 
ganhos. Como trabalhamos com 
logística, vislumbramos potencial 
muito grande nesse mercado, 
passando pelas soluções digitais”, 
contou.

Segundo Duque, essas so-
luções têm barateado custos na 
empresa que adota questões de 
processamento de dados e inteli-
gência artificial. “Exemplos como 
o Programa Digital Partners, que 
fomenta o desenvolvimento ágil, 
olhando para os problemas sobre 
novas perspectivas e o Inova VLI, 
pilar de inovação aberta que faz 
conexão com os hubs, além do 
Programa de Empreendedores, 
em que a empresa coloca inves-

timentos nessas iniciativas para 
desenvolver ideias”.

O presidente do Programa 
Fiemg Jovem, Humberto Noro-
nha, agradeceu aos membros a 
participação na reunião anterior, 
quando uma importante rodada 
de conversa reuniu o presidente 
da Fiemg, Flávio Roscoe, e os 
jovens empresários. “Conver-
samos de tudo, de uma forma 
muito transparente. O Indústria 
em Debate é o momento que 
o membro tem para falar, para 
quem quer aprender e fazer a 
diferença”, contou Noronha que 
ressaltou ainda que o grupo, for-
mado por 49 empresários, está se 
preparando para o futuro. “Aqui 
temos a veia empreendedora 
forte, promovemos discussões 
para formar lideranças no meio 
empresarial, do associativismo 
e promover negócios”, finalizou.
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http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
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Acordo com a vale e rodoanel provoca
questionamentos no Assembleia Fiscaliza

A destinação de recursos 
do acordo da Vale para a área 
ambiental e os possíveis im-
pactos da construção do Ro-
doanel Metropolitano de Belo 

Horizonte, que também será financiado 
com recursos do acordo, pautaram ques-
tionamentos de parlamentares na segunda 
reunião do Assembleia Fiscaliza no dia 29 de 
junho com a secretária de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Marília 
Carvalho de Melo. 

Criado pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), o Assembleia Fisca-
liza recebe semestralmente os gestores de 
todas as áreas para prestação de contas. O 
propósito é ampliar o papel fiscalizador do 
Parlamento. A reunião foi coordenada pela 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) 
criticou a ausência de estudos sobre o im-
pacto ambiental do Rodoanel e citou risco 
de danos hídricos e sociais, entre outros, 
apontados por organizações da sociedade 

civil. “O governo usa o dinheiro de um crime 
pra cometer outro”, afirmou.

Ao saber, pela secretária, que os estudos 
não foram feitos porque o traçado do Rodo-
anel não está definido, a deputada sugeriu 
a aplicação dos recursos em demandas 
imediatas e de impacto coletivo, como o de-
senvolvimento de vacina contra a COVID-19 
pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Já o deputado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) enfocou aspectos que avalia como 
positivos na construção do Rodoanel, como 
a geração de empregos, a promoção do 
desenvolvimento da região metropolitana 
e as vidas que serão salvas”. Para ele, a obra 
será benéfica e pode ter o menor impacto 
ambiental possível, desde que sejam respei-
tados critérios técnicos. O deputado Zé Reis 
(Pode) também apoiou a obra do Rodoanel. 
“São 200 acidentes fatais por ano”, frisou.

A aplicação na área ambiental de recur-
sos do acordo da Vale, que tem o valor total 
de R$ 37 bilhões e foi firmado em função do 
rompimento de barragem da mineradora 
em Brumadinho, também foi discutida.

O deputado Sávio Souza Cruz (MDB) 
se disse assustado com o pouco inves-
timento e apontou que seria mais ade-
quado fazer a regularização fundiária 
de unidades de conservação e dar ao 
Sistema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Sisema) equipa-
mentos mais robustos para avaliações 
de ar, água e cobertura vegetal, entre 
outros serviços. “Se a Assembleia fosse 
chamada para discutir o acordo, talvez 
esse pleito do meio ambiente fosse mais 
contemplado”, acrescentou o deputado 
Noraldino Júnior (PSC).

A secretária negou o problema e 
listou ações previstas no acordo para 
atender a região de Brumadinho e as 
outras regiões. No primeiro grupo está, 
por exemplo, a recuperação da bacia do 
Rio Paraopeba, com valor de referência 
de R$ 5 bilhões, mas sem limite, até que 
os indicadores sejam adequados. No 
segundo, incluem-se a regularização 
do uso da água nos rios das Velhas e 
Paraopeba e a instalação de sistema 
de monitoramento em tempo real das 
barragens de rejeitos.

O deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) reforçou que o valor total do 
acordo pode inclusive ultrapassar os 
R$ 37 bilhões, em função da recupera-
ção do Paraopeba. Questionada pelo 
deputado Bartô (Novo), Marília citou 
ainda a destinação de R$ 298 milhões 
para obras de contenção de enchentes 
na capital.

Já o deputado Raul Belém (PSC) ma-
nifestou preocupação com a execução 
de algumas das obras do acordo pela 
própria Vale. “Tivemos uma experiência 
horrível com a Fundação Renova em 
Mariana (região Central). A Vale tem 
de ser fiscalizada com lupa. Ela não é 
digna de confiança”, enfatizou.

Avanços do sisema

Marília apresentou as ações do governo 
e os avanços relativos a 2021. Entre outras 
questões, ela  ressaltou a redução do passivo 
de atos normativos, como licenciamento 
ambiental, outorga de água e intervenção 
ambiental, e o empenho da pasta em desbu-
rocratizar esses atos.

No caso das outorgas, por exemplo, os 
processos parados caíram de 25 mil, em 2018, 
para 4,2 mil. No licenciamento, a redução é 
de 84,8% em relação a 2016. Esse avanço foi 
elogiado por vários parlamentares.

Ainda assim, o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) se queixou de entraves que, segundo 
ele, atrapalham iniciativas como o Projeto Jaí-
ba e empreendimentos de energia fotovoltaica 
no Norte de Minas. A secretária lembrou que 
há impactos também de atos federais, como 
a classificação do bioma do Norte de Minas 
como Mata Atlântica, e de normas infralegais, 
que estão sendo revistas na Semad.

Saneamento 

A secretária também relatou iniciativas 
como a elaboração do Plano Estadual de 
Saneamento Básico, que estaria em fase 
de pré-conferências, e o projeto de lei (PL), 
já encaminhado à ALMG, de criação de 
unidades regionais de prestação de serviços 
de saneamento – uma exigência do Novo 
Marco Regulatório do Saneamento, norma 
federal. O PL, segundo ela, prevê a criação 
de 22 unidades de gestão de água e esgoto 
e 32 de resíduos sólidos, o que seria uma 
inovação no país.

O deputado Noraldino Júnior questio-
nou o prazo exíguo para aprovação do PL 
pela ALMG, já que a data-limite estabelecida 
pela União é o próximo dia 16 de julho. Ma-
rília afirmou que o prazo foi curto também 
para os estados e que há a possibilidade de 
adiamento da data. Caso isso não ocorra, 

ressaltou, o governo federal pode criar as 
regionais subsidiariamente.

Também foi detalhado o Programa de 
Concessão de Unidades de Conservação, que, 
segundo Marília, visa “tornar mais profissio-
nal a visitação turística nessas unidades”. Três 
já foram concedidas, com economia de R$ 4 
milhões por ano para o estado e geração de 
120 empregos diretos e 2 mil indiretos. “As 
áreas com restrição de visitas continuam a 
cargo do Executivo”, salientou.

A descaracterização de barragens, 
prevista na Política Estadual de Segurança 
de Barragens, também foi pontuada pela 
secretária. Embora o governo esteja atuan-
do na regulamentação da norma, com três 
decretos já editados, Marília citou que três 
barragens foram descaracterizadas, mas 
que os responsáveis por 25 já disseram que 
não vão atender o prazo legal de fevereiro 
de 2022 e os de outras 10 nem mesmo 
informaram o prazo.

Ela citou que há 50 barragens em Minas 
suspensas para novos depósitos e falou ainda 
sobre a intensificação das atividades de fis-
calização e sobre medidas punitivas que são 
avaliadas junto à Advocacia-Geral do Estado.

Parlamentares também pediram infor-
mações sobre a regularização fundiária em 
parques criados sobre terras quilombolas e 
sobre projetos de mineração no Norte de 
Minas e no Vale do Jequitinhonha.

No que diz respeito à situação hídrica 
e o risco de apagão elétrico, a secretária 
afirmou que o monitoramento é constante, 
para subsidiar a tomada de decisões. Ques-
tionada por vários deputados, ela também 
abordou a questão da cota mínima dos 
lagos de Furnas e de Peixoto, que banham 
cidades das regiões Sul e Centro-Oeste. De 
acordo com ela, o governador Romeu Zema 
(Novo) enviou ofício a órgãos e agências do 
federais informando sobre a necessidade de 
se respeitar os limites legais.
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O presidente da Asso-
ciação Mineira de 
Municípios (AMM) e 

vice-presidente da Confede-
ração Nacional de Municí-
pios (CNM), Julvan Lacerda, 
participou do evento virtual 
de lançamento do Selo 
de Inspeção Municipal do 
Consórcio Intermunicipal 
da Baixa Mogiana (Cimog/
MG), no dia 29 de junho, 
juntamente com o presi-
dente da entidade, Custo-
dio Garcia, prefeito de São 
Pedro da União (PSDB), e 
do presidente do Sebrae 
Nacional, Carlos do Carmo 
Andrade Melles.

Na avaliação de Julvan, 
este selo terá um valor 
também ao patrimônio dos 
municípios, uma vez que 
muitos produtos mineiros 
serão conhecidos, reconhe-
cidos e mais valorizados.

A mesma opinião foi 
reforçada pelo presidente 
do Sebrae Nacional, que 
falou da importância de 
os municípios terem os 
produtos certificados para 
poderem vender mais e 
serem conhecidos em todo 

o país e no mundo. Melles 
ressaltou, ainda, a impor-
tância da parceria entre o 
Sebrae a AMM para pro-
mover o desenvolvimento 
local, por meio do projeto 
“Desenvolve Minas Gerais”.

Já o diretor-técnico do 
Sebrae Minas, João Cruz, 
apresentou o projeto “Ci-
dade Empreendedora”, 
do Sebrae, que tem como 
objetivo a transformação 
local pela implantação de 
políticas de desenvolvi-
mento em eixos estraté-
gicos. Uma solução para 
municípios interessados 
em transformar a situação 
em que se encontram per-
mitindo o aprimoramento 
do Ambiente de Negócios.

Julvan reafirmou a im-
portância da parceria com 
o Sebrae para a transfor-
mação do ambiente de 
negócios dos municípios 
e a consequente geração 
de emprego e renda. “Na 
AMM, é nossa luta institu-
cional corrigir as distorções 
federativas e é também 
uma luta nossa a qualifi-
cação da gestão. Então, 

temos a nossa central de 
qualificação e os parceiros 
(Estado, Tribunal de Contas 
e o Sebrae). 

“Pela parceria com 
o Sebrae, a gente lança 
sementes para o futuro, 
criando uma cultura empre-
endedora para as próximas 
gerações. Há, ainda, a sala 
mineira do empreendedor, 
que abre portas nas nossas 
cidades. Aqui, hoje, vocês 
(da Associação dos Muni-
cípios da Microrregião da 
Baixa Mogiana - Amog -, 
os prefeitos, pessoal da 
Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais 
- Emater - ) estão fazendo 
o lançamento do selo, que 
é uma forma de focar o 
empreendedorismo, por-
que vamos facilitar a ins-
peção sanitária para dar 
um selo, o produtor poder 
vender com tranquilidade 
e o consumidor comprar 
com qualidade. Parabéns 
para vocês pela iniciativa 
e contem conosco, pois a 
luta é longa”, finalizou o 
presidente da AMM.

Amm participa do lançamento do selo
de inspeção municipal do cimog/mg
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prefeitura de uberlândia recebe
doação de insumos hospitalares

A união da iniciativa privada 
com o poder público municipal em 
prol de combater a disseminação 
do coronavírus em Uberlândia tem 
feito a diferença neste momento de 
pandêmico. No dia 25 de junho, o 
prefeito Odelmo Leão (PP) recebeu 
a doação de itens hospitalares da 
startup uberlandense ZUP I.T. Servi-
ços de Tecnologia e Inovação S.A., 
representada pelos diretores Flávio 
Henrique Zago e Gustavo Henrique 
Cunha Debs. O secretário Municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues, também 
esteve presente na reunião. 

Na oportunidade, foram entre-
gues 126 mil agulhas descartáveis 
20X5,5 com dispositivo de segurança, 
150 mil seringas descartáveis 3ml sem 
agulha LS e 150 mil seringa descartá-
veis 3ml sem agulha LS. Todos os itens 
doados serão destinados ao sistema 
de imunização municipal.

“Uberlândia agradece e reconhe-
ce esse esforço coletivo em adquirir 
os insumos hospitalares. Uma ação 
como esta é uma dose extra de es-
perança. Agradeço imensamente a 
ajuda, este importante gesto vindo 

de uma empresa de grande destaque 
e que aqui em Uberlândia nasceu 
e se fortaleceu e agora reverte seu 
sucesso em prol da nossa população”, 
disse o prefeito. 

Segundo Debs, Co Founder e 
COO da Zup, a doação visa beneficiar 
o município. “O objetivo é ajudar a 
cidade na luta contra o coronavírus, 
são muitas famílias que dependem 
do sistema público de saúde. A Zup 
é uma empresa de pessoas e temos 
uma preocupação genuína com elas. 
Nascemos aqui e nada mais justo que 
retribuirmos a uma cidade que nos 
acolheu tão bem”. 

A Zup, empresa de tecnologia 
que há mais de 10 anos atua na 
transformação digital de grandes 
companhias, realizou uma doação de 
mais de 420 mil unidades de agulhas 
e seringas para o município. 

A empresa é referência em tec-
nologia e já empregou mais de 1.300 
funcionários na região. Apesar de 
possuírem o modelo de trabalho 100% 
remoto (os funcionários têm liberdade 
para escolherem de onde preferem 
trabalhar) ainda possuem escritórios 
em São Paulo, Campinas, Joinville, 
além de Uberlândia, totalizando mais 
de 2.800 colaboradores.
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https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2021/assembleia-fiscaliza/2021-ciclo1/?albPos=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23291&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23291&comp=&ano=2019
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mesAs de BAres nAs cAlçAdAs podem ser deFinitivAs

técnico cucA oFende árBitro e pode ter punição

é preciso reduZir os impostos no BrAsil

A Prefeitura de Belo Horizonte estuda a possibilidade de 
que as mesas nas calçadas de bares e restaurantes perma-
neçam em definitivo. Essa ocupação dos passeios começou 
em setembro de 2020 durante as primeiras flexibilizações 
do setor. Esse procedimento foi definido como temporário, 
enquanto durar a pandemia, mas agora poderá ser perma-
nente, já que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) também gostou 
do novo modelo desde que sejam respeitadas as regras. 
Além disso, gera mais empregos para garçons, cozinheiros 
e lavadores de copos, segundo o próprio prefeito. A medida 
agradou muito os comerciantes e clientes. Para o presidente 
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindiHBaRes), Paulo 
Cesar Pedrosa, este que vos escreve, é uma ótima decisão, 
mas os proprietários têm que pedir uma autorização da 
prefeitura e seguir as regras para que não sejam multados.

Na semana passada, o técnico Cuca, do Atlético Minei-
ro, invadiu o gramado do estádio Castelão, em Fortaleza, 
para xingar o árbitro Leandro Pedro Vuaden, após o final 
da partida na derrota para o Ceará, pelo Campeonato Bra-
sileiro. Num ato de descontrole emocional, ele fez ofensas 
alegando que o gol da vitória do time cearense ocorreu 
depois dos acréscimos do tempo. A culpa não foi do árbitro, 
que apitou bem a partida, e sim do goleiro atleticano que 
falhou feio no lance. O destempero de Cuca é inaceitável 
e poderá gerar uma punição dura no Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), já que ele usou xingamentos 
pesados contra o árbitro. Que sirva de lição, pois o pedido 
de desculpas do treinador parece que veio tarde.

Há décadas que nós pagamos muito impostos e taxas 
que incidem sobre lucro, ganhos, consumo e serviços. Para 
se ter uma ideia, cada brasileiro trabalha cerca de 5 meses 
apenas para pagar os seus tributos ao Fisco. É como se, só a 
partir de junho, o dinheiro realmente começasse a entrar no 
caixa das empresas e no bolso dos cidadãos. E, como o go-
verno não entrega os serviços públicos que deveria em troca 
dos impostos pagos pela população, nos vemos obrigados 
a recorrer à iniciativa privada para ter um atendimento de 
melhor qualidade na saúde, educação e em outros setores.  
Na Previdência Social não é diferente. Muita gente, que 
pagou a vida inteira a aposentadoria pelo teto, hoje recebe 
uma miséria. A tributação no país é muito alta e pesa no or-
çamento daqueles que integram o setor produtivo. A redução 
de impostos poderia estimular os investimentos e o consumo.

c A n A l   A B e r t o

Alta da conta de luz penaliza os consumidores. 
O acréscimo da bandeira vermelha em cerca 
de 50% vai afetar não apenas os consumidores 
residenciais, mas a indústria, comércio e serviços 
também vão sentir no caixa o impacto da energia 
elétrica mais cara. Os efeitos iniciais podem ser 
aumentos de custos dos produtos, ou seja, todos 
os setores da economia serão afetados, já que 
toda a população paga conta de luz e também 
as compras de supermercados etc. O ministro das 
Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o 
país enfrenta uma das piores secas da história e 
uma das maiores crises que atinge as hidrelétricas 
no Sudeste e Centro-Oeste em 91 anos. É preciso 
rever os modelos de remuneração, gestões hídricas 
mais competentes e deixar de transferir a culpa 
dos erros para o consumidor. O brasileiro já paga 
a segunda tarifa residencial mais cara do mundo. 
Pagamos quase 40% a mais do que deveríamos. 
Ninguém aguenta mais isso.

expectativa de vida do brasileiro diminui com a 
covid-19. De acordo com a revista Nature, uma 
das publicações científicas mais respeitadas do 
mundo, a expectativa de vida do brasileiro dimi-
nuiu 1,3 ano em 2020 e vai cair ao menos 1,8 ano 
em 2021 devido ao excesso de mortes provocadas 
pela COVID-19. O número de mortos no Brasil está 
sendo catastrófico. Já são mais de 500 mil mor-
tos. A falta de uma resposta coordenada e rápida 
informada pela ciência, bem como a promoção 
da desinformação pelo atual governo, vai refletir 
numa demanda maior por serviços de saúde e afe-
tar os padrões de mortalidade futuros. As sequelas 
entre os pacientes, a degradação financeira do 
país e o corte de investimentos em saúde devem 
piorar o cenário. É triste saber que os ganhos em 
longevidade ao longo de décadas estão sendo 
revertidos pela pandemia.

morte do bandido lázaro é o fim de uma grande 
caçada. Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa 
de Sousa, 32, foi capturado e morto numa troca 
de tiros com a polícia em Águas Lindas de Goiás 
(GO). Lázaro ganhou as páginas policiais por ser 
um assassino cruel e investigado por mais de 30 
crimes, cometidos em Goiás, Bahia e Distrito Fe-
deral (DF). A caça ao bandido foi notícia no Brasil 
e no mundo, e mobilizou mais de 270 agentes das 
forças policiais de Goiás e do DF. Ele espalhou o 
medo e o terror, já que se encontrava numa área 
rural e a noite invadia as casas em busca de comida 
e outros produtos. A polícia tem certeza que Lázaro 
estava recebendo ajuda de uma rede de pessoas, 
inclusive um fazendeiro foi preso em flagrante. 
Prova disso é que foram encontrados R$ 4 mil no 
bolso de sua calça no momento de sua morte. Se 
outras pessoas estavam protegendo o criminoso, 
elas devem ser julgadas e presas.

plano de desenvolvimento sustentável
e inclusivo é lançado em juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), por meio das secretarias da 
Fazenda (SF) e de Desenvolvimento 
Sustentável e Inclusivo, da Inovação 
e Sustentabilidade (Sedic), apre-
sentou no dia 29 de junho, o Plano 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Inclusivo. O evento contou com a 
presença da prefeita Margarida Sa-
lomão (PT), secretários municipais, 
entidades empresariais e imprensa. 
A população acompanhou o encon-
tro, ao vivo no perfil oficial da pre-
feitura, no Instagram e Facebook.

O secretário de Desenvolvi-
mento, Ignacio Delgado, explica 
que o plano é “um roteiro para 
identificação das potencialidades 
existentes na cidade, para que con-
siga consolidar as atividades que 
hoje já têm relevância na economia 
local, bem como o capital humano e 
capacidade de pesquisa que dispõe, 

alinhando-as com a germinação e 
atração de novos empreendimentos 
na cidade, que favoreçam a transfor-
mação de sua estrutura produtiva e 
uma articulação mais intensa com a 
economia regional”.

O plano envolve, basicamente, 
cinco perspectivas básicas: 1) a 
criação de um ambiente de ne-
gócios mais amigável aos em-
preendedores, com processos de 
simplificação de procedimentos e 
desburocratização; 2) a definição de 
missões estratégicas que permitam 
mapear e levar adiante atividades 
“portadoras de futuro”, mas que 
em Juiz de Fora, apesar de terem 
grande potencial, encontram-se em 
estado latente, como os segmentos 
produtivos do complexo industrial 
da saúde e o setor de novas ener-
gias; 3) a reinserção competitiva 
de setores tradicionais na cidade, 

como o têxtil-confeccionista e o de 
alimentos; 4) o fortalecimento da 
economia solidária e da economia 
criativa; 5) a criação de um Plano 
Geral de Incentivos, que estimule 
toda a economia local e regional, 
fixando metas e contrapartidas.

Segundo a secretária da Fazen-
da, Fernanda Finotti, a pasta apoiou 
a elaboração do plano estudando 
possíveis benefícios fiscais, como 
isenção do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), pensando em 
formas de estruturar os projetos 
que venham a se apresentar no 
município, numa análise econô-
mica e financeira. “Nosso objetivo 
com essas discussões é conhecer, a 
partir das falas dos setores, como 
podemos ajudar a tornar um projeto 
viável e com que elementos vamos 
trabalhar para viabilizar os projetos 
que têm interesse no município e 
para o qual o nosso município tem 
vocação”, explica.

Para Delgado, o plano é um 
guia para a ação e o debate, que 
só terá êxito se envolver toda a so-
ciedade e for conduzido em sintonia 
com agências de todas as esferas 
federativas, organismos e sujeitos 
locais, regionais, nacionais e inter-
nacionais. “Não é um conjunto de 
fórmulas prontas, nem um pacote 
de intenções ou medidas impositi-
vas. É um convite para o município 
refletir sobre sua trajetória e cons-
truir de forma compartilhada seu 
porvir. Um pacto entre as pessoas 
do presente, com raízes em nossa 
história e com mira num futuro 
sustentável e inclusivo”.

secretário de desenvolvimento, ignacio delgado
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Zema assina decreto para simplificar e
desburocratizar o ambiente de negócios

Liberdade econômica para os empreendedores da região do Alto Paraopeba e Inconfidentes

Nos dias 24 e 25 de junho, 
durante a visita do governador Ro-
meu Zema (Novo), os prefeitos dos 
municípios de Moeda, Belo Vale, 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco 
e Ouro Preto assinaram o decreto 
de ‘Liberdade Econômica’. O projeto 
estratégico do governo de Minas 
é resultado do Programa Minas 
Livre Para Crescer, coordenado 
pela Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico (Sede) para 
fomentar a economia, reduzindo a 
burocracia e os entraves à criação e 
ao desenvolvimento dos negócios.

Para o analista do Sebrae Minas 
Aristides Rocha Araújo, a iniciativa 
poderá ajudar os empreendedores 
da região na retomada da economia 
do pós-pandemia e atrair novos in-
vestimentos. “Esperamos que possa 
agregarmais confiança para os pe-
quenos negócios e, assim, fomentar 
o crescimento econômico”, destaca.

No dia 24, durante o almoço 
com o governador, o analista do 
Sebrae Minas Luis Paulo Nascimento 
foi convidado para falar sobre as 
iniciativas desenvolvidas na região 
e apresentou o projeto ‘Ecossistema 
Local de Inovação’, conduzido com 
o apoio do Sebrae Minas. A ação 
pretende formar redes de colabo-

ração para fomentar a abertura de 
empresas e o desenvolvimento de 
características empreendedoras da 
população.

Já no dia 25, foi a vez de Araújo 
acompanhar o governador na visita 
ao comércio de Ouro Branco. Zema 
teve a oportunidade de conversar 
com vários empresários, entre eles 
alguns empresários que participam 
do programa Agentes Locais de Ino-
vação (ALI) promovido pelo Sebrae 
Minas, e do projeto de encadea-
mento produtivo implementado em 
parceria com a Gerdau. 

No mesmo dia, eles participa-
ram do encontro promovido com 
o setor produtivo de Ouro Preto. 

“Tivemos também a oportunidade 
de nos reunir com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
Estado, Fernando Passadio, para 
discutir propostas de projetos e 
ações para o município e a região”, 
disse Araújo.

Sebrae em Lafaiete
Fique por dentro das atividades 

do SebraeMinas na região do Alto 
Paraopeba e Inconfidentes. A Agên-
cia de Atendimento está localizada 
na Avenida Prefeito Mário Rodrigues 
Pereira, 23B, Centro de Conselheiro 
Lafaiete. Informações e agendamen-
tos pelo telefone (31) 3721-4343.
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39 anos de história

No último dia 24, o nosso semanário Edição 
do Brasil comemorou mais um ano de circu-
lação nas Minas Gerais. Parabéns à equipe 

de redação, colunistas e todos que colaboram com 
a produção do nosso jornal durante esses 39 anos.
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http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062
https://inovacaosebraeminas.com.br/
https://inovacaosebraeminas.com.br/solucoes-sebrae/programa-ali-2/
https://inovacaosebraeminas.com.br/solucoes-sebrae/programa-ali-2/
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clube-empresa mais próximo da realidade
Aprovado no dia 10 de junho 

no Senado Federal, o projeto de lei 
que incentiva clubes de futebol a se 
tornar empresa, a chamada Socie-
dade Anônima do Futebol (SAF), 
deve ser votado nos próximos dias 
na Câmara dos Deputados. Desta 
maneira, os times estariam aptos a 
receberem uma grande injeção de 
investimento privado e terem cotas 
abertas no mercado financeiro.

Mas será que na prática esta 
medida é boa para os clubes? Há 
prós e contras. Muitos torcedores 
e, até mesmo, gestores ligados 
ao futebol ainda não conhecem o 
que seriam essas atribuições. Por 
isso, vale a explicação concedida 
de um profissional que estudou 
o assunto. A primeira delas é se 
uma S/A assumiria toda a gestão, 
por exemplo.

Com a palavra, Igor Serrano, 
especialista em direito esportivo, 
durante entrevista ao Blog Lei em 
Campo, do UOL Esporte. 

“A empresa que assume a ges-
tão do futebol não está assumindo 
o clube, mas apenas o futebol. Não 
está nascendo um novo clube. O 
passivo contraído está no nome de 
quem tem a obrigação de saná-lo, 
o clube. A empresa que assume 
a gestão, em tese, não pode ser 
responsabilizada por uma dívida 
que ela não contraiu. Funciona da 
seguinte forma, um clube associa-
ção desportiva sem fins lucrativos, 
em tese, não pode ser comprado. 

Uma empresa assume a gestão do 
futebol profissional e fica responsá-
vel pelos lucros e gastos ao longo 
de sua gestão. 

No entanto, é muito claro que 
o modelo a ser adotado pelos 
times interessados em virar uma 
empresa seja protegido juridica-
mente de gestões temerárias. O 
objetivo é que, com capital aberto 
e gestão 100% profissional, en-
cerrem de vez as administrações 
baseadas em cargos políticos que, 
na maioria das vezes, delegam 
compromissos a pessoas sem 
capacidade ou competência para 
tal. Aqui, em Minas, temos um 
clássico e desastroso exemplo. O 
Cruzeiro vive a pior crise financeira 
e administrativa da sua história, 
graças a gestões nada profissionais 
e responsáveis. 

Uma das mudanças signifi-
cativas e essenciais será o papel 
do torcedor, deixado de lado por 
grande parte dos clubes. No caso 
de uma S/A (Sociedade Anônima), 
com ações na bolsa de valores, 
os torcedores podem se tornar 
acionistas, com real aquisição de 
patrimônio futebol e poder de 
exigência sobre as gestões. Na 
maioria esmagadora dos times 
no Brasil, o destino do futebol é 
traçado pelo Conselho Administra-
tivo e Conselho Deliberativo. Sem 
falar dos poderes outorgados ao 
presidente do clube que, ao lado 
do diretor de futebol, tem a missão 

de contratar, negociar e firmar 
parcerias comerciais.  

Com uma S/A, os investimen-
tos no futebol, coração de um 
clube, podem crescer consideravel-
mente, atrelado a TV, patrocínios e 
marketing. Um empresário poderá 
comprar uma ação de qualquer 
time na bolsa, e aumentar o poder 
dos clubes que estão neste modelo.

A transformação das associa-
ções em sociedades empresárias 
no contexto do futebol não se 
apresenta como a salvação para a 
boa governança dos clubes, mas 
pode significar um avanço. Mais 
que a imposição de regras a ser 
seguida pelos times, a possibili-
dade de atração de investimentos 
é o melhor caminho para a pro-
fissionalização do futebol, pois 
as limitações mais importantes 
não serão aquelas definidas pela 
lei, mas sim pela própria relação 
contratual que os investidores 
certamente exigirão das equipes 
de futebol para ter a segurança 
necessária ao investimento no 
clube-empresa ou SAF. 

Em verdade, algo precisa 
ser mudado, não só no Cruzeiro 
como no futebol brasileiro como 
um todo. A meu sentir, o segredo 
será o clube entender bem até 
onde se pode chegar e realizar 
a mudança com competência e 
segurança, sem vícios ou amarra-
ções políticas. Difícil, mas possível. 
Aguardemos.

O Minas Tênis Clube é líder do 
ranking de Clubes, do Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC), no vôlei masculino 
e feminino. O bom desempenho das 
equipes e as campanhas de destaque 
na Superliga 2020/2021 foram decisi-
vos para colocar a modalidade no topo. 

Na categoria masculina, o Fiat/
Minas superou a Associação Social e 
Esportiva Sada e a Academia do Vôlei 
para tomar a liderança. Já no feminino, 
o Itambé/Minas ficou à frente do Praia 
Clube e Barueri Volleyball Club. 

Gerente do vôlei masculino, Car-
los Alberto Castanheira, reforçou a 
importância do foco nas categorias de 
base para colher os frutos na equipe 
profissional. “É com muita satisfação 
e alegria que o trabalho iniciado há 
4 anos, com foco na base, está nos 
rendendo frutos. Quero parabenizar 
ao Marcelo Mello, treinador principal 
da base, ao Rodrigo Regattieri, treina-
dor do sub-16, ao Fernando Martins, 

treinador do sub-19 e do sub-21, e ao 
Guilherme Novais por este feito. Para-
benizo também à diretoria, que nos 
deu condições para que pudéssemos 
focar nessa parceria com o CBC. Isso 
mostra a força do Minas”. 

O DNA formador faz parte da histó-
ria do clube. Prova disso é a constante 
convocação de atletas do Minas para 
as seleções de base. “Isso comprova 
o trabalho feito pelo departamento 
de vôlei. Na última temporada nós 
tivemos ótimos resultados tanto na 
ponta quanto na base. Nós temos 
uma geração de atletas que estão em 
um processo de evolução e a gente 
percebe que elas terão um futuro pro-
missor. O departamento está focado 
no trabalho de formação e, na equipe 
principal, seguimos em busca de um 
grupo competitivo. Queremos manter 
essa liderança com um bom trabalho”, 
pontuou o gerente de vôlei feminino, 
Jarbas Ferreira. 

O ranking foi criado para refletir 
a situação de performance e atuação 
esportiva dos clubes integrados ao 
CBC durante o ciclo olímpico, por 
esporte e por gênero, tendo em vista 
todas as participações em Campeona-
tos Brasileiros Interclubes (CBI), que 
ainda ocorrerão no período. 

Desde 2015, o Minas recebe re-
cursos por meio da parceria com o 
CBC, que viabilizam a participação em 
competições, investimento em recursos 
humanos para a contratação de pro-
fissionais do esporte, como técnicos e 
fisioterapeutas, por exemplo, além da 
aquisição de equipamentos esportivos 
visando a modernização dos equipa-
mentos esportivos do clube. A parceria 
vem contribuindo para o desenvolvi-
mento de habilidades técnicas e para 
a evolução do trabalho tático, sempre 
com o objetivo de alcançar participações 
com destaque em competições de níveis 
nacional e internacional.

Minas lidera ranking de comitê Brasileiro
de clubes no vôlei masculino e feminino

equipes masculina e feminina são destaques no cBc
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cruzeiro não paga dívida por Arrascaeta
e é impedido pela Fifa de registrar atletas
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também

foi
impedido

de registrar
novos

atletas em
setembro
de 2020

A Arena MRV iniciou a busca por empresas que serão 
responsáveis pela operação de bares, catering, 
lounges e ambulantes da futura casa do Atlético, 

que terá capacidade para 46 mil torcedores e tem previsão 
de conclusão das obras no final de 2022. 

Grandes players do mercado de alimentos e bebidas 
(A&B) estão recebendo da Arena MRV um Request For 
Information (RFI), que tem como objetivo levantar infor-
mações de prestação de serviços nas partidas de futebol, 
podendo ou não atuar em eventos. De acordo com o plano 
estratégico da Arena MRV, está prevista a oferta de serviços 
e experiências diferenciados, utilizando-se das melhores 
práticas do mercado. 

“Não devemos fazer locação isolada de bares. Busca-
mos operadores que tenham capacidade de investir em 
uma infraestrutura moderna, que ofereçam produtos e 
serviços de qualidade e que vislumbrem a exploração 
conjunta”, afirma o gerente de marketing da Arena MRV, 
João Márcio Coelho Jr. “Além disso, já começamos a nego-
ciar pouring rights (exclusividade de produtos) tanto com 
empresas de alimentos quanto de bebidas, mas estamos 
sempre abertos a propostas”, completa. 

No projeto está prevista uma excelente estrutura à 
disposição dos futuros operadores de A&B, composta por 
cinco cozinhas, três lounges, 40 bares distribuídos em dois 
níveis do estádio, além de acessos facilitados por meio de 
rampas e elevadores em todos os setores da Arena. 

A Arena MRV tem a ambição de ser a mais tecnológica 
do Brasil, explorando de forma otimizada os recursos dispo-
níveis, maximizando o entretenimento e o encantamento 
dos fãs. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail 
comercial@arenamrv.com.br.

Arena MRV inicia
contatos por operadores
de alimentos e bebidas

D
iv

ul
ga

çã
oO Cruzeiro foi punido pela 

Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) por não pa-
gar R$ 7 milhões ao defensor 
(Uruguai) pela compra do 
meia Arrascaeta, em 2015. O 
prazo para quitar a dívida 
terminou no dia 28 de junho, 
e como o clube não realizou 
o pagamento foi novamente 
punido com o transfer ban, que 
o impede de registrar atletas. 
A Fifa enviou notificação da 
punição para a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e 
para o Cruzeiro no dia 30.

Eduardo Carlezzo, advo-
gado do defensor, solicitou a 
sanção disciplinar no dia 29 
após o prazo vencer. A Fifa 
confirmou a notificação aos 
clubes. Procurado, o Cruzeiro 
ainda não se pronunciou.

A punição por parte da Fifa 
já era prevista, já que o clube 
celeste não reuniu condições 
para o pagamento. Por isso, a 
Raposa correu para anunciar 
contratações e regularizar os 
reforços. Na última semana 
chegaram ao Cruzeiro os late-
rais Norberto e Jean Victor, o 

zagueiro Rhodolfo, além dos 
atacantes Wellington Nem, 
Keké e Eduardo.

Esta não é a primeira pu-
nição que o Cruzeiro recebe da 
Fifa. No ano passado, a equipe 
começou a Série B do Brasileiro 
com menos seis pontos após 
o não pagamento da dívida 
com o Al Wahda, pelo emprés-
timo de 6 meses do volante 
Denilson.

O Cruzeiro também foi 
impedido de registrar no-
vos atletas em setembro de 
2020, dessa vez por conta 

de dívida com o Zorya, da 
Ucrânia,  pela compra do 
atacante Willian, em 2014. 
O clube ficou quase 2 meses 
sem poder regularizar ne-
nhum jogador até confirmar 
o pagamento e ter a punição 
cancelada.

Também em setembro do 
ano passado, o Cruzeiro foi pu-
nido pela Câmara Nacional de 
Resolução de Disputas (CNRD), 
pelo não repasse de parte do 
valor da venda do zagueiro 
Bruno Viana, em 2017, ao 
Olympiacos, da Grécia.


