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O Brasil tem mais de 62 milhões de 
pessoas inadimplentes, sendo que 30 
milhões estão superendividadas, ou 
seja, não estão conseguindo pagar 

suas obrigações financeiras. O número pode ser 
explicado pela alta taxa de desemprego, atingin-
do quase 15 milhões de brasileiros, assim como a 
diminuição de renda da população nos últimos 
meses, devido à crise econômica ocasionada 
pela pandemia de COVID-19. São Paulo lidera o 
ranking de negativados (15 milhões), seguido do 
Rio de Janeiro (6,15 milhões) e Minas Gerais (5,9 
milhões). Para promover a prática de crédito mais 
responsável entre os cidadãos e ajudar àqueles 
que estão com pendências financeiras, o governo 
federal sancionou a Lei do Superendividamento. 
“Entre as novas regras, agora os consumidores 
têm o direito de negociar suas dívidas com todos 
os credores ao mesmo tempo, com a garantia 
de mínimo existencial para despesas básicas”, 
explica Ione Amorim, economista do Idec.

PAís tem mAis
de 62 milHÕes 
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Na última semana, o conflito do 
acordo firmado entre governo, Vale e 
instituições de Justiça, para a repara-
ção dos danos causados pelo rompi-
mento da barragem em Brumadinho, 
esquentou ainda mais a relação entre 
o governador Romeu Zema (Novo) e 
os deputados estaduais. Na avaliação 
do professor da PUC Minas e cientista 
político Malco Camargo, a tendência é 
que os ânimos continuem acirrados. 
“A temperatura tende a aumentar 
ainda mais”, acredita. A solução para 
minimizar as farpas trocadas cons-
tantemente, especialmente entre o 
presidente Agostinho Patrus (PV) com 
membros do Governo, seria Zema con-
quistar mais respeito do parlamento. 
Para além dessa realidade, está sendo 
construído um grupo de ex-dirigentes 
da ALMG, incluindo nomes como o do 
ex-presidente e ex-governador Alberto 
Pinto Coelho, com a finalidade de for-
mar um bloco de aconselhamento da 
Casa, exatamente para discutir temas 
mais complexos.

A aracnoidite torácica, doença que matou a jovem atriz Mabel 
Calzolari (foto), é uma inflamação rara e grave que acomete a 
coluna cervical. Mas, de acordo com o neurocirurgião Renato 
Chaves, ela pode ser contida se o diagnóstico for precoce. “Uma 
das formas mais utilizadas é a fisioterapia, que pode ajudar bas-
tante no controle da dor e na melhora dos déficits neurológicos. 
A cirurgia também pode ser uma opção, porém, normalmente é 
usada como último recurso, quando outras formas não tiveram 
sucesso, uma vez que ela traz alívio, mas pode gerar compli-
cações”, explica o especialista em relação aos tratamentos.

Cinco em cada
10 jogadores de
futebol ganham
salário mínimo

Quando o assunto é viver profissionalmente como joga-
dor de futebol, esqueça o luxo. No topo da categoria cabem 
poucos atletas. A grande maioria (55%) desses esportistas 
ganham um salário mínimo e só 12% recebem mais de R$ 5 
mil mensais, segundo pesquisa da plataforma CupomValido. 
Além da renda apertada, existe uma cobrança por bom 
desempenho. “São muitas disputas internas e externas. 
Sofremos com pressão da torcida, da diretoria, do compa-
nheiro e da própria mente, pois o tempo inteiro a gente se 
cobra  para ser melhor e ganhar espaço”, relata Lucas Grossi, 
atacante do Sport Club Aymorés de Ubá.
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O Brasil ocupa o nono lugar no ranking mundial de desigualdade social, segundo os dados 
da Síntese de Indicadores Sociais com base nos parâmetros do Banco Mundial (Bird). Os índices 
mostram que a extrema pobreza vem se agravando no país. De 2012 a 2019, a quantidade de pes-
soas na miséria passou de 6,5% da população para 13,5%. A pandemia teve um grande impacto 
nisso. Para o pesquisador de racialidade, desigualdades e educação, Mário Pires de Moraes, “fica 
evidente o abismo entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil, na estrutura racista que segrega 
o povo negro, sobretudo os retintos, e na estrutura patriarcal que alimenta uma falsa impressão 
de igualdade de gêneros entre homens e mulheres”.

Aracnoidite: entenda a doença
que matou a atriz Mabel Calzolari

Brasil está entre as 10 nações
mais desiguais do mundo

custos da construção civil cresceram mais de 12% em BH economiA – PáginA 4

Almg sobe o tom na relação
criada com o governo mineiro
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Alberto Pinto coelho é ex-presidente
da casa e ex-governador
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cidades precisam se preparar 
para a crise climática

Você já pensou como era a sua 
cidade muito antes de ser uma 
cidade? Quais animais andavam 
por onde hoje trafegam carros, 

ônibus e motocicletas? Que tipo de vegetação 
era dominante, ou quais povos habitavam 
a região? 

As áreas urbanas, hoje ocupadas por 
ruas, avenidas, casas, comércios movimen-
tados, onde vivem 70% dos habitantes do 
planeta, nem sempre foram assim. A maioria 
das cidades do mundo nasceu às margens 
dos rios e hoje convive com eles: Paris e o Rio 
Sena; Londres e o Rio Tâmisa; Porto Alegre e 
o Rio Guaíba; e São Paulo, que cresceu entre 
os rios Pinheiros e Tietê. Suas águas eram 
utilizadas para suprir todas as necessidades 
da população, como abastecimento, pesca, 
transporte, limpeza, dessedentação de 
animais e lazer. 

Quantos de nós ainda se lembram de 
tomar banho de rio, apenas algumas déca-
das atrás? Isso mostra a nossa dependência 
em relação ao serviço ecossistêmico mais 
precioso do mundo: a água limpa. Nossas 
cidades foram construídas por cima de um 
ambiente natural e até hoje vemos reflexos 
desta ocupação, muitas vezes realizada sem 
planejamento. As cidades se desenvolveram 
à margem dos rios e depois os esconderam, 
buscando em cursos d’água mais longínquos 
aquilo que seu berço não mais conseguia 
prover.

Em momentos de chuvas intensas, é 
muito comum que os rios, escondidos, des-
percebidos, embaixo daquela avenida tão 
movimentada, transbordem. É então que 

seus habitantes se dão conta de que ainda 
estão ali, vivos, dinâmicos, pulsando sob o 
asfalto. Em momentos de secas e estiagens 
severas, nos lembramos de que existe água 
debaixo da terra: aumenta o número de 
poços artesianos perfurados e a preocupação 
sobre um futuro com escassez hídrica. Mas 
essa preocupação normalmente é lavada 
pela primeira chuva que traz de volta outros 
problemas, como os resíduos descartados 
sem o devido cuidado, que entopem bueiros 
e assim atrapalham que a água das chuvas 
chegue a seu destino natural... o rio, que está 
ali, canalizado, seguindo seu fluxo.

Muitas cidades já estão percebendo que 
não adianta lutar contra a força da natureza. 
Não adianta canalizar rios, cortar árvores, 
impermeabilizar todo o solo, e então torcer 
pela quantidade de chuva adequada e por 
temperaturas mais amenas. A crise climática 
que bate à nossa porta tem como uma de 
suas principais consequências a alteração 
nos padrões de chuva. As tendências de im-
pactos da mudança do clima variam muito 
de uma região para outra, mas de forma 
geral, podemos perceber eventos climáticos 
mais extremos, como chuvas intensas ocor-
rendo com maior frequência e estiagens 
mais prolongadas. As cidades costeiras têm 
preocupações adicionais, como o aumento 
do nível do mar, a intrusão salina (invasão 
de água salgada no lençol freático) e a maior 
frequência de tempestades mais fortes, que 
podem se tornar ciclones ou furacões. 

Muitas localidades já usam a força e a 
sabedoria da natureza a seu favor. Na cidade 
de Rio Cheonggyecheon, Coreia do Sul, em 

um curto espaço de tempo, o rio que cruza a 
área central foi revitalizado. Um projeto com-
plexo foi necessário, com a implosão de um 
enorme viaduto de concreto e o estímulo ao 
uso do transporte público. Como recompen-
sa, hoje o rio é habitado por peixes, possui 
cascatas e parques lineares em seu entorno 
e se transformou em novo ponto turístico.

No Brasil, Recife (PE) já está colocando 
em prática o projeto de revitalização do Rio 
Capibaribe, com planejamento urbano inte-
grado a Soluções Baseadas na Natureza. O 
rio que divide a cidade vai passar a ser ponto 
de encontro e orgulho para seus moradores. 
Em Curitiba (PR), o Rio Barigui apresenta 
diversos parques em suas margens, sendo 
o mais famoso – o Parque Barigui – criado 
na década de 1970 sob a justificativa de que 
seu lago servisse como bacia de contenção 
de cheias. Hoje é o parque mais amado da 
capital paranaense e uma avaliação de retor-
no de investimento, realizada pela prefeitura 
em parceria com a Fundação Grupo Boticário, 
identificou que a cada R$ 1 investido no local, 
retornam para a cidade R$ 12,50.

É preciso que as cidades façam as pazes 
com seus rios e reconheçam ali a grandiosi-
dade da vida e enormes oportunidades de 
transformação social. Grandes metrópoles 
do mundo têm nos cursos d’água seu car-
tão postal, contando com a paisagem do 
entorno dos rios para gerar oportunidades 
de negócios, lazer, turismo e recreação para 
a população. Crises são oportunidades e a 
crise climática pode ser uma boa chance para 
que as áreas urbanas se reconciliem com seus 
recursos hídricos.

nat macedo

Brasil é o nono país com mais
desigualdade social no mundo

Brasil é o nono país com mais desi-
gualdade social no mundo. Os dados 
são da Síntese de Indicadores Sociais, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com 

base nos parâmetros do Banco Mundial (Bird). De 
2012 a 2019, a quantidade de pessoas que estão 
na miséria passou de 6,5% da população para 
13,5%, o que representa 13,6 milhões de cidadãos. 

A pandemia agravou a situação. Somente 
durante a primeira onda, mais de 30% dos 211,8 
milhões de residentes nos 5.570 municípios bra-
sileiros tiveram de ser socorridos na etapa inicial 
do auxílio de R$ 600 aprovado pelo Congresso.

Em entrevista ao edição do Brasil, o pesqui-
sador de racialidade, desigualdades e educação, 
Mário Pires de Moraes, afirma que há um abismo 
entre os mais ricos e os mais pobres.

“o país foi historicamente construído como 
desigual em raça, gênero e classes sociais”
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Justiça mais articulada
recente morte do serial killer Lázaro Barbosa, no estado de 
Goiás, trouxe à tona uma discussão antiga, desta vez rela-
cionada às falhas registradas no que se refere ao Judiciário, 
às polícias e ao Ministério Público. Esses órgãos atuam de 

maneira individualizada no Brasil e isso acaba concedendo oportuni-
dades para que criminosos e outros condenados se beneficiem devido 
à falta de troca de informações, o que facilita a soltura de alguns deles 
de maneira errônea, bem como se mostrou o caso Lázaro.

Infelizmente, no Brasil existem centenas ou milhares de situações 
análogas a de Lázaro. Contudo, a partir do espetáculo criado em torno 
dele, talvez possa haver um foco de luz mais proeminente para debater 
a unificação das forças relacionadas ao sistema de segurança brasileiro. 
O assunto é relevante, embora, repetidamente, tenha faltado interesse 
das autoridades públicas para discutir abertamente sobre a mudança 
dessa realidade, uma vez que a ausência de dados entre as diversas 
forças envolvidas no aparelho estatal só favorecem os criminosos.

Meditando com relação ao quadro geral da conjuntura atual, o 
sociólogo e ex-secretário Adjunto de Segurança Pública de Minas, Luis 
Flávio Sapori, acredita que falta uma boa relação entre as polícias, o 
Ministério Público e o sistema prisional. Segundo ele, a articulação é 
frouxamente articulada no que diz respeito à troca de informações. 
Sapori avalia que não há cooperação entre as partes, o que permite 
que cada instituição siga o seu próprio rito, contribuindo para que os 
criminosos se tornem reincidentes e possam cometer mais delitos. Deste 
modo, os infratores se valem dessa ineficiência de compartilhamentos 
de dados para voltarem às ruas e praticarem mais atrocidades como se 
constatou no episódio lamentável envolvendo Lázaro Barbosa.  

Fora a ausência de sincronização de informações oficiais para mini-
mizar a quantidade de crimes no país todo, em Minas, há anos busca-se 
uma atuação conjunta das operações da Polícia Militar, em parceria com 
a Polícia Civil. Mas, por enquanto, tudo não passou de projetos. Na época 
da governança de Antonio Anastasia (PSD), o tema chegou a ganhar 
certo destaque, entretanto, com o fim de seu mandato, parece que as 
propostas relacionadas ao certame foram engavetadas.

Em nome da urgente necessidade de manter a segurança da popula-
ção brasileira e de estabelecer punição aos criminosos, apela-se à classe 
política de todos os estados para que adotem mecanismos visando evitar 
que novos Lázaros apareçam e se sintam à vontade na hora de cercear 
a liberdade das pessoas, ceifando vidas de inocentes. Especialmente 
neste episódio, em que se percebe que toda a situação poderia ter sido 
evitada, caso houvesse comunicação eficiente entre as esferas públicas.

Contudo, para haver essa junção, é necessário que haja menos ape-
tite pelo poder ou espetacularização e mais desejo pela integralidade 
de todos os órgãos responsáveis por dar segurança para os milhões de 
brasileiros que aqui vivem.

o o Brasil é o nono país com 
mais desigualdade social. 
A que você atribui isso?

Isso vem da nossa construção 
histórica, herdeira da violência da 
escravidão e da desumanização 
de negros e indígenas. Além da 
usurpação das terras e culturas in-
dígenas, a exploração das riquezas 
da terra e sua distribuição desigual 
que favoreceram o homem branco, 
europeu, heterossexual e cristão. 
Para além disso, o Brasil fomen-
ta seu projeto de desigualdade 
e exploração da pobreza como 
classe altamente consumidora e 
desprivilegiada no aproveitamen-
to das suas riquezas. Ou seja, o 
país foi historicamente construído 
como desigual em raça, gênero e 
classes sociais, e permanece repro-
duzindo isso. 

Quais são os tipos de de-
sigualdade social e quais 
estão presentes no país?

A desigualdade está evidente 
basicamente no abismo entre os 
mais ricos e os mais pobres, na 
estrutura racista que segrega o 
povo negro, sobretudo os retin-
tos, e na estrutura patriarcal que 
alimenta uma falsa impressão 
de igualdade de gêneros entre 

homens e mulheres. Isso sem en-
trarmos no mérito da diversidade 
de autodeclaração de gênero, onde 
essa realidade se torna ainda mais 
perversa. Toda forma de desigual-
dade diz respeito à negação do 
acesso dessas populações a direitos 
constitucionalmente reconhecidos 
ou a situações cotidianas de discri-
minação, visão estereotipada e de 
deslegitimação de suas histórias 
e até mesmo de suas existências.

como a pandemia impac-
tou nessa questão?

Existem estudos internacionais 
que mostram que os mais ricos 
acumularam ainda mais capital 
durante a pandemia. O isolamento 
fez com que o trabalhador, que usa 
todo o seu salário para se sustentar 
durante o mês, tivesse o seu poder 
de compra diminuído, por isso ele 
não tem reservas financeiras. 

Fez também com que essas pes-
soas chegassem a situações mais 
críticas, como não contar com o 
básico. Em contrapartida, grandes 
empresários dispensaram mão de 
obra, abriram braços digitais dos 
seus negócios e conseguiram surfar 
na onda do aumento da miséria. A 
pandemia escancarou aquilo que 
já sabíamos: o capitalismo é um 
motor de produzir desigualdades 
e desumanidades. 

o que falta para que o 
Brasil reduza os índices de 
desigualdade social?

Falta muito e em diversas fren-
tes. A taxação de grandes fortunas 
e reformas que diminuam impostos 
sobre itens básicos para a sobrevi-
vência, como alimentos da cesta 
básica e gás de cozinha são pontos 
importantes. Investimento em mo-
dernização da seguridade social e, 
urgentemente, repensar o modelo 
de Previdência, favorecendo as pes-
soas e não as empresas. Precisamos 
de acesso à educação de qualidade, 
profissionalização com qualificação 
do pensamento e disseminação 
de bens culturais. Falta bastante, 
principalmente, vontade política.  

em sua opinião, o poder 
público tem feito pouco 
nessa questão?

O poder público não tem feito 
nada. Aliás, tem sim: fomentado a 

desigualdade e cavado com as pró-
prias mãos o abismo que alimenta 
a miséria de uns e o enriquecimento 
de outros. Desde o golpe de 2016, o 
sucateamento dos aparelhos de estí-
mulo à cultura, a perseguição a uma 
educação libertária e emancipadora, 
as reformas Trabalhista e Tributária 
e, em breve, a Administrativa, a de-
saceleração das políticas afirmativas 
para população negra e LGBTQIA+ e 
o reforço dos discursos meritocráticos 
tem dado o tom da elitização e mili-
tarização do nosso país. 

Quais as consequências de 
não combater a desigual-
dade?

É termos um povo explorado e 
miserável economicamente, colo-
nizado culturalmente, perseguido 
racialmente, objetificado nos seus 
padrões de gênero, deixado à 
morte pelas necropolíticas, infeliz, 
improdutivo e se pensando incapaz 
de reagir. Um prato cheio para os 
atuais governantes.

“o poder público não tem feito nada. Aliás,
tem sim: fomentado a desigualdade e cavado
com as próprias mãos o abismo que alimenta

a miséria de uns e o enriquecimento de outros”



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
10 a 17 de julho de 2021

V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Política em montes claros
Nas imediações do Café Galo, lugar onde o buchicho po-

lítico de Montes Claros é recorrente, as informações indicam 
que o prefeito Humberto souto (Cidadania) analisa uma 
mudança mais expressiva no grupo de auxiliares que fazem 
parte do seu primeiro escalão. A conferir...

Fazendo política 
Os comentários dizem que há certa frustração por parte 

da prefeita de Vespasiano e presidente da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel), ilce rocha (PSDB), no que se refere ao acesso ao 
governador romeu zema (Novo). Enquanto isso, continua 
firme o relacionamento institucional entre ilce e o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). É isso aí, gente. 
Se não tem acesso estadual, a rota é investir no municipal.

candidatos federais
O mês de julho começou quente nos bastidores da política 

mineira. Agora, a corrida é para desvendar nomes com po-
tencial eleitoral na disputa de uma vaga na Câmara Federal.  

cena única. Nos corredores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) fala-se no nome do atual vice-governador, 
Paulo Brant. Contudo, a lista tem ganhado corpo e o ex-gover-
nador Fernando Pimentel (PT) e Vitor Penido Filho também 
são mencionados. Acrescenta-se, ainda, o empresário Fabiano 
cazeca (Pros), o secretário de Governo igor eto e o presidente 
do Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, em 
Empresas de Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, 
Higienização, Desinsetização, Portaria, Vigia e dos Cabineiros 
de Belo Horizonte (Sindeac), Paulo roberto da silva. Pelos 
cálculos, eles conseguem conquistar acima de 100 mil votos.

simões x Patrus 
A última semana foi de intenso embate entre o presidente 

da ALMG, Agostinho Patrus (PV), e secretário-geral do Gover-
no mineiro, mateus simões. Para complicar ainda mais esse 
quadro, circularam informações indicando que o dirigente 
da Casa também sofreu ataques insuflados por quase duas 
dezenas de colegas do parlamento.   

goleiro sem prestígio
Consta nos bastidores a intenção do goleiro Fábio, do Cru-

zeiro, em se candidatar a um cargo eletivo, preferencialmente 
para deputado federal. Mas, as mesmas fontes acrescentam 
que, até agora, nenhum partido político se interessou em 
procurá-lo. Quem se habilita?

Parlamento caro
Um levantamento divulgado na semana passada garante 

que, atualmente, os gastos com manutenção dos parlamentos 
de Brasília às Câmaras Municipais consomem o maior volume 
financeiro do mundo. A partir disso, os historiadores acrescen-
tam: “A nossa democracia, diante dessas circunstâncias, deve 
ser também a mais cara do mundo”. 

sucessão da Faemg 
Ao longo de duas décadas, a sucessão da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) 
sempre se deu pelo consenso. Mas, desta vez, o pleito por 
lá anda quente. 

cPi ou comício?
“A CPI da COVID-19, no Senado Federal, tem se transforma-

do em um palco eleitoreiro, um verdadeiro comício eletrônico, 
uma lambança política que serve para aumentar a visibilidade 
de parlamentares interessados em suas próprias reeleições. 
Se continuar neste roteiro, vai terminar perdendo o motivo de 
sua instalação: investigar o processo de aquisição de vacinas”. 
Essa é a opinião do jornalista merval Pereira.

repasse da Vale aos
municípios será realizado
“a conta-gotas”

A temperatura entrou em 
ebulição no relacionamento 
entre o Executivo e o Legisla-
tivo em Minas Gerais. Assim 

como a água não ferve de uma hora para a 
outra, essa relação vem esquentando há um 
bom tempo. O conflito do acordo firmado entre 
governo, Vale e instituições de Justiça, para a 
reparação dos danos causados 
pelo rompimento da barragem 
em Brumadinho, foi só mais uma 
efervescência e, cabe agora, a 
esses dois lados definirem qual 
será o futuro desse convívio. Se 
o clima continuar quente, essa 
água evapora e todos perdem, 
do contrário, se esfriar, depu-
tados, governo e os mineiros 
podem ganhar muito”, informa 
o professor da PUC Minas e cien-
tista político, Malco Camargo. 

Já para outros pensadores e 
jornalistas da crônica política mi-
neira, essa briga entre a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) e o Palácio Tiradentes 
acontece por diversos motivos. Contudo, na 
avaliação deles, faltou uma liderança política 
próxima aos moldes do passado, no estilo do 
então governador Tancredo Neves no que diz 
respeito às Casas Legislativas e uma figura ca-
rismática como a do então presidente Genésio 
Bernardinho no âmbito do parlamento minei-
ro. À época, ele, inclusive, chegou a ser tem-
porariamente presidente da Câmara Federal.

dinheiro, Vale e os prefeitos
Atualmente, estaria sendo trabalhada 

a criação de um grupo com o objetivo de 
agregar os ex-presidentes da ALMG, pois, se 

ele existisse, assuntos como esse poderiam 
seguir um roteiro diferente. A elaboração 
desse conselho reuniria nomes conciliadores 
de longa experiência, entre eles o de Romeu 
Queiroz, que comandou a Casa por diversas 
vezes, o do ex-presidente e ex-governador 
Alberto Pinto Coelho, o do atual presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais (TCE-MG), José Viana, e os ex-dirigentes 
Antônio Julio, Antonio Andrada, Mauri Torres, 
Anderson Adauto e Adalclever Lopes. 

Com relação ao acordo fir-
mado para viabilizar o repasse 
de mais de R$ 1,5 bilhão dos 
cofres da Vale diretamente 
aos municípios foi declarada 
uma guerra. O presidente da 
ALMG, Agostinho Patrus (PV), 
foi para o confronto com o 
secretário-geral do Governo, 
Mateus Simões, dando a im-
pressão que o duelo se travou 
com certa dose de personali-
dade própria. 

De acordo com especialistas 
da área técnica, o dinheiro a ser 

repassado ao cofre dos municípios acontecerá 
em suaves prestações mensais. Ou seja, já 
tem prefeito querendo gastar por antecipação 
e isso poderá levar a uma verdadeira frustra-
ção. Entre o que ficou politicamente acertado 
e o valor a ser efetivamente entregue, haverá 
um longo caminho. Além disso, a fiscalização 
por parte do Ministério Publico e do próprio 
TCE-MG será rigorosa. 

Consta nos meandros políticos que uma 
média de 30 deputados incentiva Patrus a 
encabeçar esse confronto com o governo, 
mas, na hora de bater de frente, inclusive 
com auxiliares do governador Romeu Zema 
(Novo), a tarefa cabe exclusivamente ao 
presidente da Casa. Muitos dos seus pares 
ficam em silêncio.

Alberto Pinto coelho é ex-governador
e ex-presidente da Almg

malco camargo comenta a
movimentação entre os poderes

romeu Queiroz comandou
a Almg por três vezes
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Julvan Lacerda cobra acordo entre
a AMM e o governo de Minas

Apresentar as principais pautas 
municipalistas e destacar a im-
portância do associativismo e da 
capacitação para o aprimoramen-

to da gestão pública a prefeitos e lideranças 
da região. Este foi o objetivo do “Encontro 
com Gestores Municipais do Centro-Oeste 
de Minas Gerais”, que aconteceu, no dia 2 
de julho, em Divinópolis.

 O evento foi promovido pela Associação 
dos Municípios da Microrregião do Vale do 
Itapecerica (AMVI) e contou com o apoio da 
Associação Mineira de Municípios (AMM) e da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), representada pelo presidente 
regional, Eduardo Augusto. O presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Itapecerica (CISVI) e prefeito de 
Cajuru, Edson Vilela (PSB), também participou 
do encontro.

O presidente da AMM e vice-presidente da 
CNM, Julvan Lacerda, foi quem apresentou as 
pautas aos presentes. Ele defendeu a conclusão 
do Hospital Regional de Divinópolis, bem como 
soluções para manter o seu funcionamento. 
Julvan cobrou, também, a conclusão do novo 
acordo entre a AMM e o governo de Minas, que 
irá garantir o pagamento de R$ 6,8 bilhões de 
recursos atrasados da saúde aos municípios. 
O acordo da vale, que garantirá mais R$ 1,5 
bilhão em repasses diretamente às prefeituras, 
também foi pauta.

“Estamos vivendo esse momento da mu-
nicipalização de escolas, de pandemia, temos 
o dinheiro da saúde pra receber do estado, 
temos o acordo da Vale, que vai repercutir nos 
municípios. São muitas demandas e por isso 
precisamos estar unidos, coesos, falando a 
mesma língua, para conseguirmos conquistar. 
Porque o estado é mais forte que o município, 

mas as cidades unidas têm mais força para não 
deixar o estado fazer uma relação de montaria. 
Precisamos trabalhar juntos, mas tem que ser 
uma  parceria”, ressaltou.

O presidente da AMVI e prefeito de Itape-
cerica, Wirley Rodrigues (Pode), destacou a 
importância de promover eventos que reúnem 
os prefeitos do interior para que eles conheçam 
e possam se engajar na luta municipalista. 
“Precisamos debater o municipalismo, a dívida 
do estado com os municípios na questão da 
saúde e o desenvolvimento regional com a 
Fiemg. Unificar em um só discurso para que a 
nossa região se fortaleça cada dia mais”, disse.

O prefeito ainda se disse esperançoso com a 
conclusão do Hospital Regional em Divinópolis. 
“Propus que se deve debater ainda mais não só 
a conclusão, mas como ele será utilizado, quem 
vai bancar o custo para a nossa região”, atentou.

Julvan também falou sobre a indenização 
da Vale e concordou que o hospital deve ser 
uma das prioridades da região dentro do 
acordo da Vale, além de usá-lo para efetivar 
ações em todas as regiões. “Esse dinheiro da 
indenização da Vale é uma indenização aos 
mineiros, não é uma indenização ao governo 
do Estado. Então, ele precisa chegar a pessoas, 
porque foi um dano ambiental muito grande, 
um prejuízo financeiro  gigante e que precisa 
ser recompensado”, disse.
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Projeto planeja beneficiar municípios na Almg
Está pronto no Plenário da Assembleia Legis-

lativa de Minas Gerais (ALMG), o Projeto de Lei 
que fixa diretrizes para o enfrentamento da crise, 
no âmbito dos municípios mineiros, em decorrência 
da calamidade financeira no estado, decretada em 
2016. O texto, de autoria do deputado Cássio Soa-
res (PSD) recebeu parecer favorável na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO).

O projeto, segundo o autor, pretende ga-
rantir o acesso a serviços públicos essenciais 
prestados pelo município. De acordo com o 
texto, enquanto houver atraso dos repasses 
constitucionais do estado às prefeituras, as em-
presas públicas e as sociedades de economia 
mista estaduais deverão estabelecer políticas 
e condições diferenciadas para o pagamento 
de dívidas contraídas pelos municípios para 
com essas empresas, com vistas a regularizar 
a prestação dos serviços públicos locais.

Desde o Decreto 47.101, de 2016, ratifi-
cado pela Resolução nº 5.513, de 2016, da 
ALMG, que estabeleceu o estado de calami-
dade financeira, os repasses aos municípios 
têm atrasado. O deputado exemplificou os 
efeitos da situação com praças que ficam 
sem iluminação por falta de pagamento à 
Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 
(Cemig).

O projeto visa, então, no caso de falta de 
pagamento por parte do município, proibir a 
suspensão do serviço prestado por essas em-
presas, enquanto o estado estiver em atraso 
com os repasses constitucionais. 

O relator da matéria na comissão, de-
putado Hely Tarqüínio (PV), opinou pela 
aprovação na forma original, já endossada 
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública.

o relator na comissão, deputado Hely tarqüínio
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Atualmente,
estaria sendo
trabalhada a
criação de um
grupo com o
objetivo de
agregar os

ex-presidentes
da Almg

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=736&t=PL
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47101&ano=2016&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=5513&ano=2016&tipo=RAL
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imposto de renda: proposta do governo pode
inviabilizar as empresas e os investimentos no Brasil

A proposta do governo de reformu-
lação das regras no Imposto de 
Renda de empresas e pessoas físi-
cas entregue ao Congresso sugere 

uma tributação de dividendos de 20%, que 
somados aos 29% incidentes para as empre-
sas fará a carga dos resultados distribuídos 
chegar a incríveis 49%.

A média da tributação das empresas 
(imposto de renda da pessoa jurídica) nos 
países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento (OCDE) é de aproxima-
damente 21%. Vários países têm tributação 
de dividendos de 15, 18 e até 20%. Dessa 
forma, na grande maioria dos países que 
competem com o Brasil pelos investimentos, 
o pior cenário encontrado é de uma carga 
sobre o lucro distribuído de 41% nominais. 
Segundo a proposta apresentada pelo 
Ministério da Economia, no Brasil chega-
ria a 49%. A remuneração não tinha taxação 
desde 1995 e a carga sobre o resultado hoje 
alcança 34%.

Além disso, a proposta mantém a li-
mitação de uso de prejuízos de exercícios 

anteriores, permitindo apenas o uso entre 
trimestres, dentro do próprio ano. O projeto 
mantém a proibição da plena compensação 
dos prejuízos dos anos anteriores, que é 
limitado a 30% do resultado.

Na parte da tributação dos investimen-
tos, vários acertos são sugeridos, porém 
um ponto me parece bastante crítico: o 
governo pretende tirar a isenção de fundos 
imobiliários.

Poucas isenções tiveram tantos efeitos 
positivos como a dos fundos imobiliários, di-
versos empreendimentos foram viabilizados, 
bem como o mercado imobiliário ganhou 
maior liquidez graças a esse instrumento 
de desoneração tributária. Os Real Estate 
Investment Trust (REITs), que são o equiva-
lente americano, também são isentos de 
tributação federal nos EUA.

A avaliação do que se deve mudar em 
tributação precisa levar em conta os méritos 
das isenções, e esse é um exemplo que não 
mereceria ser alterado.

Exemplo similar são as debêntures 
incentivadas para investimento em infra-

estrutura. Esse instrumento de captação 
proporcionou um enorme incremento em 
investimentos no país, notadamente no 
setor elétrico. A grande maioria dos empre-
endimentos de energia eólica e linhas de 
transmissão do país vieram por meio desse 
instrumento, apenas para ficar no exemplo 
mais agudo de sucesso.

Com relação aos demais pontos, unifor-
mização da tributação dos diversos tipos de 
fundos e dos instrumentos de renda fixa, a 
proposta do governo me parece bastante 
positiva.

Gostaria de destacar um ponto bastan-
te positivo: tributar os fundos exclusivos 
(que são fundos de apenas uma pessoa, 
normalmente com patrimônio acima de 
R$ 10 milhões), a proposta uniformiza a 
tributação dos fundos e finalmente alcan-
çará esses fundos exclusivos, tributando 
inclusive os rendimentos que estão há 
vários anos sem nenhum pagamento de 
imposto de renda. Trata-se de justiça tri-
butária e a proposta tem o mérito de tocar 
nesse privilégio.

custos da construção civil em BH
crescem 12,39% no primeiro semestre

Setor passa pela maior alta em 26 anos

No primeiro semestre de 2021, o 
Custo Unitário Básico de Construção 
(CUB/m²) do setor de construção 
civil em Belo Horizonte cresceu 

12,39%. A porcentagem representa a maior 
alta para o período em 26 anos. O índice mos-
tra que a despesa com material continua pres-
sionando o ramo tanto que, nos seis primeiros 
meses, esse gasto atingiu alta de 20,91%. Os 
dados foram calculados e divulgados pelo 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG).

 O aumento supera as elevações observadas 
no Índice Geral de Preços - Mercado  (IGP-M/
FGV), que registrou alta de 15,08% no primeiro 
semestre. Também no acumulado de 12 meses, 
encerrados em junho de 2021, o custo com ma-
teriais de construção subiu 41,20%, a maior alta 
para o período dos últimos 26 anos.

Só em junho deste ano, o gasto com mate-
rial cresceu 2,86%. No mesmo período do ano 
passado, a alta foi de 0,70%. Diversos insumos 
apresentaram elevações expressivas, como é o 
caso do tubo de ferro galvanizado, cujo preço 
subiu 13,92%. Só o aço CA-50 10mm majorou 
58,28% no primeiro semestre. No acumulado 
de 12 meses, os aumentos são ainda mais 
significativos: aço CA 50-10mm (132,63%), fio 
de cobre (124,45%) e tubo de ferro galvanizado 
(60,33%). 

A assessora econômica do Sinduscon-MG, 
Ieda Vasconcelos, atribui esse acréscimo à ele-
vação de cerca de 20% no custo com materiais. 
“É importante ressaltar que a despesa com os 
insumos corresponde a aproximadamente 48% 
da construção de edificações de padrão normal 
de acabamento. Assim, suas altas refletem dire-
tamente no aumento geral do setor”.

Ela acrescenta que o cálculo do CUB/m² não 
mensura a influência da pandemia, especial-
mente com material. “Apuramos, mensalmente, 
esse custo e, naturalmente, uma parte das altas 
pode estar relacionada a esse fator. Entretanto, 
essa não é a causa exclusiva de acréscimos tão 
consideráveis. Existem questões internas de cada 
indústria e cabe a elas a justificativa dos motivos 
que as levaram a subirem os preços”.

Ieda ressalta que essas elevações podem 
comprometer o ciclo de retomada das atividades 
do setor, particularmente nas obras públicas, 
caso não aconteça um reequilíbrio econômico 
nos contratos. “Os projetos já iniciados poderão 
ser inviabilizados, isso porque esses aumentos, 
na proporção que estão acontecendo, eram 
impossíveis de serem previstos e as construtoras 
não conseguem mais absorver as altas”. 

Giovanni Ribeiro, especialista no setor imobili-
ário, afirma que devido aos custos mais elevados, 
os novos empreendimentos também sofreram 
reajuste. “Automaticamente, os construtores re-
passaram esse valor para o consumidor e, assim, 
o mercado vem sofrendo bastante oscilação. No 
entanto, alguns fatores têm contribuído para 
que as vendas não sofram queda como o fato 
do governo ter facilitado na hora de financiar e 
os bancos que têm proporcionado taxas compe-
titivas. Outro ponto é que o cliente tem buscado 
por conhecimento antes de adquirir um imóvel”.

Já o vice-presidente das incorporadoras da 
Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Ge-
rais (CMI/Secovi-MG), Daniel Katz, observa que 
a inflação tem feito alguns clientes acelerarem 
a compra. “Isso porque muitos acreditam que o 
preço possa até parar de subir, mas poucos creem 
que ele vai diminuir, o que impacta bastante no 
fechamento de novos negócios. Torcemos para 

que a alta aconteça em uma velocidade menor. 
Não vemos nenhum sinal de que ela vai parar, 
mas a expectativa é positiva, principalmente 
porque a taxa de juros segue baixa”.

Ieda confirma que, no momento, não existe 
nenhuma sinalização de queda. “Considerando 
que a construção civil é um setor importante para 
a economia, qualquer fator que prejudique o seu 
desempenho reflete diretamente no desempe-
nho da atividade do país”.

diversos insumos apresentaram aumentos expressivos
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Pm vendedor?
De Brasília, a jornalista Ana Flor ironiza: “Até então, a 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sempre ostentou o 
título de ser séria, comedida, atuando dentro dos parâmetros 
estabelecidos pela lei e com ótimos resultados. Agora, inovou 
ao permitir que um cabo, em plena atividade profissional, se 
transforme concomitantemente em vendedor de vacinas?”. O 
comentário da jornalista refere-se a luiz Paulo dominguetti, 
cabo da ativa da PMMG que afirmou ter começado a “atuar 
no mercado de insumos” para complementar a renda.

compra de vacinas 
Alguns membros mais comedidos da CPI da COVID-19, em 

Brasília, informam que, no Brasil e no mundo, a aquisição de 
vacinas para o combate ao vírus parece ter se transformado 
em uma verdadeira jogatina. “Enquanto isso, a população fica 
à mercê desses desvairados financistas”, comentam. 

dominação chinesa
Uma informação com um viés de denúncia: consta que 

empresários chineses estariam controlando grande parte das 
distribuidoras de energia no Brasil. 

comentário único. Só para rememorar, no Brasil e no 
mundo, o setor energético é estratégico tanto para segurança 
nacional, quanto para a sua contribuição destinada ao cres-
cimento econômico.

maldito tabaco
Segundo o médico Paulo saldiva, a indústria do tabaco no 

Brasil deixou de ser importante, inclusive para o poder público, 
pois para cada R$ 1 arrecadado, posteriormente, o próprio 
governo termina gastando R$ 6 para cuidar dos enfermos.

Kalil x cPi
Em debate em rede nacional de TV, o prefeito de Belo 

Horizonte Alexandre Kalil (PSD) atacou: “Estão querendo 
fazer politicagem a partir da instalação da CPI da BHTrans. 
Contudo, os integrantes da comissão não explicaram para a 
população que o contrato investigado foi assinado em 2008. 
Ou seja, estou fora dessa teia”, disparou.

ideologia complicada 
Jornalistas, historiadores e pensadores políticos torcem 

para que essa verdadeira guerra ideológica entre esquerda e 
direita tenha logo um fim. Aliás, as discussões neste sentido 
têm, inclusive, alimentado discórdia entre membros de muitas 
famílias. Algo inédito no Brasil, diga-se de passagem.

Fiemg abre inscrições para curso de
desenvolvimento de conselheiros 
O Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, do Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL), já é referência no Brasil quando o assunto é a preparação de executivos para 
a governança corporativa. Por isso, de 5 a 26 de julho, recebe inscrições para a sua 
nona turma com aulas previstas para se iniciarem em 9 de agosto de 2021. O curso, 
que tem a carga horária de 64h, será realizado na modalidade de aula síncrona, ou 
seja, ao vivo, com a participação efetiva do mediador e dos participantes. A metodo-
logia proposta adota a flexibilidade, o estímulo ao desenvolvimento do pensamento 
crítico e criativo, o compartilhamento de experiências permitindo a construção do 
conhecimento colaborativo e em rede.

“O curso me ajudou a interpretar este novo cenário trazendo luz para temas tão 
relevantes e críticos como governança nas organizações e negócios duradouros e 
consistentes para a sociedade. Sempre com um olhar atento às estratégias, finanças 
e resultados”, afirmou a ex-aluna Patrícia Vinte, presidente do Sindimesa e diretora 
regional do Sicetel.

O programa tem o propósito de qualificar profissionais com sólida experiência 
em suas áreas como conselheiros, sejam membros de conselho consultivo, de ad-
ministração, profissionais em posições executivas, acionistas ou empresários. Além 
de tratar das questões essenciais que envolvem as responsabilidades, decisões e 
monitoramento, o curso de Desenvolvimento de Conselheiros tem foco no aprimora-
mento da gestão prática e eficaz, baseada nos princípios da transparência, equidade 
e responsabilidade corporativa.

Para Rejaine Almeida, gerente de Educação Executiva do IEL, são vários diferen-
ciais no curso de Desenvolvimento de Conselheiros, a começar pelo conteúdo, que é 
específico, de alta relevância e conduzido por um corpo docente selecionado com os 
critérios de mais alta qualidade e excelência. “Aliando teoria e prática, por meio de 
casos reais da indústria, trazendo uma assimilação muito realística da competência 
dos conselheiros”, pontua. Conheça o corpo docente do Programa de Desenvolvimento 
de Conselheiros.
serviço: 9º Programa de Desenvolvimento de Conselheiros
Período de inscrições: de 5 a 26 de julho.
inscrições e mais informações no site:
https://www7.fiemg.com.br/iel/produto/programa-de-desenvolvimento-de-conselheiros-

A construção civil gerou, em média, 44 
mil novos postos de trabalho com carteira 
assinada, nos primeiros dois meses de 2021, 
de acordo com os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgados pela Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho. Já nos meses de março, 
abril e maio, esse índice foi de aproximada-
mente 23 mil novas vagas. 

Segundo a assessora econômica do 
Sinduscon-MG, essa queda no número de 
vagas não impacta somente na construção, 
mas na economia como um todo. “E esse 
reflexo é muito mais do que econômico, 
é também social, especialmente em um 
momento tão difícil como o que está sendo 
vivenciado pelo país”, finaliza.

Postos de trabalho
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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.

número de pessoas com “nome sujo”
no Brasil ultrapassa 62 milhões

Com a taxa de desemprego 
elevada e atingindo quase 15 
milhões de pessoas, além da 
diminuição de renda, o número 
da inadimplência também ten-
de a aumentar. Conforme uma 
estimativa do Serasa, cerca de 
62,56 milhões de brasileiros es-
tão endividados. Deste total, 30 
milhões são superendividados, 
que são aqueles que não estão 
conseguindo pagar suas obriga-
ções financeiras. A recuperação 
econômica destes cidadãos pode 
ser impulsionada pela Lei do Su-
perendividamento, sancionada 
em 1º de julho, que também tem 
como finalidade o resgate do po-
der de compra dos consumidores 
e a busca pelo uso do crédito de 
forma mais consciente.

De acordo com o Serasa, o 
valor médio da dívida por pessoa 
é de R$ 3.937,38. Já o tíquete mé-
dio de cada conta em atraso é de 
R$ 1.162,43. A categoria bancos/
cartão é a que tem o maior volu-
me de pendências, representando 
29,7% dos mais de R$ 211 milhões 
de débitos. Em seguida, estão as 
contas com luz, água e gás, com 
22,3%. As compras no varejo 
representam 13% dos débitos dos 
brasileiros.

Em números gerais, São Paulo 
lidera o índice de negativados, 
com mais de 15 milhões, quan-
tidade duas vezes maior que o 
segundo colocado. Rio de Janeiro 
tem 6,15 milhões e Minas Gerais 

aparece com 5,9 milhões. O le-
vantamento do Serasa também 
apontou os brasileiros que estão 
buscando negociação pelo “Se-
rasa Limpa Nome”. A faixa etária 
de 31 a 40 anos foi a que mais 
procurou uma solução financeira 
para os débitos, seguida dos com 
idade entre 18 e 25 anos.

dívidas causam inimizades

O auxiliar de serviços gerais 
Robson Santos emprestou o cartão 
de crédito para seu irmão no final 
do ano passado. “Ele disse que es-
tava precisando fazer uma compra 
e gastou quase R$ 1 mil dividido em 
4 vezes. Confiei nele, mas pouco 
tempo depois fiquei sabendo que 
ele havia sido mandado embora. 
Nunca cheguei a receber nenhum 
centavo já vai fazer 7 meses. Assim 
que chegou a primeira fatura fui 
pedir o dinheiro e ele disse que 
não teria como pagar. Nos desen-
tendemos e, desde então, não 
conversamos mais”, relata.

Ele afirma que a operadora do 
cartão entrou em contato avisan-
do dos débitos. “Acreditei que ele 
ia pagar tudo direitinho e levei o 
calote. A dívida total chegou a 
quase R$ 5 mil. Não tive como 
quitar a conta sem a parte dele. 
O tempo foi passando e eu fui me 
enrolando cada vez mais. Recen-
temente, consegui abater os juros 
e multas numa negociação para 
limpar o nome. O valor vai pesar 
no meu orçamento que já é baixo, 
mas pelo menos vou resolver o 
problema e voltar a ter dignidade”.

Já a cabeleireira Natália Silva 
teve de recorrer a um empréstimo 
por conta de despesas médicas. 
“Peguei o dinheiro e acertei o 
valor das parcelas mensais que 
pagaria. No entanto, me atrapa-
lhei e acabei contraindo outras 
dívidas. Foi virando uma bola de 
neve a ponto de eu não conseguir 
quitar. Mês passado recebi um 
comunicado informando que a 
minha pendência já estava em R$ 
3,5 mil. Tentei negociar, mas não 
houve acordo. Deram-me descon-
to de 20%, porém, teria que ser 
pago à vista”, salienta.

Natália diz que ficou com o 
“nome sujo” e com restrições de 
crédito. “Às vezes, as pessoas se 
atrapalham, mas não é porque 
elas querem. Eu consegui negociar 
num feirão o pagamento da dívida 
e o novo valor foi para R$ 2 mil. Isso 
porque os juros foram perdoados. 
Agora tenho sido mais cautelosa 
quanto aos meus gastos para não 
cair nessa cilada novamente”.

como sair do vermelho

De acordo com o especialista 
em finanças Fernando Almeida, 
antes da pandemia o número de 
inadimplentes já era alto. “Com a 
inflação alta, desemprego e que-
da na renda das pessoas, a quan-
tidade de endividados só vem 
aumentado. A cultura do brasileiro 
também é uma coisa que precisa 
ser mudada. Eles adquirem contas 
sem saber se conseguirão ter o 
dinheiro para quitar. Não pensam 
numa possível emergência ou 
gastos extras e comprometem o 
orçamento familiar”.

Ainda segundo o especialista, 
o ideal é guardar uma parte dos 
ganhos, quando possível, para ter 
uma reserva financeira. “Anote 
todos os gastos mensais, evite 
compras supérfluas e o uso do 
cartão de crédito. Priorize o pa-
gamento de financiamentos ou 
parcelas de empréstimos. Outra 
dica é não esperar a empresa ou 

os famosos feirões limpa nome. O 
consumidor também pode entrar 
em contato com o credor para 
buscar uma renegociação. Veja 
como está sua vida financeira e 
calcule o quanto de dinheiro pode 
ser direcionado ao pagamento da 
dívida”, explica.

lei do superendividamento

Com o objetivo de ajudar 
aqueles que estão com pendên-
cia financeira, a Lei 14.181/2021, 
popularmente chamada de Lei 
do Superendividamento, foi san-
cionada no dia 1º de julho. Para 
Ione Amorim, economista do 
Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), a aprovação 
foi positiva. “Ela proporcionará 
aos consumidores, além da re-
cuperação financeira, o resgate 
do seu poder de compra e dig-
nidade, interrompendo o ciclo 
de cobranças constrangedoras 
e obtendo maior consciência 
sobre uso do crédito e educação 
financeira”.

Entre as novas regras, agora 
os consumidores têm o direito 
de negociar suas dívidas com 
todos os credores ao mesmo 
tempo, com a garantia de mí-
nimo existencial para despesas 
básicas. “Isso é importante, pois 
eles podem incluir no acordo 
as pendências com contas de 
energia, abastecimento de água, 
entre outras de uso contínuo. 
Sobretudo nesse momento de 
crise econômica e sanitária 
quando todos se descontrolaram 

financeiramente. As instituições 
financeiras são obrigadas a se 
posicionarem e garantir um 
acordo mais justo para ambas 
as partes”.

A transparência sobre os 
riscos da contratação de crédito 
agora é obrigatória. Segundo 
a economista do Idec, os ban-
cos estão proibidos de ocultar 
os riscos para o consumidor e 
deve ser claros durante todo o 
processo. “Também precisam 
informar o custo efetivo total 
do crédito contratado. Todos os 
juros, tarifas, taxas e encargos 
sobre atraso, por exemplo, de-
vem ser comunicados de forma 
adequada”.

A lei ficou em tramitação no 
Congresso Nacional por quase 
10 anos. “Houve forte pressão 
dos bancos para que a proposta 
não avançasse. O texto sofreu 
várias alterações nos últimos 
anos, chegando para sanção 
presidencial com vetos a pontos 
significativos que ainda benefi-
ciam as instituições financeiras. 
O presidente Jair Bolsonaro rejei-
tou o item que proibia expressa 
ou implicitamente que ofertas 
de crédito, publicitárias ou não, 
fizessem referência a termos 
como ‘sem juros’ ou ‘com taxa 
zero’. Foi vetado também o dis-
positivo que estabelecia que, nos 
contratos de crédito consignado, 
a soma das parcelas reservadas 
para o pagamento das dívidas 
não podia ser superior a 30% da 
remuneração mensal do consu-
midor”, finaliza.

lei do superendividamento pretende promover
práticas de crédito responsável entre os consumidores
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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

o cerco A BolsonAro - A cada dia, o presidente Jair Bolsonaro vai 
sendo pressionado devido aos últimos fatos . Primeiro, tem o chama-
do Vacinão, escândalos pela compra de vacina que levou o Senado 
a abrir uma CPI para apurar a falta de coordenação do governo no 
combate a pandemia. Agora, descobre-se que uma Organização 
Não Governamental (ONG) evangélica foi autorizada a intermediar a 
compra de imunizantes no mesmo processo em que houve denúncia 
de propina de um dólar por cada dose numa compra de 400 milhões. 
Para complicar mais o presidente, veio à tona uma conversa de uma 
ex-cunhada dele, em que ela revela que Bolsonaro, quando deputado 
federal, promovia a chamada “rachadinha” em seu gabinete.

o cAminHo de rodrigo - O senador Rodrigo Pacheco (DEM), presi-
dente do Senado, pode mudar de partido e se tornar o candidato do 
PSD a Presidência da República dentro da tese de um terceiro nome 
a disputar o cargo. Pacheco partiria com amplo apoio em Minas 
Gerais, com a candidatura de Alexandre Kalil (PSD) ao governo do 
Estado, enquanto em São Paulo, o apoio viria da candidatura de 
Geraldo Alckmin a governança daquele estado, pois ele está prestes 
a deixar o PSDB depois de ter sido traído pelo seu pupilo político, o 
atual governador João Doria. No Rio, o candidato do PSD deverá ser o 
deputado Rodrigo Maia. Essa articulação está sendo feita por Gilberto 
Kassab, fundador e presidente nacional do PSD

mAgoAdo - O governador Romeu Zema (Novo) deu uma entrevista a 
Rádio Super demonstrando estar magoado com a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) por causa do episódio da autorização 
legislativa para distribuir aos 853 municípios mineiros R$ 1,5 bilhão, 
oriundos do acordo entre o governo do Estado, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública e a Vale, como ressarcimento pela tragédia de Bru-
madinho, onde 270 pessoas perderam a vida. O Governo pretendia en-
tregar o dinheiro aos municípios mineiros por meio de convênios, onde 
os prefeitos deveriam fazer projetos para aplicar a verba que deveriam 
receber. A ALMG defendeu a entrega pura e simples do dinheiro, tese 
que venceu, com o advento de um Projeto de Emenda Constitucional, 
o que possibilitou resolver a questão. O projeto que autoriza o estado 
a investir o dinheiro vindo da Vale estava na ALMG há mais de um mês.

Almirantes em BH

Almirante Arthur Bettega, roberto gontijo e o vice- Almirante,
eduardo Vazquez que, recentemente, se encontraram em BH
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Fiemg ao seu lado para que o
seu negócio conquiste o mundo

Equipe do CIN capacita profissionais para emissão do Certificado de Origem e seus requisitos

Comercializar produtos mundo 
afora e ganhar a confiança e a cre-
dibilidade junto aos compradores 
dos quatro cantos é o desejo de 
todo empreendedor que começa 
um planejamento para exporta-
ção. E nesta jornada, o empresário 
tem uma parceria certeira: a Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg). Por meio do 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN) a empresa pode se preparar 
para ter acesso a diversas ferra-
mentas que garantem que você 
atenda aos requisitos exigidos 
pelos países em que vai vender 
e ainda conseguir redução ou 
mesmo isenção de impostos que 
contribuem para uma exportação 
mais competitiva.

“Países que possuem acordo 
com o Brasil garantem redução ou 
isenção dos impostos de importa-
ção com o Certificado de Origem 
como a Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Cuba, Egito, Equador, 
Índia, Israel, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai, Vene-
zuela e União Aduaneira da África 
Austral (SACU), formada por África 
do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto 
e Suazilândia”, contextualizou 
Renato Oliveira, coordenador de 
Certificação Internacional do CIN.

Preparando toda a 
cadeia produtiva

Para a emissão do Certificado 
de Origem, um dos requisitos 
prévios é a Declaração de Proces-
so Produtivo (DPP), que indica 
como o produto é fabricado. “É 
com base nesta indicação que 
a gente verifica se ele confere a 
origem ou não. Quem fornece 
essas informações para o cadas-
tro da DPP são os fornecedores 
e, para isso, nós oferecemos, 
gratuitamente, um treinamento 
para capacitá-los para que as 
empresas consigam emitir este 
certificado e usufruir dos bene-
fícios”, explicou Oliveira.

No último mês de junho, 60 
profissionais, entre funcionários 
próprios e fornecedores da CNH 
Industrial, participaram de um 
workshop on-line para o preen-
chimento da DPP. “É uma capaci-
tação sob demanda da empresa, 
que pode ser de todos os portes e 
de todos os segmentos. Se a em-
presa tem essa dificuldade, o CIN 
está à disposição para capacitar 
os funcionários, despachantes ou 
até empresas que estão iniciando 
no ramo do comércio exterior. Este 
atendimento pode ser feito de 
maneira simples, por telefone e é 
totalmente gratuito”, disse a ana-
lista de Negócios Internacionais, 
Renata Monteiro que reforçou 
ainda que o CIN já atendeu em-
presas do setor têxtil, alimentício, 
eletroeletrônicos, entre outros.

O coordenador de Certificação 
Internacional do CIN explicou que 
a pauta do workshop aborda os 
itens essenciais para o correto 
preenchimento do documento. “O 
formulário contempla detalhes do 
processo produtivo, as indicações 
do processo de industrialização, a 
identificação das matérias-primas, 
principalmente as origens e custos 
destas, além da identificação do 
produto final”, disse Oliveira.

Laura Maria Poleto Silva, da 
Randon, empresa sediada no Rio 
Grande do Sul e fornecedora da CNH 

Industrial, confirma a necessidade 
de estar atualizado sobre o proces-
so de exportação para não perder 
espaço no mercado. “Se não esti-
vermos atualizados, nosso cliente 
compra com outro, por isso é muito 
importante estar por dentro e a 
oportunidade foi muito proveitosa”.

certificado de 
origem digital

Com certificação internacional, 
empresas exportadoras compro-
vam a origem dos produtos em ne-
gociação. O documento que atesta 
a origem do produto contribui para 
que ele seja mais competitivo para 
a empresa exportadora, frente aos 
importadores e consumidores. 
Pode conceder reduções ou isen-
ções tarifárias, além de garantir 
acesso preferencial ao mercado 
externo para determinados pa-
íses. É emitido pelo exportador 
e também muito utilizado pelas 
empresas em negociações inter-
nacionais. A Fiemg, por meio CIN, 
está habilitada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) a emitir 
Certificados de Origem em todo o 
território nacional.

Quer ajuda de quem mais 
entende de exportação?

Fale com o CIN (31) 3263-6818,
e-mail: ci@fiemg.com.br.
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o presidente Bolsonaro resistiu o quanto pôde para admi-
tir um acordo político tipo “toma lá, dá cá” com a instituição 
do Centrão. Por causa disso, surgiu o Vacinão, escândalo da 
compra de vacinas para imunizar o povo brasileiro. Era tudo 
que ele não queria. Também os militares em que ele tanto 
confiou estão lhe trazendo problemas. O primeiro deles foi o 
general Eduardo Pazuello. Vai ser uma eterna dor de cabeça. 

comentário de um velho jornalista político: “Paulista não 
sabe fazer política. Veja o Doria, apesar da vacina do Butan-
tan, vai morrer na praia com sua candidatura. Enquanto isso, 
o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM) vai crescendo”...

o senador e presidente da CPI da COVID-19, Omar Aziz 
(PSD-AM), passou a ser mais agressivo contra o governo de-
pois que o presidente Bolsonaro lhe negou uma nomeação 
lá no Amazonas. 

será que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vai aceitar a 
sugestão da Câmara de extinguir a Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans)?

domingo, 11 de julho

Jornalista Jurandir Perciquini
Bandolionista Marcos Frederico
Aniversário de casamento de Clélia e Wazldemar Piló

segunda-feira, 12

Publicitária Tereza Vergueiro 
Jornalista e Escritor Lindolfo Paolielo
Ex-deputado Petrônio Mathias
Ex-deputado Sebastião Costa 
Ex-deputado Wanderley Miranda

terça-feira, 13

Cláudio Carneiro – Rádio Itatiaia 
Ex-deputado e embaixador Tilden Santiago

Quarta-feira, 14

Marco Aurélio Magal 
Sra. Celita Barreiros Laviola 
Jornalista Lauro Diniz 

Quinta-feira, 15

Jornalista Bob Faria - Rede Globo 
Sra. Diana Brant - esposa de Roberto Brant
Samuel Rosa – Skank

sexta-feira, 16

Dia de Minas, dia de Mariana
Laudívio Carvalho 

sábado, 17 

Aniversário de Sabará 
Ludmila Carneiro - Rádio Itatiaia

mailto:ci@fiemg.com.br
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leíse costa

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

PediAtrA, neurologistA inFAntil e um dos FundAdores do
instituto neurosABer – nogueirajoys@gmail.com

clAy Brites

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Principais doenças neurológicas em crianças
As doenças neurológicas 

atingem, além do cérebro, a 
medula espinhal e o sistema 
nervoso. A identificação pode 
ser mais complicada, pois 
elas geralmente apresentam 
variações. Por isso, é difícil 
identificar sinais precisos. 
Mas, as crianças que possuem 
alguma dessas doenças, pro-
vavelmente já nasceram com 
ela, pois os motivos para 
o desenvolvimento têm a 
ver com origem genética 
ou problemas na gestação, 
como o parto prematuro, por 
exemplo. 

Apesar disso, há sinais 
que, muitas vezes, são deixa-
dos de lado por uma minimi-
zação da dor e que merecem 
ter uma atenção maior. É o 
caso da dor de cabeça ou nas 
costas, que pode ser sintoma 
de uma doença neurológica. 
Além disso, é importante es-
tar atento ao desenvolvimen-
to da criança e às dificuldades 
para a realização de algumas 

tarefas como ler e escrever, 
pois podem ser sinais. 

Uma das doenças que é 
bem mais comum em adultos, 
mas não exclui a possibilidade 
de atingir as crianças, é a es-
clerose múltipla. O diagnósti-
co é mais complicado, pois os 
sintomas nos pequenos têm 
características parecidas com 
outras doenças, sendo neces-
sários exames para excluir ou-
tras primeiras possibilidades. 
Além disso, o curso da doença 
varia de pessoa para pessoa. 

Já o Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), mais conhe-
cido como autismo, é uma 
das doenças neurológicas que 
mais atingem as crianças. O 
TEA compromete habilidades 
como a linguagem, por exem-
plo, dificultando a interação 
social e o desenvolvimento 
cognitivo da criança. 

É preciso estar atento 
também a alguns sintomas 
que geralmente são confun-
didos com desobediência, 

falta de educação e pregui-
ça. Porém, podem ser sinais 
do surgimento do Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hi-
peratividade (TDAH). Este 
pode trazer, principalmente, 
dificuldades no desempe-
nho escolar, gerando falta 
de atenção e agitação. No 
entanto, algumas escolas 
estão preparadas para lidar 
com as crianças que pos-
suem o transtorno e sabem 
tornar o aprendizado mais 
didático e direcionado, de 
modo que não prejudique 
ninguém. 

E a doença que definitiva-
mente merece uma atenção 
maior é a inflamação das 
meninges, a famosa menin-
gite. O tratamento precisa 
ser iniciado assim que o diag-
nóstico é feito. Dependendo 
da causa, a doença pode 
ser fatal ou pode melhorar 
com o tratamento, mas é de 
suma importância que haja 
acompanhamento.

Aracnoidite: com diagnóstico rápido,
inflamação rara pode ser controlada

A morte precoce da atriz Mabel 
Calzolari, 21, comoveu o país. Nas 
redes sociais, a jovem argentina, 
que se descrevia como “abrasilei-
rada”, costumava compartilhar as 
várias fases de sua luta contra a 
aracnoidite torácica, uma doença 
rara que causa dores fortes e 
constantes e que pode desenca-
dear outras enfermidades. Mas, 
de acordo com Renato Chaves, 
neurocirurgião e especialista em 
cirurgia no cérebro e na coluna, 
apesar de grave, o quadro pode 
ser controlado, especialmente, se 
o diagnóstico for precoce.

A aracnoidite é uma infla-
mação da aracnóide, uma fina  
membrana que envolve toda 

a medula espinhal. Isso pode 
acontecer na parte torácica, na 
cervical, na coluna lombar e no 
crânio, em volta do cérebro, e 
por diferentes razões. “Embora 
seja rara, a doença pode ocorrer 
por infecção de vírus ou bactérias, 
por uma compressão dos nervos 
espinhais, por uma pancada forte 
na coluna, em um acidente, por 
exemplo, pelo uso de substâncias 
químicas, pela complicação de 
uma cirurgia na coluna ou, até 
mesmo, devido à aplicação de 
anestesia ou analgésicos”, escla-
rece o neurologista.

O especialista explica que 
qualquer pessoa pode contrair 
a doença, mas, na prática, ela 
afeta mais mulheres. “O fato de-
las receberem anestesia espinhal 
ou epidural para o parto pode 

ocasionar a inflamação da mem-
brana que protege a medula e o 
cérebro”, afirma.

Esse foi o caso de Mabel, que 
começou a sentir os sintomas da 
aracnoidite, na altura do tórax, 
após a cirurgia de cesariana 
do seu único filho, Nicolas, em 
2019, ocasião em que foi apli-
cada a anestesia raquianestesia 
na sua coluna. A partir disso, a 
atriz começou a travar uma luta 
que envolveu 10 procedimentos 
cirúrgicos e o desenvolvimento 
de meningite, outra inflamação 
rara que acomete a membrana 
que envolve o cérebro e toda 
a medula espinhal. Na fase 
final, amigos relataram nas 
redes sociais que a atriz tinha 
convulsões e não reconhecia 
familiares.

tratamento

O neurocirurgião explica que 
a cura para aracnoidite ainda 
não foi encontrada, mas, na 
maior parte dos casos, pode-se 
aliviar o sofrimento crônico e 
controlar outros sintomas que 
possam ocorrer.

“Uma das formas de trata-
mento mais utilizadas é a fisiotera-
pia, que pode ajudar bastante no 
controle da dor e na melhora dos 
déficits neurológicos. A cirurgia 
também pode ser uma opção, po-
rém, normalmente é usada como 
último recurso, quando outras 
formas não tiveram sucesso, uma 
vez que ela traz alívio, mas pode 

gerar complicações. Outra alterna-
tiva é o tratamento com cateteres, 
para controle álgico secundário. O 
paciente com aracnoidite deve ser 
acompanhado pelo seu médico 
para conter a doença. Desta for-
ma, a qualidade de vida pode ser 
mantida”, afirma Chaves.

Para que seja controlada, é ne-
cessário um diagnóstico precoce e, 
para isso, qualquer dor persistente 
na coluna que irradia e dificulta a 
pessoa a andar ou urinar precisa 
ser investigada por um médico 
rapidamente. “O principal sinal 
é a dor crônica constante, que 
pode ser no local da inflamação 
ou em outros lugares. O processo 
inflamatório pode atingir o nervo, 

comprometendo a sensibilidade e 
a força. Por isso, o paciente pode 
sentir sensação de queimação, 
formigamento, perda de controle 
da bexiga e intestinos, cãibras e 
espasmos musculares”, informa 
Chaves.

Em caso de suspeita da infla-
mação, o médico pode pedir uma 
tomografia computadorizada, 
assim como uma ressonância 
magnética para realizar o diag-
nóstico. De acordo com o neuro-
logista, não há na literatura da 
medicina uma taxa de letalidade 
para a doença. “Os óbitos são 
raros. As perdas podem acontecer 
por outras patologias somadas à 
aracnoidite”, esclarece.

A atriz mabel calzolari, 21, morreu após complicações decorrentes da doença
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Vereadores pedem criação de canal para
recebimento de denúncias da população

CDL/BH celebra 61 anos com propósito de fazer da
capital o melhor lugar para se empreender e viver

riar um canal exclusivo e 
sigiloso para fomentar a 
realização de denúncias 
por parte da população 

e de servidores da Empresa de 
Transporte e Trânsito de Belo Ho-
rizonte (BHTrans). Este é o objetivo 
de solicitação aprovada no dia 7 
de julho pela Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da BHTrans 
e que será enviada à presidente 
da Câmara Municipal, vereadora 
Nely Aquino (Pode). O pedido foi 
apresentado pelo presidente da 
CPI, Gabriel Azevedo (sem parti-
do), e aprovado por unanimidade. 

Com o canal, os vereadores 
esperam ampliar a investigação 
e aprofundar o conhecimento de 
denúncias sobre desvios cometi-
dos pela BHTrans. Os vereadores 
também aprovaram a convocação 
de representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas 
de Assessoramento, Pesquisa, Pe-
rícias, Informações e Congêneres 
de Minas Gerais (Sintappi-MG) 
e da Tecnotran Engenheiros e 
Consultores, empresa responsável 
por propostas que participaram e 
venceram processo de licitação do 
transporte público em BH. 

Com o objetivo de receber 
anonimamente denúncias que au-
xiliem na investigação promovida 
pela CPI da BHTrans, os membros 
da comissão aprovaram reque-
rimento em que pedem à presi-
dente da Casa a abertura de um 
canal exclusivo para atendimento 
da população, no que se refere a 
apresentação de denúncias, que 
serão recebidas de forma sigi-
losa. Segundo Gabriel Azevedo, 
“servidores da BHTrans e alguns 

cidadãos solicitaram a criação de 
um canal oficial para recolher as 
denúncias”, que envolvem irre-
gularidades praticadas por servi-
dores, empresas de transporte da 
cidade e de consultoria técnica.     

tecnotran

A CPI também aprovou a in-
timação de Renata Avelar Barra 
Righi, engenheira técnica, e do 
empresário André Luiz de Oliveira 
Barra, sócio-administrador da Tec-
notran Engenheiros Consultores. 
A empresa, segundo denúncia 
apresentada pelo presidente da 
CPI, em reunião realizada em 30 de 
junho, foi contratada para elaborar 
todas as propostas das companhias 
que participaram de licitação do 
transporte público de BH, inclusive 
as que seriam derrotadas. 

Ainda sobre a Tecnotran, Ga-
briel disse que Renata, que assina 
todas as planilhas das empresas 

que concorreram ao certame, é 
filha de André Luiz Barra e enge-
nheira da empresa. “Lembram-
-se da Renata? Ela tem muito a 
nos informar nessa CPI”, disse o 
vereador, explicando ainda o mo-
tivo da convocação de André Luiz. 
“Ele é o proprietário da empresa 
mágica que consegue atender 
seis empresas no mesmo processo 
licitatório”, salientou.

Renata será ouvida, na con-
dição de testemunha, no dia 4 
de agosto, às 9h30 e André Luiz, 
também na condição de teste-
munha, uma semana depois, 
no dia 11 de agosto, também às 
9h30. Ambos os depoimentos 
no Plenário Helvécio Arantes. A 
denúncia que suscitou a intimação 
de representantes da Teconotran 
chegou à CPI por meio de cópia 
de notícia recebida pelo Ministério 
Público de Minas Gerais, que trazia 
denúncia sigilosa apresentada por 
um funcionário da empresa.

sintappi e Atrasuple

No dia 28 de julho, às 9h30, 
a CPI vai ouvir o presidente do 
Sintappi-MG, Emanuel Bonfante 
Demaria Junior. Ao votar o reque-
rimento, a vereadora Bella Gonçal-
ves (Psol) pediu mais explicações 
sobre o motivo da convocação do 
presidente do sindicato. 

“Trabalhadores me procura-
ram preocupados com a crimina-
lização da coisa pública. Há uma 
tensão entre o atual presidente da 
BHTrans e o sindicato no que se 
refere a direitos trabalhistas. Não 
estou fazendo a defesa irrestrita 
dos servidores. Acho que pode ha-
ver um desvio profundo da função 
da CPI”, explicou Bella.

Para Gabriel, ouvir funcioná-
rios da empresa é fundamental 
para o prosseguimento dos tra-
balhos. “Pra mim, ficou claro 
que não há anjos na história. O 
malfeito não vai adiante sem o 

conluio dos funcionários. Pode-
mos adicionar outras pessoas (na 
oitiva), caso a vereadora queira, 
pois acho importante ouvir todos 
que forem necessário”, disse o 
vereador, informando novamente 
que vários servidores da BHTrans 
o procuraram para apresentar 
denúncias.

A comissão também incluiu, 
na reunião marcada para o dia 
21 de julho com representantes 
do Sindicato dos Permissioná-
rios Autônomos do Transporte 
Suplementar de Passageiros 
do Município de Belo Horizon-
te (Sindpautras) integrante da 
Associação dos Empresários em 
Transporte Suplementares e Simi-
lares do Estado de Minas Gerais 
(Atrasuple-MG). Na data serão 
ouvidas três pessoas, às 9h30, 
10h30 e 11h30. De acordo com 
Gabriel, a inclusão de mais uma 
pessoa foi um pedido do vereador 
Irlan Melo (PSD).

Pedidos de informação

Dois pedidos de informação 
também foram aprovados du-
rante a reunião da CPI. Em um 
deles, os vereadores pedem 
à BHTrans detalhamento conten-
do: quantitativo de funcionários 
da empresa que estão cedidos 
ao sindicato, com detalhamento 
de quais são, e há quanto tempo 
foram cedidos, sua respectiva 
atribuição e frequência, bem 
como sua remuneração. “Esses 
dados são para questionamentos 
que quero fazer aos sindicatos”, 
explicou Gabriel.

Em outro, também direciona-
do à BHTrans, os parlamentares 
solicitam informações a respeito 
de contrato da empresa com a 
Tacom-Soluções em Mobilidade, 
detalhando o trabalho realizado 
junto à BHTrans com a descrição 
da função no contrato firmado de 
Paulo Celso Dantas Carneiro, su-
perintendente técnico da Tacom.

Outro requerimento também 
foi aprovado pedindo a juntada 
de dois ofícios da BHTrans com 
dois CDs com parte da documen-
tação requisitada pelo relator da 
CPI, vereador Reinaldo Gomes 
Preto Sacolão (MDB), e pedido de 
dilação de prazo para a entrega 
de outros itens. Todos os requeri-
mentos aprovados são de autoria 
do vereador Gabriel.

Participaram da reunião a 
vereadora Bella Gonçalves e os 
vereadores Braulio Lara (Novo), 
Wanderley Porto (Patri), Rubão 
(PP), Professor Claudiney Dulim 
(Avante), Reinaldo Gomes e Ga-
briel.
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Em um ano em que as 
empresas e entidades 
se viram ainda mais de-
safiadas a inovar para 

se manterem vivas, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) completou seis 
décadas de vida. No lugar de 
comemorações, entraram ações 
de cunho social, econômicas e, 
principalmente, de apoio e de-
fesa dos interesses do comércio 
da capital, setor tão prejudicado 
pela crise sanitária.

Desde o início da pandemia, 
a entidade definiu um caminho 
a seguir: ajudar a salvar vidas, 
preservar empresas e manter 
empregos. “Esse foi o tripé onde 
nos apoiamos para promover 
uma série de ações e projetos 
que ao mesmo tempo demons-
trava o cuidado com a vida 
humana juntamente com a luta 
pela sobrevivência do sonho de 

empreendedores e o emprego 
de trabalhadores”, pontua o 
presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva.

Ainda no escopo de trabalho 
da entidade, estiveram pro-
gramas de acesso mais fácil às 
linhas de crédito, a campanha 
“Juro Zero”, que ajudou o siste-
ma financeiro a reduzir os juros. 

“Oferecemos gratuitamente 
centenas de consultorias para 
que os empreendedores se 
adaptassem aos novos tempos. 
Ampl iamos convênios  para 
reduzir os custos das empre-
sas. Fizemos novas parcerias 
para oferecer mais serviços e 
vantagens para os nossos asso-
ciados. Além disso, fomos uma 
voz extremamente ativa para 
defender o setor de comércio e 
serviços junto a todas as esferas 
do poder público”, relembra 
Silva.

Além do viés econômico, a 
CDL/BH também atuou em prol 
da saúde. Foi a responsável por 
realizar a primeira campanha 
de prevenção ao coronavírus 
na capital, disponibilizou álcool 
em gel e túneis de higienização 
nas mais movimentadas esta-
ções de transporte coletivo e, 
em uma batalha direta com o 
poder público municipal, lutou 
para que mais leitos para o 
tratamento da doença fossem 
criados. 

“Realizamos várias cam-
panhas educativas conscien-
tizando as pessoas sobre os 
procedimentos de prevenção. 
Incentivamos lojistas a adota-
rem os protocolos sanitários. 
Doamos equipamentos para o 
tratamento da COVID-19 para 
vários hospitais de BH e cida-
des vizinhas. Enfim, com ações 
concretas, comprovamos que 
é possível cuidar da saúde das 
pessoas e da saúde da econo-
mia ao mesmo tempo”, afirma 
o dirigente.

novas conquistas

No último dia 28, a CDL/BH 
celebrou 61 anos. Os últimos 12 
meses foram de trabalhos inten-
sos para a instituição. E, para 
celebrar mais um ano de vida, 
foram lançados o novo portal da 
entidade e a revista Ações, que 
será entregue aos mais de 12 mil 
associados, entidades parceiras 
e órgãos do governo.

Com o propósito de fazer de 
Belo Horizonte o melhor lugar 
para se empreender e viver, 
a entidade também renovou 
importantes parcerias que irão 
beneficiar os lojistas e empre-
endedores da cidade. Dentre 
elas, está o contrato com o 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), onde será 

oferecido aos lojistas um acesso 
facilitado às linhas de créditos. 
Com a Cemig SIM – Soluções 
Inteligentes em Energia -, os 
associados poderão aproveitar 
um canal de oportunidades de 
divulgação e indicação de solu-
ções tecnológicas de eficiência 
energética. Um dos objetivos é 
ajudar os comerciantes a reduzi-
rem os valores da conta de ener-
gia de seus estabelecimentos.

Em conjunto com a tradicio-
nal Feira dos Produtores, a CDL/
BH irá oferecer aos lojistas do 
espaço os produtos e vantagens 
da entidade como planos de 
saúde e odontológico, cursos de 
capacitação, assessoria jurídica 
e informações especiais de pes-
quisas e estudos de mercado.

Por fim, pensando em pro-
mover cada vez mais o acesso 
à capacitação de mão de obra 
aos lojistas, a CDL/BH também 
firmou parceria com o Instituto 
de Pesquisas e Projetos Empre-
endedores (IPPE) para oferecer 
cursos nas áreas de marketing, 
desenvolvimento pessoal e em-
preendedorismo.

Para o presidente da CDL/
BH, essas ações e parcerias 
celebram não somente o aniver-
sário da entidade, mas também 
reforçam o compromisso pelo 
desenvolvimento do comércio 
da capital. “Temos 61 anos de 
história com a cidade. Em todo 
esse tempo, vivenciamos muitas 
mudanças e trabalhamos pelo 
fortalecimento do comércio. 
Poder oferecer essas parcerias 
e novos projetos é uma das 
maneiras que encontramos em 
contribuir para o fortalecimento 
e sustentabilidade desse setor, 
que é o principal responsável 
pelo Produto Interno Bruto (PIB) 
da terceira capital do país”, 
finaliza.

Presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva

“somos uma voz
extremamente

ativa para defender
o setor de

comércio e serviços
junto a todas
as esferas do

poder público”
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https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/721/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/721/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/06/empres%C3%A1rio-do-transporte-dep%C3%B5e-e-diz-ignorar-irregularidade-na
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/06/empres%C3%A1rio-do-transporte-dep%C3%B5e-e-diz-ignorar-irregularidade-na
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/718/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/719/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/717/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/717/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/724/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/724/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/713/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/713/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/720/2021
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/725/2021
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diferentes decretos regulam uso 
de equipamentos em condomínios

As regras de distanciamento social e uso de 
equipamentos coletivos em Belo Horizonte são 
diferentes para condomínios comerciais e resi-
denciais. O Sindicato dos Condominios Comerciais 
Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG) fez uma consulta à prefeitura para responder 
às dezenas de questionamentos que têm chegado 
ao sindicato com dúvidas sobre como áreas de 
lazer e academias podem funcionar durante a 
pandemia de coronavírus.

De acordo com ofício enviado pelo secre-
tário municipal de planejamento, André Reis, 
as atividades de condicionamento físico: aca-
demia, centro de ginástica e estabelecimentos 
de condicionamento físico que sejam operadas 
comercialmente são reguladas pelo Decreto 
nº 17.361/2020, atualizadas pelo Decreto nº 
17.604/2021, que determina dias e horário de 
abertura. A Prefeitura de Belo Horizonte também 
elaborou protocolo de funcionamento de cada 
atividade, incluindo as academias, que dispõe 
sobre lotação máxima por metro quadrado, 
obrigatoriedade do uso de máscaras por visi-
tantes e funcionários e regras de higiene, como 
disponibilização de álcool em gel.

Já para as academias e demais áreas comuns 
em prédios residenciais, vale o que está disposto 
no art. 8º- A do Decreto nº 17.328/2020, que de-
termina a necessidade dos condomínios edilícios 
regular às áreas comuns de lazer ou de recrea-
ção, observando sempre as regras e protocolos 
de vigilância sanitária em vigor no município, 
“visando garantir o adequado distanciamento 
entre os usuários e evitar aglomeração de pes-
soas, além da correta higienização dos espaços 
e equipamentos”. Vale lembrar ainda, que a de-
sobediência das regras pode acarretar em multa 
para o condomínio; por isso, todos os condôminos 
devem segui-las, independentemente de opiniões 
pessoais ou ideológicas.

minas gerais e estados unidos fazem
parceria sobre comércio e investimentos
O embaixador dos Estados Unidos 

no Brasil, Todd Chapman, foi 
recebido pelo presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, 
na sede da entidade, em Belo Horizonte 
no dia 7 de julho. O encontro teve como 
objetivo apresentar o cenário econômico 
mineiro e as relações bilaterais entre 
Minas Gerais e os EUA para um melhor 
ambiente de negócios.

O Brasil e os EUA são parceiros 
estratégicos, tanto no que se refere ao 
comércio quanto aos investimentos. 
Ambos possuem economias dinâmicas, 
diversificadas e grande convergência de 
valores e interesses. Os EUA são o princi-
pal destino das exportações brasileiras 
de produtos manufaturados, além de 
ser um investidor tradicional no Brasil, 
com empresas presentes no país há 
mais de cem anos. As empresas brasi-
leiras, por sua vez, têm investido cada 
vez mais nos EUA como forma de ganhar 
escala, absorver tecnologia e lançar-se 
no mercado global. As relações entre 
as respectivas sociedades também 
vêm ganhando importância, por meio 
do incremento de viagens de turismo 
e negócios, intercâmbio acadêmico e 
atividades culturais.

Segundo Flávio Roscoe, presidente 
da FIEMG, as relações entre MG e os EUA 
já são fortes, mas têm potencial para 
crescer ainda mais. “Há um movimento 
crescente de empresas brasileiras inves-
tindo nos EUA. Minas Gerais é o berço da 
mineração, metalurgia e siderurgia e as 
empresas destes setores têm interesse em 
fazer negócios com o país”, pontua. O líder 
empresarial ressalta que as relações bila-
terais também devem se estreitar no que 
se referem ao açúcar, álcool e aplicação 
de tecnologias.

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd 
Chapman, concordou com Roscoe em 
relação ao estreitamento das parcerias. 
“Somos líderes mundiais na produção de 
açúcar e álcool e o objetivo é que possa-
mos abrir os mercados”, diz.

Participaram do encontro o diretor 
consultivo da Fiemg e presidente do 
Conselho de Política e Mercados Inter-
nacionais, Fabiano Soares Nogueira; o 
presidente do Sindicato da Indústria do 
Açúcar e Álcool no Estado de Minas Gerais 
(Siamig) e presidente do Conselho de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável da FIEMG, Mário Campos Filho; a 
Cônsul dos Estados em Belo Horizonte, Ka-
therine Ordonez; o cônsul-geral honorário 

do México em Minas Gerais, Felipe Mota 
e o presidente do Sindicato das Indústrias 
Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, 
Diamante e Pedras Preciosas, Areais, 
Pedras Ornamentais, Lenha, Madeiras, 
Minerais Metálicos e Não Metálicos no 
Estado de Minas Gerais (Sindiextra), Luis 
Márcio Vianna. 

relação Brasil e euA

Há um claro interesse das partes no 
sentido de dar um salto de qualidade em 
suas relações. Ainda há oportunidades 
que podem ser exploradas nos mais 
diversos campos do relacionamento bila-
teral, com destaque para a integração de 

cadeias de valor, a melhoria do ambiente 
de negócios e o fomento dos investimen-
tos, a facilitação e desburocratização do 
comércio, a ampliação das iniciativas 
conjuntas em ciência, tecnologia e inova-
ção, e o fortalecimento da cooperação em 
matéria de defesa, segurança, energia, 
educação e cultura.

Parceria 

Na vertente comercial, os EUA são 
o segundo maior parceiro do Brasil e 
o principal destino das exportações 
industriais brasileiras, uma vez que 
produtos manufaturados e semimanu-
faturados compõem cerca de 75% da 

pauta exportadora brasileira àquele 
país. O fluxo de bens e serviços é da 
ordem de US$ 45,6 bilhões. No ano de 
2020, a corrente de comércio de bens 
registrou trocas comerciais no valor de 
US$ 33,4 bilhões.

Em 2020, as exportações brasileiras 
foram de US$ 21,5 bilhões, ao passo que 
as importações provenientes dos EUA 
somaram US$ 24,1 bilhões.

A balança comercial do estado de 
Minas Gerais, ao contrário da brasileira é 
positiva em US$ 690 milhões, sendo que 
alimentos e os produtos metalúrgicos 
apresentam destaque nas exportações 
mineiras, representando 43,7% e 27,6% 
respectivamente.

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe, o embaixador dos euA no Brasil, todd chapman, e a cônsul dos estados em BH, Katherine ordonez
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Rádio Itatiaia consolida 
transição para nova gestão

A transição do comando da 
Rádio Itatiaia está consolidada. 
Diogo Dias Gonçalves, novo pre-
sidente, responde pela empresa. 
Ao seu lado, como vice-presidente 
de Operações e Rede, está o jorna-
lista João Vítor Xavier, há 21 anos 
na emissora. Na quinta-feira, 1º 
de julho, Diogo se reuniu com os 
colaboradores para fazer o comu-
nicado. A aquisição de 100% da 
emissora, fundada em 1952, pelo 
empresário Rubens Menin ocorreu 
no mês de maio.

A cerimônia que oficializou a 
entrega de comando da emissora 
aconteceu na sede da Itatiaia, no 
bairro Bonfim, em Belo Horizonte. 
Emanuel Carneiro, que comandava 
a empresa desde 1994, fez a trans-
ferência oficial da presidência a 
Diogo, que estava acompanhado 
de Rubens Menin. “Tenho muito a 
agradecer ao Emanuel pela genti-
leza e cuidado em me receber de 
forma tão afetuosa e respeitosa. 

É nesse clima que quero seguir ao 
lado dos colaboradores da Itatiaia, 
nos fortalecendo mutuamente no 
desafio de dar continuidade à histó-
ria de sucesso da Rádio de Minas”, 
agradeceu o novo presidente.

Ao assumir oficialmente a em-
presa, ele reforça o compromisso 
de Menin em atuar pelo forta-
lecimento do legado construído 
ao longo dos 70 anos de história 
da Itatiaia. Sua gestão, garantiu, 
será de valorização dos pilares da 
marca: jornalismo sério, que dá 
voz à sociedade, e a excelência na 
cobertura esportiva.

sobre diogo gonçalves

Com experiências de destaque 
em gestão na Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) e na Usiminas, Diogo 
Gonçalves tem vasto conhecimen-
to nas áreas de planejamento 
financeiro, finanças, contabili-

dade, economia, jurídica, entre 
outras. Suas experiências incluem 
a Conferência Steel & Mining 
Credit Suisse, em Londres/ING e a 
Conferência Anual NIRI - Nacional 
Investor Relations Institute, Orlan-
do/ EUA, além do reconhecimento 
da Institucional Investor entre os 
melhores executivos de Relações 
com Investidores da América 
Latina na categoria Siderurgia e 
Mineração.

Já passou pela Superinten-
dência de Defesa da Indústria da 
Fiemg (2018 a 2021); Presidência 
do Conselho Deliberativo da Mais 
Previdência (2018 a 2021); Gestão 
de Planejamento Financeiro e de 
Relações com Investidores na LOG 
CP, empresa do grupo MRV (2017 
a 2018) e Gerência de Relações 
com Investidores na Usiminas 
(2004 a 2016). Suas crenças de 
atuação para um negócio forte e 
de vida longa são planejamento, 
organização e estratégia.
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Diogo Gonçalves assume presidência no lugar de Emanuel Carneiro

diogo dias gonçalves, novo presidente da emissora, e o vice-presidente de operações e rede, João Vítor Xavier
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governador zema se reúne com
agricultores em campos Altos

O governador Romeu Zema 
(Novo) se reuniu no dia 6 de 
julho, em Campos Altos, no Alto 
Paranaíba, com cafeicultores da 
região. O objetivo do encontro foi 
escutar as principais demandas 
dos produtores rurais.

O café é o carro-chefe da econo-
mia local. Segundo o levantamento 
Produção Agrícola Municipal de 
2019, do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), ele teve 
uma área plantada de 9.371 hecta-
res (ha) na cidade. A produção foi 
de 11.245 toneladas, gerando uma 
receita de cerca de R$ 77 milhões.

“Estou em Campos Altos para 
escutar o setor produtivo, princi-
palmente o setor cafeeiro, que é 
a grande locomotiva da economia 
da região, e entender o que o esta-
do pode fazer para descomplicar a 
vida de quem trabalha, de quem 
gera empregos”, explicou Zema.

gargalos

O presidente da Cooperativa 
Agropecuária de Campos Altos, 
Renato Ramalho Dantas, que es-
tava representando os produtores 
de café, falou da necessidade de 

melhorar o escoamento entre as 
propriedades e o porto e da difi-
culdade de comprar mais energia 
para ampliar as atividades no 
campo. “Hoje, caminhões saem 
daqui levando containers de café, 
sendo que nós temos uma ferrovia 
que passa praticamente no Centro 
da cidade”, afirmou.

O governador se comprome-
teu em levar as demandas para as 
respectivas secretarias. “É preciso 
buscar soluções para que a região 
tenha um modelo de exportação 
capaz de tornar produto ainda 
mais competitivo”, alertou.

certificação

De acordo com o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), 
13 propriedades do município 
são certificadas pelo Programa 
Certifica Minas, coordenado 
pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) e sua vin-
culada Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais (Emater-
-MG), que é o primeiro selo de 
certificação de propriedades no 
Brasil emitido por uma institui-
ção governamental.

O objetivo do Certifica Minas é 
assegurar a produção dentro de cri-
térios de sustentabilidade socioeco-
nômica e ambiental, além de tra-
balhar melhorias na produtividade 

e na qualidade do grão. O estado 
tem mais de 1.300 propriedades 
de café certificadas pelo programa.

Com cerca de 1 milhão e 40 mil 
hectares de café plantados, Minas 
possui o maior parque cafeeiro do 
Brasil. Na safra 2020, o estado co-
lheu um volume recorde, com produ-
ção de 34,65 milhões de sacas (Co-
nab/janeiro 2021), o que represen-
tou 54,93% da produção brasileira.

exportação

O café é o principal produto 
da pauta de exportação do agro-
negócio mineiro e respondeu, em 
2020, por aproximadamente 44% 
do total da balança do agronegó-
cio do estado, quando a receita 
das exportações mineiras de café 
alcançou US$ 3,8 bilhões. Estima-se 

que a cadeia do café gere cerca de 
2 milhões de empregos no estado.

córrego danta

Ainda no dia 6, o governador 
também visitou a cidade de Córre-
go Danta, na região Centro-Oeste. 
Ele fez uma caminhada para cons-
cientização sobre o uso de máscara 
de proteção contra a COVID-19.

Das 15 milhões de doses de 
vacina recebidas por Minas Gerais, 
2.190 doses foram enviadas ao mu-
nicípio, que conta com uma popu-
lação de 3 mil habitantes. A cidade 
já aplicou 97% das doses recebidas.

Na cidade, Zema ainda visitou 
o comércio e se reuniu com o pre-
feito Ednei Martins (Cidadania) e 
vereadores para ouvir as deman-
das locais.
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www.sistemafaemg.org.br

De geração em geração, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos está ao lado dos  

produtores rurais, unindo o conhecimento de quem vive da terra às técnicas mais avançadas  

de produção de alimentos, fibras e energia. Essa parceria consolida a nossa presença na mesa  

de milhões de pessoas todos os dias.

Plantamos conhecimento para gerar mais qualidade de vida. No campo e na cidade.

Há 70 anos 
fazendo parte 
da grande 
família mineira.

FAEMG.

http://www.ima.mg.gov.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

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

ABre e FecHA PreJudicou BAres e restAurAntes

RANKING de JornAis imPressos com mAior tirAgem

ministÉrio dA sAúde Virou Órgão militAr

Em março do ano passado, todo o mundo foi 
pego de surpresa com a pandemia do coronavírus. 
Ninguém sabia o que fazer naquele momento. Os ba-
res e restaurantes ficaram mais de 6 meses fechados. 
Quando voltaram às atividades, não tiveram tempo de 
colocar nada no lugar e logo fecharam novamente e só 
abriram para o Natal. Isso acabou prejudicando muito 
o planejamento de venda, escoamento de produtos, 
pagamento de impostos e funcionários, e questões 
trabalhistas. É cedo para fazer planos, mas, com a 
vacinação da população, a tendência é que o comércio 
em geral volte a ter bons resultados. Com a melhora nos 
indicadores de transmissão e internações da COVID-19 
está sendo possível a flexibilização, porém de forma 
cautelosa. Vamos continuar respeitando os protocolos 
de prevenção, pois, em breve, teremos uma vida normal 
e a economia crescerá novamente.

Segundo o Instituto Verificador de Comunicação (IVC), 
divulgados recentemente, na comparação entre dezembro 
de 2020 e maio de 2021, o Jornal Estado de São Paulo, 
conhecido por Estadão, assumiu a primeira posição em 
tiragem impressa no Brasil. O Globo ficou em segundo lugar. 
Em terceiro lugar ficou o Super Notícia, tabloide de Belo 
Horizonte que deixou de liderar o ranking de maior tiragem 
impressa do país. No mesmo período, 10 dos principais 
jornais diários brasileiros registraram queda na circulação 
impressa diária. Já a circulação digital cresceu com os 10 
principais jornais do país. O jornal impresso não pode aca-
bar, precisa ser reinventado, mas, para isso, é necessário 
entender o papel dessa mídia. Se o digital funciona com a 
notícia de forma ágil e rápida, o impresso deveria investir 
em conteúdos que não necessitam dessa agilidade atual.

O ex-ministro Eduardo Pazuello promoveu uma ver-
dadeira ocupação militar no Ministério da Saúde como 
oficial da ativa e não como paisano. De acordo com o 
Tribunal de Contas da União, o número de militares em 
cargos civis deu um salto. Em 2018, eram 2.765. Em 2020, 
segundo ano da gestão do presidente Jair Bolsonaro, 
aumentou para 6.157. Essa ocupação militar feita pelo 
general Eduardo Pazuello mostrou que o resultado nem 
sempre foi positivo. Exemplo maior é o próprio Pazuello 
que teve uma atuação desastrada e foi um dos responsá-
veis por inúmeras irregularidades durante a pandemia. 
As Forças Armadas são instituições de Estado e existem 
para defender a nação. Não se confundem com governo 
e oposição. O curioso é que não há notícia de militar no 
comando da Saúde nas duas décadas de ditadura militar. 
Mais uma prova de que o governo atual nunca levou o 
assunto saúde a sério.

c A n A l   A B e r t o

supersalários do funcionalismo pode acabar.  
A Câmara dos Deputados retomou a discussão 
sobre o projeto que impede o pagamento dos 
chamados supersalários, ou seja, vencimentos 
acima do teto constitucional do funcionalismo, 
que equivale a de um ministro do Supremo 
Tribunal Federal, fixada em R$ 39 mil pela Cons-
tituição. A proposta prevê o fim do pagamento 
dos “penduricalhos”, autorizando apenas os 
ressarcimentos das verbas indenizatórias, como 
auxílio-moradia, auxílio-refeição, entre outros. O 
Projeto de Lei que regulamenta os supersalários 
pode gerar uma economia nas contas públicas 
de até R$ 3 bilhões por ano. No projeto tornará 
crime quem receber e omitir o pagamento de 
extras que ultrapassem o teto definido pela Cons-
tituição. A pena pode ser de 2 a 6 anos de prisão. 
Já passou da hora de acabar com essa aberração 
que há décadas beneficiam as classes mais altas.

População não aguenta mais os aumentos de 
preços. Houve mais um aumento nos preços da 
gasolina, diesel e gás de cozinha e os economistas 
afirmam que os combustíveis seguem com os 
valores defasados. A Câmara dos Deputados está 
discutindo a política de reajustes dos combustí-
veis adotada pela Petrobras nos últimos anos, 
sobretudo em relação à gasolina, ao diesel, ao 
gás de cozinha e também ao álcool. Além desses 
acréscimos, houve elevação na conta de luz e nos 
alimentos. Diante disso, o país já supera a meta 
da inflação definida pelo governo para este ano. 
Todos essas ampliações estão impactando na 
economia e no bolso dos brasileiros. A população 
não aguenta mais fazer milagres para economi-
zar e poder comprar os alimentos para os seus 
familiares. O governo tem que pensar mais na 
situação difícil do povo e agir.

Jair Bolsonaro pressionado. Como se não 
bastasse o escândalo de corrupção na compra 
de vacinas para COVID-19 em que o presidente 
Jair Bolsonaro teria se omitido de investigá-lo, 
beneficiando seus aliados, surge outro para 
acabar com o que resta da imagem pública dele. 
Gravações divulgadas pela imprensa reforçam 
que Bolsonaro adotava a prática da chamada 
“rachadinha” entre seus funcionários na Câma-
ra dos Deputados. Ou seja, apropriação indevida 
de salários de servidores de seu gabinete. O 
seu filho, senador Flávio Bolsonaro (Patriota), 
já é investigado por essa prática quando era 
deputado estadual no Rio de Janeiro.  Bolsonaro 
sempre fez parte do baixo clero no Congresso 
e era excluído dos grandes acordões. Mas não 
deixou de realizar práticas ilícitas por conta 
própria, que durante sete mandatos somaram 
altas cifras, segundo as denúncias.

uberlândia inaugura unidade Básica
de saúde no bairro shopping Park

O mês de julho começou com 
um importante avanço na 
saúde pública para os mora-

dores do bairro Shopping Park. No 
dia 1º, a Prefeitura de Uberlândia 
realizou a entrega da Unidade 
Básica de Saúde da Família (UBSF) 
Joana Flor Oliveira. Com a inaugu-
ração, a cobertura do atendimento 
via Atenção Primária abrangerá 
todo o bairro, beneficiando cerca 
de 12 mil pessoas. A administração 
fica por conta da Organização So-
cial Missão Sal da Terra.

A solenidade ocorreu pre-
sencialmente, seguindo todas 
as medidas de biossegurança 
necessárias, com participação 
do prefeito Odelmo Leão (PP) 
anunciando as melhorias viabi-
lizadas com o empreendimento. 
A estrutura comporta agentes 
comunitários de saúde, auxiliares 
administrativos, auxiliares de ser-
viços gerais, médicos, enfermeiros 

e equipe multidisciplinar formada 
por fisioterapeuta, educador físi-
co, nutricionista, assistente social, 
psicólogo e farmacêutico. 

A saúde bucal ganhou desta-
que com a ampliação no atendi-
mento odontológico, com reforço 
de duas novas equipes, enquanto 
a farmácia do tipo ambulatorial 
possibilita a entrega de medica-
mentos à população mediante 
receita médica.

“Esse novo espaço oferecerá 
melhores condições de atendi-
mento em saúde para nosso povo, 
especialmente do setor sul. É um 
lugar com estrutura e acessibilida-
de para todos. É compromisso di-
ário da minha gestão melhorar a 
Saúde e estamos empenhados em 
garantir qualidade em todos os ní-
veis de atendimento”, destacou o 
prefeito. Os atendimentos na UBSF 
ocorrem de segunda a sexta-feira 
das 7h às 17h.

investimentos e estrutura

A área com 3.927 metros qua-
drados fica situada na Rua Julieta 
Oliveira Jordão com Rua Sebastião 
Marques Jordão. A obra foi exe-
cutada pela Service Construções e 
Serviços Ltda., e contratada pela 
modalidade de licitação Tomada de 
Preços número 498/2019, contrato 
825/2019.  Os recursos são oriundos 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
com emenda parlamentar do depu-
tado federal Weliton Prado (Pros).

A edificação da UBSF conta 
com 668,65 metros quadrados. 
O espaço abriga farmácia, sala 
de espera, sala de fisioterapia, 
consultório odontológico, consul-
tório de enfermagem, consultório 
médico, consultório da equipe 
multidisciplinar, sala de vacina, 
sala de curativos, sala de proce-
dimentos e sala de observação.

O nome da unidade de saúde 
é uma homenagem à Joana Flor 
Oliveira, que faleceu em 2021, aos 
99 anos, em Uberlândia. Mãe de 
11 filhos, ela nasceu em Abadia dos 
Dourados e mudou-se para Uber-
lândia em 1952. Trabalhou como 
cozinheira na fazenda do senhor Lin-
coln Pereira e foi serviços gerais na 
então Santa Casa de Misericórdia. 
Em seguida, atuou como lavadeira 
de roupas em várias residências 
uberlandenses. É lembrada por 
amigos, filhos, netos, bisnetos e 
tataranetos como exemplo de tra-
balho, honestidade e alegria.
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“maioria dos problemas nas prefeituras é em
virtude de leis criadas”, diz presidente da Amm

O presidente da AMM e pri-
meiro vice-presidente da Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM), Julvan Lacerda, participou 
da reunião do Conselho Político 
da entidade no dia 5 de julho. 
O encontro foi feito de forma 
semipresencial com integrantes 
da diretoria presentes na sede da 
CNM, em Brasília, e os demais de 
forma virtual.

Na pauta do encontro, condu-
zido pelo presidente da entidade, 
Paulo Ziulkoski, estavam temas 
como o piso salarial nacional para 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e parteiras; o 
PL que fala do marco legal das 
associações municipalistas; o 
piso salarial profissional nacional 
dos profissionais do magistério 
público da educação básica; e a 
aplicação de percentuais mínimos 
da receita na manutenção e de-
senvolvimento do ensino durante 
a pandemia do coronavírus.

No início da reunião, os dire-
tores discutiram o Projeto de Lei 
n° 2.564, de 2020, que institui 
o piso salarial nacional para en-
fermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e parteiras. O 
projeto fixa o piso em R$ 7.315 
para enfermeiros. As demais ca-
tegorias terão o piso proporcional 

a esse valor: 70% (R$ 5.120) para 
os técnicos de enfermagem e 50% 
(R$ 3.657) para os auxiliares de 
enfermagem e as parteiras.

De acordo com o presidente 
da AMM, a questão do emprego 
vinculado ao repasse é prioridade 
para os municipalistas no momen-
to. “A maioria dos problemas que 
nos afeta na prefeitura é em virtu-
de de leis criadas aqui sem saber 
da nossa realidade. E, depois, a 
gente tem que cumprir sem saber 
onde está o dinheiro para fazer. 
Então, essa vai proposta será um 
escudo importante para a gente”, 
ressaltou.

O 1º secretário da entidade, 
José Coimbra Patriota, de Afoga-
dos da Ingazeira (PE), reforçou, 
ainda, que as classes profissionais, 

como os enfermeiros, às vezes 
pensam que os prefeitos não 
querem dar reajustes salariais. “A 
maior satisfação do prefeito é dar 
reajuste. A posição que estamos 
defendendo é que se criem as leis 
e nos dê condições de saber qual 
a fonte do dinheiro.”

Outra pauta que merece des-
taque é o Projeto de Lei nª 486, 
de 2017, que dispõe sobre a asso-
ciação de representação institu-
cional de municípios.  A proposta 
tem o objetivo de se tornar uma 
espécie de marco jurídico e busca 
solucionar “um dos principais 
entraves hoje existentes para o 
funcionamento seguro das asso-
ciações de municípios é a falta de 
previsão legal expressa sobre suas 
características jurídicas”.
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Paulo sergio,
diretor do grupo
Faixa nobre B,
que depois de

mais de um ano
sem apresentações 

devido à
coVid-19, após
a flexibilização
está com sua

agenda lotada
para animar as
casas noturnas
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o seu consórcio multibrasileiro

leíse costa

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

europa x América: é hora de mudar

Ao m e s m o  te m p o 
em que se jogam 
partidas da Europa 
e da Copa América, 

surgem às comparações inevi-
táveis sobre virtudes e defeitos 
nas duas competições, princi-
palmente sobre o lado técnico. 
É mais importante discutir o 
que anda faltando no nosso 
continente e o que sobra do 
outro lado do Atlântico.

Eurocopa veio com 24 se-
leções após eliminatórias, 
enquanto na Copa América 
chegaram 10 seleções ao Brasil 
e depois das primeiras partidas 
classificaram-se 8  das 10 sele-
ções. Jogo atrás de jogo para 
se eliminar apenas Venezuela e 
Bolívia. Cadê a emoção?

O crescimento europeu já 
vem de longa data tanto que 
as últimas quatro Copas do 
Mundo ficaram com eles. No 
Mundial de clubes passamos a 
ser apenas figurantes, perden-
do todas as decisões recentes 
Agora alguns pontos impor-
tantes sobre esta distância que 
aumenta a cada dia:

 Os gramados do Velho 
Continente são infinitamente 
melhores e mais bem preser-
vados.

 Os técnicos de lá são 
mais preparados e atualizados. 
As três últimas eliminações do 

Brasil nas Copas foram causa-
das principalmente pela nossa 
forma de jogar.

 Em 2010, na África, a 
Holanda virou um jogo no 2º 
tempo que estava sendo ven-
cido pelo Brasil e que tinha um 
time melhor.

 Em 2014, Felipão chegou 
ao jogo com a Alemanha de-
pois de dar muita sorte contra 
o Chile no Mineirão e fez uma 
partida ruim, ganhou nos pê-
naltis e quebrou a cara contra 
a Alemanha e depois perdeu a 
3ª colocação.

 Em 2018, na Rússia, a 
Bélgica não deu chance e nos 
tirou. Tite perdeu a parada na 
tática dos belgas.

Não há o que comparar, 
é sofrer, é perda de tempo. O 
futebol brasileiro precisa ser 
repensado. O nosso Árbitro 
Assistente de Vídeo (VAR) é 

ridículo, técnico entrar em 
campo para discutir com juiz, 
inaceitável. Jogo parado a 
todo o momento, o número 
de falta é escandaloso, simu-
lação de contusões e banco de 
reservas xingando o 4º árbitro 
e muitos outros aspectos estão 
empobrecendo as nossas com-
petições a olhos vistos.

As imagens da TV têm mos-
trado que os jogos europeus 
começam a provocar no torce-
dor brasileiro um sentimento 
de inferioridade. Os nossos 
clubes endividados e a venda 
de todas as revelações que 
aparecem indicam um cami-
nho ruim. Precisamos manter 
a paixão dos brasileiros pelo 
futebol. Isso ninguém nos su-
pera, mas temos passado, no 
entanto, vivemos um presente 
sem brilho e só o futuro é a 
salvação.
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o nosso VAr
é ridículo

mais da metade dos jogadores de futebol
do Brasil vivem com um salário mínimo

isaque é contratado
pelo América-mg

O América concluiu a contratação do meia 
Isaque. O jovem atleta, de 24 anos, pertence 
ao Grêmio-RS e chega ao Coelho por vínculo 
de empréstimo até o fim de dezembro. Após 
chegar a Belo Horizonte no fim de semana, e 
passar por toda a bateria de exames médicos 
e fisiológicos, Isaque está pronto para vestir o 
manto americano. O meia é a 13ª contratação 
do América nesta temporada.

O jogador começou sua trajetória no inte-
rior paulista, onde passou pelas categorias de 
base do Cotia-SP, Independente de Limeira-SP, 
Taboão da Serra-SP e São Bento-SP. Em 2017, 
foi captado pelo Grêmio-RS, onde comple-
mentou sua formação.

No Grêmio-RS, ele defendeu inicialmente 
a categoria Sub-20 e depois o Sub-23. Contu-
do, já em 2018 recebeu sua primeira oportu-
nidade no time profissional. Sua estreia foi 
no dia 17 de janeiro daquele ano em partida 
contra o São Luiz-RS pelo Campeonato Gaú-
cho. Logo em sua segunda partida pela equipe 
principal, já foi às redes anotando um gol no 
duelo contra o Caxias-RS.

De 2018 até o ano atual, Isaque disputou 
quase 50 partidas e marcou 7 gols pelo Grê-
mio-RS, sendo a temporada de 2020 a que ele 
mais teve sequência (40 atuações). No clube 
gaúcho, o meia conquistou o tricampeonato 
estadual (2018, 2019 e 2020), a Recopa Sul-
-americana (2018) e chegou à final da Copa 
do Brasil (2020).

Em março deste ano, foi emprestado ao 
Fortaleza-CE. Lá atuou em 7 partidas e anotou 
1 gol, conquistando também o Campeonato 
Cearense.

No país do futebol, existem cerca de 360 mil 
jogadores registrados. Destes, 25% têm o esporte 
como principal fonte de renda. Mas, esqueça as cifras 
milionárias que craques famosos faturam em uma 
única ação de marketing. A maior parte da categoria 
(55%) recebe remuneração mensal de R$ 1.100, 
o piso salarial brasileiro. Outros 33% ganham até 
R$ 5 mil e apenas 12% têm salário acima desse valor. 
É o que mostra pesquisa divulgada pela plataforma 
CupomValido, que reuniu dados da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), Statista e Ernst & Young.

O advogado e representante do Sindicato dos Atle-
tas de Futebol do Estado de Minas Gerais (Safemg), 
Vitor de Castro, corrobora com as informações. “Os 
contratos milionários e o glamour da profissão são 
reservados para poucos, principalmente, àqueles que 
atuam nos grandes clubes da capital. Esportistas do 
interior e de menor expressão possuem uma média 
salarial bastante baixa se comparada aos das equipes 
de série A e B”, afirma.

O levantamento cita que o futebol movimenta 
R$ 52 bilhões só no Brasil. Acontece que 80% desse 
valor está concentrado em apenas 7% dos atletas. 
Radialista esportivo há quase 40 anos, o presidente 
da Associação Mineira de Cronistas Esportivos (AMCE), 
Luiz Carlos Gomes, diz que no chamado “topo” cabem 
poucos. “É uma profissão charmosa e que atrai curio-
sidade. O público acredita que eles vivem uma vida 
cheia de charme, nadando em dinheiro. Infelizmente, 
a pesquisa mostra outra realidade, a disputa por um 
lugar ao sol é grande. Uma minoria, os craques, que 
jogam em times gigantes, fazem fortunas”, diz.

Castro explica que, além do salário, esses pro-
fissionais também arrecadam lucros por meio do 
Direito de Arena, um percentual de 5% referente 
à exploração durante as transmissões de disputas 
e o Direito de Imagem. “Mas, a realidade desses 
benefícios também não favorecem a maioria dos 
atletas, pois são os clubes famosos que fecham 
contratos com emissoras de televisão, os menores 
sequer têm os jogos transmitidos. O Direito de 
Imagem diz respeito às campanhas publicitárias e 
mídias sociais em que o clube explora a figura do 
jogador. Só que esta também é uma realidade de 
equipes maiores”.

De acordo com o advogado, também é recorrente 
que os pagamentos atrasem. “São constantes os 
atrasos e até a inadimplência dos clubes quanto aos 
salários e demais verbas trabalhistas, o que prejudica 
todo e qualquer trabalhador, independentemente da 
sua condição financeira”.

realidade

O belo-horizontino Lucas Grossi, 22, mudou-se 
para Ubá, segunda principal cidade da Zona da 
Mata mineira, para jogar no Sport Club Aymorés. 
O time ubaense existe há 95 anos e já enfrentou 
adversários como Tupi, Tupinambás, Olimpique e 
Esporte. O atacante conta um pouco como é a sua 
rotina. “Temos muitos horários para cumprir e eles 
são de acordo com a carga de treinamento que es-
tamos tendo, para não sobrecarregar o nosso corpo, 
que é o nosso material de trabalho. Na maioria 
das vezes, trabalhamos aos sábados. Quando não 
é jogo, fazemos treinos para não perder a forma 
física e tática. Geralmente, temos uma folga no 
domingo, mas pode acontecer de jogarmos nesse 
dia também”, conta. 

Sair da casa dos pais cedo, ficar longe de amigos 
e família, dividir quarto com mais 7 pessoas, perder a 
infância e os finais de semana são citados por Grossi 
como principais desafios da carreira. Além disso, como 
a oferta de jogadores é alta no mercado, há cobrança 
dos clubes por desempenho. “É uma profissão dis-
putada e acirrada, muitos não conseguem chegar 
até o sucesso por conta da pressão, humilhação e 
cansaço. São inúmeras disputas internas e externas. 
O atleta sofre com a pressão da torcida, da diretoria, 
do companheiro e da sua própria mente, pois o tempo 
inteiro a gente se cobra para ser melhor e ganhar 
espaço”, relata.

 
desigualdade no futebol

Do outro lado do campo, estão os superastros da 
categoria, como Neymar, que chega a faturar R$ 501 
milhões, e Lionel Messi, com R$ 657 milhões.

Segundo a pesquisa, isso acontece porque muitos 
times disputam os mesmos poucos atletas e, quanto 
mais caros, mais dinheiro o espetáculo em volta do 
jogador rende. “A quebra dessa desigualdade, como 
de diversas outras, é um processo muito complexo e 
que envolve questões amplas, inerentes a todo o es-
porte e sua administração, passando até mesmo por 
decisões políticas em diversas áreas, principalmente 
financeira. O que temos sempre que exigir são maio-
res e melhores investimentos no esporte, tanto como 
atividade econômica, quanto social e uma legislação 
que impute sérias responsabilidades e penalidades 
aos administradores esportivos que não cumprem a 
lei”, acredita Castro.

o atacante lucas grossi (de azul)
durante treinamento no ct do ubaense
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Renan Lenz chega para sua
primeira temporada no Minas

Renan Lenz está de casa nova no 
Novo Basquete Brasil (NBB) e 
agora passa a vestir a camisa do 

Minas Storm na temporada 2021/2022. 
Conhecido por suas enterradas brutais, 
o agora minastenista está confirmado 
para acrescentar, ainda mais, no poder 
decisivo do time.

O ala/pivô, recém-vice-campeão do 
NBB 2020/2021, tem 2,07m de altura, 30 
anos e médias de 9,2 pontos; 4,9 rebotes 
e 10,7 de eficiência. Renan também se 
destaca por ser extremamente clutch (jo-
gador decisivo) em jogos importantes, 
além de ter grande espírito de liderança 
dentro de quadra. 

Até o momento, ele tem como sua 
maior marca pessoal a atuação impecável 
contra Campo Mourão, em abril deste 
ano, acumulando a marca de 38 pontos 
na partida. O atleta também esteve 
presente na edição de 2021 do Jogo das 
Estrelas ao ser convocados para fazer parte 
do Time Brasil e do Torneio de Enterradas.

O cara das grandes dunks (enterrar 
a bola na cesta) comemora a nova fase 
na Tempestade Mineira e garante muito 
empenho na busca por conquistas. “Estou 
feliz em representar o Minas, um clube 
com grande tradição no basquete. Com 
certeza vou trabalhar bastante para con-
seguirmos os melhores resultados nessa 
temporada”, ressaltou.

Perfil

nome: Renan Santos Lenz
Posição: Ala/Pivô
naturalidade: Santo Ângelo (RS)
Altura/Peso: 2,07m e 104kg
Participação no Jogo das estrelas: 3
times em que jogou: Araraquara; Universidade de Utah; 
São José; Pinheiros; Bauru; Paulistano e São Paulo.
médias: 9,2 pontos; 4,9 rebotes e 10,7 de eficiência.
recorde Pessoal: 38 pontos contra Campo Mourão em 6/4/2021

A
le

x 
Ta

va
re

s

Radialista e joRnalista

emanuel CaRneiRo


