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Marcio Lacerda pode
ser mais um dos nomes

interessados em participar
da sucessão mineira

Um encontro entre o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, 
com o deputado federal e presidente do PDT estadual, Mário Heringer, 
movimentou os bastidores da política mineira. Aos amigos, Lacerda 
confessa que não está certo de sua presença no projeto eleitoral de 
2022, mas confirmou contato permanente com o ex-ministro Ciro 
Gomes, uma das estrelas da sigla e pré-candidato à Presidência da 
República. Caso ele resolva participar dessa peleja, aumentaria ainda 
mais a lista de pretendentes comandada pelo governador Romeu Zema 
(Novo), o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), o administrador de 
Uberlândia, Odelmo Leão (PP), e o senador Carlos Viana (PSD).

indústriA mineirA está em 2º lugAr
no ranking de melhor desemPenho

ma pesquisa feita pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
no segmento industrial de 

13 dos 27 estados revelou que, em 
maio, Minas Gerais cresceu 4,6%. 
Esse avanço coloca o estado em 2º 
lugar no ranking de melhor desem-
penho, perdendo apenas para Goi-
ás. O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flavio Roscoe, reforça que, 
aqui, o segmento tem tido uma atua-
ção mais satisfatória do que a média 
nacional. “O reflexo disso pode ser 
observado no mercado de trabalho 
e no Produto Interno Bruto (PIB). No 
final de 2020, o mercado de trabalho 
mineiro já tinha recuperado a totali-
dade das vagas perdidas durante a 
pandemia, uma vez que o governo 
considerou a indústria, por meio de 
intervenção da Fiemg, como bem 
essencial, o que ajudou a minimizar 
os problemas”.

Po
rt

al
/G

oi
ás

Prefeito Kalil
mantém
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Quase quatro a cada
10 homens tiveram disfunção

erétil nos últimos 2 anos
Falar sobre sexo sempre esbarra em grandes tabus. Um 

dos maiores exemplos é a disfunção erétil. O tema costuma ser 
alvo de piadas vexatórias, mas não devia. Pesquisa realizada 
pelo Datafolha, a pedido da startup Omens, aponta que 38% 
dos brasileiros de 18 a 70 anos apresentaram algum nível de 
dificuldade em manter uma ereção nos últimos 2 anos. As 
causas para isso podem ser físicas, mas também psicológicas. 
O urologista Rodrigo Andrade explica que o primeiro passo é 
entender o que levou a chegar neste quadro. “Quanto mais 
isso for de conhecimento público e eles estiverem informados, 
mais fácil será para que tenham uma vida sexual plena”, diz.

entenda o que está
por trás da polêmica

do voto impresso
As urnas eletrônicas são usadas nas eleições há 25 anos e o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela organização 
das votações brasileiras, garante que o sistema é seguro. Porém, 
a discussão sobre a vulnerabilidade dos equipamentos foi nova-
mente levantada, após o presidente da República, Jair Bolsonaro, 
acusar o modelo de não ser confiável e dizer que houve fraude em 
2018. A partir do pleito de 2022, o chefe do Executivo quer que 
o voto de cada cidadão seja impresso e depositado numa urna. 
Integrantes da base governista já protocolaram a PEC 135/2019, 
que institui o modelo de voto defendido por Bolsonaro. Para 
Renato Ribeiro de Almeida, doutor em direito e coordenador 
acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, 
o presidente está criando uma narrativa já pensando no seu 
futuro político. “A sua popularidade caiu bastante e no cenário 
atual é muito provável que perca as eleições”.

minas é líder em
produção de energia

solar no Brasil
Minas Gerais é o estado que mais usa energia solar no 

país. Já ultrapassamos a marca de 1 gigawatt (GW) de potência 
instalada de geração distribuída (GD). A engenheira Priscilla 
Azevedo explica que adquirir esse tipo de sistema traz uma 
série de benefícios, uma vez que ele não gera resíduos e nem 
emite gases poluentes. “Fora isso, é uma fonte de energia 
inesgotável e prontamente disponível”.

Para eleitor, gerar
empregos será o

principal em 2022
Levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas 

aponta que a geração de empregos e a recuperação econô-
mica serão os temas que terão mais peso na hora do eleitor 
escolher um presidente da República nas eleições de 2022. 
Especialistas da área, no entanto, alertam que não é a pri-
meira vez que essas questões são prioridades para os brasi-
leiros e os candidatos ao posto de líder do Poder Executivo 
já sabem disso. “Em todas as eleições presidenciais, desde 
a redemocratização, a avaliação da economia pela opinião 
pública tem um peso importantíssimo na decisão do voto”, 
destaca o cientista político Joscimar Silva.
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A
s  urnas eletrôni-
cas são usadas nas 
eleições brasileiras 
desde 1996. Depois 
de mais de duas dé-
cadas, a discussão 

sobre a segurança dos equipamen-
tos está novamente em pauta. Isso 
porque o presidente da República, 

Jair Bolsonaro, acusa o modelo de 
não ser confiável e alega que houve 
fraude na votação de 2018, apesar de 
não apresentar nenhuma prova sobre 
o fato. O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), responsável pela organização 
das votações brasileiras, rebate as 
acusações de vulnerabilidade do 
sistema eletrônico e já demonstrou 
que utiliza a mais moderna tecnolo-
gia para garantir a autenticidade do 
processo eleitoral.

Mesmo assim, a partir da eleição 
presidencial de 2022, Bolsonaro 
quer que o voto de cada cidadão seja 
impresso e depositado numa urna. 
A ideia dele é que eles possam ser 
apurados manualmente em caso de 
fraude. O tema conquistou a atenção 
de seus apoiadores. Está no Congres-
so Nacional a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 135/2019, redi-
gida pela deputada federal Bia Kicis 
(PSL-DF) e tem como relator o depu-

tado Filipe Barros (PSL-PR), ambos 
integrantes da base governista. A 
PEC institui o mesmo modelo de voto 
impresso defendido por Bolsonaro.

Para entender a polêmica em 
torno do assunto, o edição do Brasil 
conversou com Renato Ribeiro de 
Almeida, doutor em direito pela 
Universidade de São Paulo (USP) e 
coordenador acadêmico da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e Político 
(Abradep).

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

álAmo chAves

Presidente do conselho regionAl de BiBlioteconomiA 6ª região de
minAs gerAis e esPírito sAnto – lucas@zoomcomunicacao.com.br

E D I T O R I A L

A

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)

Av. Francisco sá, nº 360 • Bairro Prado • Bh • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial: comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação: redacao@jornaledicaodobrasil.com.br
E-mails alternativos:
e.brasil@yahoo.com.br / jornaledicaodobrasil@terra.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

Fones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

Equipe: 

Revisor e coordenador da redação: Diego Santiago

Jornalistas: Daniel Amaro, Leíse Costa e Nat Macedo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Articulistas não remunerados:
Opinião: Hyé Ribeiro, Itamaury Teles, Jader Viana, José Maria 
Trindade e Sergio Prates.
Economia: André Luiz Martins, Flávio Roscoe, José Luiz 
Silva, Marcelo Souza e Silva e Roberto Fagundes.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br instagram: @edicaodobrasil impressão: o tempo serviços gráficos - Fone: (31) 2101-3544

conselhos
à procura
de um
governo

daniel Amaro

“Falar que o voto não é auditado é tentar justificar
uma atitude voltada ao rompimento democrático”

Por que o presidente Bol-
sonaro defende o voto im-
presso?

As eleições usando urnas eletrônicas 
são realizadas desde 1996 no Brasil e 
são plenamente auditáveis. Nesses anos 
todos, nunca foi provada nenhum tipo 
de fraude no modelo. Se o presidente 
afirma que houve, ele deveria apresentar 
as provas. Ao não fazer isso, está apenas 
inventando um problema que não existe. 
Inclusive, ele tem aumentado o tom ao 
dizer que não haverá eleição em 2022 
sem o voto impresso, assim como se o 
próprio não ganhar é porque teve fraude. 
É importante lembrar que Bolsonaro foi 
eleito por quase 30 anos como depu-
tado federal, alcançando a presidência 
democraticamente em 2018 por meio 
das urnas eletrônicas. Ele está criando 
uma narrativa já pensando no seu futuro 
político, visto que a sua popularidade 
caiu bastante e no cenário atual é muito 
provável que perca as eleições. Falar que 
o voto não é auditado é uma cortina de 
fumaça para tentar justificar uma atitude 
voltada ao rompimento democrático.

É a primeira vez que se defen-
de esse modelo em 25 anos?

Já tiveram outras tentativas de 
implantar o voto impresso e sempre 
há essa discussão. Porém, dessa vez é 

o próprio presidente da República que 
está gerando essa desconfiança no 
sistema democrático. Na visão dele, 
é como se a Justiça Eleitoral fosse a 
responsável por desvirtuar o resultado 
das eleições.

Em geral, é comum os candi-
datos derrotados reclamarem do 
resultado. Isso acontece no mundo 
todo. O ex-presidente americano 
Donald Trump disse que houve frau-
de nas eleições nos Estados Unidos, 
mas nunca conseguiu provar nada. 
No Brasil, o candidato Aécio Neves 
(PSDB) também questionou a segu-
rança da votação eletrônica e pediu 
uma auditoria do resultado, logo 
após perder a eleição presidencial 
para Dilma Rousseff (PT). Depois 
da verificação, concluiu-se que não 
houve irregularidade.

A Pec 135/2019 tem chances 
de ser aprovada?

Acredito que dificilmente será 
aprovada, visto que os líderes da 
maior parte dos partidos já de mani-
festaram contrários à impressão do 
voto. O próprio ministro do TSE, Luís 
Roberto Barroso, já explicou sobre a 
segurança da urna. A PEC precisa ser 
apreciada na Câmara e também no 
Senado. Como se trata de emenda à 
Constituição, é necessário haver duas 

votações em cada Casa e o voto favo-
rável de pelo menos três quintos dos 
parlamentares, ou seja, um quórum 
bastante elevado.

o voto impresso tem mais 
chances de ser fraudado do 
que o eletrônico?

No passado, a apuração das cé-
dulas impressas depositadas nas 
urnas era feita de maneira manual. 
Em muitos municípios havia o juiz e o 
promotor eleitoral, além de pessoas 
da comunidade que eram convocadas 
para realizar o processo. A fiscalização 
é mais difícil. Alguém poderia usar 
uma cédula em branco e votar no lugar 
do outro ou rasurar a cédula para anu-
lar o voto. Esse modelo é muito mais 
passível de fraude e interferência hu-
mana do que o atual sistema eleitoral.

outros países utilizam o voto 
impresso nas eleições?

Existe uma falácia de quem de-
fende o voto impresso de que outras 
nações também o utilizam como, por 
exemplo, os Estados Unidos. Acontece 
que lá, eles não possuem a Justiça 
Eleitoral como temos no Brasil, ou seja, 
um órgão responsável por organizar 
as eleições. Cada estado realiza o 

processo de acordo com sua legislação 
própria. Alguns fazem com cédulas 
de papel, enquanto outros têm um 
sistema muito semelhante à nossa 
urna eletrônica.

A mudança do sistema teria 
custos aos cofres públicos? 
Quais os principais proble-
mas?

A mudança pode custar aos cofres 
públicos, no mínimo, R$ 2 bilhões. A 
União vai precisar adquirir milhares 
de novos equipamentos. Se tivermos 
um dispositivo de impressão acoplado 
na urna eletrônica, temos que pensar 
nos mais de 5 mil municípios. Alguns 
são locais distantes ou funcionam até 
mesmo com o uso de gerador de ener-
gia. A taxa de erro no funcionamento 
do sistema seria maior, o tempo para 
votação também ficaria mais longo. 
Imagine o eleitor ter que esperar a 
impressão ou ainda, caso estiver er-
rado, ter de corrigir o voto e só depois 
depositar numa outra urna. É tudo 
muito mais complexo e pode gerar 
problemas.

As urnas eletrônicas são 
seguras? como funciona o 
sistema para evitar fraudes?

Elas são um avanço em vários 
aspectos. Existe sim uma fiscalização 
muito pesada em torno dos equipa-
mentos, seja do próprio TSE, Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
Ministério Público Federal e Esta-
dual, assim como das Polícias Civil, 
Militar e Federal. São feitas diversas 
checagens como a votação paralela. 
Por sorteio, a Justiça Eleitoral sele-
ciona urnas para um teste público. 
Antes de iniciar a votação, também 
é emitido um documento conhecido 
como ‘zerésima’, atestando que 
ela não guarda nenhum voto. Ao 
final, imprime outro comprovante, 
apresentando a apuração daquela 
seção eleitoral. O boletim pode ser 
conferido na internet por qualquer 
cidadão.

Além disso, as urnas são off-line 
e sem conexão à internet ou nenhu-
ma outra rede, o que impossibilita a 
invasão por hackers. O equipamento 
é lacrado e não permite a inserção 
de outros dispositivos, por exemplo, 
um pen drive. Meses antes de cada 
eleição, especialistas em computação 
são chamados para tentar fraudar a 
urna eletrônica. As brechas eventual-
mente descobertas são corrigidas pela 
Justiça Eleitoral. Os eleitores também 
são identificados por biometria, o que 
impede que uma pessoa vote no lugar 
de outra.

renato ribeiro de Almeida é doutor em direito
pela universidade de são Paulo (usP)

radicalismo x democracia
tualmente, o Brasil vive uma fase de pleno debate ideológico 
com radicalismo de situação e oposição, naturalmente com 
uma preponderante ênfase devido à força das redes sociais, 
campo fértil para esquerda e direita se engalfinharem. A 

temperatura entre as partes só tem aumentado, especialmente tur-
binada pelos seguidores do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
com imediata resposta de grupos de esquerda e, insofismavelmente, 
de oposição ao governo federal.

 O detalhe é que enquanto eles, os ditos poderosos, disseminam 
essa guerra de viés político, as pessoas equidistantes desse embate 
fervoroso serão usadas como massa de manobra. Até porque, aqui, e 
como acontece em todo o mundo, está em jogo o poder. Enquanto isso, 
os eleitores apenas são obrigados a seguirem os seus líderes, mesmo 
sem as informações corretas. 

Para além desta realidade, espera-se que os debatedores usem o 
“ringue da democracia” com o intuito de conquistarem o pódio. Até 
porque nos países civilizados e, especialmente, desenvolvidos do mun-
do, o poder é conquistado por meio do voto, mesmo que com modelos 
eleitorais diferentes. E acrescenta a isso, o fato de os sábios sustentarem, 
até hoje, aquela frase: “a democracia pode não ser um modelo perfeito, 
mas é um processo insubstituível”.

Lamentavelmente pode acontecer uma indesejada ruptura dos 
poderes constituídos no Brasil. Esse é o caminho desenhado nos dias 
atuais por conta de um radicalismo miscigenado, protagonizado por 
arautos dos direitos livres, mas que, para perpetuarem em suas posi-
ções, são capazes de aceitar um confronto envolvendo até mesmo a 
população brasileira. 

O povo, infelizmente, permanece em seus guetos, amontoados nas 
periferias das grandes cidades, servindo justamente como massa de 
manobra de quem almeja conquistar o poder. O sofrimento da maioria 
dos brasileiros é de conhecimento de todos. Sendo assim, espera-se 
que esses senhores não tragam mais mazelas para o nosso país e nem 
destile ódio para cima da nossa gente. O principal foco tem que permear 
o campo das ideias, evitando esse lado mais tenaz do processo que, 
inclusive, pode culminar até mesmo numa guerra civil.    

A nação brasileira está necessitando de estadistas, não de agitadores 
que só fazem insuflar os entusiastas em discutir política, enquanto deve-
riam atuar em busca de mais educação, cultura e desenvolvimento para 
todos. O povo quer pão, remédio, escola de qualidade e não balburdia 
provocada por facções envoltas em projetos subjetivos e de ambos os 
lados, diga-se de passagem.

O poder deve ser exercido por quem o é de direito e não por quem 
acha que o tem.
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Em 1921, o dramaturgo e roman-
cista italiano Luigi Pirandello 
(1867-1936) lançou a peça “Seis 
personagens à procura de um 

autor”. A trama de nome autossugesti-
vo narra a história de seis personagens 
abandonadas pelo autor que desejam 
compartilhar em algum palco os seus 
dramas e dilemas no intuito de alcançar 
alívio e conforto para seus tormentos. 
Assim como as personagens de Piran-
dello, sentem-se os membros de todos os 
conselhos profissionais brasileiros diante 
da PEC 108.

Elaborada pelo governo federal, a 
Proposta de Emenda à Constituição pre-
tende alterar a natureza jurídica de tais 
organizações, sob a justificativa equivo-
cada de que os “conselhos são entidades 
privadas sem fins lucrativos que atuam 
em colaboração com o poder público, 
às quais se aplicam as regras do direito 
privado e a legislação trabalhista”. Isso 
posto, essas organizações deixariam de 
ser vistas pelo Governo como autarquias 
pertencentes à administração pública. Se 
aprovada, a PEC terá como consequên-

cia a inevitável dissolução de todos os 
conselhos.

No entanto, é pertinente lembrar 
a origem dessas autarquias. Pode-se 
dizer que o primeiro conselho foi criado 
em 1934, quando o Decreto nº 24.693 
explicitou as atividades profissionais na 
área da química, reconheceu a profissão, 
indicou as categorias com obrigatorieda-
de de registro no Ministério do Trabalho, 
estabeleceu as atribuições dos profissio-
nais e desenhou um Código de Conduta. 

Já no ano seguinte, um novo decreto 
(nº 57) aprovou o regulamento para a 
execução do dispositivo elaborado no 
ano anterior, apresentando os requisitos 
para o registro profissional e dispondo 
sobre a “Carteira Profissional”, as atri-
buições e a “Responsabilidade Técnica”. 
Entretanto, a partir da implementação 
da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), surgiram novas entidades repre-
sentativas de determinadas classes 
profissionais. 

Atualmente, há centenas de conse-
lhos – considerando os federais e regio-
nais - no Brasil. Eles são responsáveis 
por registrar e fiscalizar os profissionais, 
além de orientar e disciplinar as profis-

sões regulamentadas. É o conselho que 
garante a presença de farmacêuticos em 
farmácias, de médicos e enfermeiros em 
hospitais e de bibliotecários em bibliote-
cas. Também é responsabilidade do con-
selho estabelecer, para cada profissão 
regulamentada, o seu Código de Ética. É 
o conselho que garante à sociedade que 
determinado profissional está habilitado 
para exercer sua profissão.

Contudo, nos últimos anos, os conse-
lhos profissionais deixaram de ser bem 
vistos aos olhos do Governo, o qual em 
vez de trabalhar em prol da sociedade, 
passou a se empenhar em minar diversos 
direitos trabalhistas e da sociedade sob 
a égide do controle fiscal e da retomada 
econômica.

Quem irá garantir os bons serviços 
prestados à sociedade se a PEC 108 
cumprir o seu objetivo de privatizar e 
enfraquecer os conselhos profissionais 
no Brasil?

À vista disso, assim como ocorre na 
peça de Pirandello, o Governo, mais uma 
vez, virou as costas para essas entidades 
e isso significa virar as costas para toda 
a sociedade, que novamente se vê de-
samparada, esquecida e abandonada.

os conselhos são responsáveis
por registrar e fiscalizar os

profissionais, além de orientar
e disciplinar as profissões

regulamentadas
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Briga sem volta 
O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), Agostinho Patrus (PV), tem dito a amigos que até 
aceita um diálogo mais construtivo e institucional com o go-
vernador romeu zema (Novo), mas sem a interveniência do 
seu secretário-geral de Governo, mateus simões. “Com esse, 
eu não quero mais conversar”, admite o presidente. 

Planalto x Pacheco
A imprensa brasileira tem informado que o presidente do 

Senado, rodrigo Pacheco (DEM), é um potencial nome para 
disputar a sucessão presidencial. Mas, toda vez que a grande 
mídia destaca essa possibilidade, os ministros no Palácio do 
Planalto aumentam o grau de futrica.

cena única. Já no gabinete do senador, o tema relativo 
à sucessão está, literalmente, proibido. É o que dizem os 
amigos de Pacheco. 

Anastasia x Aécio
Afilhado político de Aécio neves (PSDB), o senador An-

tonio Anastasia (PSD) esquiva-se de comentar o provável 
futuro político de seu ex-padrinho. “Êta que afilhado ingrato”, 
reclamam alguns defensores de Aécio.

deputado sem bases
Na última eleição, muitos deputados estaduais mineiros 

foram eleitos por meio da força das mídias sociais. Agora, alguns 
nomes não sabem o que fazer para manter o contingente eleito-
ral. Este é o caso do parlamentar guilherme da cunha (Novo). “Ele 
não tem ligação com lideranças municipais, não atende prefeitos 
e outros segmentos do interior. Não se sabe onde irá buscar voo 
suficiente para a reeleição”, alfinetam seus adversários políticos.  

Pimentel na política
Em Brasília, comenta-se aos quatro ventos que o ex-

-governador mineiro Fernando Pimentel (PT) está com tudo 
pronto para disputar uma vaga como deputado federal. “Essa 
realidade só poderá mudar se o próprio partido tiver uma 
missão ainda maior para ele”, garantem as fontes.

Prestígio de menin
No passado, o nome do megaempresário rubens menin 

foi proposto como um possível candidato ao governo de Mi-
nas. À época, ele esquivou-se de comentar o tema. Agora, com 
sua incursão na mídia, pode até não disputar cargo eletivo, 
entretanto, a sucessão estadual passa por seu crivo. 

terceira via em minas
Por enquanto, apenas o nome do prefeito de Uberlândia, 

odelmo leão (PP), continua sendo uma opção com respaldo 
popular para disputar a terceira via em Minas. Enquanto isso, 
os projetos do governador romeu zema (Novo) e do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) vão crescendo. A partir deste segundo 
semestre, as pesquisas eleitorais vão revelar o verdadeiro 
potencial de cada um. 

ministro dos militares
Ironizando a respeito da administração do general eduar-

do Pazuello no Ministério da Saúde, o senador renan calhei-
ros (MDB) atacou: “Essa pasta poderia ter sido denominada 
de Ministério dos Militares, já que ele manteve, durante sua 
gestão, cerca de 20 oficiais do Exército em cargos importantes. 
Isso é o fim do mundo”, disparou. 

empresários confiantes
Um levantamento feito pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) comprova que os empresários estão mais 
otimistas diante do avanço no número de pessoas vacinadas 
contra a COVID-19 no Brasil.

lacerda está reticente em
disputar o pleito de 2022

marcio lacerda
continua sem filiação

odelmo leão defende
o agronegócio

Kalil está bem posicionado 
nas pesquisas

Com a chegada do segundo semestre, os 
meandros políticos mineiros estão ficando 
cada dia mais agitados. Semana passada, 
inclusive, houve ato político protagonizado 

pelo presidente do PDT em Minas, deputado federal 
Mário Heringer. Falando no nome do ex-senador 
Ciro Gomes (PDT), almoçou com o ex-prefeito de 
Belo Horizonte Marcio Lacerda e esperava ouvir 
dele a possibilidade de aceitar o convite para se 
tornar um potencial candidato ao governo de 
Minas. Aliás, o deputado pedetista reuniu muitas 
lideranças para presenciar o encontro com Lacerda. 

De qualquer modo, alguns nomes estão sendo 
sugeridos para a denominada terceira via no que 
se refere à disputa pela sucessão do governador 
Romeu Zema (Novo).

Aos amigos, o ex-prefeito confessou que, efeti-
vamente, é próximo de Ciro, mas que ainda assim se 
mantém cético quanto à possibilidade de embarcar 
no desafio de disputar uma eleição majoritária.

os nomes 

Há cerca de 2 meses, o prefeito de Uberlân-
dia, Odelmo Leão (PP), se declarou pré-candi-
dato ao Palácio Tiradentes. Semana passada, 
esse assunto voltou ao foco quando o chefe 
do Executivo municipal foi homenageado com 
a Comenda Digital Nacional Ministro Alysson 
Paulinelli. Entre os 60 nomes agraciados, ele foi 
o único prefeito a merecer a honraria. “Odelmo 
defende, de maneira enfática, o agronegócio 
como plataforma a ser apresentada aos mi-
neiros no momento oportuno”, dizem pessoas 
próximas a ele.

Atualmente, o senador Carlos Viana (PSD) 
tem percorrido diversas regiões e, invariavel-
mente, deixa claro a sua pretensão em colocar 
o seu nome para a peleja de 2022. Ele faz parte 
do mesmo partido do que o do prefeito Alexandre 
Kalil, cujo presidente da sigla estadual é o su-
plente de senador Alexandre Silveira, ocupando 
o referido cargo por indicação direta do paulis-
tano Gilberto Kassab, comandante nacional do 
PSD. Neste sentido, tudo indica que Viana teria 

que se filiar em outro grupo partidário, embora 
para ele, isso não seja um problema, inclusive 
já existe até a possibilidade de sua transferência 
para o PTB. 

Só para relembrar, Viana é vice-líder do gover-
no federal, nutrindo assim bom trânsito no Palácio 
do Planalto. Então, é plausível deduzir que o seu 
projeto político na sucessão mineira pode ter um 
aval discreto da assessoria política do presidente 
Jair Bolsonaro.

Enquanto isso, o duelo entre Zema e Kalil 
segue em plena erupção. Vale dizer que o gover-
nador permanece com boa aceitação pública no 
interior, mas perde densidade quando se aproxi-
ma do eleitorado da região metropolitana. Kalil, 
segundo as últimas informações, vem crescendo 
nas pesquisas internas. Ele estaria arquitetando 
uma preponderante aproximação com os depu-
tados estaduais para alavancar o seu projeto nas 
diferentes regiões. 

Em síntese, fica óbvio que os dois estão mon-
tando suas estratégias para buscar resultados 
positivos nas urnas de 2022. Por enquanto, entre 
eles, não há favoritismo.
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dirigente da Amm comemora
acordo da vale pela Assembleia

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
68/21 foi promulgada no dia 13 de julho, em ceri-
mônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), acompanhada pelo presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM), vice-presidente 
da CNM e ex-prefeito de Moema, Julvan Lacerda, e 
gestores municipais, por meio de reunião virtual. 

A proposição garante repasse direto aos mu-
nicípios, de R$ 1,5 bilhão, parte dos recursos do 
acordo firmado pelo Executivo com a mineradora 
Vale, em reparação a danos causados pela tragédia 
de Brumadinho, na região metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

O presidente da AMM comemora esta impor-
tante conquista municipalista. “Dia de vitória. Nós, 
municípios, temos gratidão à ALMG. A gente sabe 
que a origem desse dinheiro não é uma coisa boa, 
pois vidas se perderam. Mas esse dinheiro vem em 
um momento em que as cidades estão sufocadas 
pela questão da pandemia como oportunidade 
de investimento. Um valor que, para os prefeitos 
juntarem com receita própria do município, é muito 
difícil. Os gestores locais são meros executores de 
problemas com programas feitos por pessoas que 
não conhecem a realidade. Aí, manda retroescava-
deira para quem precisa de ambulância; cadeira 

para quem precisa de mesa. Então, essa Emenda 
Constitucional faz justiça ao gestor para alocar o 
recurso onde está a necessidade da cidade. 

Ele disse que este dia vai ficar marcado na histó-
ria. “Ocasião em que esta legislatura se posicionou 
um pouco diferente de outros tempos, quando os 
municípios foram massacrados, com desastre de 
Mariana, chuvas, dívidas do governo. Espero que 
este momento seja da defesa federativa. Obrigado, 
deputados e deputadas, pelo direito de fazer justiça 
com a parcela desse recurso aos municípios para 
chegar aos mineiros da melhor forma”.

A PEC 68/21 tem 32 signatários, sendo o primei-
ro o deputado Hely Tarqüínio (PV). Ela busca agilizar 

o repasse de recursos aos municípios, por meio de 
transferência especial, dispensando a celebração de 
convênios ou parcerias e dando mais autonomia às 
prefeituras. “Estamos na Assembleia para cumprir 
nosso dever moral de pensar na justiça social e na 
dignidade do ser humano. Isso foi cumprido por 
meio deste momento ímpar representado pela 
promulgação de uma PEC, instrumento que não 
necessita da confirmação do Executivo, que também 
deveria promover a vida e a dignidade das pessoas”, 
afirmou.

A distribuição dos recursos será feita aos 853 
municípios mineiros, de forma equânime e propor-
cional, como destacou o presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus (PV), que ainda ressaltou 
a importância de se apoiar a vida das pessoas, pois 
esta PEC partiu de uma tragédia e a dor da popula-
ção se intensifica ainda mais com essa pandemia. 

Em seu pronunciamento, Agostinho lembrou 
que o Parlamento mineiro e as prefeituras dos mu-
nicípios mineiros foram deixados de fora do acordo, 
injustiça que foi reparada agora pela Emenda à 
Constituição. “As deputadas e os deputados esta-
duais deixaram de lado as diferenças e uniram-se 
em torno de um único objetivo. O exemplo da boa 
política está dado e sacramentado”, resumiu.
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Presidente da Fiemg visita Patos
de Minas e participa de posse
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senador viana estaria de malas
prontas para filiar-se ao PtB

o presidente da Fiemg, Flávio
roscoe, prestigiou a posse sindical

O presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 
Flávio Roscoe, esteve em Patos de Minas, 
na solenidade de comemoração dos 30 
anos e posse da nova diretoria do Sindicato 
das Indústrias do Vestuário no Estado de 
Minas Gerais (Sindivest). 

O evento contou também com a 
presença do prefeito Luis Eduardo Falcão 
(Pode); do presidente da Câmara, Eze-
quiel Macedo; do presidente da Fiemg 
Regional Alto Paranaíba, Lisandro Bica-
lho; dos presidentes do Sindivest Geraldo 
Fernandes (atual) e Jeovane Silveira (elei-
to) e; do presidente do Sinduscon, José 
Carlos Borges dos Reis, além de lideranças 
empresariais.

30 anos do sindivest
Em uma cerimônia emocionante 

foram resgatados fatos marcantes dos 30 
anos do sindicato na defesa de interesses 
do setor, na promoção do desenvolvimento 
econômico de Patos de Minas e de valori-
zação do associativismo. 

A coordenadora executiva, Michele 
Donato, que trabalha no Sindivest há 16 
anos, relembrou esta história, apresentan-
do as conquistas das gestões, os desafios 
enfrentados conforme o cenário econô-
mico encontrado ao longo da trajetória.

 Durante o evento, foi feita a apre-
sentação da nova logomarca revitalizada 

e prestadas homenagens aos fundadores 
e ex-presidentes:

• Normando Francisco Régis (como 
fundador da Associação Regional dos 
Confeccionistas do Alto Paranaíba)

• Sebastião Pires de Camargos 
(1991/1992)

• Milton Eustáquio Rodrigues 
(1992/1994)

• Geraldo Fernandes da Si lva 
(1994/1997 e 2018/2021)

• Heraida Maria Caixeta Borges 
(1997/2000)

• José Gonçalves  de Ol ive i ra 
(2000/2006 – Dois mandatos)

• Teresinha Gonçalves Sousa Martins 
(2006/2018 – Quatro mandatos)

nova diretoria 
O presidente da Fiemg acompanhou 

também a posse da nova diretoria do 
Sindivest – Gestão 2021/2024, assim 
constituída.

Presidente: Jeovane Geraldo da Silvei-
ra – Calçados Palma

Vice-Presidente: Geraldo Fernandes 
da Silva – Gean Fernan

Diretor Administrativo: Ronaldo José 
Ferreira – Alferes Uniformes

Diretora Financeira: Teresinha Gonçal-
ves de Sousa Martins – Sol e Ondas

Diretores suplentes: Sandro de Paula 

Matias – Ducks Uniformes e Luis Carlos 
Rocha – Ideia Work Uniformes

Conselho Fiscal - Efetivos: Vilma Narzi-
na de Oliveira e Silva - V e V Arte na Linha 
e Onorim Gonçalves da Silva - Película 
Camisaria

Suplentes do Conselho Fiscal Marcos 
Paulo de Andrade Silva – Calçados Pature-
ba e Kellen Ferreira Kardec – Palmiconfort 
Ind. e Comércio de Palmilhas

Delegados junto ao Conselho de Repre-
sentantes da FIEMG – Efetivos: Jeovane Geral-
do da Silveira e Geraldo Fernandes da Silva

Delegados suplentes: Lucas Soares 
Silveira (Calçados Palma) e José Alberto 
Marins (Companhia do Uniforme)

doação 
Roscoe assinou juntamente com o pre-

feito e o presidente da Fiemg Regional Alto 
Paranaíba,  o termo para a doação pelo Sesi 
de 4 mil testes rápidos para a COVID-19, em 
mais uma ação da entidade em benefício 
dos municípios da área de abrangência da 
Fiemg Regional Alto Paranaíba.

Com esta ação, foram contemplados 
36 municípios da região com:

• 26 mil máscaras descartáveis
• 5 mil litros de álcool glicerinado
• 11 câmaras frias
• 64 respiradores mecânicos
• 6 leitos completos de UTI
• 4 mil testes rápidos COVID

Roscoe participou da reunião com 
os presidentes e vice-presidentes dos 
Sindicatos Filiados – Sinduscon, Sindivest 
e Sindimetal, oportunidade em que os 
diretores apresentaram demandas dos 
setores industriais. 

A comitiva do presidente da Fiemg 
visitou a Setta Engenharia, localizada 
no bairro Planalto. O industrial Vinícius 
de Moura Dias falou sobre os projetos 
da indústria, as áreas de atuação e o 
mercado dos setores de logística, energia 
fotovoltaica, mineração e outros. Destacou 
a expansão das atividades, com o uso de 
automação industrial.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud
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Inovação e capacitação: a receita para
empresas se destacarem no mercado
Inteligência artificial (IA), Bigdata, IoT (inter-

net das coisas), realidades aumentada e virtual, 
robótica e omnicalidade. Essas são algumas das 
ferramentas que inundaram o varejo nos últimos 
anos. De 2020 para cá, elas se tornaram mais que 
inovações. Ganharam o papel de protagonistas 
rumo ao caminho mais seguro para a manutenção 
de um negócio.

Hoje, um ano e quatro meses após a pande-
mia, que culminou em uma das maiores crises 
sanitárias e econômicas do mundo, é possível 
afirmar que algumas tendências de inovação já 
são realidade no comércio. Dentre elas, destacam-
-se os novos meios de pagamento como PIX, 
carteira digital e QR COde. Há um grande espaço 
para as compras personalizadas, com grandes 
redes varejistas investindo na figura do personal 
shopper, um profissional responsável por receber 
os pedidos e personalizá-los de acordo com os 
gostos e desejos do cliente. E, mais do que nunca, 
a experiência do cliente, que passa por todas as 
etapas de um processo de compra, tornou-se 
ainda mais essencial para a conquista e fidelização 
do consumidor.

Atentas às necessidades de aprimoramento 
de mão de obra, inovação e criatividade, as em-
presas estão cada vez mais buscando capacitação. 
Para ajudar as empresas a darem um salto de 
qualidade em sua mão de obra e prestação de ser-
viços, muitas instituições estão oferecendo cursos 
de capacitação e aprimoramento. De acordo com 
dados da consultoria Mercer, 61% das empresas e 
entidades brasileiras oferecem cursos terceirizados 
para especialização de gestores e trabalhadores. 
Além dos cursos, há quem também invista em 
programas de conexão, como é o caso do Varejo 
Inteligente, promovido pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

O Varejo Inteligente busca promover soluções 
inteligentes para os principais desafios das empre-
sas varejistas, capacitar e desenvolver o modelo 
mental dos empresários, por meio de metodologias 
e capacitações e também pela conexão das empre-
sas com o ecossistema de empreendedorismo e ino-
vação local. Desde o seu lançamento, em 2016, o 
programa já capacitou 70 empresas e 115 startups.

Ramon Vargas, da Startup FideliZi, especializa-
da em criar programas de fidelização de clientes, 
participou duas vezes do Varejo Inteligente com 
sua startup. A primeira foi em 2016, onde viveu 
sua primeira experiência de mentoria direcionada 
em formato de aceleração. “Através do programa 
conseguimos ter uma visão mais ampla para o que 
estávamos fazendo e aproveitarmos oportunida-
des, até então pouco exploradas, o que nos ajudou 
a ajustar a rota para o crescimento”, relembra.

Em 2019, a FideliZi participou novamente do 
Varejo Inteligente. “A nova incursão e o novo dire-
cionamento estimularam troca de conhecimentos 
e maior interação com empresários associados à 
CDL/BH. Isso trouxe a oportunidade de expormos 
nossa solução com mais assertividade e, com 
isso, negócios foram fechados, e colhemos bons 
retornos de nosso trabalho”, pontua Vargas. Na 
última participação nasceu a parceria da startup 
com a Amicão, gigante do setor de pet shop. “Por 
compreenderem os benefícios e as vantagens que 
teriam ao adotar um programa de fidelidade, a 
Amicão Veterinária entrou para o FideliZi no dia 
3 de janeiro de 2020 e, desde então, vem tendo 
um resultado impressionante, mesmo durante 
um longo período de pandemia”, revela Ramon.

Em um ano e meio de programa de fidelidade, a 
Amicão conseguiu cadastrar na sua plataforma 1.566 
participantes, que realizaram quase 8.300 com-
pras, gerando uma movimentação de R$ 1,7 milhão.

A empresária Luiza Fraiha, idealizadora 
da Bendito Jaleco, participou como varejista 
da edição 2020 e, para ela, a jornada de 
compra de seus clientes foi transformada 
após as aprendizagens do Varejo Inteligente. 
“Estamos há cinco anos no mercado e parti-
cipar do programa ampliou nossa visão para 
ofertar um produto e um conteúdo de quali-
dade, ambos conduzidos por profissionais com 
muito conhecimento. Tudo isso vem refletindo 
diretamente na experiência positiva de nossos 
clientes”, destaca.

Para 2021 serão selecionadas 50 micro e 
pequenas empresas (MPEs) dos segmentos 
que mais foram impactados pela pandemia. O 
programa, que tem duração até novembro, é 
gratuito e aberto a associados e a não associados 
da CDL/BH. Em 2021, a proposta é selecionar 
segmentos chave de mercado que mais foram 
impactados na pandemia e auxiliá-los a se 
desenvolverem e a lidar com os desafios do seu 
negócio.

De acordo com estudos realizados pela CDL/
BH e Sebrae Minas, que promovem em parceria o 
Varejo Inteligente, os segmentos mais impactados 
pela crise sanitária foram moda, turismo, acade-
mias, materiais esportivos, educação e papelaria. 
Esses setores serão priorizados para seleção, mas 
as demais MPEs do setor de comércio e serviço que 
atendam aos critérios da seleção estão aptas a se 
candidatarem.

Esta é mais uma oportunidade que a CDL/
BH oferece ao setor de comércio e serviços. Para 
quem quer se destacar esta é a hora: inovação e 
capacitação de forma ágil e gratuita por meio do 
Programa Varejo Inteligente. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas por meio do site www.
cdlbh.com.br.

gerar emprego e recuperar economia
são prioridades para eleitor em 2022

Como resposta, especialistas apostam em populismo

A economia vai mal e, pelo que 
indica o levantamento do Instituto 
Paraná Pesquisas, essa conta vai ser 
cobrada nas urnas. A pesquisa nacio-
nal apontou que os fatores mais im-
portantes para o brasileiro na hora de 
escolher um presidente da República 
em 2022 serão geração de empregos 
(8,7) e recuperação econômica (8,6).

O estudo ouviu 2.008 pessoas e 
pediu a elas que avaliassem, de 0 a 
10, a importância de temas ao votar 
em um candidato, como combate à 
corrupção (8,3), enfrentamento à 
pobreza (8,2), agilidade na vacina-
ção (8,0) e número de mortos na 
pandemia (7,2).

O cientista político Joscimar Silva 
explica que não é a primeira vez que 
essas questões são caras ao brasileiro. 
“Em todas as eleições presidenciais, 
desde a redemocratização, a ava-
liação da economia pela opinião 
pública tem um peso importantíssimo 
na decisão do voto. Se o governo vai 

muito mal nessa gestão, a tendên-
cia é eleger a oposição. Opositores 
utilizam os problemas econômicos, 
especialmente emprego e renda, para 
atacar os governantes que tentam  
reeleição”, diz.

Atualmente, Dayse Pereira, 44, 
trabalha como diarista. Mas antes 
disso, era recepcionista em uma es-
cola de idiomas. Pouco tempo depois 
do início da pandemia, o local fechou 
e ela foi dispensada. “Sinceramente, 
o que mais me desanima é que não 
tem adiantado formação porque sim-
plesmente não tem vaga qualificada. 
Eu mesma tenho inglês e não acho 
outros trabalhos que compensam 
a ponto de largar minhas clientes”, 
desabafa.

Assim como ela, 14,8 milhões 
de pessoas não estão formalmente 
contratadas no mercado de trabalho, 
de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Para atender a dor dessa multidão, o 
escritor e cientista político Rudá Ricci 
aposta no populismo. “O governo 
tentará reduzir recursos de algum 

setor, até aqui considerado por ele 
como prioritário, para vitaminar 
políticas compensatórias ou de renda 
de suporte. Desde transferência de 
recursos de direitos trabalhistas para 
o Bolsa Família até taxação de lucros 
e dividendos. Bolsonaro se enredou 
no seu próprio discurso original 
antissistêmico. Cada vez mais, se 
vê em contradição e cercado pelos 
interesses privados e privatistas que 
o apoiaram”, acredita.

Silva concorda. “Numa tentativa 
de recuperar a sua imagem, o go-
verno deve reservar ao ano eleitoral 
medidas econômicas populistas, 
como geração de emprego a partir 
da reativação de grandes obras e 
um retorno do auxílio emergencial, 
em valores iguais ou maiores aos 
de 2020. Porém, como não há uma 
política clara de desenvolvimento da 
infraestrutura nem mesmo de conti-
nuidade de uma política social atual, 
caso ocorram, elas estarão marcadas 
por uma profunda característica elei-
toreira”, afirma.

como recuperar a economia?

Para o economista e professor 
de comércio exterior Leandro Diniz, 
é preciso criar um ambiente de ne-
gócios em que as empresas cresçam 
sozinhas. “Independentemente de 
ideologia partidária, é vital que pri-
meiro se garanta um forte pacto eco-
nômico a nível nacional que garanta 
crescimento real e não um subsidiado 
pelo governo federal, bastante com-
balido. Se o fomento para crescer for 
tirado do bolso público, ele não vai 
perdurar. É preciso um projeto para 
que os empresários possam, de fato, 
fazer investimentos, contratar e as 
companhias crescerem por si só, sem 
a necessidade de um subsídio”, avalia.

Ricci defende que o governo 
precisa ser rígido nessa retomada. “O 
empresariado brasileiro é atrasado, 
predatório e dependente do Estado. 
O Banco Mundial indica que o Brasil 
é o segundo país do mundo em so-
negação de impostos. Se sabemos 
que 58% dos tributos recolhidos vêm 
de quem ganha até dois salários-
-mínimos, já sabemos quem sonega. 
O que estou sugerindo é que sem 
uma retomada do papel do Estado, 
como regulador, orientador e indutor 
da economia nacional, não teremos 
como superar este período de estag-
nação produtiva e deterioração do 
mercado de trabalho. Precisamos 
retomar uma discussão estratégica 
sobre o desenvolvimento do país, 
com papel central na intervenção 
estatal”.

Silva argumenta que é urgente 
uma política redistributiva das ri-
quezas geradas no Brasil. “Pessoas 
em risco de fome, e em condições 
precárias de vida, têm menos ca-
pacidade de estudar e trabalhar e 
mais dificuldades em gerar renda 
e movimentar a economia do país. 
É preciso dar condições financeiras 
mínimas para aumentar o consumo 
e a movimentação da economia local 
no interior do país. Isso é necessário 
também para retirar os milhares de 
cidadãos que hoje vivem nas ruas das 
grandes cidades brasileiras. Diferente 
do que dizem alguns comentaristas, 
uma renda básica cidadã estimula 
a geração de emprego e renda nos 
grandes e pequenos mercados das 
capitais e do interior. Além disso, 
amplia as possibilidades de acesso 
à educação para as gerações mais 
jovens, o que traz ganhos econômicos 
futuros para que possamos superar o 
modelo de dependência econômica 
do setor agrário”, diz.
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reforma tributária 
O empresário e ex-deputado federal emerson Kapaz dis-

se: “A proposta de reforma Tributária sugerida pelo ministro 
da Economia, Paulo guedes, não foi elaborada pelo seu 
ministério, e sim concebida por técnicos da Receita Federal. 
Isso está errado”, alfinetou ao participar de uma entrevista à 
imprensa brasileira.

homem-bomba
A crônica política de Brasília avalia que se o ex-integrante 

do Ministério da Saúde roberto dias resolver jogar pesa-
do, pode fazer um verdadeiro estrago político em toda a 
Esplanada dos Ministérios, incluindo o Congresso Nacional. 
Denunciado pela CPI da COVID-19, dias pode ser uma espécie 
de homem-bomba. 

“nome sujo”
Em São Paulo, segundo informa a Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban), atualmente, são mais 70 milhões de 
pessoas com o “nome sujo” no Sistema Financeiro Nacional. 
Uma loucura!

Pesquisa eleitoral 
Segundo cientistas da política, as pesquisas eleitorais 

aparecem em destaque em ano de eleição, no entanto, esses 
mesmos especialistas reforçam que as análises não induzem 
o eleitor a votar em um determinado nome, mas que elas, 
na verdade, apenas esclarecem e ajudam o cidadão a tomar 
a sua decisão. Será? 

militares no governo
Conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, o advo-

gado dimas ramalho, atacou: “Os pontos mais vulneráveis 
do governo federal, objeto de investigação, estão exatamente 
onde os militares comandavam: o Ministério da Saúde. 
Isso pode ser um sinal que nem sempre a presença deles é 
relevante”. 

Briga de gigantes
A experiente jornalista Ana Flor afirmou: “Atualmente, a 

reforma Tributária, discutida nos bastidores do Ministério da 
Economia, tem a chance de aumentar a tensão dos empre-
sários com o governo federal. Os maiores empreendedores 
brasileiros já demonstraram completa insatisfação”.  

lucro das vacinas 
Lobistas de plantão em Brasília foram fundamentais para 

transformar a aquisição das vacinas em um verdadeiro mar 
de lama. Tudo por conta de um fato: os valores milionários 
na compra, os poucos laboratórios autorizados a vender o 
produto, enfim, uma presa fácil para os espertalhões da Corte. 
“Eles só enfiaram os pés pelas mãos ao envolverem políticos 
e outras autoridades no meio dos negócios”, comentam os 
assessores do Congresso Nacional.
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setor industrial mineiro apresenta
o 2º melhor desempenho do país

Pesquisa revela que, em maio, segmento cresceu 4,6% no estado

A indústria mineira está se re-
cuperando dos impactos causados 
pela pandemia em 2020. Segun-
do pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
em abril, o segmento sofreu um 
pequeno recuo de 0,9%. Mas, em 
maio conseguiu se recuperar e 
crescer 4,6%. Esse aumento coloca 
Minas Gerais em segundo lugar no 
ranking de melhor desempenho. O 
estado perde apenas para Goiás, 
que cresceu 4,8%, 

A análise foi feita a partir de 
uma pesquisa de desempenho 
do segmento industrial em 13 dos 
27 estados brasileiros. Os índices 
mostram também que, em maio, 
o setor industrial cresceu 32,3% 
quando comparado ao mesmo 
período em Minas Gerais. 

Empresários do ramo se dizem 
animados com os índices. É o caso 
do gerente executivo de uma em-
presa especializada na fabricação 
de revestimentos sustentáveis 
para a construção civil, Edízio Fi-
lho. “Houve quedas significativas 
em determinados segmentos do 
setor industrial, porém estamos 
confiantes de que o pior ficou 
para trás. Há uma tendência de 
aceleração da economia para o 
2º semestre, impulsionado pelos 
bons resultados obtidos ainda no 
2º trimestre”.

À frente de uma empresa 
que fabrica produtos químicos, o 
empresário Rodrigo Vilella explica 
que o setor estava positivo antes 
da pandemia começar, mas que, 
logo no início, sua empresa sofreu 
com as mudanças. “No primeiro 
mês, tive queda no faturamento, 
mas fui me recuperando com o 
passar do tempo. Venda tem. 
O mais complicado tem sido o 
acesso aos insumos para minha 
produção. O valor da matéria-
-prima aumentou, alguns itens 
estão difíceis de encontrar. Com 
isso, foi preciso aumentar o valor 
no produto final. Mantive abaixo 
do que precisava, mas houve 
impacto”.

O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg), Flavio Roscoe, recorda 
que o setor industrial estava em 
bons níveis e se recuperando da 
recessão de 2014. “Somente em 
2019, a indústria havia retomado 
uma trajetória de crescimento. Pas-
samos a vislumbrar uma recupera-
ção significativa em 2020, mas a 
pandemia mudou drasticamente 
esse cenário. No caso de Minas 
Gerais, foi fundamental a ação do 
governo que, a pedido da Fiemg, 
considerou a indústria como essen-
cial, o que de fato ela é”.

Ele separa os impactos da pan-
demia sobre a atividade industrial 
em dois momentos: “No início, 
as incertezas epidemiológicas e 

econômicas foram um golpe duro 
sobre a confiança de empresários 
e consumidores. Isso provocou 
choques de oferta mediante a 
paralisação de muitas atividades, 
assim como de demanda com 
os consumidores em isolamento 
social. Depois, medidas econômi-
cas de proteção dos empregos e 
da renda foram adotadas pelos 
governos estadual e federal, o 
que reduziu o potencial de queda 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
industrial. A desvalorização do real 
frente ao dólar também contribuiu 
com o desempenho industrial por 
meio do aumento das exportações 
e da redução da competitividade 
de produtos importados”. 

desempenho

Roscoe explica que, a partir 
do segundo semestre de 2020, a 
indústria vem registrando bom de-
sempenho. “O auxílio emergencial 
representou um expressivo aumen-
to da renda, favorecendo setores 
industriais de bens de consumo, 
como os de alimentos, vestuário e 
calçados. Uma mudança no com-
portamento das pessoas e na forma 
de trabalho também impulsionou 
indústrias de móveis, equipamentos 
eletrônicos e da construção civil”.

Na percepção do presiden-
te, houve também um redire-
cionamento das despesas com 
serviços para gastos com bens. 

“Adicionalmente, as exportações 
aumentaram e muitos produtos 
importados foram substituídos por 
bens nacionais, mediante a desva-
lorização do real frente ao dólar. 
No início do ano, com o fim dos 
pagamentos e do auxílio emer-
gencial, o impulso de consumo de 
bens industriais perdeu o ímpeto 
e muitos setores passaram a ser 
afetados com a falta de insumos 
e com o acréscimo da inflação”.  

Pós-pandemia

O representante da Fiemg 
acrescenta que, em Minas Gerais, 
o desempenho da indústria foi 
melhor do que o observado no 
Brasil. “O reflexo disso pode ser 
notado no mercado de trabalho 

e no desempenho do PIB. No final 
de 2020, o mercado de trabalho 
mineiro já tinha recuperado a 
totalidade das vagas perdidas du-
rante a pandemia. A continuidade 
da retomada de plantas produ-
tivas nas atividades minerárias 
e metalúrgicas deve influenciar 
positivamente a produção indus-
trial mineira nos próximos meses”. 

Segundo ele, o avanço da vaci-
nação também tende a permitir uma 
recuperação mais intensa do setor de 
serviços, especialmente os prestados 
às famílias, alojamento e alimen-
tação, fornecendo impulso sobre a 
demanda por produtos industriais. 
“Estamos convictos na recuperação 
da indústria e de que ela puxará a 
retomada do crescimento econômico 
brasileiro em 2021 e 2022”.

Ele conclui dizendo que des-
de o início da pandemia há uma 
tendência de substituição de in-
sumos importados por domésti-
cos. “A indústria é estratégica e, 
nessa esteira, Minas Gerais tem 
atraído investimentos e se desta-
cado no cenário nacional. Além 
da percepção sobre a impor-
tância da indústria doméstica, 
a pandemia acelerou algumas 
tendências. Muitos segmentos 
intensificaram a digitalização 
dos serviços e os canais de co-
mercialização se abriram. Isso 
permitiu que muitas indústrias 
acessassem o varejo por meio 
do digital, o que aumenta a 
produtividade e reduz custos, 
ampliando a competitividade 
da indústria”.

empresários do setor estão confiantes para o segundo semestre
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

lulA e o regime cuBAno - O ex-presidente Lula (PT) saiu em defesa de Cuba 
por ocasião das manifestações realizadas na ilha depois de mais de 60 anos de 
regime fechado no país. Para Lula, que defende manifestações democráticas, 
tudo que acontece em Cuba é culpa dos Estados Unidos, que lidera um bloqueio 
econômico contra a ilha. É bom lembrar que Fidel Castro liderou uma revolução 
para tirar do poder Fulgêncio Batista, um ditador de direita e implantou uma 
ditadura de esquerda, onde o povo não tem liberdade para se manifestar.

outro dia, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), depu-
tado Agostinho Patrus (PV), fez um enérgico discurso por ocasião da aprovação 
do primeiro turno de um projeto que anula um decreto do governador Romeu 
Zema (Novo), flexibilizando o transporte fretado de passageiros em Minas. 
Agostinho criticou os deputados do Partido Novo, que defenderam o decreto, 
e disse que o próprio Tribunal de Contas já mandou o governador desfazê-lo.

suPersAlários - Enquanto a Câmara Federal vai restringir os supersalários, em 
Minas, o Ministério Público (MP) enviou um projeto para a ALMG, já aprovado 
em comissões, criando penduricalhos nos contracheques dos promotores e 
procuradores de Justiça do Estado. Segundo o deputado Sargento Rodrigues 
(PTB), ele desconhece o MP, que sempre acabou com a farra dos supersalários 
em outros órgãos da administração pública, mas agora dá um péssimo exemplo.

no mundo dos negócios

Presidente da cdl/Bh, marcelo de souza e silva, joyce rios e Fabiano 
cazeca com o apresentador marcos maracanã. esse encontro faz parte 
do lançamento do programa “no mundo dos negócios”, comanda-
do por maracanã e Fabiano, nas manhãs de sábado, na Band minas

D
iv

ul
ga

çã
o

visitando obras

embora já indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça 
anda sozinho pelos corredores do Senado tentando convencer 
senadores para sua nomeação para o cargo.  

rogério caboclo, presidente afastado da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), pode perder um salário de R$ 400 mil 
por mês, mais R$ 20 mil por ser membro da Conmebol e mais 
dois carros com motorista, uma Mercedes e um Range Rover, se 
for afastado definitivamente. 

A china tem sido nosso maior comprador de carne suína. Fo-
ram 297 mil toneladas do produto com as vendas crescendo 29%.

empresários continuam reclamando do Governo que prome-
teu trabalhar para quem gera emprego. Afinal, são eles os que 
mais pagam impostos.

o prefeito de nova lima, joão marcelo, conferiu as obras
no bairro jardim canadá, com o secretário da regional
noroeste, carlos eduardo, acompanhado do secretário

de obras, robson tijolinho e o engenheiro marcus
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domingo, dia 18 de julho

Ex-Ministro Paulo Roberto Haddad
Renato - Café Nice
Rafaela Vaz de Melo 

segunda-feira, 19

Ubaldo Miranda- ex-craque do Atlético 
Artur Viana Neto 
Ex-deputada Vera Coutinho 
Patrícia Helena Salazar Porto - ALMG

terça-feira, 20

Senhora Selma Campos
Fernando Alves de Andrade
Chiquinho de Oliveira 
João Lúcio Ferreira – Café Palhares

Quarta-feira, 21

Senhora Nara Glenda Ferraz
Dr. Obregon Gonçalves 
Luiz Fernando - Café Palhares 

Quinta-feira, 22

Senhora Dalma Fernandes Ferreira 
Tito Augusto Guimarães Sales
Ubiratã Soares de Sá Junior 

sexta-feira, 23

Ex-vereador Tomás da Mata Machado 
Eduardo Aquino 
Jack Correa

sábado, 24 

Jornalista Iram Firmino 
Giovani Garcia – Farmácia Anagalis 
Ex-deputado Célio Moreira

Apoio ao crescimento das
micros e pequenas empresas

Pronampe disponibiliza R$ 339 milhões em financiamento

No intuito de ajudar 
as micros e pequenas 
empresas a enfrentarem 
os impactos da pande-
mia do novo coronavírus, 
o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais 
(BDMG) está oferecen-
do condições atrativas 
em linhas de crédito via 
Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe).

O financiamento é 
voltado para empresas 
com até R$ 4,8 milhões 
de faturamento e pode 
ser solicitado por meio 
da Federação das In-
dústrias do Estado de 

Minas Gerais (Fiemg), 
que é um dos corres-
pondentes bancários do 
BDMG. Os recursos terão 
condições diferenciadas 
para empreendimentos 
liderados por mulheres 
e para aqueles perten-
centes aos setores de 
turismo, eventos, bares 
e restaurantes.

Nesta fase do progra-
ma, estão sendo coloca-
dos à disposição inicial-
mente R$ 339 milhões, 
garantidos ao banco 
pelo governo federal, 
por meio do Fundo de 
Garantia de Operações 
(FGO), sendo que os ju-
ros serão referentes à 

Selic + 6% ao ano, com 
prazo total de 48 meses 
para pagar e 11 meses 
de carência. O crédito 
pode ser aplicado em 
capital de giro ou em 
investimentos.  

Além das tarifas di-
ferenciadas, para ter 
acesso à linha de crédi-
to do Pronampe não é 
necessário abrir conta 
bancária. Empresas in-
teressadas, precisam 
entrar em contato com 
a Gerência de Economia 
e Finanças Empresariais 
da Fiemg, por meio do 
e-mail: financiamento@
fiemg.com.br ou do te-
lefone: (31) 3263-4389.

mailto:financiamento@fiemg.com.br
mailto:financiamento@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

diretor comerciAl e de oPerAções dA temP log
 carol@conteudoempresarial.com.br

ricArdo Agostinho cAnterAs

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

vacinas vencidas, doses congeladas e o medo da população

Duas manchetes tomaram 
conta dos noticiários na 
última semana: na pri-

meira, ao menos 26 mil doses de 
vacinas contra a COVID-19 teriam 
sido aplicadas no Brasil fora do 
prazo de validade estabelecido 
pelo fabricante. Na segunda, 
milhares de doses da Janssen 
chegaram congeladas ao Distrito 
Federal e, por isso, poderiam ter 
perdido a sua eficácia.  

Falando sobre o caso da 
Janssen, estamos diante de 
um problema relacionado ao 
transporte passivo de medica-
mentos. Hoje a principal forma 
de garantir que a imunização 
seja feita com agilidade e se-
gurança é o transporte passivo, 
aquele que envolve embalagens 
formadas por alguns elementos 
que bloqueiam a troca térmica e 
outros refrigerantes, como bolsas 
de gel. Eles são os responsáveis 
por garantir que os imunizantes 
permaneçam na faixa de tempe-
ratura adequada, determinada 
pelos fabricantes.  

Existem caixas específicas 
para serem utilizadas no in-
verno e caixas para manter a 
temperatura dos produtos no 
verão. Se não forem utilizados 
os equipamentos corretos, a 
temperatura externa interfere 
muito na interna e o que está 
armazenado pode congelar ou 
esquentar demais. Levando em 
consideração as temperaturas 
bem baixas que têm sido regis-
tradas em São Paulo (de onde 
saem os imunizantes), tudo nos 
leva a crer que aí está a solução 
para essa charada.  

A conclusão do que pode 
ter acontecido no caso das 
vacinas vencidas não foi assim 
tão fácil. Como profissional de 
logística farmacêutica, fui pro-
curado para esclarecer como 
esse erro poderia ser evitado e 
aos poucos fomos observando 
cada desdobramento desse 
caso na mídia.  

Na primeira conversa que tive 
com uma jornalista sobre essa 
questão, cheguei a comentar que 
me causava certa estranheza o 
fato de todos os municípios terem 
agido da mesma forma. Mais do 
que isso, relembrei que antes da 
aplicação os profissionais da saú-
de têm como protocolo mostrar 
o verso da embalagem, onde 
estão expostas as informações de 
lote e validade. Então, como isso 
aconteceu? 

Estamos ainda observando 
os posicionamentos municipais 
e estaduais - a grande maioria 
alega que não aplicou nenhuma 
dose vencida - e uma resposta 
para essa questão ainda não é 
concreta. Mas, o que já podemos 
concluir é que estamos sim diante 
de um erro sério, muito provavel-
mente no sistema, na inserção de 
dados. O que vemos é um caso de 
erro humano, seja qual for a con-
clusão desse caso, e que poderia 
ser evitado. Eu explico. 

Partindo do pressuposto que 
os imunizantes realmente foram 
aplicados com o prazo expirado, 
existem alguns tipos de controle 
de estoque para produtos de valor 
agregado para a saúde humana. 
Em vacinas, o controle normal-
mente é feito pela validade. E exis-
te tecnologia para que esse tipo 
de falha não ocorra. A melhor ma-
neira de se proteger é por meio 
de sistema. Não ter nenhuma 
etapa de fracionamento manual.  

Quando falamos em fracio-
namento é importante destacar 
que estamos nos referindo à 
atividade dentro do armazém, 
na hora de fazer a separação 
das vacinas conforme os pedidos. 
O Ministério da Saúde emite 
um relatório solicitando que as 
unidades sejam fracionadas de 
acordo com a necessidade de 
cada estado. É nessa etapa que 
a proteção tem que ficar em siste-
ma e ele já deveria impedir o fra-
cionamento de frascos caso a va-
lidade estivesse muito próxima.  

Já se a questão for à outra 
ponta, na hora de incluir as 
informações sobre as doses apli-
cadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), isso também não deveria 
ser feito sem o uso de tecnologias 
próprias. O Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) tem um 
sistema que é alimentado com 
todos os dados das pessoas que 
tomam a vacina. Chamado SI-
-PNI, ele é obrigatório em todas 
as salas de imunização e deve 
computar no mínimo 10 variáveis 
de cada pessoa. Entram aí o CPF, 
tipo e lote da vacina, validade, 
comorbidade, dentre outros.  

Esses dados são armazena-
dos e utilizados como base para 
toda a estratégia do PNI e para 
a determinação do percentual 
da população imunizada. Não 
é admissível que esses dados 
sejam incorretos.  

É de se elogiar o quanto avan-
çamos no quesito acesso à infor-
mação ao longo da pandemia. No 
início, para quem acompanhava 
os dados, a sensação era de voo 
cego e hoje essa comunicação 
mais aberta foi o que permitiu, 
inclusive, que a imprensa cru-
zasse as variáveis e chegasse ao 
número de 26 mil doses vencidas.  

Mas, ainda assim, quando 
nos deparamos com erros desse 
tipo, percebemos que já deveria 
ser possível uma transparência 
maior para a sociedade sobre 
como a situação seguirá nos pró-
ximos meses, em quais semanas 
os imunizantes serão recebidos, 
como será o processo. E, mais do 
que isso, falta sistema e capacita-
ção para que falhas básicas como 
as duas que comentamos ao lon-
go deste artigo não aconteçam.  

Passamos por um período 
de constante necessidade de 
informação e credibilização dos 
imunizantes e do PNI. E notícias 
como as da semana passada 
não contribuem, de forma 
alguma, para a tranquilidade 
da população.

Quase 40% dos homens tiveram algum tipo
de disfunção erétil nos últimos 2 anos

Causas variam, mas
têm tratamentosP razer, diminuição de 

estresse, qualidade no 
sono, queima de calo-
rias,  rejuvenescimento 

e uma maior qualidade de vida 
são alguns dos benefícios das 
relações sexuais.  Nem sempre, 
porém, essa parte da vida vai 
bem. Pesquisa realizada pelo 
Datafolha, a pedido 
da startup  Omens, 
com 1.813 brasilei-
ros de 18 a 70 anos, 
mostrou que 38% dos 
participantes tiveram 
algum tipo de disfun-
ção erétil nos últimos 
2 anos.

N o  p a s s a d o,  o 
problema era cha-
mado de impotência 
sexual. Devido à co-
notação pejorativa, o termo foi 
substituído por disfunção erétil, 
que significa incapacidade de 
manter uma ereção suficiente 
para penetração ou de mantê-
-la de forma satisfatória, de 
acordo com o urologista Rodrigo 
Andrade. 

Segundo o especialista, as 
causas da disfunção erétil po-
dem ser psicogênica, orgânica 
ou mista, quando envolve um 
pouco das duas. “No grupo da 
parte física, tabagismo, diabe-
tes, hipertensão, dislipidemia ou 
outras doenças crônicas, como 
insuficiência renal ou hepática, 
que causam uma deterioração 
em que a função sistêmica não 
está saudável, são os principais 
fatores”, diz.

É o caso do ex-apresentador 
e atual senador Jorge Kajuru, 
que falou publicamente sobre 
seu quadro clínico em 2012. 
“Eu era totalmente brocha por 
causa da diabetes. Depois ainda 
tive uma bactéria na próstata. 
Precisei operar e fiquei estéril. 
Com o tempo, e com medicação, 
meu esperma voltou ao normal. 
Mas eu ainda era impotente! 
Não adiantava viagra. Com cialis 

eu ainda ficava meio 
ereto, mas eram 10 
minutos”, declarou a 
uma revista na época.

De acordo com An-
drade, o paciente com 
60 anos ou mais é o 
exemplo mais clássi-
co. “Normalmente, 
diabético e hipertenso 
de longa data, taba-
gista e sedentário. 
Não só a parte de 

ereção não funciona bem, como 
ele tem risco aumentado de 
doenças coronarianas e eventos 
isquêmicos. Nesse caso, o alerta 
não é só na vida sexual, mas 
também quadro clínico grave”.

Porém, não existe uma faixa 
etária predominante porque a 
origem do problema também 
pode ser psicológica. “Quadros 
de ansiedade, principalmente, 
de desempenho, altos níveis 
de estresse na vida em geral, 
medos relacionados ao fracasso 
sexual, temor de outras pesso-
as saberem ou humilhação da 
parceira (o), possuir expectati-
vas altas em relação à pessoa, 
perda do desejo motivados pela 
depressão, conflitos emocionais 
e amorosos, baixa autoestima, 

episódios anteriores de abuso 
sexual, receio de ejacular muito 
rápido, entre outros”, cita a se-
xóloga Sônia Eustáquia sobre os 
motivos mais comuns.

Esses reflexos podem ser 
percebidos nas respostas da pes-
quisa. Segundo os resultados, 
sete em cada 10 homens (72%) 
deixaram de fazer sexo por 
algum problema e das causas 
mais citadas, quatro dividiram 
o primeiro lugar: cansaço físico 
(44%), estresse em geral (40%), 
preocupação com emprego ou 
finanças (39%) e preocupação 
emocional (38%). Entre aqueles 
com disfunção erétil, todos os 

índices são mais altos: 84% não 
transaram devido a problemas, 
sendo, 54% por exaustão, 52% 
por estresse, 49% por ansiedade 
com emprego e 50% por ques-
tões emocionais.

tratamento

Para ambas as causas, a 
notícia é boa: existem soluções. 
Na hora do diagnóstico, não são 
pedidos exames, o que acontece 
é uma conversa franca entre 
paciente e urologista. Andrade 
informa que os tratamentos 
consistem em medicamentos 
orais que garantem uma ereção 

rígida e existem várias opções no 
mercado que variam, inclusive, 
em tempo de duração. Porém, 
todas possuem algum efeito 
colateral e, por isso, é essencial 
o acompanhamento médico.

“Na consulta, conversamos 
bastante e escolhemos uma me-
dicação. É preciso fazer um teste 
mais longo, não adianta tomar 
uma única vez e desistir se não 
der certo. Encontramos uma op-
ção adequada e, caso a doença 
piore ao longo do tempo, passa-
mos para tratamentos injetáveis 
com drogas manipuladas ou 
prontas. Se esse também não for 
o adequado, consideramos uma 
cirurgia de colocação de prótese 
peniana, que existem dois tipos: 
a semirrígida e a inflável de três 
volumes”, explica o urologista.

Se as razões forem psico-
gênicas, o tratamento é multi-
disciplinar. “Em tensão, vários 
neurotransmissores entram em 
ação e é nesse mo-
mento, que há uma 
grande descarga de 
adrenalina, produzin-
do a fuga venosa, o 
que impossibilita um 
pênis ereto. No caso 
do homem, muitas 
vezes, a pressão vem 
de dentro dele, do que 
idealiza e espera de 
sua performance se-
xual. No tratamento, 
utilizamos questionários e en-
trevistas próprias da sexologia 
e, de acordo com os resultados, 
sugerimos um programa psico-
terapêutico ideal. A neuropsi-
cologia aplicada, a psicanálise 
e a terapia oferecem maneiras 

de processar essas intervenções 
terapêuticas com eficiência e 
efetividade”, esclarece Sônia.

Andrade afirma que existem 
remédios naturais para a disfun-
ção, mas não os popularmente 
disseminados. “Existem e são 
os mais importantes e úteis, 
mas não é catuaba, amendoim, 
nem nada disso. Na verdade, 
é um estilo de vida saudável. 
Praticar exercícios, ter uma boa 
alimentação, não fumar, não be-
ber, manter um peso adequado 
e prevenir o colesterol alto e a 
diabetes. Isso garante uma vida 
sexual satisfatória até a terceira 
idade ou mais”.

não se feche

O tabu e a forma pejorativa 
que a sociedade lida com a 
disfunção erétil, faz que muitos 
homens se fechem e sofram 
com o problema sozinhos. Esse 

comportamento, en-
tretanto, os prejudica 
e também seus rela-
cionamentos.

“Q u a n to  m a i s 
isso for de conheci-
mento público e os 
homens estiverem 
informados, mais fá-
cil será para que te-
nham uma vida sexu-
al plena. O primeiro 
passo para melhorar 

e sair dessa situação é enten-
der o que levou a chegar neste 
quadro. Quando o problema é 
psicológico, muitas vezes, só de 
sair esclarecido e tranquilizado 
da consulta, já é o início de uma 
melhora”, finaliza o urologista.

causas

podem ser 

psicogênica,

orgânica

ou mista

na hora do
diagnóstico,

é preciso
uma conversa 
franca entre
paciente e
urologista
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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.

minas é o estado que mais
usa energia solar no Brasil

M inas Gerais ultra-
passou a marca de 
1 gigawatt (GW) de 
potência instalada de 

geração distribuída (GD) de ener-
gia solar fotovoltaica. O estado 
é responsável por 18% de todo o 
potencial instalado no país, o que 
o torna líder no Brasil. Ao todo, 
são 844 cidades mineiras abaste-
cidas com geração própria, o que 
resulta em 98,9% dos municípios.

A engenheira de energia Pris-
cilla Azevedo explica que Minas 
possui uma série de fatores que 
faz com que o estado saia na 
frente quando o assunto é energia 
solar. “Existe um potencial técnico 
expressivo, alta radiação solar, 
além de tarifa de subsídios fiscais 
(impostos) que permitem um 
retorno rápido do investimento”.

A energia solar é o aprovei-
tamento do sol para geração de 
energia, seja ela elétrica ou tér-
mica. “Esse tipo de sistema não 
gera resíduos nem emite gases 
poluentes, assim, não contribui 
para o aquecimento global e o 
efeito estufa; é uma fonte inesgo-
tável e prontamente disponível”, 
acrescenta Priscilla.

Para adquirir um sistema 
fotovoltaico é necessário que o 
consumidor procure uma empresa 
especializada e capacitada. “Ela 

irá realizar o dimensionamento 
do sistema de forma adequada. 
Além disso, irá homologar ou 
aprovar junto à concessionária 
local e realizar a instalação dos 
equipamentos. Atualmente, existe 
a possibilidades de parcelamento 
em cartão e linhas de crédito 
específicas para financiamento”.

A engenheira de energia des-
taca que, geralmente, essas linhas 
de financiamento possuem par-
celas fixas, enquanto a tarifa de 
energia aumenta a cada ano. “O 
investimento inicial para instala-
ção é recuperado em um prazo 
de aproximadamente 3 a 5 anos, 
sendo a vida útil dos módulos 
fotovoltaicos superior a 25 anos”. 

O engenheiro mecânico Eu-
gênio Costa aderiu o sistema por 
meio de uma usina própria e, em 
5 anos, recuperou toda a quantia 
gasta com a instalação. “Decidi 
colocar, principalmente, pelo 
custo-benefício favorável. Vi uma 
redução significativa em minha 
conta de luz, além de um impacto 
ambiental menor”.

Ele acrescenta que se trata de 
um sistema que demanda pouca 
manutenção. “O único problema 
que eu tive até hoje foi com o 
inversor, mas foi resolvido em ga-
rantia pelo fornecedor. O sistema 
solar possibilitou que todas as 
contas de energia vinculadas ao 
meu CPF fossem compensadas 
pela geração de uma única usina”.

cemig sim

Uma alternativa para os mi-
neiros que queiram aderir ao 
sistema é a Cemig SIM, do grupo 
Cemig. A empresa foi criada em 
2019 com o objetivo de oferecer 
soluções inteligentes e ecológicas 
para o uso eficiente de recursos 
energéticos. “Atuamos no merca-
do de geração distribuída, demo-
cratizando e incentivando o uso 
da energia solar com valores mais 

atrativos que os praticados pelo 
mercado de energia convencio-
nal”, afirma do diretor comercial 
do Cemig SIM, Cássio Ferreira.

Anualmente, a Cemig SIM gera 
108.000 watt-hora/ano. Estima-
-se que, desde seu lançamento, já 
tenha evitado 6.600 toneladas de 
CO2 por ano. Somente no ano pas-
sado houve uma economia de R$ 8 
milhões para comércio e indústria. 
A expectativa é de que em 2021 a 
economia seja de R$ 25 milhões.

Ferreira acrescenta que, em 
tempos de crise hídrica, apostar 
em fontes alternativas a hidre-
létricas se torna ainda mais im-
portante. “Em Minas, a opção 
tem sido investir no crescimento 
de energia fotovoltaica, que é 
limpa renovável e pode benefi-
ciar pessoas sem a necessidade 
de investimentos e obras”.  

No caso da Cemig SIM, a 
energia é gerada remotamente 
nas comunidades solares da 

empresa, que ficam localiza-
das em áreas com radiação 
solar mais favorável, no Norte 
e Noroeste de Minas Gerais. 
“O cliente aluga partes dessas 
usinas sem nenhum custo e 
recebe, por meio da rede da 
distribuidora, energia com des-
contos que chegam até 18%. Os 
interessados podem aderir ao 
modelo de forma totalmente 
digital no site www.cemigsim.
com.br”, finaliza.

usina da cemig sim, em lavras novas
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Projeto de romeu zema cria novo
departamento de trânsito em mg

M inas Gerais terá uma au-
tarquia com servidores es-
pecíficos para cuidar das 

questões do trânsito. É o que prevê 
o Projeto de Lei (PL) 2.924/21, do 
governador Romeu Zema (Novo), 
recebido no Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 13 de julho.

A proposição cria o Depar-
tamento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG), institui as 
carreiras que especifica e dá ou-
tras providências. Na mensagem 
que acompanha o projeto, o 
governador lembra que o atual 
Detran-MG integra a estrutura da 
Polícia Civil, enquanto a autarquia 

se vinculará à Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão.

O novo Detran-MG terá auto-
nomia administrativa e financeira. 
Ele integrará o Sistema Nacional 
de Transito e terá as atribuições 
pertinentes, entre as quais o 
registro, licenciamento e vistoria 
de veículos, o planejamento da 
formação de condutores, a emis-
são de carteiras de habilitação e a 
arrecadação de valores provenien-
tes de remoção de veículos.

O projeto também prevê que 
atividades pertinentes à autarquia 
poderão ser objeto de contrato ou 
de convênio. O texto traz a estru-
tura orgânica do novo Detran-MG, 

que inclui a Junta Administrativa 
de Recursos de Infração (Jari), e 
ainda trata da transferência de 
patrimônio para o novo órgão e 
da composição de suas receitas.

carreiras reestruturadas

O PL 2.924/21 também reestru-
tura algumas carreiras de servido-
res públicos, tanto para resguardar 
as funções constitucionais e legais 
próprias dos policiais civis quanto 
para permitir o aperfeiçoamento 
das carreiras de servidores admi-
nistrativos atualmente lotados 
no Detran-MG, conforme indica a 
mensagem do governador. 

“Os servidores ativos e ina-
tivos que compõem as carreiras 
administrativas do atual Quadro 
de Pessoal da Polícia Civil serão re-
posicionados nas novas carreiras, 
nos níveis e graus correspondentes 
àqueles previstos nas carreiras do 
Grupo de Atividades de Gestão, 
Planejamento, Tesouraria e Au-
ditoria e Político-Institucionais”, 
diz o texto.

Diversos cargos administrati-
vos da Polícia Civil são transfor-
mados, pela proposta, em cargos 
afetos a trânsito. Por outro lado, 
o projeto estipula que as Dele-
gacias Regionais de Polícia Civil 
continuarão realizando registro e 
licenciamento de veículo e habi-
litação de condutor até que seja 
concluída a implementação da 
autarquia. Além disso, a Polícia 

Militar continuará executando a 
fiscalização de trânsito.

Pec retira trânsito 
da Polícia civil

Alinhada ao conteúdo do PL 
2.924/21, está a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 71/21, 
do governador mineiro, também 
recebida na Reunião Ordinária do 
dia 13. Ela altera os artigos 139 
e 140 da Constituição do Estado 
e retira da Polícia Civil a atribuição 
das atividades de trânsito.

O chefe do Executivo salienta 
que a Polícia Civil, além da atribui-
ção de polícia judiciária prevista 
na Constituição da República, ga-
nhou, em Minas, as competências 
ligadas ao trânsito. Isso acarreta, 
segundo a mensagem que acom-

panha a PEC, “ônus institucional 
e funcional sobre a corporação, 
sem correspondência em outros 
Estados. 

Assim, a PEC propõe, para o 
artigo 139 da Constituição, que 
a Polícia Civil tenha funções de 
polícia judiciária e faça a apuração 
de infrações penais, exceto as mili-
tares. São atividades privativas da 
corporação, ainda, a perícia oficial 
de natureza criminal e o processa-
mento e arquivo de identificação 
civil e criminal.

Já o artigo 140 estipula que as 
carreiras e promoções da Polícia 
Civil obedecerão ao disposto em 
lei complementar. A propósi-
to, dois projetos de lei comple-
mentar também foram recebidos 
no Plenário, ambos tratando da 
Polícia Civil.
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Ciemg promove palestra sobre redução do 
custo e melhoria do ambiente de negócios

O Centro Industrial e Em-
presarial de Minas Ge-
rais (Ciemg) promoveu 
dia 13 de julho, a pa-

lestra “Redução do Custo Brasil 
– Ações o Ministério da Economia 
para o aumento da competitivida-
de”. O evento virtual teve como 
convidado Jorge Luiz de Lima, 
secretário de Desenvolvimento 
da Indústria, do Comércio, Ser-
viço e Inovação do Ministério da 
Economia.

Custo Brasil é o termo utili-
zado para se referir às dificulda-
des que influenciam negativa-
mente o ambiente de negócios. 
Elas podem ser estruturais, 
burocráticas, trabalhistas e 
econômicas e resultam no au-
mento dos preços dos produtos 
nacionais e nos custos de logís-
tica. Além disso, comprometem 
investimentos e contribuem 
para uma excessiva carga tri-
butária. É estimado que o Custo 
Brasil retire R$ 1,5 trilhão por 
ano das empresas instaladas 
no país, representando 20,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB).

Para o secretário Jorge Luiz 
de Lima, o apoio dos empresá-
rios de todos os setores da eco-
nomia é de suma importância 
para que o projeto Custo Brasil 
seja implantado. Segundo ele, 
o tema vem sendo discutido há 
vários anos, mas que o projeto 
nunca foi realmente priorizado 
e que é necessário revisitar o 
passado para ter consciência 
dos erros cometidos. E, para que 
o projeto Custo Brasil funcione 
e saia do papel, e necessária 
a participação ativa do setor 
público.  

O secretário reforçou que, 
para que ocorra uma desonera-
ção do setor produtivo, é preciso 
entender que o Custo Brasil é 
um guarda-chuva de temas, que 
perpassa por várias áreas, como 
infraestrutura, logísticas, projetos 
estruturantes. Ao todo, 22 pro-
jetos foram apresentados e irão 
impactar, de maneira positiva, o 
setor industrial, de serviços e de 
comércio. 

Lima pontuou que o projeto 
Custo Brasil é dividido em três 
estratégias. A primeira, que é 
fazer com que o Custo Brasil seja 
encarado como projeto de Estado, 
não de governo, e que envolva 
o Executivo, Congresso e setor 
produtivo.  

A segunda estratégia é a 
diminuição do tamanho e moder-
nização do Estado. Lima ponderou 
que algumas folhas de paga-
mento do funcionalismo público 
ultrapassam o orçamento de 
alguns ministérios. “O orçamento 
do ministro Tarcísio Freitas, da 
Infraestrutura, é de R$8 bilhões, 
o mesmo valor que é gasto com 
profissões que não existem mais, 
como ascensorista, operador 
de telex, e isso é um absurdo. É 
necessário ter avaliações cons-
tantes e ter a possibilidade de 
demissão”, reforçou, afirmando 
que também é necessário rea-
lizar uma transformação digital 
no setor público, para agilizar os 
processos e acabar com parte da 
burocracia.  

A terceira estratégia para 
emplacar o projeto Custo Brasil é 
o investimento de projetos estru-
turantes, que contemplem cada 
estado brasileiro de acordo com 

suas especificidades. “Nós não 
temos 27 estados, temos 27 pa-
íses, tamanha são as diferenças 
de clima, cultura e vocação eco-
nômica de cada um”, afirmou.

O secretário de Desenvolvi-
mento da Indústria, do Comércio, 
Serviço e Inovação do Ministério 
da Economia, que também é em-
presário, finalizou sua apresen-
tação fazendo uma convocação 
aos empreendedores mineiros. 
“Ou o setor produtivo domina a 
economia, ou não sairemos do 
lugar. Não dá mais para ser refém 
do setor público”.

A abertura do evento foi feita 
por Fabio Sacioto, presidente do 
Ciemg, que explicou que o cen-
tro é uma entidade associativa 
que apoia as empresas do setor 
produtivo mineiro, que abrange 
não apenas a indústria, mas toda 
a sua cadeia essencial, como a 
logística. O gestor pontuou que 
os empresários mineiros precisam 
se alinhar para agirem em apoio 
ao projeto Custo Brasil. “Uma 
pequena mudança que tivemos 
na taxa de câmbio já trouxe 
resultados positivos na balança 
comercial brasileira e isso mostra 
a importância de ações como esse 
projeto, que tem como intuito pro-
mover a economia e o aumento 
da competitividade brasileira”, 
afirmou.  

“A mídia está discutindo o 
aumento de impostos, revisão 
do imposto de renda, taxação de 
dividendos que incidem sobre das 
empresas, mas o evento mostrou 
o que o governo está fazendo na 
outra ponta, as oportunidades 
de redução de custos, como as 
privatizações, investimentos em 
infraestrutura e energia, dentre 
outras ações”, disse. Ele ressaltou 
que foi importante também saber 
que a pasta de Lima apoia ban-
deiras encampadas pela Fiemg, 
como a reforma Administrativa. 
“Ficou clara a importância dela 
e esta bandeira, que a federação 
sempre defendeu, atualmente é 
prioridade para o governo fede-
ral”, reforçou.

jorge luiz de lima e Fabio sacioto
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Aprovada isenção de icms para
compra de armas de fogo na Almg
Na semana passada, uma ma-

téria importante para a Segurança 
Pública do Estado foi aprovada em 
2° turno no Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). 

O Projeto de Lei (PL) 1.067/15, 
que propõe a isenção do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias (ICMS) para 
compra de armas de fogo e outros 
equipamentos por integrantes das 
forças estaduais de segurança.

A matéria foi aprovada na 
forma do substitutivo nº 1 ao ven-
cido (texto aprovado em Plenário 
com alterações) em 1º turno. O 
projeto é de autoria do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB).

A isenção de que trata a pro-
posta abarca a aquisição de ar-
mas de fogo de uso permitido, 
munições, fardamento, colete à 

prova de balas, equipamentos e 
apetrechos por integrantes dos 
órgãos estaduais de segurança 
pública. A isenção do imposto 
somente poderá ser utilizada no 
limite de duas armas para cada in-
tegrante das forças de segurança, 
ressalvados os casos de furto ou 
roubo devidamente comprovados 
em procedimento investigatório 
oficial.

O texto ainda estabelece que a 
alienação desses objetos a pessoas 
que não satisfaçam as condições e 
os requisitos estabelecidos, antes de 
dois anos contados da data da sua 
aquisição, obriga o beneficiário ao 
pagamento do tributo dispensado, 
além de multa e juros moratórios.

substitutivo 

As mudanças ampliaram o 
escopo do projeto e alteraram 
a Lei 19.490, de 2011, que dispõe 
sobre consignação em folha de 
pagamento de servidor público 
ativo ou inativo e de pensionista do 
estado. O servidor poderá optar pela 
consignação em folha das parcelas 
referentes à compra do armamento, 
modalidade que, em geral, oferece 
melhores condições de pagamento. 
Tal consignação será facultativa.
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Quem vive e passa pela 
região Noroeste em Nova 
Lima, percebe as mudanças 
que estão acontecendo. 
São diversas obras em an-
damento nos bairros com 
trabalhos de urbanização, 
terraplanagem, drenagem 
pluvial e asfaltamento. São 
melhorias viárias que darão 
fim à poeira, alagamentos 
e lama, proporcionando 
bem-estar e segurança pe-
destres e motoristas.

No Jardim Canadá, uma 
conquista para os morado-
res é a transformação de 
várias vias que antes eram 
de terra batida. O asfalto 
já chegou às ruas Sparta, 
Nebraska, Calgary e Pue-
bla. Na Avenida Quebec e 

na Rua Ituna, os trabalhos 
estão em fase de conclusão.

No bairro Água Lim-
pa, estão em andamento 
serviços de urbanização. 
As obras são necessárias 
e interessam a toda co-
munidade. Os serviços de 
terraplanagem, drenagem 
pluvial e pavimentação 
asfáltica abrangem a Ave-
nida dos Bancários, Rua dos 
Comerciantes, Peru, Equa-
dor e Costa Rita; está em 
andamento o asfaltamento 
na Avenida dos Navegantes.

Patrolamento

Em São Sebastião das 
Águas Claras, as vias Grota 
Fria e Fazenda do Engenho 
passaram por melhorias 

com o serviço de patrola-
mento e a aplicação de 
raspas de asfalto em alguns 
trechos para melhorar as 
condições da pista. Esse 
restauro é realizado em 
vias não asfaltadas com o 
objetivo de evitar poeira e, 
principalmente, lama que 
surge em épocas de chuvas.

drenagem Pluvial

No principal acesso ao 
Vale do Sol, a Quinta Aveni-
da, as intervenções seguem 
no córrego que corta o bair-
ro, onde uma vala foi aberta 
e foi construído um canal 
em aduelas com a função 
de dar vazão às águas das 
chuvas.

Presidente da Almg assina promulgação
de Pec 68/21 sobre acordo da vale

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), de-
putado Agostinho Patrus 

(PV), assinou no dia 13 de julho, 
a promulgação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
68/21, que foi transformada 
na Emenda à Constituição 109, 
de 2021.

A emenda garante o repasse 
direto aos municípios de R$ 1,5 bi-
lhão. Esse valor é parte dos recursos 
do acordo firmado pelo governo 
estadual com a mineradora Vale, 
em reparação a danos causados 
pelo rompimento de barragem em 
Brumadinho, na região metropo-
litana de Belo Horizonte (RMBH), 
em janeiro de 2019.

Também participaram da ce-
rimônia presencialmente dezenas 
de deputadas e deputados, entre 
eles o deputado Hely Tarqüínio 
(PV), primeiro signatário da PEC 
68/21, e as prefeitas de Contagem 
(RMBH), a ex-deputada Marília 
Campos (PT); e de Juiz de Fora 
(Zona da Mata), Margarida Salo-
mão (PT).

Remotamente, foram regis-
tradas as presenças de mais 470 
prefeitos e prefeitas, entre eles o 
prefeito de Teófilo Otoni (Jequiti-
nhonha/Mucuri), Daniel Sucupira 
(PT), líder do “Movimento 100+”, 
que reúne representantes de 
cidades com mais de 100 mil 
habitantes. Também participou 
da cerimônia o presidente da As-
sociação Mineira de Municípios 
(AMM) e ex-prefeito de Moema 
(Centro-Oeste), Julvan Lacerda 
(MDB). 

vitória 

Em seu pronunciamento, 
Agostinho lembrou que o Parla-
mento Estadual e as prefeituras 
dos 853 municípios mineiros 
foram deixados de fora do acordo, 
injustiça que foi reparada agora 
pela Emenda à Constituição.

“São nas cidades onde as 
pessoas vivem, onde estão os 
verdadeiros problemas. Apoiar as 
prefeituras e seus prefeitos, levan-
do recursos, é apoiar a vida das 
pessoas. A ALMG é um mosaico de 
77 peças, deputados e deputadas 
que representam as vozes desses 
municípios. Essa comunhão é a 
força do Parlamento. Ao deixar 
isso de fora, o acordo estava in-
completo”, avaliou.

Agostinho lembrou que, ape-
sar dessa vitória, o momento 
ainda é triste, tanto pelas vidas 
perdidas em Brumadinho quanto 
pela pandemia do coronavírus, 
cujos efeitos são mais sentidos nos 
municípios. Por isso, segundo ele, 
o critério populacional na divisão 
dos recursos vai permitir que cada 
mineiro receba uma parcela dos 
benefícios. ALMG promulga emen-
da que agiliza repasse de recursos 
a municípios. “Na verdade, são 
recursos que as cidades já per-
deram, direta ou indiretamente, 
pela ganância de uma empresa 
que pensou mais nos lucros e se 
esqueceu das pessoas e do meio 
ambiente em seu entorno”, criti-
cou o presidente da ALMG.

De acordo com ele, levar di-
retamente aos municípios esses 
recursos é renovar a democracia 

e as escolhas que foram feitas 
pelos eleitores. “Será que valia a 
pena criar burocracia, montanhas 
de papéis, pra que as prefeituras 
tentassem receber esses recur-
sos? Perdeu quem apostou na 
desigualdade, na burocracia e 
que prefeitos e prefeitas poderiam 
fazer mau uso desse dinheiro”, 
apontou. 

Agostinho acrescentou que 
nada impedirá a ALMG de fazer 
justiça. “As deputadas e os de-
putados estaduais deixaram de 
lado as diferenças e uniram-se 
em torno de um único objetivo. O 
exemplo da boa política está dado 
e sacramentado”, resumiu.

transferência especial 

A PEC 68/21 tem 32 signatá-
rios e busca agilizar o repasse de 
recursos aos municípios, por meio 
de transferência especial, dispen-
sando a celebração de convênios 
ou parcerias e dando mais autono-
mia às prefeituras. A distribuição 
dos recursos será feita a todos os 
municípios mineiros, de forma 
equânime e proporcional.

A proposição tramitou em 
turno único e foi aprovada pelo 
Plenário da ALMG. Ela altera 
o artigo 161 da Constituição do 
Estado e acrescenta os artigos 
156 e 157 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado.

Mas a desburocratização do 
repasse, porém, não se aplica à 
fiscalização. Os objetos passíveis 
de serem executados pelos mu-
nicípios com os recursos transferi-

dos, bem como os procedimentos 
e condições a serem observados, 
serão definidos em lei.

O texto aprovado frisa, ainda, 
que a efetiva e adequada aplica-
ção dos recursos é de exclusiva 
responsabilidade do município 
beneficiário e estará sujeita à 
fiscalização do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE).

comemoração

A aprovação da emenda tam-
bém foi comemorada por Tar-
qüínio, primeiro signatário da 
proposição. “Estamos na ALMG 
pra cumprir nosso dever moral 
de pensar na justiça social e na 
dignidade do ser humano. Isso 
foi cumprido por meio deste 

momento ímpar representado 
pela promulgação de uma PEC, 
instrumento que não necessita 
da confirmação do Executivo, 
que também deveria promover a 
vida e a dignidade das pessoas”, 
afirmou o deputado.

Já Marília parabenizou Agos-
tinho, uma liderança, segundo 
ela, que já se estende muito 
além do Parlamento mineiro. 
“É uma lei inédita na história do 
país, pois contemplou todos os 
municípios, coisa que nenhuma 
lei tinha conseguido antes. Cada 
deputado, ao votar pela sua re-
gião, defendeu todas as cidades 
de Minas. O papel da ALMG foi 
ressignificado com essa grande 
vitória”, comemorou a prefeita 
de Contagem.

“São recursos preciosos conse-
guidos de uma forma que reabilita a 
política, pois expressam uma alian-
ça construída com muito engenho e 
arte. O gerencialismo foi derrotado 
pela soberania da vontade popular”, 
definiu a prefeita de Juiz de Fora.

Já o prefeito de Teófilo Otoni 
lembrou que o principal compro-
misso das prefeituras é com os 
moradores de suas cidades e a 
divisão dos recursos representa 
um alento e a perspectiva de dias 
melhores. “O Movimento 100+ 
nasceu desse anseio da retomada 
de investimentos. Com esses recur-
sos vamos recuperar um pouco 
do que perdemos desde o início 
da pandemia. Muitas prefeituras 
estão investindo hoje até 30% do 
seu orçamento em saúde”, disse.
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Sebrae: sobrevivência para
o setor da economia criativa

Pequenos negócios da econo-
mia criativa já registram queda de 
68% no faturamento e, ao lado 
do turismo, lidera o ranking dos 
segmentos mais impactados pela 
pandemia da COVID-19. É o que 
mostra a pesquisa “Impactos do 
coronavírus nos pequenos negó-
cios” feita pelo Sebrae e Fundação 
Getulio Vargas (FGV), entre os dias 
26 de maio a 1º de junho. Ainda 
de acordo com o estudo, a receita 
do segmento teve uma redução de 
10% se comparado à última pes-
quisa feita em março deste ano.

A economia criativa - princi-
palmente as áreas da cultura e 
do entretenimento - foi uma das 
primeiras a interromper o fun-
cionamento e uma das últimas 
a retornar. Inclusive em muitas 
cidades, algumas atividades des-
te segmento ainda continuam 
com restrições ou impedidas de 
funcionar devido à pandemia. E 
é por isso, que o episódio 30 do 
podcast  “Que negócio é esse, 
Sebrae?” traz a bailarina mineira 
e diretora do Grupo de Dança 
Primeiro Ato, Suely Machado para 
contar como o setor tem sobrevivi-
do a um período tão conturbado.

Em uma conversa descontraí-
da, Suely fala sobre a importância 
da economia criativa para o país, 
e conta como driblar os desafios e 
aproveitar as oportunidades para 
empreender no setor. A diretora 
do Grupo de Dança Primeiro Ato 
explica ainda como tem sido a 
adaptação do negócio ao ambien-
te híbrido, chamado de “phigital” 
(físico + digital).

A analista do Sebrae Minas, 
Nayara Bernardes, também par-
ticipa do bate-papo e ajuda a es-
clarecer dúvidas sobre os negócios 
mais promissores deste segmento, 
políticas públicas de incentivo ao 

setor, como participar de editais, 
principais fontes de financiamen-
tos e as vantagens do marketing 
cultural para quem empreende 
neste setor.

2ª temporada

A economia criativa é um dos 
segmentos e nichos que estão 
sendo discutidos na 2ª temporada 
do podcast do Sebrae Minas. Com 
novo formato, que une experiên-
cia e conhecimento, os episódios 
trazem sempre a visão de um em-
presário mineiro e as dicas de um 
analista do Sebrae Minas. Tudo na 
dose certa para quem quer saber 
como enfrentar as dificuldades, 
aproveitar as oportunidades e se 
adaptar às mudanças do mercado.

Já estão no ar os episódios 
sobre negócios da beleza, alimen-
tação fora do lar, pet, construção 
civil, comércio varejista e turis-
mo. Para ouvir, acesse o canal 
do podcast Que negócio é esse, 
Sebrae? e siga na sua plata-
forma de áudio favorita: Spoti-
fy, Deezer, Apple Podcasts, Goo-
gle Podcasts, SoundCloud, Cast-
box ou YouTube do Sebrae Minas.

diretora do grupo de dança 
Primeiro Ato, suely machado
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nova lima investe na região noroeste com
obras para melhorar as condições das vias
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o FiAsco do BrAsil nA coPA AmÉricA de FuteBol

FestAs clAndestinAs nA PAndemiA

eX-PoliciAl mAtA BAndidos em suA cAsA e É Preso

Essa famigerada Copa América provou, mais uma 
vez, que a seleção brasileira é muito fraca, que conse-
gue ganhar de times insignificantes da América do Sul 
e quando joga contra uma seleção de mais qualidade é 
derrotada. E com o técnico Tite, enganador e falastrão, 
é certo que o Brasil sairá mais cedo da Copa do Mundo 
em 2022 e, inclusive, pode ser na fase de grupos. Além 
do péssimo trabalho, Tite continua trazendo jogadores 
do exterior, representados por empresários marquetei-
ros e que devem ter algum acordo com patrocinadores. 
Lucas Paquetá, Fred, Militão, Lodi e outros não estão à 
altura de uma seleção. Só pensam em ganhar dinheiro 
no exterior e não tem nenhum compromisso com a 
camisa amarela. Montar uma equipe apenas com 
os jogadores que atuam no Brasil seria bem melhor.

As festas clandestinas continuam acontecendo em 
todo o país, mesmo sendo proibidas em vários estados. 
No início da semana, após uma denúncia anônima, a 
polícia encerrou um evento numa comunidade de Con-
tagem, na região metropolitana de Belo horizonte, onde 
cerca de 3 mil pessoas estavam participando. Também na 
final da Copa América de Futebol, entre Brasil e Argenti-
na, no Rio de Janeiro, a prefeitura autorizou a presença de 
um número reduzido de público, mas ninguém respeitou 
os protocolos sanitários e, diante disso, a Confederação 
Brasileira de Futebol foi multada. Os brasileiros acham 
que estão vivendo em outro planeta e que não existe 
uma pandemia grave e que já matou mais de 530 mil 
pessoas, sendo quase 50 mil apenas em Minas Gerais.

As imagens de dois homens mortos a tiros, depois 
de tentarem assaltar a casa de um ex-policial militar no 
interior paulista, estão nas redes sociais. Ele e a esposa 
foram rendidos e amarrados pelos assaltantes que es-
tavam armados. Durante o assalto, a esposa foi ferida 
com uma facada, momento em que o marido reagiu, 
conseguiu se soltar e tomou a arma que estava com um 
dos criminosos. Com a troca de tiros, ele baleou os dois 
e eles morreram no local. O maior absurdo é que o ex-
-militar e ainda foi preso. Só saiu mediante pagamento 
de fiança no valor de R$ 5 mil. Inversão de valores.

c A n A l   A B e r t o

eurocopa de futebol. Ao contrário da 
inexpressiva Copa América, a Euroco-
pa de foi um enorme sucesso e ter-
minou com uma final emocionante 
entre a seleção da Itália e a Inglater-
ra, no famoso estádio de Wembley. 
Vamos nos concentrar nos aspectos 
de organização. Foi realizada em 11 
sedes, com pelo menos 8 equipes 
qualificadas e outras que podiam 
surpreender. As arbitragens foram 
boas, sem polêmicas e com os res-
ponsáveis pelo VAR dando respostas 
rápidas dos lances duvidosos. Além 
disso, enquanto a Euro foi disputada 
três vezes num período de 10 anos, 
a Copa América teve cinco edições.

celular roubado pode esvaziar conta 
bancária. Houve um tempo em que, 
se alguém roubasse o seu celular, o 
prejuízo se limitava a perda do apa-
relho. Atualmente, o problema pode 
ir muito além: os criminosos podem 
tirar todo o dinheiro das suas contas 
bancárias. A nova moda é roubar 
smartphones com a tela destravada, 
entrar nos aplicativos (apps) e zerar 
as contas das pessoas. Isso porque os 
bandidos se aproveitam das informa-
ções que estão no seu celular como 
e-mails, SMS e até fotos. Em alguns 
casos, os bancos e instituições têm 
ressarcido o dinheiro perdido, mas 
nem todos fazem isso. Então, o me-
lhor caminho é reforçar as proteções 
do smartphone.

neymar e o choro falso. É impres-
sionante como a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) e a imprensa 
idolatram esse Neymar, um jogador 
de qualidade duvidosa e que acha 
que todos devem depender dele. Fez 
um teatro ao encenar um choro, por 
30 segundos, após a derrota na final 
da Copa América contra a Argentina. 
Tudo isso para viralizar nas redes so-
ciais. Até porque logo depois já esta-
va sorrindo com Messi. No Brasil está 
faltando jogadores de verdade que 
não fiquem tão preocupados com 
corte de cabelo e chuteira bonita.

Arraial de Bh tem programação
virtual confirmada para agosto

O Arraial de Belo Horizonte está 
de volta. Depois de ter sua edição 
cancelada em 2020 por conta da 
pandemia de COVID-19, neste ano 
o evento está confirmado em for-
mato virtual, respeitando todos os 
requisitos de segurança sanitária e 
mantendo a tradicional e rica cultu-
ra junina da cidade. De 19 a 29 de 
agosto, estão previstos o Concurso 
de Figurinos Juninos, a série de lives 
‘Prosas Juninas’ (rodas de conversas 
com nomes importantes da cultura 
junina brasileira, de quadrilhas e 
personalidades do setor) e uma 
da Gastronomia Junina, com che-
fs renomados da cidade. Toda a 
programação poderá ser acessada 
no site do Arraial, dentro do www.
portalbelohorizonte.com.br/arraial.  

“Infelizmente em função da 
pandemia, o Arraial não pôde ser 
realizado ano passado, mas retorna 
agora em novo formato, movimen-
tando esta cadeia tão importante 
de Belo Horizonte. Ainda não vai dar 
para dançar um forró agarradinho, 
nem saborear as delícias da nossa 
culinária na Praça da Estação, mas 
vamos matar um pouquinho da 
saudade dessa festa tão querida 
para a cidade”, comenta o presiden-
te da Belotur, Gilberto Castro.

 Figurinos juninos 

O regulamento do concurso foi 
publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio no dia 10 de julho. Poderão se 
inscrever até 45 quadrilhas juninas, 
sediadas na capital mineira. Elas 
serão divididas em dois grupos: 
Especial (14 quadrilhas) e Acesso 
(31 quadrilhas). Para cada qua-
drilha inscrita será destinada uma 
subvenção de R$ 7 mil, totalizando 
R$ 315 mil. 

Cada quadrilha poderá inscrever 
apenas um “casal caipira” para 
apresentação dos figurinos no con-
curso. As inscrições serão feitas por 
envio de e-mail para diretoria.belo-
tur@pbh.gov.br até às 18h de 22 de 
julho. A documentação necessária 
está relacionada no regulamento.  

A apresentação dos casais e 
de seus respectivos figurinos será 
gravada. A comissão julgadora 
irá analisar os trajes a partir dos 
seguintes quesitos: originalidade 
(capacidade para expressar-se de 
modo único e singular, apresentan-
do uma roupa criativa, mantendo as 
características de quadrilha junina 
mineira); criatividade na utilização 
de materiais (peças feitas à mão, 
design inteligente, uso de materiais 

orgânicos, reciclados e/ou trans-
formados); harmonia das cores 
(utilização de cores harmônicas, que 
funcionem bem em conjunto ou jus-
tapostas, produzindo um esquema 
de cores atraente); conjunto (o todo 
da apresentação, de forma geral 
e integrada, considerando quali-
dade do acabamento, caimento, 
modelagem, além da maquiagem, 
penteados e acessórios utilizados 
para compor o figurino com as 
características juninas mineiras); 
e a aderência às características da 
mineiridade. 

Os três que atingirem a maior 
pontuação serão premiados com 
um troféu e receberão os respectivos 
prêmios: 

Prêmio júri Popular 

Paralelamente ao concurso, 
será realizada uma votação po-
pular virtual também no site do 
Arraial de Belo Horizonte. Todos 
os figurinos das quadrilhas juni-
nas estarão disponibilizados para 
votação pública. Os mais bem 
votados, tanto do Grupo Especial 
quanto o de Acesso, receberão 
o troféu “Prêmio Júri Popular - 
Arraial de Belo Horizonte 2021”.

grupo especial

1º lugar: R$ 7 mil;
2º lugar: R$ 6 mil;
3º lugar: R$ 5 mil

grupo de Acesso

1º lugar: R$ 6 mil;
2º lugar: R$ 5 mil;
3º lugar: R$ 4 mil;
4º lugar: R$ 3 mil

Prefeitura de juiz de Fora destaca efeitos da
vacinação contra o coronavírus no município

Em coletiva de imprensa, a se-
cretária de Saúde, Ana Pimentel, 
e a secretária de Governo, Cidinha 
Louzada, destacaram os efeitos 
positivos da imunização contra a 
COVID-19.

No balanço, Ana sublinhou 
que a campanha de imunização 
contra o coronavírus já apresen-
ta efeitos positivos na taxa de 
ocupação de leitos. De acordo 
com a chefe da pasta, desde 
que teve início a vacinação por 
faixas etárias, a ocupação dos 

leitos de enfermaria e Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) vem 
caindo e os índices do município 
melhorando.

“Percebemos uma melhora 
nas taxas de ocupação dos leitos 
e uma queda das internações. A 
vacina é um ato coletivo. Quando 
elaboramos uma campanha, es-
tamos pensando no bem comum, 
em que todos sejam beneficiados. 
Por mais que a vacina proteja uma 
pessoa, ela está, na verdade, pro-
tegendo a todos”.

Para a secretária de Governo, 
esse é um momento importante 
para os juiz-foranos conhece-
rem o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e valorizarem as equipes 
de profissionais que se dedicam 
diariamente à campanha. “Uma 
única dose aplicada envolve di-
versos profissionais, que atuam 
na logística, desde o transporte, 
até a aplicação do imunizante. 
Esse é um tempo em que pessoas 
que nunca usaram o SUS, porque 
sempre tiveram condições de ir a 
um posto particular, estão utilizan-
do de um sistema que é universal 
e para todos. Isso está fazendo 
com que muitos cidadãos passem 
a conhecer a saúde brasileira”, 
ressalta. 

Até o dia 12 de julho, Juiz 
de Fora aplicou mais de 379 mil 
imunizantes contra a COVID-19 
e já havia atingido o número de 
110 mil pessoas que receberam 
as duas doses ou a vacina de dose 
única, completando a imunização.
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o maior espetáculo do esporte
Em meio à pandemia, vamos 

ultrapassando os desafios espor-
tivos com coragem e boa dose de 
emoção. Campeonatos e torneios 
regionais, nacionais e interna-
cionais envolvendo centenas de 
clubes, as disputas entre seleções 
para eliminatórias do mundial, 
Copa América e Eurocopa.

Nos outros esportes as com-
petições também rolam firmes e 
fortes mundo afora. Haja tempo 
para acompanhar tamanho ca-
lendário. Mas, agora, chegou o 
momento de dar uma parada, 
respirar e ligar olhos e ouvidos 
no maior espetáculo esportivo do 
planeta. Vai começar a Olimpíada 
Tóquio 2021. 

Do dia 23 próximo até 8 de 
agosto mais de 12 mil atletas, to-
dos pontuados como os melhores 
em suas especialidades, represen-
tando mais de 200 nações, vão 
promover uma corrida frenética 
em busca da sonhada medalha 
olímpica. Não existe nada pareci-
do. É uma prova da capacidade do 
ser humano em superar limites. 

O Brasil, mais uma vez, marca 
presença no evento. Em 106 anos 
de participação já conquistamos 
30 medalhas de ouro, 36 de prata 
e 63 de bronze. Agora, contando 
com recursos provenientes da 
loteria federal, o Comitê Olímpico 
Brasileiro montou uma delegação 
considerável. Mais de 300 atletas, 

distribuídos em mais de duas 
dezenas de modalidades. O Brasil 
tem tradição em alguns esportes 
como atletismo, vela, vôlei, box, 
natação, judô e futebol, tanto no 
feminino como no masculino, 
onde conquistamos o ouro na 
última olimpíada. Segundo os 
especialistas, em alguns esportes 
como karatê, canoagem e surfe, 
o Brasil pode surpreender. 

Tirando a emoção dos jogos 
e, obviamente, a torcida de cada 
país pela conquista de medalhas, 
o que deve surpreender mesmo é 
a utilização dos mais avançados 
recursos tecnológicos durante 
a competição. Como se sabe, o 
Japão investe muito nesta área. 
Carros elétricos serão utilizados, 
robôs estarão presentes em todos 
os momentos promovendo o ras-
treamento dos atletas e demais 
envolvidos com reconhecimento 
facial e a avançada tecnologia de 
realidade virtual. 

Infelizmente, devido aos pe-
rigos de contágio do COVID-19, o 
público estrangeiro não poderá 
marcar presença nos locais das 
competições. Milhares de ingres-
sos estão sendo reembolsados. 
Os empresários da rede hoteleira, 
do comércio e da prestação de 
serviços estimam um prejuízo 
incalculável.   

A saída será acompanhar o 
evento pela mídia. Redes de TVs 

vão transmitir em tempo integral, 
assim com várias emissoras de 
rádio, jornais, portais e demais 
plataformas digitais. Cada vez 
mais, a internet irá mostrar sua 
importância, dominando o fabu-
loso mundo da informação. 

O jornalismo esportivo, como 
sempre, já está pronto e prepa-
rado para a maratona. Mais de 
7 mil profissionais credenciados 
para a cobertura, seja de forma 
presencial ou remota. Um imenso 
e moderno centro de imprensa foi 
montado com toda estrutura física 
e tecnológica para que ninguém 
deixe de acompanhar e ficar bem 
informado. 

A festa olímpica em sua 32ª 
edição está pronta. Mesmo com 
todas as restrições impostas pelo 
momento triste que estamos 
vivendo, o esporte servirá mais 
uma vez como bálsamo para 
aliviar tantos problemas e tensões 
que a humanidade vem sofrendo. 
Aplausos para todos os atletas 
que vão participar de tão bela 
honraria. Independentemente 
das medalhas conquistadas ou 
não, todos já são vencedores. 

Que no próximo dia 23, Mirai-
towa, mascote oficial do evento, 
possa saudar o povo do mundo 
em alto e bom som, desejando 
um futuro brilhante e uma eter-
nidade de felicidades para todos. 
Viva a Olimpíada! Viva o esporte!

Beatriz dizotti comemora
estreia nos jogos olímpicos

N atural de São Paulo (SP), 
a nadadora Beatriz Dizotti 
fará sua estreia em Jogos 
Olímpicos. Ela terá como 
principais pro-

vas os 800m e 1.500m livre, 
200m borboleta e 400m 
medley. De olho em uma 
vaga nos Jogos de Tóquio, a 
nadadora se dedicou às pro-
vas de fundo no último ano e 
alcançou seu objetivo: con-
quistou o índice nos 1.500m 
livre, com 16m22s07, durante 
a Seletiva Olímpica, em abril, 
no Rio de Janeiro (RJ).

Na ocasião, a atleta foi a 
primeira nadadora brasileira 
a alcançar índice olímpico 
e o tempo feito na prova foi 
recorde brasileiro. Atualmente, a marca 
pertence à Viviane Jungblut (16m14s00), 
que também vai representar o Brasil nos 
1.500m livre em Tóquio.

Aos 21 anos, a nadadora minastenis-
ta mostrou superação e determinação 
para alcançar o sonho olímpico. No fim 
de janeiro, ela teve tendinite no ombro 
esquerdo e contou com o suporte da 

fisioterapeuta Tatiana Ribeiro e de toda a 
equipe multidisciplinar para se recuperar 
a tempo da seletiva.

Após conquistar a vaga, a atleta vi-
brou e agradeceu à comissão 
técnica e aos profissionais do 
clube. “O Minas, a comissão, 
todos do staff me ajudaram 
muito. Tive uma tendinite, 
mas, graças a Deus, foi tudo 
rápido e voltei ainda melhor. 
Estou realizando o meu so-
nho olímpico. A pandemia 
também foi uma virada de 
chave, mudei a minha cabeça 
e pensei ‘é isso mesmo que eu 
quero’. Comecei a refletir: o 
que tenho que fazer para bus-
car o meu objetivo? Comecei 
a levar as coisas ainda mais a 

sério. Agora, é continuar com o trabalho. 
Confio muito no que está sendo feito”, 
comemorou Beatriz.

Além dela, o time olímpico de natação 
do Minas nos Jogos de Tóquio terá Aline 
Rodrigues, Vinícius Lanza, Fernando Sche-
ffer, Guilherme Costa e Bruno Fratus, pela 
seleção brasileira, e Julia Sebastian, que 
representa a Argentina. 

menino superdotado está entre os três
melhores xadrezistas infantis do Brasil

Romeu Gutvilen, um menino superdotado 
de apenas 6 anos, está entre os três melhores 
jogadores brasileiros de xadrez nas modalidades 
“blitz” e xadrez clássico, conquistando o terceiro 
lugar em ambas. 

O 1º Campeonato Brasileiro de Dente de Leite 
(Sub-06), realizado no em Florianópolis (SC), 
reuniu oito enxadristas de várias cidades do país 
numa competição de 4 dias com sete partidas, 
das quais Romeu venceu cinco. O resultado 
proporcionou a ele uma vaga no pan-americano. 
Os jogos acontecerão de forma híbrida em cinco 
pontos do Brasil, incluindo Florianópolis e São 
Paulo, e terá participantes de outros países. 

A empresária e mãe de Romeu, Rachel 
Gutvilen, conta que ele começou a jogar xadrez 
aos 5 anos, mas precisamente em julho do ano 
passado, incentivado pela sua facilidade com a 
matemática e para ampliar sua concentração, 
sob a orientação do seu professor de  matemá-
tica Fábio de Castro. 

Quanto ao campeonato, ela disse que o filho 
lutou bravamente no mesmo nível dos demais 
competidores. “Agora, precisamos trabalhar 
mais tática, estratégia de jogo, equilíbrio emo-
cional, a ansiedade e melhorar a concentração”, 
explica. 

O neurocientista Fabiano de Abreu explica 
que o pensamento e raciocínio de crianças 
superdotadas são mais complexos e têm mais 
profundidade do que em outras, da mesma ma-
neira são as suas emoções; muito intensas. “Com o tempo, eles aprendem a lidar melhor com a inteligência 
emocional”, salientou. 

Abreu esclarece que o lado emocional do cérebro de um indivíduo se desenvolve antes do racional e no 
superdotado, essas regiões são potencializadas. “Por isso, eles são mais emoção que razão. Várias pesqui-
sas, inclusive, têm indicado presença de problemas de ansiedade, desatenção/hiperatividade e de pobres 
habilidades interpessoais em parte deste público”, afirma.
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Prefeitura de Uberlândia e
Praia Clube firmam parceria

O prefeito Odelmo Leão (PP) anun-
ciou, oficialmente, no dia 12 de julho, 
em evento no auditório Centro Admi-
nistrativo Municipal, os detalhes da 
parceria firmada pela Prefeitura de 
Uberlândia com o Praia Clube. O acordo, 
por meio da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
tem como objetivo fomentar o esporte 
de alto rendimento em diversas moda-
lidades olímpicas e paralímpicas e dar 
condições aos atletas de competição, 
condições de progressão na prática do 
esporte. A ginástica artística é a primeira 
modalidade contemplada, já com 20 
atletas treinando. Em seguida, será a 
vez do atletismo e do karatê. 

O prefeito destacou a importância da 
parceria, lembrando que o esporte e o la-
zer são instrumentos que contribuem para 
a cidadania e desenvolvimento social de 
crianças e adolescentes. “Temos mais 13 
mil alunos em nossas escolinhas e equipes 
de alto rendimento em várias modalida-
des, além de paratletas que representam 
a nossa cidade por meio de parcerias 
entre associações e Futel. Este acordo de 
cooperação com o Praia Clube vai ampliar 
o número de atletas de competição e 
fortalecer ainda mais o esporte em nossa 

cidade, já que estamos oportunizando 
de forma gratuita o acesso à prática para 
jovens, oferecendo suporte aos nossos 
atletas de alto rendimento”, disse.

O presidente do Praia Clube, Guto 
Braga, também falou sobre a parceria. 
“Esta união é uma grande conquista para 
o esporte uberlandense. Vamos focar 
ainda mais no alto rendimento, buscando 
melhorar ainda mais as condições de 
trabalho, que já existem e que são tão 
bem executadas pela Futel”, disse.

O presidente destacou outros bene-
fícios da parceria: “A partir desta união, 
essas equipes poderão participar de 
competições estaduais e nacionais, seus 
integrantes serão sócio-atletas do Praia. 
É importante dizer que o Praia não terá 
nenhuma gerência nessas atividades, 
que são desenvolvidas pela Futel e 
outros parceiros. Nós vamos apenas 
complementar o trabalho que já é tão 
bem feito pela Futel”, concluiu.

 

Parceria 

Caberá à Futel oferecer centro de 
treinamento, profissionais de educação 
física (treinadores), materiais e equipa-
mentos de uso coletivo, indicar e selecio-

nar atletas que possuem potencial para 
competir em nível estadual, nacional e 
internacional e ministrar os treinamen-
tos em todas as modalidades. Já o Praia 
Clube fornecerá aos atletas participan-
tes acesso à academia do clube, acesso 
à fisioterapia, condições de sócio-atleta, 
transporte e alimentação nas compe-
tições, federação dos atletas em suas 
respectivas entidades e a realização das 
inscrições nas competições que forem 
participar. 

“A Futel fomentará a prática da ativi-
dade esportiva, fornecendo os recursos 
materiais e de infraestrutura e caberá 
ao Praia Clube oferecer todo suporte 
aos atletas de alto rendimento que 
estiverem inseridos no projeto. As mo-
dalidades serão definidas pelas partes 
e serão formalizadas por intermédio de 
termo aditivo”, explicou o diretor geral 
da Futel, Edson Zanatta. 

Com o acordo firmado, as equipes 
levarão o nome das duas instituições 
em todas as competições que participar. 
“Já estamos com a ginástica artística 
treinando no ginásio que criamos no 
Uberlândia Tênis Clube (UTC), local em 
que temos todos os aparelhos e equi-
pamentos necessários para a prática 
desse esporte. Logo estaremos iniciando 
os treinos em outras modalidades”, 
destacou Odelmo. 

A Futel já está promovendo o aten-
dimento individual dos 20 atletas 
pré-selecionados para voltar aos trei-
namentos. “O critério de seleção foi 
pautado no nível técnico antes do início 
da pandemia, com condições de parti-
cipar de competições de nível elevado, 
como o Torneio Nacional de Ginástica 
Artística e o Campeonato Brasileiro de 
Ginástica Artística, previstos para serem 
realizados no fim deste ano”, explicou 
uma das professoras da modalidade, 
Raquel Borges.
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