
Dia dos Pais  abre o calen-
dário de datas comemorati-
vas do segundo semestre e 
sempre aquece as vendas do 
comércio varejista. Este ano, 

conforme estimativa da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), mais de 50% dos empresários do 

setor estão otimistas com o período e 
acreditam que terão um crescimento nas 
vendas. O mês de agosto deve injetar 
cerca de R$ 1,71 bilhão na economia da 
capital mineira, montante 1,76% maior 
em comparação ao mesmo período de 
2020. Milhares de consumidores devem 
ir às compras e os lojistas esperam que 

o gasto médio seja de R$ 123,31 com 
cada presente. “A ampliação da vacina-
ção pode ter contribuído na elevação da 
confiança dos empresários”, diz o pre-
sidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e 
Silva (foto).
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Vendas do dia dos
pais devem injetar
r$ 1,71 bilhão
no comércio de
Belo Horizonte
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Mateus Simões e Agostinho Patrus: um 
deles pode ser o vice-governador de MG

Até o momento, ninguém desmen-
tiu a informação de que o atual secre-
tário-geral do Governo e ex-vereador, 
Mateus Simões (Novo), poderá ser 
candidato a vice do governador Romeu 
Zema (Novo) em uma eventual reelei-
ção. No que diz respeito à candidatura 
do prefeito Alexandre Kalil  (PSD), 
as especulações giram em torno do 
presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Agostinho 
Patrus (PV).

presidente da Almg pode ser
eventual vice de Alexandre Kalil PolíticA – páginA 3
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curados do
câncer de cabeça e

pescoço falam sobre
luta e superação
 
Uma mancha branca na língua, 

uma rouquidão insistente e uma di-
ficuldade na fala foram os sintomas 
que fizeram, respectivamente, Patrí-
cia, Vitor e João procurarem os médi-
cos. Os três receberam diagnósticos 
de câncer de cabeça e pescoço, uma 
doença que tem como principal cau-
sa o tabagismo. No Julho Verde, mês 
da campanha de conscientização, 
os três sobreviventes contam como 
lutaram e venceram a batalha contra 
a enfermidade, que é considerada 
agressiva, mas que tem até 90% de 
chance de cura se diagnosticada nas 
fases iniciais.

como explicar a polarização
política existente no Brasil?

 
As eleições de 2022 estão cada vez mais próximas e uma disputa isolada entre Lula (PT) e Bolso-

naro já está clara para os eleitores. Isso mostra que, no próximo pleito, a polarização política deixará 
em destaque apenas os dois candidatos. Para o cientista político Rudá Ricci, isso acontece, principal-
mente, pela desigualdade social existente no Brasil. “O país pode deixar de ser polarizado quando 
a desigualdade social diminuir e as condições de vida e oportunidade da população aumentarem”.

Repetir senha pessoal 
no trabalho abre

brechas para
ataques virtuais

Uma pesquisa da Skynet Softtech mostrou que 48% 
das pessoas repetem senhas pessoais no ambiente de 
trabalho. E, pior, todas fáceis de adivinhar. A prática 
é considerada um erro grave por especialistas em 
segurança digital. “Nós temos tendência em buscar 
soluções que facilitem a vida, porém, quando você 
repete uma senha em vários serviços, caso ela seja 
vazada, pode acontecer um ataque digital maciço 
em todos os segmentos que você a utiliza”, explica o 
engenheiro de telecomunicações, Gustavo Rodrigues.

A tradicional Feijoada do Maranhão já tem data para acontecer: 30 de outubro. O Mineirão 
será palco do evento que já faz parte do calendário belo-horizontino. E, este ano, não faltam 
motivos para comemorar, afinal, a festa celebra sua 30ª edição. O fotógrafo Valdez Maranhão, 
responsável pela celebração, promete comida e música boa. “O evento só é um sucesso até hoje 
por causa das amizades que construí ao longo desse tempo”.

#JulhoVerde
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Aluguel sobe mais de 13% nos
últimos  12 meses na capital

Vem aí a 30ª Feijoada do maranhão
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no Brasil o passado é incerto,
quanto mais o presente

A icônica frase do ex-ministro da Economia, 
Pedro Malan, ou do ex-presidente do Banco Cen-
tral, Gustavo Loyola (há dúvidas sobre a autoria, 
ambos são da gestão Fernando Henrique Cardoso, 
1995/2003), que uso como título deste artigo, 
está mais atual do que nunca no que diz respeito 
ao nosso país. Aqui, tudo pode acontecer ou ser 
escondido, haja vista as atitudes lideradas pelo 
ensandecido que, com ações e omissões delituosas, 
“dia-sim-outro-também-sempre”, é acusado por 
deixar morrer centenas de milhares de vítimas da 
virulenta pandemia cuja gravidade, desmascarado/
descarado, nega e debocha. O capitão homofóbico 
até zombou: além de jacaré quem toma vacina 
“pode virar bambi também”!

Mais de 550 mil vítimas fatais, a maior parte de 
sequazes eleitores, confiaram no fingido paladino 
da Justiça que se cerca de gente sórdida como o 
abominável aliado racista Sergio Camargo (Funda-
ção Palmares). E mais, mantém “em estoque”, para 
subjugar, alguns dirigentes de estatais e ministros 
ardilosos, desonestos, incapazes ou coisa pior, que 
servem para “fritar”, tipo Abraham Weintraub, 
Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Ricardo Salles. 
“Estorricados”, saem no momento certo para esfriar 
documentos e notícias quentes de delinquência, 
corrupção, etc. e tal, especialmente se envolverem a 
família de quem garante que “só Deus” o tira da ca-
deira presidencial. Em geral, pomposos cargos, até 
internacionais, são brindes que premiam submissos 
que se deixam queimar para desviar a atenção de 
delitos mais - digamos - comprometedores! 

Junto com milhões de ainda iludidos, há a 
turma do bem pago “pau-mandado”, além de 
bajuladores que maculam estatais e poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo. Eles estão em 
toda parte, e subsistem em maléfica postura de 
entusiastas de infame versão bolsonarista da sigla 
VIP: “Voluntariamente Incentivamos Prevaricação”.

O que dizer das superautoridades, alçadas 
como tal graças à ajuda presidencial? Exemplos são 

o Kássio com K, que em pouco tempo no Supremo 
Tribunal Federal (STF), coleciona mais de 20 bizarros 
posicionamentos a favor do seu querido mito; e o 
Lira (não confunda com o instrumento tocado por 
Nero ao se deleitar com os mortos no incêndio de 
Roma), que bate o pé na Câmara dos Deputados 
- onde a decisão é sua - e não pauta nenhum dos 
124 pedidos de impeachment. É fiel e/ou temeroso 
ao estilo feroz do colega do Palácio do Planalto, que 
brada como “suas” as Forças Armadas.

Com avidez pelo poder a qualquer custo, ame-
aças, atos e fatos recheados de sarcástico desprezo 
ao sofrimento pela pandemia que curte minimizar, 
é incrível a existência e insistência de tanta maldade 
e maléfica ignorância em uma só pessoa. O pai dos 
investigados filhos numerais adora fazer inimigos, 
não importa se países e governos ou singelas se-
nhoras (sente sórdido prazer em xingar mulheres). 
No dia 7 de julho vilipendiou jovens estudantes: 
entrou com ação no STF para barrar a obrigação de 
repassar recursos que assegurem acesso à internet 
aos educadores e alunos de escolas públicas. Re-
cebeu aplausos dos serviçais, que argumentaram 
que a proposta dificultaria o cumprimento da meta 
fiscal. É verdade que a Lei 14.712/2021 autoriza o 
repasse de R$ 3,5 bilhões a estados, Distrito Federal 
e municípios para investirem na internet em fins 
educacionais. Detalhe é que as fontes de recursos 
serão (ou seriam) o Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações e o saldo correspon-
dente a metas não cumpridas dos planos gerais de 
universalização do serviço telefônico fixo. Bolsonaro 
alega que o repasse de verbas para serviços de 
internet aos alunos da rede pública não é eficiente 
para garantir acesso à educação. 

A postura irritou a União Nacional dos Estu-
dantes (UNE). “Inacreditável! Após muita luta, 
conseguimos aprovar a Lei da Conectividade. Agora, 
o governo, através da AGU, entrou com uma ação 
no STF contra a Lei! Bolsonaro quer tirar o orça-
mento que daria internet e tablets para as escolas 

públicas”, postou a entidade em redes sociais. “Os 
beneficiados seriam os estudantes e professores. 
Conectividade agora é essencial para minimizar 
o impacto da pandemia na educação de milhares 
de crianças. É absurda a forma como esse governo 
trata os brasileiros”, completa o texto.

Em se tratando de sandice, uma das inúmeras 
últimas do Bolsonaro: defendendo tratamento 
precoce, disse que na guerra do Pacífico (2ª Mun-
dial), não tinham sangue para soldados feridos 
e injetaram água de coco. “Deu certo”, garantiu, 
acentuando que, da mesma forma, cloroquina 
e ivermectina para COVID “não é chute, mas sim 
estudo”. E completou em louco delírio: “Eu não 
errei uma ainda (sic)”. Agora, o ignóbil que “se 
acha” gênio-doutor-cientista quer o fármaco Proxa-
lutaminda, com potencial de bloquear hormônios 
masculinos, como remédio contra o coronavírus.

Foi adiante o governo federal na voracidade 
de “maior entendido da humanidade em medi-
cina”. Para substituir Ricardo Dias, envolvido em 
bandalheira (roubalheira) na aquisição de vacinas 
na Diretoria de Logística da Saúde, nomeou mais 
um militar, o general da reserva Ridauto Lúcio 
Fernandes. Seu trunfo junto à família Bolsonaro 
pode ser o de defender estado de sítio (maio de 
2020) e garantir: “Por minha Pátria eu morro. 
E também mato e faço coisas que não vou listar 
aqui, para não provocar chiliques. Se minha Pátria 
estiver precisando, providenciarei para que aquele 
que a esteja agredindo seja neutralizado. Adoro 
essa palavra, neutralizado”. Indicado para o alto 
cargo ministerial, confirmou a mensagem do ano 
passado, dizendo que expressa seu pensamento e 
tem orgulho disso!

Nem vale a pena comentar outra esdrúxula 
nomeação, a de médica defensora de cloroquina e 
afins para diretora do Hospital Federal de Ipanema. 
Com tanto troca-troca de ministros e dirigentes, a so-
lução pode (deve) ser substituir quem não sabe nem 
escolher a equipe que comanda ditatorialmente.

polarização política diminui
o campo de disputa eleitoral

Lula e Bolsonaro estão no centro deste embate rumo à presidência

Não é surpresa para 
ninguém que o cená-
rio político de 2022 
vem sendo desenhado 

por meio da disputa entre Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e Jair 
Bolsonaro. Prova disso é que 
uma recente análise do Instituto 
Datafolha mostra que, nos índi-
ces de intenção de voto para a 
eleição presidencial de 2022, os 
dois lideram. Na pesquisa espon-
tânea, Lula passou de 21% para 

26%, enquanto Bolsonaro foi de 
17% para 19%. No segundo turno, 
o ex-presidente tem 58% contra 
31% do atual. 

Ao que tudo indica, o contex-
to de 2018, no qual parecia haver 
apenas dois candidatos, vai se 
repetir. Mas por que será que a 
política no Brasil se tornou uma 
moeda de apenas dois lados? O 
escritor e cientista político Rudá 
Ricci explica que isso vem do fato 
de sermos um país polarizado, 
onde duas forças se enfrentam, 
diminuindo, assim, o campo de 
disputa eleitoral.

para cientista, educação política seria o
primeiro passo para mudança de cenário

nat macedo

o que é polarização política?

É quando duas forças, não necessariamente distintas do ponto 
de vista ideológico, acabam se enfrentando e diminuindo o campo 
de disputa política e eleitoral. Ou seja, os dois crescem tanto como 
alternativa um ao outro, que acabam enfraquecendo a possibilidade 
de outro nome. O que ocorre quase sempre é que o eleitorado se divide 
entre os dois polos e a eleição fica muito acirrada, quase que uma 
decisão plebiscitária entre um poder e outro. Esse tipo de situação 
não é incomum, principalmente no interior do Brasil. 

 

Quais são as consequências disso para a democracia 
de um país?

O problema é que a disputa fica personificada, o que impacta na dis-
cussão sobre o programa de governo e ideologia do candidato. Quando o 
foco é a polarização, é discutido aspectos da vida privada dos postulantes 
e fala-se mais sobre uma conduta pessoal e não de projetos para o país. 

Na política, a intimidade da pessoa conta muito pouco para a vida pú-
blica. Por exemplo, a orientação sexual de um candidato dificilmente vai 
ter alguma determinação no rumo do Brasil. Mas quando se polariza, esse 

passa a ser um tema importante porque diferencia um campo do outro. 
Então, indiretamente, se diz que tal pessoa, por causa de uma conduta 
privada, está se chocando com valores de um segmento social ou reli-
gioso. Quando isso acontece, se deixa de pensar em um projeto público.

em sua opinião, o Brasil é um país polarizado? 

Sim e tende a ser sempre assim porque somos um dos países 
com maior desigualdade social do mundo, mesmo tendo o 12º maior 
Produto Interno Bruto (PIB). Uma coisa é ser desigual em uma nação 
pobre, outra é num país rico como o nosso. Isso significa que a penúria, 
o ressentimento e a falta de opção de vida, de projeto e de expectativa 
futura são marcas do Brasil, o que gera uma projeção e até idolatria. 
Afinal, se não consigo ver saída, projeto uma mística sobre o dia em 
que uma porta da esperança irá se abrir. 

Sendo assim, há quem se alinhe a uma liderança por acreditar 
que ela tem o poder de mudar aquilo que deseja. É por isso que nós 
tivemos, inclusive nos últimos anos, candidaturas de lideranças que 
se apresentam como críticos a ordem social. Tanto no caso do Lula, 
como no de Bolsonaro que, pela extrema-direita, disse que ia destruir 
toda a política tradicional. 

como o país pode deixar a polarização de lado? 

O país pode deixar de ser polarizado quando a desigualdade social 
reduzir e as condições de vida e oportunidade da população aumentarem, 
diminuindo a ideia de que existam políticos salvadores e a idolatria. Deste 
modo, as pessoas começarão a sentir que tem poder e que suas estruturas 
de representação também apresentam um papel importante no campo 
institucional, além de falas mais fortes e de escuta. 

Outro ponto é a educação política nacional. Os brasileiros são prag-
máticos e isso gera líderes com esse mesmo perfil, que não pensam em 
projetos estratégicos, mas se organizam a partir de discursos demagó-
gicos. Contudo, na medida em que discutimos a política, passamos a 
ter conselheiros mais preparados para criar alternativas. Se tivermos a 
formação de associações de bairros e sociedades rurais e falarmos sobre 
o tema no ensino médio e nas universidades, evidentemente, vamos 
ampliar o repertório da população, o que é fundamental.

Qual é o papel dos políticos nesse atual cenário?   

Quando duas lideranças políticas percebem que há uma tendência 
de polarização ou os próprios candidatos se observam como dois polos 
polos de uma disputa política do país, tendem a jogar para que um 
reforce a ideia de que é o oposto do outro. Com isso, praticamente 
eliminam o centro e outras forças que gravitam ao redor. 

A única chance de um terceiro nome conseguir entrar na dispu-
ta é tentar evitar isso. Evidentemente que, na medida em que ela 
acontece, um dos polos tenta demonstrar que é o mais capaz, mas 
aí ele só está disputando com outra pessoa e não com um conjunto 
de aspirantes ao cargo. 

em 2022 teremos a eleição concentrada em dois no-
mes? 

Sim, pois a polarização política já está dada entre Lula e Bolsonaro 
do ponto de vista de qual deles será o presidente da República. É 
quase impossível um cenário diferente ocorrer. A terceira opção não 
chega nem a 10% do eleitorado. A disputa vai levar em consideração 
se o governo atual conseguiu manejar questões como economia, 
condições sociais, emprego, renda e segurança. Dessa forma, sempre 
será uma comparação entre o atual presidente e o anterior.
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Aulas presenciais 
difícil saber quem está com a razão quando o assunto é o 
retorno às aulas presenciais em Minas Gerais. De um lado 
o governo mineiro, e do outro, o Sindicato dos Professores 
do Estado, que tem decretado greve para evitar que os tra-

balhadores retornem às funções.
O clamor popular é evidente no sentido de buscar uma deliberação 

balizadora para encontrar uma decisão coerente e, com isso, colocar fim 
nesta polêmica alimentada não se sabe por quem. 

Em verdade, enquanto as autoridades e os líderes sindicais se 
trombam, os milhares de alunos ficam desolados por conta dessa de-
savença. Enclausurados em suas residências, os estudantes ficam sem 
frequentarem as aulas e acrescenta-se a isso que a maioria deles não 
se adaptou ao sistema remoto, principalmente os que têm dificuldade 
de acesso à internet. 

Especialistas da área da educação de todo o país, a exemplo do 
professor e filósofo Mario Sergio Cortella, são unânimes em afirmar 
que esse um ano e meio perdido trará um prejuízo abissal, sobretudo 
no que se referem às pesquisas, faculdades e centros de ensinos espe-
cializados. Diante desta observação, fica clara a urgência de um debate 
mais amplo do tema. 

O que tem acontecido é que muitos falam ao mesmo tempo, sem 
uma tradução literal da mensagem a ser transmitida. Certamente, falta 
um critério nacional para colocar ordem neste cenário brasileiro. Pelo 
atual protocolo, os estados são livres para se posicionarem e tomarem 
decisões, entretanto, os prefeitos alentam quase sempre para um 
caminho diferente do poder central e essa falta de sintonia prejudica 
o retorno das aulas.

Outrossim, como a vacinação contra a COVID-19 avança em Belo 
Horizonte e no interior do estado, implora-se às autoridades um diá-
logo mais objetivo para que, no segundo semestre, a situação possa 
ser amenizada, garantindo  aos alunos o direito básico à educação. O 
mineiro sempre gostou de conversar e esse espírito democrático vai 
fazer muito bem a todos os envolvidos. Para isso, basta que eles se 
assentem à mesa de negociação, sem uma ideologia preestabelecida e 
com o espírito altruístico de quem almeja de fato resolver essa situação.

Diante disso, o que se busca é a flexibilização das regras impostas 
no início da pandemia do novo coronavírus.  Até porque, atualmente, 
as autoridades têm sido “simpáticas” no que diz respeito às demandas 
do setor esportivo, uma vez que a bola já rola há alguns meses e, agora, 
as torcidas já poderão, inclusive, frequentar novamente esses espaços. 
Por que com os alunos a história é diferente? Não é justo tratar uma 
parte da população, envolvida na mesma pandemia, com privilégios.
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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

rico, mas sem voto
Vez por outra, a imprensa menciona o nome do mega-

empresário mineiro salim mattar (leia-se Localiza) como um 
dos pré-candidatos ao Senado no próximo ano. Contudo, 
vem a turma do contra e diz: “Ele tem dinheiro, no entanto, 
apenas recurso financeiro não basta para vencer uma eleição 
majoritária”. 

política em Juatuba
Semana passada, durante solenidade da Polícia Militar 

realizada no prédio da Prefeitura em Juatuba, comentou-se 
que o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), dinis pinheiro, poderá ser candidato a prefeito da 
cidade daqui a 3 anos. 

em tempo: a família de dinis também sempre esteve 
presente na cena política de Ibirité, na Grande BH.  Mas, claro, 
essa é uma especulação diferente. A conferir...

Brant na oposição?
Distanciado dos assuntos do governo mineiro, o atual vice-

-governador paulo Brant pode fazer oposição ao governador 
romeu Zema (Novo) no pleito de 2022. Isso é o que se ouve 
nos corredores da ALMG. Vamos aguardar...

nome influente
Em Brasília, os comentários maldosos indicam que o nome 

mais influente junto ao governador romeu Zema (Novo) foi e 
continua sendo o banqueiro João Amoêdo (Novo). O mesmo 
que teria indicado vários representantes para a área técnica 
da administração estadual. Ou seja, os mineiros estão sendo 
governados por influência de paulistanos. 

Kalil e Julvan
Popular entre dezenas de prefeitos e outras lideranças 

municipais, o presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan lacerda (MDB), pode fazer parte do projeto 
político do prefeito Alexandre Kalil (PSD) e disputar o Senado 
no próximo ano.

Kalil x Zema
“Quando chegar a eleição ao governo de Minas no 

próximo ano, vai ser emocionante assistir ao debate entre o 
tímido governador romeu Zema (Novo) com o fluente frasista 
Alexandre Kalil (PSD). Vai ser um duelo interessante podem 
apostar”. Esse foi o comentário ouvido na porta do Café Boca 
de Pito, no Shopping 5ª Avenida, na Savassi, em BH.  

Foco na Almg
O ano iniciou com o nome da presidente da Câmara de 

Vereadores de BH, nely Aquino (Podemos), sendo lembrada 
para ser candidata à vice-governadora. Agora, o semestre 
começa com ela citada apenas para pleitear uma possível 
vaga como deputada estadual. Aliás, esta é também a pre-
tensão da grande maioria dos vereadores da capital. Coitada 
dela, gente?!

campeão da falsidade
Veja só o que está sendo dito em todo o país: o Brasil é 

campeão mundial em notícias falsas, usurpando o título dos 
Estados Unidos da América. Que vexame, gente!  

crise hídrica
Autoridades ligadas ao meio ambiente comentam que, 

desde 2014, já se denotava uma tendência de secas seguidas 
e que, agora, maior período com falta de chuva de todos os 
tempos, a situação poderia ter sido diferente se as questões 
ambientais tivessem outro tipo de tratamento no país.

pesquisa eleitoral não assusta
grupo político do prefeito Kalil

simões continua no páreo Agostinho deve ser vice de Kalil
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Romeu Zema autoriza R$ 11 bilhões e
anuncia obras e repasses para municípios

O governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), sancionou, no dia 28 de julho, 
a lei que autoriza a abertura de crédito suple-
mentar ao orçamento fiscal do estado para 
a utilização de R$ 11,06 bilhões do acordo 
judicial firmado com a Vale para a reparação 
de danos provocados pelo rompimento da 
barragem da mineradora, em Brumadinho, 
na região metropolitana de Belo Horizonte.

Zema ainda assinou despachos para o início 
da aplicação dos recursos no estado. Entre as 
obras previstas inicialmente, estão a recupe-
ração, o melhoramento e a pavimentação de 
mais de 475 km de rodovias e a retomada das 
obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni, 
paralisadas desde 2016.

O chefe do Executivo também determinou a 
transferência da primeira parcela dos quase R$ 
1,5 bilhão destinado aos 853 municípios minei-
ros. Até o dia 27 de agosto, R$ 599,3 milhões 
serão repassados às prefeituras, conforme 
critérios populacionais. 

O projeto de lei 2.508/21, de autoria do 
Executivo, que originou a lei sancionada, foi apro-
vado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), em turno único, no dia 14 de julho.

Acordo da Vale: 
O valor discutido corresponde a 30% 

do total de R$ 37,68 bilhões do termo de 

reparação. Os outros R$ 26,62 bilhões serão 
aplicados pela Vale na reparação socioeco-
nômica e socioambiental de Brumadinho e 
mais 25 municípios atingidos.

“Hoje é um dia  importante para Minas 
Gerais. Não há reparação que valha uma 
vida. O rompimento da barragem em Bru-
madinho enterrou vidas e sonhos. Nada vai 
compensar as perdas sentidas por tantas 
famílias, mas é obrigação humanitária re-
parar o impacto dos danos causados pelo 
derramamento da lama que abalou famílias 
e afetou a economia de todo o estado”, 
afirmou Zema.

A barragem da mina do Córrego do Feijão 
se rompeu no dia 25 de janeiro, deixando 
270 pessoas mortas, incluindo duas mulhe-
res grávidas. Dez continuam desaparecidas, 
2 anos e meio após a tragédia. A lama de 
rejeitos ainda atingiu o Rio Paraopeba, 
responsável por parte do abastecimento da 
região metropolitana de BH.
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uberlândia é a segunda cidade de minas em
geração de emprego no primeiro semestre

PM
UMesmo ainda diante das adver-

sidades causadas pela pandemia 
do novo coronavírus, Uberlândia 
tem mostrado seu potencial de 
recuperação e avanço econômico 
com saldos positivos na criação de 
postos no mercado de trabalho. O 
Ministério da Economia divulgou, 
no dia 29 de julho, o balanço do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), cujo 
dados apontam a criação de 7.771 
novas vagas de emprego nos seis 
primeiros meses deste ano. Os 
números foram alavancados pelo 
mês de junho, que sozinho registrou 
saldo positivo 1.320 novos postos. 

Esse resultado, referente ao 
primeiro semestre do ano, coloca 
Uberlândia como a segunda cida-
de de Minas Gerais a mais gerar 
emprego no período. O município 

também figura entre os cinco do 
interior do Brasil que mais abriram 
vagas em 6 meses. No ranking geral, 
se posiciona como a 21ª em todo o 
Brasil, a frente de 13 capitais, como 
Maceió (AL), Natal (RN), Vitoria (ES) 
e Florianópolis (SC), por exemplo. 

“Apesar de todos os desafios, 
Uberlândia tem seguido o caminho 
do desenvolvimento. Os inúmeros 
anúncios feitos ao longo do ano, 
com investimentos em todos os 
setores, como na educação, saúde, 
mobilidade urbana, social, possibi-
litam esse resultado positivo. Com 
muita austeridade e compromisso, 
a cidade avança e as melhorias 
refletem diretamente nessa recu-
peração econômica, resultado em 
mais empregos e geração de renda 
para a nossa população”, disse o 
prefeito Odelmo Leão (PP).

Uma pesquisa eleitoral sobre o go-
verno de Minas, realizada semana 
passada, pelo DataTempo/Cp2, 
destacou a liderança por parte do 

governador mineiro Romeu Zema (Novo), o 
colocando como favorito na disputa à reelei-
ção. No entanto, esse resultado parece não ter 
assustado seu principal adversário: o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Pelo 
menos, é essa a informação de bastidores. Até 
porque, segundo o presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho 
Patrus (PV), existem outras sondagens sendo 
feitas por institutos diferentes e que compro-
vam o bom desempenho do atual prefeito.

Aliás, no que se refere a Patrus, na bolsa 
de apostas na capital mineira e em Brasília, o 
nome dele é o mais evidente para se tornar 
candidato a vice de Kalil na disputa pelo Palácio 
Tiradentes. Essa informação não é nova, mas 
tem sido difundida constantemente, inclusive 
por pessoas próximas ao pessedista.

simões e Zema

A informação indicando que o atual 
secretário-geral do Governo e ex-vereador, 
Mateus Simões (Novo), pode ser credenciado 

a compor chapa como vice de Zema não chega 
a causar estranheza. Fiel escudeiro do gover-
nador, o secretário deve estar interpretando 
o estatuto do Novo, afinal, a sigla não aceita 
fazer coligações para as disputas eleitorais. A 
única exceção é no caso dos partidos coliga-
dos optarem por não usar recursos do fundo 
eleitoral. Sabe-se da pretensão de Zema em 
mudar essa realidade estatutária, o que, até 
o momento, ainda não aconteceu. “Assim, se 
tratando de um projeto político ‘puro-sangue’, 
Simões, efetivamente, pode ser o nome 
escolhido”, confessa um deputado próximo 
ao governo. 

No que diz respeito ao atual líder gover-
nista na ALMG, o deputado Gustavo Valadares 
(PSDB), esquiva-se de comentar o tema rela-
cionado à sucessão. “Isso, por enquanto, seria 
jogar conversa fora. Vamos deixar janeiro 
chegar para discutir esse assunto”, afirma o 
parlamentar.  

Avaliando as opções dos eleitores, jorna-
listas e cientistas políticos inclinam em não 
levar muito a sério as pesquisas divulgadas 
até agora. Para eles, não pode haver sonda-
gem sem que existam candidatos formais ao 
pleito para 2022. Segundo esses especialistas, 
os nomes propalados, indiscutivelmente, po-
dem sofrer mudanças até o último instante. 
É aquela velha história, pesquisa é o retrato 
do momento. 

outro cenário

Para além de Zema e Kalil, a configuração 
pode ser outra se o atual presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM), aceitar ser a terceira via 
para o Palácio do Planalto. O seu nome vem sendo 
trabalhado pelo deputado Aécio Neves (PSDB) e 
pelo presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab. 

Não é novidade a aproximação de Pacheco 
com o grupo do prefeito da capital mineira. E isso 
indica que a sucessão ao governo terá um período 
fértil de discussões e sugestões nos próximos 6 
meses, mas tudo se resumirá em meras especu-
lações até o primeiro trimestre do próximo ano. 

Até porque, o governo de Minas vai ser 
cobrado de maneira enfática por sua falta de 
investimentos em programas sociais, especial-
mente nas grandes cidades do estado. 

Aliás, semana passada, 300 integrantes do 
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 
ocuparam um prédio na Rua da Bahia, região 
Centro-Sul de Belo Horizonte e, também, co-
meçaram a ir para as ruas alegando “falta de 
política habitacional e a venda do patrimônio 
público pelo governo Zema”. No entanto, os 
especialistas lembraram que os partidos de 
esquerda e grupos de oposição ao Palácio 
Tiradentes irão turbinar exatamente essas 
demandas. Como se sabe, o processo contém 
uma dose de ideologia política, não se tratando, 
exclusivamente, de uma pauta reivindicatória.

cenário muda se pacheco aceitar
ser candidato à presidência
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https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/04/vale-assina-acordo-bilionario-de-r-3768-bilhoes-para-reparar-danos-causados-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/04/vale-assina-acordo-bilionario-de-r-3768-bilhoes-para-reparar-danos-causados-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/07/14/deputados-aprovam-projeto-que-autoriza-uso-de-cerca-de-r-11-bilhoes-do-acordo-da-vale.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/07/14/deputados-aprovam-projeto-que-autoriza-uso-de-cerca-de-r-11-bilhoes-do-acordo-da-vale.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/07/14/deputados-aprovam-projeto-que-autoriza-uso-de-cerca-de-r-11-bilhoes-do-acordo-da-vale.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/04/vale-assina-acordo-bilionario-de-r-3768-bilhoes-para-reparar-danos-causados-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/04/vale-assina-acordo-bilionario-de-r-3768-bilhoes-para-reparar-danos-causados-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
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Dar acesso ao crédito, sim, 
mas com responsabilidade

O crédito é uma ferramenta poderosa de 
acesso. Graças a produtos de crédito, milhões 
de brasileiros podem estudar, comprar casa, 
abrir seus próprios negócios e, assim, mudar de 
vida. Nós, que trabalhamos com modelagem 
de crédito e risco, sabemos disso mais do que 
ninguém. Então por que a gente nega o acesso 
ao crédito para algumas pessoas?

21% dos brasileiros tiveram crédito negado 
no final de 2019¹. Isso significa que dois em 
cada dez brasileiros não têm direito a realizar 
seus sonhos?

Não. Definitivamente não é isso.
Negar crédito é uma decisão difícil de ser 

tomada e desagradável de ser comunicada, jus-
tamente porque sabemos o que está em jogo. 
E por mais estranho que pareça, essa negativa, 
que obviamente tem como objetivo proteger o 
capital da empresa, não deixa de ser também 
uma atitude centrada no cliente. Afinal, quem 
toma crédito assume uma responsabilidade no 
médio / longo prazo: pagar por ele.

Com base em processos cada vez mais 
humanizados e menos apoiados apenas em 
informações generalistas, como CEP e histórico 

financeiro do interessado, nós, do Pravaler, 
estamos conseguindo ampliar o acesso ao 
crédito estudantil no Brasil, ao mesmo tempo 
em que mantemos o nosso risco controlado. 
Mas ainda assim, vez ou outra, é necessário 
dar respostas negativas.

Isso acontece porque temos consciência de 
que, mais prejudicial do que negar o acesso ao 
crédito, é concedê-lo na hora errada. Não con-
seguir pagar por uma dívida pode levar a uma 
redução ainda maior da liberdade financeira 
da pessoa, acarretando em perda de qualidade 
de vida e da capacidade de consumo, além 
de prejuízo social, que vai desde a cervejinha 
com os amigos que precisará ser cortada até o 
preconceito institucional por estar com o “nome 
sujo”. É realmente uma bola de neve.

Quem recusa o crédito está, de certa forma, 
remediando falhas de educação financeira que 
são tão comuns entre os brasileiros. E é por 
isso - para que esse objetivo educacional se 
complete - que a instituição que nega o acesso 
ao crédito tem a obrigação de contar para o 
cliente o motivo da recusa, segundo o Código 
de Defesa do Consumidor.

Porque aí, em vez de a pessoa se sentir pre-
judicada, ela tem a oportunidade de entender o 
que aconteceu. De ver que não é uma questão 
fundada em preconceitos e estereótipos, mas, 
sim, algo situacional passível de ser revertido. 
De se conscientizar de que algumas coisas 
precisam - e podem - ser mudadas para que ela 
tome o tão desejado crédito sem se endividar 
e consiga, enfim, usufruir dos benefícios que 
essa ferramenta econômica traz.

E aí, ambas as partes serão beneficiadas: 
o cliente, que se organizou financeiramente e 
conseguiu o crédito para realizar um sonho, e a 
instituição, que conseguiu vender seu produto 
/ serviço para mais uma pessoa.

Eu diria que recusar crédito, portanto, é uma 
questão de responsabilidade social. É uma atitu-
de de quem não se rendeu ao jogo do “lucro pelo 
lucro”. É vender um serviço que obviamente vai 
trazer retorno financeiro à empresa e a socieda-
de - mas sem prejudicar o consumidor.

Segundo pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
em parceria com o SPC (Serviço de Proteção 
ao Crédito).

em 12 meses, aluguel cresce 13,9% na capital

Dados colhidos pela Imovelweb apon-
tam que o aluguel em Belo Horizonte 
está mais caro. O valor médio men-
sal de um imóvel padrão, (65 m², 

dois quartos e vaga na garagem) é R$ 1.510. 
Esse preço é 0,4% maior que o registrado em 
abril e acumula um crescimento de 4% em 
2021 e de 13,9% nos últimos 12 meses. No 
bairro Belvedere (R$ 2.921/mês), o aumento 
chegou a 20% entre maio de 2020 e o mesmo 
mês de 2021. 

Outros bairros também tiveram cresci-
mento significativo: Cruzeiro (R$ 1.630/mês) 
registrou alta de 19,9% e São Pedro (R$ 1.931/
mês), +19,5%. Por outro lado, Barro Preto 
(R$ 1.625/mês), Boa Viagem (R$ 1.607/mês) e 
Liberdade (R$ 1.560/mês) apresentaram que-
da de 15,9%, 14,8% e 12,3%, respectivamente.

O preço médio do metro quadrado em BH, 
em maio, foi de R$ 5.292, 0,3% maior que o 
registrado em abril. Este ano, os imóveis acu-
mulam um acréscimo de 1,8% no preço de ven-
da. Já nos últimos 12 meses, o crescimento foi 
de 4,1%. Com esse valor, um imóvel padrão na 
capital mineira custa, em média, R$ 344 mil.

Em 12 meses, os bairros que mais tiveram 
queda nos preços foram Flávio Marques 
Lisboa (R$ 3.973/m², -18,3%), Conjunto 

Celso Machado (R$ 3.603/m², -12,2%) 
e Alto dos Pinheiros (R$ 3.680/m², -11,9%). 
Já as maiores altas ocorreram em Santa 
Efigênia (R$ 7.268/m², +18,2%), Parque 
São José (R$ 4.262/m², +20,7%) e Novo 
Glória (R$ 4.249/m², +21,1%).

A análise mostra ainda o índice de renta-
bilidade imobiliária, que relaciona o preço de 
venda e valor de locação, a fim de verificar o 
tempo necessário para recuperar o dinheiro 
utilizado na compra. Em maio, esse indicador 
foi de 3,41% bruto anual. Dessa forma, são 
necessários 29,3 anos de aluguel para obter 
a quantia investida no imóvel, 8% a menos 
que há um ano.

O CFO (diretor financeiro) Tiago Galdino 
atribui o avanço no preço do aluguel a alta 
na inflação, que fechou 2020 em 4,52%, a 
maior desde 2016 (6,29%), segundo o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divul-
gado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). “É a lei da demanda e 
oferta. Embora o setor tenha paralisado em 
março do ano passado devido à pandemia, 
o mercado começou a mostrar recuperação 
já em maio. Desde então, assumiu um viés 
de crescimento que segue até o momento e 
com perspectivas de continuidade até 2022”. 

Ele ainda afirma que, mesmo com a 
COVID-19, as buscas por aluguel se mantive-
ram. “Quem teve redução de renda optou 
por mudar para um imóvel menor. Para 
aqueles que a renda se manteve ou cresceu, 
a tendência foi buscar uma propriedade me-
lhor. A pandemia elevou o desejo de mudar 
para 77% dos brasileiros entrevistados”.

Galdino diz que o mercado tem buscado 
alternativas para se adaptar à necessidade 
dos consumidores. “Muitas pessoas ficaram 
receosas em adquirir um imóvel durante a 
pandemia e, nesses casos, a preferência foi 
manter o modelo de locação, seja no local 
em que estavam ou em outro que atendia a 
demanda. Com isso, é importante que as em-

presas do setor busquem manter opções dis-
poníveis para os diferentes perfis de clientes”.

Mesmo com todas essas alternativas, a 
balconista Miriam Silva precisou voltar para 
a casa da mãe, já que o aluguel aumentou 
consideravelmente. “Fiquei com medo de 
não conseguir arcar com as despesas e de 
perder meu emprego, pois o movimento des-
pencou na lanchonete em que trabalho. Eu, 
meu marido e filho estamos passando uma 
temporada com a minha mãe para evitar o 
endividamento”.

Ela conta que fez isso para priorizar ou-
tras despesas. “O plano de saúde do meu 
filho, por exemplo, é algo que não abro 
mão, principalmente na pandemia. Além 
disso, meu marido e eu juntamos dinheiro 
para abrir nossa própria lanchonete e não 
queremos parar esse sonho. Minha mãe foi 
muito compreensiva e nos recebeu de braços 
abertos, mas será algo temporário”.

A economista Gabriele Couto explica 
que o preço dos aluguéis é reajustado de 
acordo com o Índice Geral de Preços – Merca-
do (IGP-M). Mas que, com o cenário adverso 
causado pela crise sanitária, o valor dos 
contratos disparou. “Para driblar o avanço, 
a melhor dica é tentar negociar junto ao lo-
catário, afinal, essa saída pode ser benéfica 
para ambos”.

Ela acrescenta que, segundo pesquisas, 
o aluguel corresponde a 30% da receita 
de famílias que recebem até três salários 
mínimos. “Nesse sentido, o acréscimo ten-
de a arrochar ainda mais a capacidade de 
cumprimento de obrigações, aumentando 
as chances de inadimplência”. 

Segundo ela, a saída é o planejamento fi-
nanceiro. “É importante definir quais gastos 
podem ser cortados, os que são prioridades e 
ir adequando o orçamento. Com organização 
é possível traçar as medidas mais assertivas 
para ajustar as contas. A pessoa pode, por 
exemplo, evitar dívidas com assinaturas de 
plataformas de streaming, alimentação fora 
de casa, além de tentar diminuir o valor 
mensal da água e luz”. 

Por fim, caso já haja inadimplência, é 
preciso esquematizar um plano para quitação 
dos débitos. “Buscar renegociar direto com o 
credor é interessante, uma vez que as taxas e 
prazos serão mais condizentes com a situação 
financeira atual. A negociação deve levar em 
conta a capacidade de pagamento de quem 
está devendo para evitar a possibilidade de 
quebra de acordo, que pode culminar em uma 
dívida ainda maior”, finaliza Gabriele.

mAis BArAto (r$/mês) VAriAção mensAl VAriAção AnuAl

Serra Verde (Venda Nova) -4,60% 0,30%

Jaqueline (Norte) 7,56% -0,71%

Piratininga (Venda Nova) -3,83% -0,38%

mAis cAro (r$/mês) VAriAção mensAl VAriAção AnuAl

Carlos Prates (Noroeste) 3,30% Sem dados

Savassi (Centro-Sul) -1,57% Sem dados

Belvedere (Centro-Sul) 3,03% 19,96%
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Falta de energia
Ao comentar sobre assuntos diversos na TV Cultura, o 

apresentador e jornalista marcelo tas disse: “Se a seca for 
confirmada como a maior dos últimos cem anos, não terá 
alternativa ao Brasil a não ser a de importar energia dos países 
vizinhos”. Complicado não é mesmo, pessoal?!

o frasista temer
“Os parlamentares do centrão aderem a qualquer barco 

e só o abandonam quando ele estiver afundando”, frase dita 
pelo ex-presidente michel temer (MDB). Olha só quem está 
falando, gente?! 

Fundo eleitoral
Para o médico paulistano paulo saldiva, o poder público 

deveria deixar claro que os bilhões alocados dos cofres públi-
cos para o fundo eleitoral seriam suficientes para matar a fome 
de milhares de pessoas. Resta saber quem vai ter coragem de 
fazer essa comparação, dr. saldiva. 

Bolsonaro sem partido
Segundo o experiente jornalista Valdo cruz, o presidente 

Jair Bolsonaro vai ficar fazendo cena, ora namorando um par-
tido político, depois mencionando outra sigla, mas sua filiação 
partidária só deverá ocorrer no final do ano. Será, jornalista?

Hostilidade palaciana
Tendo como referência a crônica política, a constatação é 

que, durante os longos anos de convivência, o presidente Bol-
sonaro sempre nutriu certa hostilidade com seu novo ministro 
da Casa Civil, ciro nogueira. Vamos ver o que vai acontecer 
com os dois dividindo o mesmo teto no Palácio do Planalto.   

comentário final. Pode ser que a gente escute novamente 
aquela frase antológica: “Um manda e o outro obedece”.

reforma tributária 
Relativamente à reforma Tributária, o representante da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), renato Fonseca, 
disse: “Será bom se, efetivamente, acontecer uma reforma 
devidamente debatida com todos os setores, mesmo porque, 
até o momento, o Brasil continua exportando impostos ao 
invés de exportar produtos e serviços”.  

economia oscilante
Os grandes empresários de São Paulo avaliam que serão 

necessários 9 anos para a plena recuperação da economia 
brasileira depois da pandemia da COVID-19. Cruz credo, gente! 

Fim do coronavírus
Avaliando o quadro sanitário diante da COVID-19, o diretor 

do Instituto Butantan, dimas covas, considerou que, em um 
ano, haverá uma enorme quantidade de vacinas contra o vírus 
em todo o mundo e isso irá exterminá-lo para sempre. Será?
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daniel Amaro

Para a lista completa
dos municípios acesse:

almg.gov.br/emendamunicipios

O trabalho dos deputados estaduais fez com que TODOS os 853 
municípios do estado fossem contemplados no acordo da Vale.

UMA VITÓRIA
         DE TODOS

dia dos pais: r$ 1,71 bilhão deve ser
injetado na economia de Belo Horizonte

O Dia dos Pais está próxi-
mo e é mais uma data 
comemorativa que deve 
aquecer as vendas no 

comércio varejista. De acordo 
com levantamento realizado pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), o 
mês de agosto deve injetar cerca 
de R$ 1,71 bilhão na economia 
da capital mineira. O montante 
representa um crescimento de 
1,76% em comparação ao mesmo 
período de 2020. A expectativa 
dos lojistas é de que os consumi-
dores tenham um gasto médio 
de R$ 123,31 com cada presente.

Neste ano, mais de 50% dos 
empresários do setor estão otimis-
tas com o período e acreditam que 
terão um crescimento nas vendas. 
Para atender a essa demanda, 
28,9% dizem que vão aumentar 
o estoque e 39,5% afirmam que 
vão manter o mesmo volume do 
ano passado.

Para o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, os dados 
sinalizam que os empresários 
vivem um misto entre o otimismo 
e a cautela. “Isso porque 50,1% 
dos lojistas esperam melhoras 
nas vendas e 28,9% aumentarão o 
estoque para a data. Acreditamos 
que a ampliação da vacinação 
possa ter contribuído na elevação 
da confiança deles em relação 
às vendas. Contudo, ainda estão 
cautelosos, pois, somente quando 
60% da população estiver imuni-
zada as restrições de circulação 
podem diminuir”, analisa.

Corroborando com os dados, 
uma pesquisa da Fecomércio 
MG mostra que 86,4% dos em-
presários do estado esperam 
resultados iguais ou superiores 
ao ano passado. Na avaliação 
do economista-chefe da entidade 
Guilherme Almeida, “o índice 
mostra, por um lado, a recupe-
ração da confiança do setor, que 
aposta em vendas mais satisfató-
rias em relação a 2020. Por outro, 
retrata um otimismo construído 
na comparação com um ano de 
restrições mais severas causadas 
pela pandemia”, explica.

Ainda segundo Almeida, o 
Dia dos Pais abre o calendário de 
datas comemorativas do segundo 
semestre. “Historicamente é um 
período mais rentável para o co-
mércio. Se o número de infectados 
e mortes continuarem a cair e 
tivermos uma melhora macroeco-
nômica, podemos ver a confiança 
depositada em relação ao Dia dos 
Pais se repetir nas próximas datas 
comemorativas desse semestre”.

De acordo com o levantamen-
to CDL/BH, a maioria dos consumi-
dores deve optar pelo pagamento 
à vista 66,8%, sendo as principais 
formas débito, dinheiro, parcela 

única no crédito ou Pix. Para ala-
vancar as vendas, os comerciantes 
vão investir no alcance das redes 
sociais, especialmente o Insta-
gram (69,8%). Porém, a tradicio-
nal comunicação off-line, como 
cartazes e vitrines, ainda segue 
como opção de divulgação para 
31,9% dos entrevistados. Além 
disso, 94,4% dos lojistas ouvidos 
acreditam que os consumidores 
preferem frequentar e comprar em 
estabelecimentos físicos.

A auxiliar de administração 
Paloma Menezes pretende gastar 
entre R$ 30 e R$ 50 com cada 
lembrança. “Vou comprar para 
o meu pai e meu sogro. Quase 
todos os anos prefiro dar perfume, 
desodorante, sabonete ou loção 
para barba. Eles sempre estão 
precisando e é o tipo de produto 
que não tem como não gostar. 
Infelizmente, o ano passado e esse 
também não vamos poder estar 
juntos em uma comemoração, 
mas faço questão de encontrá-los, 
mesmo que com distanciamento, 
apenas para entregar o presente. 
Essa é uma data importante e eu 
sempre fico emotiva”, diz.

melhores expectativas

Para o empresário Ricardo Oli-
veira, proprietário de uma loja de 
vestuário masculino, a perspectiva 
é que esse ano seja melhor em 
comparação ao anterior. “Por conta 
da vacinação e grande parte do co-
mércio já estar podendo funcionar, 
muitos virão até a loja para comprar 
os presentes. É uma data com forte 
apelo emocional e que as pessoas 
não deixam passar em branco”.

Ele conta que, em 2020, o 
faturamento foi um dos piores 
e teve prejuízos. “Mesmo nos 
reinventando e também venden-
do on-line. Esse ano, repomos 
o estoque com antecedência e 
estamos abastecidos para aten-
der a demanda do Dia dos Pais. 
Desde o início de julho temos nos 
preparado, com divulgação pelas 
redes sociais e promoções em toda 
a loja”, conclui.

lojistas esperam que os consumidores tenham um gasto médio de r$ 123,31 com cada presente

produtos mais procurados
Acessórios 23,9%

roupas 21,3%

itens de decoração 15,6%

utensílios (canecas personalizadas, taças) 13,6%

calçados 12,3%

cosméticos 12,3%
Fonte: CDL/BH
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Fiemg cria ferramenta que irá auxiliar
a vacinação dos trabalhadores da indústria

Por meio do Power BI é possível filtrar o número de industriários por faixa etária e setor industrial
 O Plano Nacional de Imuniza-

ção (PNI) contra a COVID-19 inclui, 
como último grupo prioritário, os 
industriários, que são os trabalha-
dores da indústria. Com o intuito 
de auxiliar as prefeituras mineiras 
em suas respectivas campanhas 
de vacinação, a Gerência de Eco-
nomia e Finanças Empresariais 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
criou uma ferramenta de Power 
BI, em que é possível, de maneira 
simples e rápida, fazer uma filtra-
gem dos trabalhadores por faixa 
etária e por setor industrial.

“A ferramenta tem o objetivo 
de prover informações referentes 
aos trabalhadores da indústria 
mineira, público considerado 
como prioritário na vacinação 
contra a COVID-19 no PNI do Mi-
nistério da Saúde”, explicou Wal-
ter Filho, assistente de Economia 
e Finanças Empresariais da Fiemg.

empregos 

 Em 2019, as indústrias de transforma-
ção e da construção do estado eram com-
postas por 61,4 mil empresas e 1,14 milhão 
de empregos, correspondendo a 14% dos 
estabelecimentos e a 23% dos empregos na 
economia. Os setores de alimentos (181,9 
mil vagas), construção de edifícios (116,2 
mil vagas), obras de infraestrutura (102,2 
mil vagas), serviços especializados para a 
construção (78,2 mil vagas), metalurgia 
(60,5 mil vagas), vestuário e acessórios 
(59,5 mil vagas) e veículos (48 mil vagas) 
representavam 56,6% do total de empregos 
da indústria no período.

Nas regionais Fiemg, os empregos 
industriais se concentravam em Central 
(439,9 mil), no Sul (161,6 mil), no Centro-
-Oeste (125,6 mil) e na Zona da Mata 
(117,5 mil). Nas demais regionais (Vale do 
Aço, Rio Grande e Paranaíba, Norte, Alto 
Paranaíba, Rio Doce, Pontal do Triângulo 
e Vale do Jequitinhonha), os empregos da 
indústria totalizaram 297,2 mil.

Fi
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presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva
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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

diFícil recuperAção - Outro dia, dei uma volta por BH, era uma 

manhã de sábado e fiquei apavorado com a situação do Centro.  

Outrora um lugar movimentado e cheio de gente e, agora, quase 

uma cidade-fantasma. Procurei o Café Nice e ele estava fechado e 

outras lojas históricas nem existem mais, porque a pandemia do 

coronavírus acabou com elas. São inúmeras placas de “aluga-se” e 

um vazio constrangedor. Tem que haver um plano de recuperação 

da cidade e me parece que isso não é problema da prefeitura, que 

desconhece essas necessidades. Pobre cidade!

cpi dA BHtrAns - A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) 
vem discutindo os problemas da BHTrans e até já propõe sua 
extinção. Isso vai resolver alguma coisa?  Se ela for extinta, como 
querem os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), vai ser criada outra empresa para o seu lugar e já há previsão 
de geração de 800 cargos. Vão apenas trocar seis por meia dúzia 
e tudo vai ficar do mesmo jeito. O problema é a gestão. A empresa 
é mal administrada ao longo de sua existência.

cAndidAturA de KAlil - O Partido dos Trabalhadores (PT) 

está tentando convencer o prefeito Alexandre Kalil a apoiar 

a candidatura de Lula para a Presidência da República. 

Pesquisa feita pela sigla em Minas mostra que o petista e o 

governador Romeu Zema (Novo) estão liderando as análises 

de intenção de voto. Ou o prefeito de BH fica com Lula ou vai 

ver o governo de Minas fugir-lhe das mãos para a reeleição 

de Zema. Kalil deseja apoiar Ciro Gomes (PDT), que não lhe 

faltou nas últimas eleições.

nomes influentes

os empresários Fernando coura, Victor Hugo Froner Bicca
e Flávio roscoe debatendo assuntos de interesse

econômico e industrial  de minas e do Brasil
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CPF dos estudantes será informação
obrigatória para o cadastro escolar

O número do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) do estudante será 
uma informação obrigatória na 
ficha do candidato a uma vaga na 
Rede Municipal de Educação de Belo 
Horizonte, seja na educação infan-
til, no ensino fundamental ou na 
educação de jovens e adultos (EJA).

A Secretaria Municipal de Educa-
ção realizará em agosto, o Cadastro 
Escolar para 2022 e, pela primeira 

vez, além do CPF de responsáveis, 
o número do CPF do aluno candi-
dato à vaga também terá que ser 
informado.

Com a medida, a secretaria 
municipal evitará a duplicidade de 
candidaturas e, consequentemente, 
dará maior agilidade e segurança ao 
processo de inscrição.

O cadastro escolar será realizado 
somente para novos estudantes que 

residam na capital mineira e que, 
atualmente, não estejam matricu-
lados na rede municipal e todo o 
processo de inscrição será realizado 
virtualmente por meio do Portal da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Não será necessária a inscrição 
para os alunos que já estudam na 
Rede Municipal ou na Rede Parceira 
de Belo Horizonte e que permane-
cerão na mesma escola em 2022.

O calendário do Cadastro Es-
colar para a Rede Municipal será 
divulgado em breve pela Secretaria 
Municipal de Educação.

Nos últimos anos, o número 
do CPF já vem sendo incluído nas 
certidões de nascimento no ato do 
registro civil das crianças. Os res-
ponsáveis também podem solicitar 
o registro do CPF no site da Receita 
Federal, assim como nas agências 
dos Correios e da Caixa Econômica 
Federal.

PB
H

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

o senador Antonio Anstasia (PSD) já manifestou interesse 

em disputar a reeleição para o Senado em Minas. Ele tem 

também a esperança de virar ministro do Tribunal de Contas 

da União (TCU).

o senador Carlos Viana, apesar de pertencer ao PSD, 

mesmo partido de Kalil, ainda deseja disputar o governo 

do Estado. Se perder, ainda terá mais 4 anos de mandato 

no Senado. 

Aécio neves (PSDB) pensa em disputar a reeleição para 

a Câmara Federal. Só que, desta vez, pelo Rio de Janeiro. 

Ele passou o mandato inteiro sem conversar com o interior 

de Minas e, como mora no Rio, acha que ficaria mais fácil 

disputar a eleição por lá.

domingo, 1º de agosto

Jornalista Afonso Barroso
Ex-deputado Carlos Cotta

segunda-feira, 2

Deputado Mauro Lopes 
Jornalista e compositor Gervásio Horta
Cesar Pereira Vanucci

terça-feira, 3

Dr. Antônio Carlos Lana
Jornalista Antônio Vilaça Junior

Quarta-feira, 4

Maria Eugênia Murta Lages
Jornalista Edna Coelho - coelhinha da Itatiaia 

Quinta-feira, 5

Jornalista Eujácio Antônio - edição do Brasil 
Sra. Simone Lima - esposa de João Heraldo Lima 
Silvinho Ximenes
Leandro Henrique da Silva

sexta-feira, 6

Professora Mara Auxiliadora Mafra
Sra. Maria Auxiliadora Lopes - esposa de Mauro Lopes
Deputado Gilberto Abramo 
Deputado Antonio Carlos Arantes 

sábado, 7

Caetano Veloso 
Leone Modesto Valadares
Alberto Rodrigues - Rádio Itatiaia 
Radialista Roberto Marques

https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/emita-seu-cpf
https://www.caixa.gov.br/servicos/cpf/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/servicos/cpf/Paginas/default.aspx
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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

JornAlistA e ApresentAdor do JornAl
cAFé dA mAnHã, pelA rádio cAnção noVA

José expedito dA silVA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Férias escolares e pandemia
Em meio a tantos desafios 

que os pais e avós têm enfren-
tado nesse tempo de pande-
mia, um deles é encontrar 
alternativas para preencher a 
vida das crianças de maneira 
lúdica e saudável durante as 
férias escolares. O desafio é 
maior ainda quando somente 
as crianças estão de férias, e 
você tem que conciliar sua 
agenda de trabalho e o lazer, 
tão essencial para elas. 

Nessa hora, seja qual for 
a sua profissão, você precisa 
recorrer às recomendações 
de profissionais da psicologia, 
pedagogia e pediatria, além 
da boa intuição própria de 
pais e avós. Só assim, é pos-
sível encontrar o equilíbrio, 
para estar presente na hora 
que se faz necessária sua pre-
sença e estruturar algumas 
atividades que as crianças 
possam fazer sozinhas, de 
acordo com a idade. Sem 
deixar de monitorar os riscos 
de cada brincadeira, princi-
palmente para as crianças 
menores.   

Como avô de duas netas 
superativas, uma de 15 anos 
que acompanho de perto e 
uma de 4 anos que visito re-
gularmente, recomendo que 
os pais procurem referências 
de brincadeiras para crianças 
em sites especializados que 
têm ótimas ideias e expe-
riências. Também podem e 
devem proporcionar tempo 
de leitura, tempo para assistir 
filmes, sempre com criativida-
de e  paciência, conforme a 
idade requer.

Para essas férias escolares 
em tempo de pandemia, sem 
poder programar grandes 
viagens ou passeios, uma 
alternativa viável é descobrir 
e explorar peculiaridades da 
sua cidade e região, visitando 
parques e espaços públicos 
de lazer ao ar livre, sempre 
obedecendo às normas sa-
nitárias. Ao visitar praças e 
parques, observem juntos 
detalhes da natureza, como 
formato das árvores, cores e 
perfumes das flores, espécies 
e cantos de pássaros.

Também é uma alterna-
tiva para aproveitar o tempo 
com as crianças, promover 
antigos hábitos como pular 
corda, brincar de roda com 
músicas regionais, para ga-
rantir entretenimento mesmo 
em casa, utilizando varandas, 
quintais e jardins.

Outra boa dica para pas-
sar férias agradáveis em 
casa é cozinhar com elas. 
Com os devidos cuidados, a 
cozinha é um ótimo espaço 
de diversão e aprendizagem. 
As crianças adoram ajudar a 
fazer bolos, biscoitos, tortas, 
pães. Além de aprender 
sobre a transformação dos 
materiais, a culinária ensina 
matemática (quantidades), 
leitura e interpretação do 
texto (receitas).

Todo esforço cr iativo 
para proporcionar boas fé-
rias, evitando a superexpo-
sição das crianças às telas 
de aparelhos eletrônicos, 
é válido, afinal, todos nós 
precisamos manter a saúde 
física e mental!

Julho Verde alerta para prevenção
ao câncer de cabeça e pescoço

Principal causa da doença é o tabagismo

Patrícia Blois, 52, era assessora 
em 2000 quando percebeu uma 
mancha branca na lateral da lín-
gua. Não sentia dor, mas notou 

que ela crescia cada vez mais. Procurou 
médicos e o diagnóstico veio: carcinoma 
espinocelular, uma enfermidade que está 
incluída no chamado câncer de cabeça e 
pescoço. Para popularizar o assunto, a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço (SBCCP) coordena a campanha 
Julho Verde, com objetivo conscientizar a 
população sobre autocuidado e atenção 
aos primeiros sinais para aumentar as 
chances de cura e amenizar as sequelas.

Christiana Vanni, médica cirurgiã de 
cabeça e pescoço e coordenadora da 
campanha, explica que este câncer englo-
ba todas as lesões localizadas na região, 
exceto o cérebro. Isso inclui pele, órbita 
ocular, nariz, seios paranasais, orelha, 
boca (lábio, bochecha, gengiva, língua), 
faringe, laringe e o começo do esôfago.

Já os sintomas se diferenciam. “Nor-
malmente, quando as ínguas e os tecidos 
linfáticos estão aumentados, formando 
nódulos, são doenças metastáticas (câncer 
que se espalha para outros órgãos) e muito 
mais comuns no pescoço. Na cabeça, pode 
ocorrer nas glândulas salivares laterais 
à orelha, mas é incomum. Na pele, são 
aquelas pintas e manchas avermelhadas 
ou que alteram de cor, tamanho, sobrele-
vada, ulcerada, que coçam ou sangram. 

Qualquer ferida, pinta ou mancha que 
mude de padrão ou que perdure por mais 
de 2 a 3 semanas são suspeitas e devem 
ser investigadas”, informa a especialista.

A rádio-oncologista Izabela Fernandes 
esclarece que os tipos de tratamento dispo-
níveis são cirurgia, radioterapia e quimiote-
rapia. “Depois da avaliação da extensão da 
doença, o médico vai discutir com o paciente 
e equipe quais são as melhores opções”, diz.

Duas décadas depois do diagnóstico, 
Patrícia conta viver bem, mas o processo 
foi duro: foram 26 cirurgias e radiotera-
pia. “Tive dias de querer arrancar a língua. 
Muitas vezes, chorei para comer e tomar 
água. Mas, o pensamento de que amanhã 
é outro dia e tudo pode ser melhor me 
sustentou”, relembra. 

Ela conta que fumou dos 15 aos 
30 anos. “A mancha era exatamente 
do lado que fumava”. O tabagismo 

(de todos os tipos: cigarro, charuto, 
cachimbo, narguilé, corda, eletrônico, 
etc) é apontado como a principal causa 
da doença. Um levantamento do Insti-
tuto do Câncer do Estado de São Paulo 
(Icesp) apontou que 95% dos pacientes 
que desenvolvem tumores de cabeça 
e pescoço têm histórico de fumantes. 
Desse total, 90% eram homens.

É o caso do gari aposentado Vitor Sou-
za, 50, que apesar de não se considerar 
dependente, fumava na época. Diagnos-
ticado com câncer de laringe em 2007, 
ele precisou realizar uma laringectomia, 
cirurgia que remove o órgão responsável 
pela voz. “A rouquidão foi um dos sinto-
mas que me fez procurar um otorrino, 
após um exame foi encontrado alguns 
nódulos nas cordas vocais. Com uma lesão 
muito avançada, não tive a oportunidade 
de tratamento”, conta.

Como explica Izabela, o calor da fumaça 
tragada passa por vários órgãos da cabeça e 
do pescoço causando traumas. “A nicotina é 
inalada junto com mais de 6 mil substâncias 
resultantes da combustão. Ela participa da 
formação de vários tipos de tumores malig-
nos em conjunto com mais 70 químicos can-
cerígenos existentes da fumaça do cigarro”.

Durante sua recuperação, Souza ficou 
1 ano e 7 meses sem falar. Hoje, com a 
utilização de uma prótese traqueoeso-
fágica, usa sua voz para conscientizar e 
acolher sobreviventes como ele à frente 
do Grupo de Acolhimento de Câncer de 
Cabeça e Pescoço. “Tenho uma nova 
realidade de comunicação. Adaptei-me 
bem com uma voz que consigo entender 
e acredito que me entendem. Mas, se eu 
tivesse as informações que o Julho Verde 
traz, eu teria alguma chance de não ser 
um laringectomizado”, acredita.

Próximo de completar 84 anos, o 
advogado aposentado João dos Santos 
também tem uma história de superação. 
Diagnosticado em 2015 com câncer nas 
cordas vocais, ele fala por meio de uma 
laringe eletrônica. “A recuperação foi 
longa porque tive fístulas de difícil cica-
trização pelos efeitos da radioterapia. A 
opinião dos médicos é que foi devido ao 
tabagismo. Hoje tenho uma vida ativa 
com exercícios diários. Faço caminhada, 
abdominais, levantamento de halteres, 
com alimentação sadia e farta. Completei 
5 anos da cirurgia e fui considerado cura-
do”, comemora.

Além do fumo, exposição solar sem 
proteção, alcoolismo, sexo oral desprote-
gido devido ao contato com HPV (Papilo-
mavírus Humano), traumas de repetição 
(como dentes quebrados que cutucam a 
mucosa ou hábitos de mordidas), próteses 
mal adaptadas e má higiene oral estão 
entre os fatores de risco. É válido destacar 
que, combinados, álcool e tabagismo 
potencializam em até 10 vezes a chance 
destes cânceres.

Christiana reforça que apesar de 
agressivo, a doença pode ser prevenida e 
curada. “Se você não fumar e não beber, 
não vai desenvolver. Também é fácil de ser 
identificado porque todo dia olhamos no 
espelho, escovamos os dentes e observa-
mos o nosso rosto. O importante é buscar 
ajuda profissional, caso note algo diferen-
te. Nos estágios iniciais, 1 e 2, a taxa de 
cura de sobrevida é de 90%. Nas fases 3 e 
4, esse índice fica abaixo de 60%”.

patrícia, Vítor e João estão curados do câncer de cabeça e pescoço
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 ForçA BrutA: quando hackers utilizam um conjunto 
de computadores poderosos para tentar o maior núme-

ro de senhas possível, criando bilhões de tentativas 
por segundo. Neste caso, usuários com senhas mais 
simples são os mais expostos.

 Malwares: softwares maliciosos que tentam roubar informa-
ções dos usuários escondidos na instalação de jogos, imagens, 

vídeos, entre outros. Após instalados, os malwares monito-
ram o que é feito nos aparelhos, inclusive, senhas digitadas.

leíse costa

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.

Quase metade dos usuários usam as
senhas pessoais também no trabalho

Prática é prato cheio para cibercriminosos

Pode ser no cadastro para 
uma compra virtual, em 
uma transferência bancá-
ria ou durante um jogo. Se 

estamos on-line, geramos dados 
sobre nós o tempo todo. Cibercri-
minosos, pessoas que utilizam a 
internet para cometer crimes, estão 
de olho nessas informações, seja 
para aplicar golpe ou para vendê-
-las na deep wep, área da internet 
difícil de ser rastreada. 

Eles podem descobrir e-mail, 
endereço, telefone, localização GPS 
e até dados bancários, mas o foco 
costuma ser as senhas. Sobre isso, 
uma pesquisa da Skynet Softtech 
mostrou que 48% dos usuários 
repetem senhas pessoais - e muitas 
vezes, fáceis - no local de trabalho. 
Esse hábito é considerado grave e 
um prato cheio para hackers mal-
-intencionados. 

Gustavo Rodrigues, engenheiro 
de telecomunicações e arquiteto 
de soluções em uma empresa de 
tecnologia, explica que a falta de 
educação digital faz as pessoas op-
tarem pelo mais fácil. “Nós temos 
tendência em buscar soluções que 
facilitem a vida, porém, quando 
você repete uma senha em vários 
serviços, caso ela seja vazada, pode 
acontecer um ataque digital maciço 
em todos os segmentos que você a 
utiliza. Se mesmo com a invasão, 
permanecer com a mesma, você 
estará utilizando dados que já 
foram compartilhados”, explica.

Rogério Soares, diretor em uma 
empresa de soluções de software 
que atua na América Latina, reforça 
que essa prática representa perigo 
tanto para funcionário quanto 
para corporação. “Há um alto 
número de invasões em ambientes 
corporativos iniciados pelo acesso 
de um único colaborador e por 
meio do êxito dessa brecha 
são descobertos os sistemas 
de defesas das companhias 
e suas vulnerabilidades ex-
ploradas. Por isso, reproduzir 
senhas do ambiente de traba-
lho e de acesso pessoais deve 
ser entendido como o mesmo 
que compartilhá-las com ter-
ceiros”, diz. 

como evitar ataques?

De acordo com o levanta-
mento, 65% dos entrevistados 
possuem apenas três variações de 
palavras-chave, todas bem fáceis 
de serem descobertas. Por exem-
plo: 20% utilizam o próprio ende-
reço, 15% o nome do animal de 
estimação e 14% datas especiais.

Para evitar ataques, o reco-
mendado é criar códigos diferentes 
e robustos e, para isso, a dica é sair 
do óbvio. “O pior é colocar data de 
namoro, aniversário ou do filho. São 
informações que podem ser obtidas 
nas redes sociais, em postagens de 
‘feliz aniversário’. Isso vale também 
para quem coloca o nome da mãe 
ou pai. Evitem ao máximo”, reco-
menda Israel Pereira, especialista 
em segurança cibernética.

Já a dica de Rodrigues é 
criar códigos que não se relacio-
nem com o cotidiano. “Tem gente 
que divulga tudo da vida pessoal 
nas redes sociais. Procure construir 
senhas que se conectem com con-
textos diferentes daqueles de conhe-
cimento público. Um truque forte e 
memorável é cruzar informações 
da sua vida que geralmente não 
compartilha tanto. Por exemplo, es-

crever o nome do seu filme 
preferido, mais o ator fa-
vorito com uma data de 
aniversário de terceiros, 
que não seja uma pes-

soa tão próxima”.

Soares é ainda mais rígido. 
“Minha recomendação é que não 
se utilize nenhuma menor que 
12 caracteres e ela deve conter, 
no mínimo, um símbolo. Fuja de 
usar uma expressão que exista 
no dicionário, mesmo que utilize 
letras maiúsculas e minúsculas, 
pois este é o mais vulnerável. Se 
desejar utilizar palavras, combine 
duas diferentes e insira símbolos 
nesta frase”.

Alguns navegadores como o 
Google Chrome alertam os usuá-
rios quando uma senha é fraca, 
repetida ou comprometida. Como 

explicam os especialistas, é um erro 
ignorar este aviso.

“É importante ficar atento a 
esse alerta. A plataforma faz um 
cruzamento com os sites que você 
anda acessando e avisa que algu-
ma coisa no seu computador ou ce-
lular não está certa ou mesmo que 
houve uma possível tentativa de 
acesso em algum momento. Mas 
não entre em pânico. Ao receber 
esse aviso, troque imediatamente a 
sua senha por uma mais forte. Não 
tenha medo e use a criatividade, 
abuse de caracteres como “@”, 
“#” e números”, aconselha Pereira.

Quais são os tipos de ataque?

 comprA de listA: dados de usuários e senhas comprados 
na deep web para tentativa de acesso em massa. Se a pessoa 
possui as mesmas credenciais em outros sistemas,  é possível 
conseguir uma invasão e roubo de identidade.

 engenHAriA sociAl (phishing): neste caso, a intenção é 
enganar as pessoas para que elas informem seus dados, senhas, 
código de SMS, token e etc. São os casos de golpes do motoboy, 
WhatsApp, falsos e-mails, links suspeitos, etc.

U
ns

pl
as

h

Fonte: Quest Software LATAM



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
31 de julho a 7 de agosto de 2021

nat macedo

Feijoada do maranhão
chega a sua 30ª edição

“De repente 30!”. A Feijoada do 
Maranhão completa três décadas de 
tradição este ano. A comemoração 
será em grande estilo, a começar 
pelo local escolhido, o Dimensão 
Hall, espaço que fica dentro do está-
dio do Mineirão. A festa acontece no 
dia 30 de outubro, às 13h, e marca 
o retorno presencial da celebração. 
Algumas atrações musicais já estão 
confirmadas como a banda Samba 
Faixa Nobre-B e a dupla sertaneja 
Alan e Alex. O evento irá contar com 
presenças ilustres como a do carna-
valesco global Milton Cunha e a do 
ator Déo Garcez.

A ideia de fazer uma feijoada 
surgiu da forma mais improvável 
possível, quando o fotógrafo Valdez 
Maranhão teve sua câmera fotográfi-
ca roubada. Após isso, motivado e au-
xiliado por seus amigos, decidiu fazer 
o prato típico para arrecadar dinheiro 
e adquirir um novo equipamento. “O 
primeiro evento foi para 150 pessoas 
e aconteceu no Othon Palace Hotel. 
O próprio estabelecimento me deu a 
feijoada. Um amigo me presenteou 
com as camisas, outros conseguiram 
os músicos e outros arrumaram o 
som. Fizemos a festa, comprei a 
máquina e achei que fosse o fim, 
mas era apenas o começo. No ano 
seguinte, várias pessoas me pediram 
para repetir a dose”.

E, dessa forma, Maranhão fez de 
sua feijoada um sucesso internacio-
nal. “São 30 edições aqui em Belo 
Horizonte, mas já levei o evento para 
o Maranhão e, também, Portugal. Este 
ano recebi com alegria a informação 
de poder realizar a feijoada presencial-
mente, uma vez que no ano passado, 
por causa da pandemia, ela foi on-line. 
A celebração só é um sucesso até hoje 
por causa das amizades que construí ao 
longo desse tempo. Meu objetivo não é 
nem lucrar, mas fazer uma festa para os 
amigos. Todos que vão são conhecidos 
e isso é muito bacana”.

Uma dessas amizades é a do apre-
sentador, deputado estadual e presi-
dente da Comissão de Turismo e Gas-
tronomia da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), Mauro Tramonte 
(Republicanos). Ele conta que já acom-
panhou a festa em diversas edições e 
acredita que, este ano, o evento será 
grandioso. “O Mineirão ser escolhido 
torna tudo mais especial. Em minha 
opinião, o êxito de todo esse tempo 
será coroado. Sinto que será algo, 
inclusive, com destaque nacional”.

Para ele, o sucesso vem, prin-
cipalmente, por perdurar tantos 
anos.  “As pessoas começam a 
gostar e a levar aquilo como uma 
tradição. Entra para o calendário 
de todo mundo. Todas as vezes que 
fui, encontrei comida boa, músi-
ca de qualidade e um momento 
que alegra a todos. Nem com a 
pandemia as pessoas deixaram 
de acompanhar, já que, em 2020, 
houve uma live”.

O empresário Fabiano Cazeca 
também é um dos participantes 
assíduos do evento. Ele aponta a 
feijoada como um case de sucesso. 
“A começar pela qualidade da 
comida que, a cada ano, parece se 
superar. Os locais escolhidos para 
sediar a festa também são maravi-
lhosos e diversificados, além disso, 
as atrações artísticas sempre en-
cantam a todos. Tudo isso sustenta 
essa comemoração há três décadas. 
Em tempos de pandemia, a escolha 
do Mineirão foi ideal, pois é amplo 
e adequado. Não vejo a hora de 
outubro chegar”.

protocolos
Para garantir a segurança de todos, 

os protocolos de segurança ditados 
pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
serão seguidos à risca. Com o avanço da 
vacinação, eles têm mudado de tempos 
em tempos. “Nesse mês saíram novas 
portarias de liberação para eventos 
sociais, de entretenimento e corpora-
tivo. Estamos nos adaptando. Como 
a feijoada é em outubro, seguimos 
organizando tudo de acordo com os 

critérios vigentes”, salienta a gestora do 
Dimensão Hall, Vanessa Villafort.

Ela explica como seriam os proto-
colos, caso a 30ª edição da feijoada 
ocorresse por agora. “A portaria mais 
atual fala que os eventos só poderão 
ser acessados por pessoas que tenham 
tomado as duas doses da vacina ou 
que estejam com o exame de PCR feito 
até 72 horas antes da celebração. Mas 
o fato é que vamos acompanhar até 
outubro para garantir a segurança de 
todos os presentes”.

o evento irá contar com presenças ilustres como a
do carnavalesco milton cunha e a do ator déo garcez

o fotógrafo
Valdez maranhão
fez de sua feijoada

uma tradição na
capital mineira

para o deputado estadual mauro tramonte (republicanos),
o sucesso do evento será coroado este ano
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escolas sesi: novas ferramentas digitais
auxiliam no processo de aprendizagem

Já pensou em aprender utili-
zando a tecnologia, estimulando 
a criatividade, o pensamento 
prático e a experimentação por 
meio de jogos, robôs, ou em viajar 
no tempo e por diversos lugares, 
vivenciando cada momento de 
forma emocionante e, acima de 
tudo, ampliando os seus conhe-
cimentos? Cada vez mais acele-
rada, a tecnologia tem trazido 
mudanças em todos os setores. 
E na educação ela se faz cada vez 
mais presente. O que era “coisa do 
futuro”, hoje já é realidade.

O Sesi-MG entrou de cabeça 
no ensino tecnológico. Sempre 
atualizado com as tendências 
educacionais, a entidade inovou e 
trouxe para as suas escolas o Sesi-
tec. A instituição investiu em inicia-
tivas inovadoras de aprendizado, 
como o uso de óculos de realidade 
aumentada, impressoras 3D, 
webcams, chromecasts, tablets, 
novos estúdios, kits de Robótica e 
de Spike Prime, projetores, além 
de robôs colaborativos.

O desenvolvimento de compe-
tências cognitivas, socioemocio-
nais e o protagonismo do aluno 
envolvendo-o em sua própria 
aprendizagem são alguns dos 
diferenciais do Sesitec. O objetivo 
é enriquecer e instigar o estudan-
te na busca pelo conhecimento 
e prepará-lo para atuar em um 
mundo em constante evolução.

uma escola para a vida

O Sesi oferece uma educação 
reconhecida pelas práticas de 
inovação e criatividade em sala 
de aula, com o uso de diversas 
ferramentas contemporâneas, 
como a robótica desde os anos 
iniciais. Mas a formação humana 
não é deixada de lado. “Há toda 
uma preocupação com o trabalho 
socioemocional”, diz Karla Vigno-
li, gerente de Educação do Sesi.

“Temos um projeto chamado 
Rede Sesi de Virtudes, que tem 
como foco o desenvolvimento de 

valores e de uma cultura do bem 
viver”, explica. Karla ressalta as 
parcerias com a Microsoft, que 
deixa os alunos mais familiari-
zados com o Pacote Office 365, 
e com a Universidade de Oxford, 
responsável pelo programa bilín-
gue já implantado em algumas 
unidades. “A proficiência na 
língua inglesa é essencial num 
mundo cada vez mais globalizado 
e ficamos muito satisfeitas de 
oferecer isso a nossos alunos”, 
afirma a analista educacional 
Sabrina Pereira.

A Rede de Virtudes – Escola 
para a Vida é um projeto da 
Rede Sesi de Ensino com foco na 
prevenção ao bullying por meio 
da interiorização de valores pelos 
alunos das escolas.

O programa leva à reflexão 
e à prática do bem no dia a dia 
das escolas. Nosso compromisso 
é formar cidadãos mais cons-
cientes. A proposta é incentivar 
que as virtudes sejam praticadas 
constantemente para se incorpo-
rarem à personalidade de cada 
indivíduo. Da mesma forma que o 
aluno aprende matemática, física, 
história ou português, ele também 
pode aprender solidariedade, res-
peito, paciência e virtudes.

investimentos 

Até dezembro de 2023, três 
novas unidades Sesi-MG serão 
entregues no estado, sendo 
uma localizada no Barreiro, em 
Belo Horizonte, outra em Juiz 
de Fora, na Zona da Mata, e 
uma em Contagem com uma 
proposta inédita para a rede da 
entidade, com a oferta de ensino 
bilíngue. Com as novas escolas, 
será possível ampliar o número 
de alunos atendidos em mais 
seis mil estudantes.

Já as unidades do Sesi-MG 
de Uberaba, Pedro Leopoldo, 
Uberlândia, Divinópolis, Ubá e 
Alvimar Carneiro de Rezende, 
em Contagem, estão sendo 
reformadas e ampliadas, com 
previsão de término das obras 
em dezembro de 2021. Santa Lu-
zia e Itaúna terão suas unidades 
com as reformas finalizadas até 
janeiro de 2022, já Governador 
Valadares e a unidade Mariza 
Araújo, em Belo Horizonte, em 
dezembro de 2022. A partir das 
obras de ampliação, cada uma 
das escolas poderá atender mais 
500 alunos, o que vai permitir 
um incremento de mais cinco mil 
estudantes na rede.

“Estamos ampliando escolas 
e construindo novas unidades. 
Além disso, parte significativa 
desse investimento está sen-
do usada para aquisição de 
equipamentos tecnológicos. 
Os nossos alunos terão acesso 
a robôs, óculos de realidade 
virtual e tablets. Nossa intenção 
é transformar as escolas do 
Sesi nas mais tecnológicas de 
Minas Gerais e permitir que os 
estudantes possam se inserir, de 
fato, no mercado de trabalho 
e nos estudos com o mais alto 
nível”, afirma o presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Flávio Roscoe.

A Rede Sesi Minas de Edu-
cação atua há mais de 50 anos 
no mercado educacional. O Sesi 
oferece os seguintes níveis de 
ensino: educação infantil, para 
crianças de um a 5 anos; ensino 
fundamental, para crianças e 
adolescentes de seis a 14 anos; 
ensino médio, para adolescentes 
de 15 a 17 anos; e ensino médio 
do Sesi + curso técnico do Senai. 
Hoje, são mais de 18 mil alunos 
matriculados em 33 escolas, em 
25 cidades diferentes. Saiba mais 
em escolas.sesimg.com.br.
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o primeiro lote de camisas já está sendo vendido. cada uma 
custa r$ 250 e o evento é open bar e open food. Você pode 
adquirir o seu voucher no Buteco do maranhão (Avenida Bias 
Fortes, 541, lourdes) e, em setembro, trocá-lo pelo seu abadá.

Os consumidores que compram pela internet precisam ficar 
atentos não apenas com a segurança dos seus dados nos sites 
em que fazem suas transações comerciais. Na hora em que 
recebem suas encomendas, é necessário um cuidado simples, 
mas que muita gente ignora. É que as etiquetas coladas nas 
embalagens trazem dados importantes do cliente, como nome, 
endereço e até CPF.

Por isso, o Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) orienta que os clientes rasguem essas etiquetas ou as 
violem de forma que não seja possível ler as informações pes-
soais contidas nelas. Essa dica vale também para todo tipo de 
correspondência recebida e que estiver sendo descartada, como 
contas de água, luz, internet, TV por assinatura e comunicados 
de bancos, por exemplo.

“A maioria das pessoas simplesmente joga as embalagens 
e as correspondências no lixo, sem se darem conta de que seus 
dados estão impressos ali de forma clara”, afirma o coordena-
dor do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Esses dados pes-
soais podem ser utilizados por criminosos para fazer cadastros 
fraudulentos, clonar cartões de crédito, falsificar documentos, 
obter empréstimos ilegalmente e até abrir contas bancárias 
fantasmas, criando sérios transtornos para os titulares.

“O lixo, quando vai para a rua, está disponível para qual-
quer pessoa. Por isso é muito importante tornar as etiquetas 
das correspondências ilegíveis a fim de evitar problemas”, 
completa Barbosa. 

Finalmente, outra dica não menos importante: lembre-se 
de retirar e guardar as notas fiscais que, muitas vezes, vêm em 
um saquinho plástico colado na embalagem da encomenda 
despachada pelo fornecedor.

consumidor deve ter cuidado
ao descartar embalagens das
compras feitas pela internet

procon alerta que os
dados pessoais podem
ser utilizados para
clonar cartões de crédito
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https://www.almg.gov.br/procon/index.html
https://www.almg.gov.br/procon/index.html
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pBH lança editais que vão injetar
mais de r$ 2 milhões na cultura

A Secretaria Municipal de 
Cultura e a Fundação 
Municipal de Cultura 
lançaram, no dia 20 de 

julho, dois editais do Fundo Muni-
cipal de Cultura – em sequência 
às políticas públicas de fomento 
à cultura, consolidadas na cidade. 
Serão abertas as inscrições de 
projetos para o Descentra 2021,  
voltado para a  valorização da 
expressão artística e cultural nas 
mais diversas regiões da capital 
mineira, e para a Zona Cultural 
Praça da Estação 2021. 

O objetivo é reconhecer, valo-
rizar e potencializar as atividades 
artísticas e culturais dentro da 
tradicional região central. Juntos, 
os dois editais irão injetar mais 
de R$ 2 milhões no setor cultural 
da capital mineira – valor 30% 
maior que o destinado em 2019, 
somando-se às diversas iniciativas 
que vêm sendo realizadas pela 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
em contribuição à retomada de 
um dos setores mais atingidos 
economicamente pela pandemia 
de COVID-19. 

“A publicação desses editais 
reafirma o compromisso da pre-
feitura com esse setor, que tem 
um papel fundamental para a 
retomada da economia na nossa 
cidade. Os editais investirão um 
valor muito representativo, po-
dendo beneficiar até 90 projetos 
culturais das diversas regionais 
de BH”, afirma Fabíola Moulin, 
secretária Municipal de Cultura e 
presidenta interina da Fundação 
Municipal de Cultura. 

descentra 2021 

As inscrições estarão abertas 
até 20 de agosto e o cadastro de 
propostas pode ser feito por meio 
da plataforma Mapa Cultural BH. 
O edital completo e formulários 
estão disponíveis no portal da 
prefeitura.

A ideia é selecionar projetos 
que visem à valorização da ex-
pressão artística e cultural nas 
mais diversas regionais da cidade, 
buscando favorecer o desenvolvi-
mento desses locais, do público, 
artistas, agentes, coletivos, grupos 
e instituições culturais, de maneira 
equilibrada e igualitária.  

Neste ano será distribuído R$ 
1,5 milhão (acréscimo de 50% 
em relação ao último edital), di-

vididos entre os seguintes setores 
artístico-culturais: artes visuais e 
design, audiovisual, circo, dan-
ça, literatura e leitura, música, 
patrimônio, teatro e multiseto-
rial. Diante da pandemia, uma 
novidade nesta edição é que 
serão aceitos projetos de ações 
exclusivamente virtuais. Também 
poderão ser inscritas propostas 
que contemplem atividades pre-
senciais e híbridas (que incluam os 
dois formatos, ou seja, realizadas 
presencialmente, com transmis-
são on-line).  

A seleção será feita pela Câ-
mara de Fomento à Cultura Mu-
nicipal, órgão colegiado formado 
por representantes do poder 
público e da sociedade civil. Eles 
são avaliados de acordo com 

critérios como a consistência, 
exequibilidade (orçamento, crono-
grama, capacidade de articulação 
e mobilização, entre outros), a 
acessibilidade, além do impacto 
cultural e efeitos multiplicadores 
(formação, descentralização das 
ações, desconcentração dos recur-
sos e retorno social, entre outros).

praça da estação 2021 

As inscrições estarão abertas 
até 23 de agosto e o cadastro de 
propostas também poderá ser fei-
to por meio da plataforma Mapa 
Cultural BH. O objetivo do edital 
é reconhecer, valorizar e poten-
cializar as atividades artísticas e 
culturais dentro desta tradicional 
região cultural da capital mineira.  

Neste ano serão investidos R$ 
500 mil para projetos das áreas de 
artes visuais e design, audiovisual, 
circo, dança, literatura e leitura, 
música, patrimônio, teatro e pro-
postas multissetoriais. 

Uma das novidades nesta 
edição é a inclusão de uma cate-
goria que compreende projetos de 
manutenção e programação de 
espaços culturais, além de grupos 
e coletivos com histórico de atua-
ção na Praça da Estação. Também 
podem ser inscritos projetos na 
categoria “Programação”, desti-
nada à proposição de atividades 
no território da praça. 

Devido à pandemia, os pro-
jetos inscritos deverão, obrigato-
riamente, prever uma proposta 
virtual alternativa, a ser executada 
caso o período de distanciamento 

social ainda esteja em vigor no 
momento de realização das ações 
do projeto. Essa proposta virtual 
deverá apresentar similaridades 
com o conteúdo da principal e, 
independentemente de sua for-
matação, estabelecer vínculo com 
o território da Zona Cultural Praça 
da Estação.  

A seleção também será feita pela 
Câmara de Fomento à Cultura Muni-
cipal, baseada em critérios como a 
consistência da proposta, sua exequi-
bilidade (orçamento, cronograma, 
capacidade de articulação e mobili-
zação, entre outros), a acessibilidade 
e democratização do acesso, além do 
impacto cultural e efeitos multiplica-
dores (formação, descentralização 
das ações, desconcentração dos re-
cursos e retorno social, entre outros). 

 

setor cultural é destaque  

A PBH vem realizando ações 
para que o setor cultural consiga 
enfrentar os impactos causados pela 
pandemia. Já foram destinados, em 
2020 e 2021, R$ 33,4 milhões por 
meio de editais da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura e Prêmio Mestres 
da Cultura Popular, entre outros me-
canismos de fomento. Projetos como 
o Circuito Municipal de Cultura e o 
Pampulha Território Museus tiveram 
continuidade em formato adaptado, 
recebendo investimentos na ordem 
de R$ 7 milhões, gerando emprego 
e renda aos trabalhadores do setor. 

Também foram incluídos di-
versos profissionais da cultura no 
programa Banco de Alimentos e 
Cesta Básica, da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania, e Belo 
Horizonte foi uma das primeiras 
capitais do Brasil a concluir a im-
plementação dos benefícios da Lei 
Aldir Blanc, assegurando o repasse 
de mais de 98% da verba recebida 
pelo município (cerca de R$ 15,6 
milhões) ao setor ainda em 2020.

Fabíola moulin é secretária municipal de cultura e
presidenta interina da Fundação municipal de cultura
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Decreto que facilita abertura de novos
negócios é assinado em Minas Gerais

O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), acompanhado do 
presidente do Sebrae, Carlos Mel-
les, recebeu o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, e o presidente 
do IMA João Paulo Braga, no muni-
cípio de São Sebastião do Paraíso. 

Os representantes do governo 
Zema vieram para colher a assina-
tura de 15 municípios da região no 
termo de adesão ao Decreto de 
Liberdade Econômica, incluindo 
Paraíso. O acordo vai simplificar 
e desburocratizar o ambiente de 
negócios dentro do programa Mi-
nas Livre Para Crescer. Pelo menos 
643 atividades comerciais serão 
beneficiadas com a dispensa de al-
varás, além de outras vantagens.

O deputado Arantes falou so-
bre a importância do decreto: “Ao 
aderir, o município se torna cada 
vez mais atrativo para receber 
novas empresas e gerar emprego 
e renda para o nosso povo. E claro, 
fica livre de muita papelada inútil 
que só atrapalha a abertura de 
novos negócios. A burocracia é 
a grande inimiga do mercado, 
principalmente dos pequenos 

empreendimentos. Foi mais um 
dia positivo e muito produtivo do 
nosso mandato”, lembrou.

Em seu discurso, o secretário 
Fernando Passalio elogiou o tra-
balho de Arantes na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG): 
“Nestes 13 anos que estou no gover-
no de Minas, ele sempre apresentou 
projetos e propostas beneficiando 
o setor produtivo. É um orgulho ter 
como nosso parceiro um parlamen-
tar como ele”, afirmou.

Após a assinatura, os prefeitos 
e os representantes de cada mu-

nicípios participaram de uma reu-
nião de trabalho com o secretário 
e seus assessores para conhecer 
as ações que poderão ser toma-
das para viabilizar a captação de 
investimentos e como o estado 
ajudará no processo.

Assinaram o decreto os municí-
pios de São Sebastião do Paraíso; 
Bom Jesus da Penha; Cabo Verde; 
Campestre; Cássia; Guaxupé; Itaú 
de Minas; Juruaia; Nova Resende; 
Monte Belo; Monte Santo de Mi-
nas; Muzambinho; Pratápolis; São 
Pedro da União e Capetinga.
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A publicação
desses editais

reafirma o
compromisso
da prefeitura

com esse setor,
que tem

um papel
fundamental

para retomada
da economia

na nossa
cidade

A Rádio Itatiaia deu iní-
cio no dia 29 de julho, às 
comemorações pelos seus 70 
anos, celebrados em janeiro de 
2022, com homenagens a dois 
grandes nomes da história da 
emissora:  Januário Carneiro, 
fundador da empresa, falecido 
em 1994, e Emanuel Carnei-
ro, que acaba de entregar o 
comando da Itatiaia ao novo 
presidente Diogo Gonçalves, 
após quase 30 anos. Alcan-
çando cerca de 800 dos 853 
municípios de Minas, a Itatiaia 
está entre as maiores emisso-
ras do rádio brasileiro. 

A partir de agora, a sede 
da emissora, no bairro Bonfim, 
em Belo Horizonte, passa a 
se chamar “Januário Carnei-
ro”. Uma placa comemorativa 
foi inaugurada na entrada da 
emissora. Já o estúdio principal 
da rádio, por onde são feitas 
as grandes transmissões do 
Jornalismo e do Esporte, ganhou 
o nome de “Estúdio Emanuel 
Soares Carneiro”. O espaço, re-
ferência no jornalismo nacional, 
também passa a ter uma placa 
em homenagem a Emanuel. 
Funcionários da empresa acom-
panharam a cerimônia. 

A abertura das comemora-
ções pelos 70 anos da Itatiaia 
foi feita, ao vivo, no Rádio 
Vivo, programa comandado 
por José Lino Souza Barros. 
Durante sua participação na 
transmissão, Diogo Gonçalves 
anunciou o lançamento do 
projeto Memória Itatiaia, um 
novo canal no site da emis-
sora (www.itatiaia.com.br), 
onde os fãs da rádio poderão 
conhecer a biografia dos prin-
cipais nomes da emissora. A 
comemoração pelos 70 anos 
da Rádio de Minas, como a 
Itatiaia é conhecida do público, 
está prevista para durar até 
julho de 2022 e vai contar ain-

da com lançamento de livro, 
documentário e programações 
especiais na emissora. 

“Vamos, ao longo de um 
ano, ter vários momentos de 
homenagens pelos 70 anos da 
rádio. Nosso ouvinte vai viver o 
ano conosco porque essas sete 
décadas foram construídas 
com todos que ouvem a rádio. 
Estamos lançando um canal 
no nosso site que, ao longo de 
um ano, será alimentado com 
as biografias das pessoas que 
escreveram a nossa história. 
Mas é só o começo. Hoje demos 
início com a inauguração que 
vem honrar nosso fundador. De 
agora em diante, quem entrar e 
sair da rádio vai lembrar quem 
começou isso tudo e a quem 
devemos gratidão pelo feito, 
Januário Carneiro”, comentou 
Diogo Gonçalves, na cerimônia. 

O novo presidente também 
destacou a admiração pelo 
antecessor. “A partir de agora, 
a Itatiaia chega ao ouvinte 
pelo Estúdio Emanuel Soares 
Carneiro, que é o coração da 
emissora. E o nosso coração 
para sempre carregará o nome 
do homem que é amado por 
todos aqui, que serve de inspi-
ração e que nunca será esque-
cido pelo que fez e pelo que é”.

Bastante emocionado, 
Emanuel Carneiro agradeceu 

pelas homenagens e dedicou 
o sucesso da história da Ita-
tiaia ao longo desses 70 anos 
a todos os funcionários. “A 
Itatiaia tem uma história muito 
honesta e com credibilidade. 
Ela fez o seu trabalho com o 
talento de seus funcionários. 
É isso que estamos passando 
para as próximas gerações”, 
comentou. 

Ao falar da história da 
emissora, Diogo Gonçalves 
destacou o papel da Itatiaia no 
cotidiano dos ouvintes. “Algu-
mas percepções maravilhosas 
eu já tive ao longo desses 72 
dias no comando da rádio: os 
mineiros se sentem donos da 
Itatiaia e percebo no carinho 
das pessoas o quanto a rádio 
é querida. A frase mais ouvida: 
‘deu na Itatiaia’ prova a nossa 
credibilidade. O que mais me 
chama atenção é o sentimento 
de pertencimento dos mineiros 
pela Itatiaia”. 

O novo presidente da emis-
sora destacou ainda o legado 
construído até aqui e garantiu 
que os próximos anos serão de 
muito trabalho para levar cada 
vez mais inovação à Itatiaia. 
“Sabemos da necessidade 
de estarmos sempre à frente, 
pensando na rádio do futuro. 
Nós seremos sempre a Rádio 
de Minas”, afirmou.

70 anos da itatiaia tem homenagem
 a emanuel e Januário carneiro
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Quinze municípios assinaram o acordoNovo presidente Diogo Goncalves anunciou novidades no site da emissora

emanuel carneiro e diogo gonçalves

Si
te

 I
ta

ti
ai

a

https://mapaculturalbh.pbh.gov.br/
https://mapaculturalbh.pbh.gov.br/
https://mapaculturalbh.pbh.gov.br/
http://www.itatiaia.com.br/
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pBH AmpliA o Horádio de FuncionAmento dos BAres

conVenção coletiVA de trABAlHo 2021

De acordo com o decreto publicado no Diário Ofi-
cial do Município (DOM), os estabelecimentos poderão 
receber os clientes até 23h. Atualmente, o horário 
estava limitado às 22h. O pedido de ampliação tinha 
sido feito na semana passada durante uma reunião do 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) com o Sindicato Patronal 
de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
BH e Região Metropolitana (SindiHBaRes), que repre-
senta a categoria. É mais uma vitória da entidade que 
está lutando, incansavelmente, para a recuperação do 
setor após um longo período fechado em função da 
pandemia da COVID-19. A flexibilização acontece no 
momento em que os indicadores da doença na capital 
estão em bons níveis.

O SindiHBaRes homologou, recentemente, a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021 com o Sindicato 
dos Empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Contagem, Betim e Região Metropolitana 
de BH (Sindehotéis). A conquista é fruto de um árduo 
trabalho e cooperação entre ambos os sindicatos, haja 
vista a lacuna existente na categoria pelo não fecha-
mento da Convenção Coletiva nos exercícios de 2018, 
2019 e 2020. Ela traz uma série de benefícios tanto 
para as empresas quanto para os seus funcionários. 
Importante ressaltar que essa Convenção Coletiva já 
foi homologada no Ministério da Economia.

c A n A l   A B e r t o

pandemia ainda requer muitos cuidados. 
Desde o ano passado, a população mundial 
convive com a pandemia de COVID-19. 
Apesar de a vacinação estar acontecendo 
em todo o país, o ritmo ainda é lento, tendo 
um calendário pressionado pela falta de 
doses. Sempre é tempo de relembrar os 
cuidados que ainda devem ser adotados 
no dia a dia, pois o coronavírus continua 
em circulação e os hospitais permanecem 
lotados. A contaminação pode aumentar 
ainda mais no inverno, afinal, muita gente 
acha que porque tomou uma dose já está 
imune totalmente. Isso não é verdade. Mes-
mo tomando a segunda dose, é preciso um 
tempo de 14 dias para estar protegido dos 
efeitos mais graves da doença. É importante 
ter consciência de que somente quando a 
maioria da população estiver imunizada 
com as duas doses é que poderemos voltar 
à normalidade com toda a segurança.

Fundo eleitoral prejudica a população brasi-
leira. Na semana passada, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que não admitiria o novo 
fundo partidário de R$ 5,7 bilhões, aprovado 
numa votação relâmpago pelo Congresso 
Nacional para as próximas eleições em 2022. 
Alegou que era um dinheiro da população e 
não concordava com o valor. Pois bem, a sua 
decisão não durou uma semana. Ele disse 
que não pode vetar porque configuraria cri-
me de responsabilidade. Pura mentira. Para 
ficar bem com os deputados que o apoiam, 
vai vetar parcialmente esse aumento, ou 
seja, retira R$ 2 bilhões e ainda ficam R$ 4 bi-
lhões. Isso é ilegal, mas Bolsonaro acha que 
pode passar por cima das leis. Uma fortuna 
para os partidos fazerem campanhas nas 
próximas eleições. Com essa manobra, ele 
estará aplicando um golpe em seus eleitores 
e na população em geral.

VAr está prejudicando o futebol. O Árbi-
tro Assistente de Vídeo (VAR) tem sido o 
protagonista do futebol no Brasil. É uma 
ferramenta tecnológica que veio para au-
xiliar na legitimação do resultado, porém 
seu uso é feito por árbitros, sendo essa a 
grande questão. Se funciona bem em outros 
países, será que o problema no Brasil não 
está justamente nos juízes que trabalham 
com ela? A implantação do VAR no Brasil foi 
feita de forma rápida. Não houve tempo de 
treinamento antes de fazer uso dos equipa-
mentos. Causa muita ansiedade ver o joga-
dor fazer um gol e não poder comemorar 
porque tem que esperar a confirmação da 
cabine. Faltam critérios e uniformidade não 
só na utilização do VAR, mas também nas 
decisões dos juízes dentro do campo e no 
vídeo. E, assim, o futebol brasileiro continua 
uma bagunça.

presidente da Amm destaca o legado
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek

O município de Diamantina, uma 
das cidades históricas mais conhecidas 
e visitadas do país, foi palco de um 
importante encontro de prefeitos da 
região para discutir o turismo regio-
nal, que é uma das grandes apostas 
para a retomada da economia, prin-
cipalmente nos pequenos municípios. 
Para orientar melhor os gestores e 
incentivar o empreendedorismo no 
setor, a Associação Mineira de Municí-
pios (AMM), a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) e o Sebrae parti-
ciparam do encontro promovido pela 
prefeitura do município.

Prefeitos, prefeitas, vices, vere-
adores, lideranças políticas, institu-
cionais, eclesiásticas e empresariais 
de diversos municípios da região 
participaram do evento e puderam 
ouvir palestras com temas que podem 
orientá-los no engajamento turístico 
e para que eles possam desfrutar das 
belezas e da cultura local. O evento 
contou com a apresentação de ar-
tistas locais, o Choro Malandrinho 
e a Orquestra Sinfônica Jovem e/ou 
Banda Mirim.

Participaram da abertura vice-
-governador, Paulo Brant; o prefeito 
de Diamantina e anfitrião do evento, 
Juscelino Roque (DEM); o presidente da 
AMM e vice-presidente da CNM, Julvan 
Lacerda; presidente da Associação das 
Cidades Históricas de Minas Gerais 
e prefeito de Itapecerica, Wirley Reis 
(Pode); defensor público-geral, Gério 
Patrocínio Soares; e representantes dos 
Consórcios Intermunicipais da região.

O vice-governador abriu o evento 
elogiando a organização e a impor-
tância do encontro. “Quando a gente 
vai aos municípios e conversa com 
os prefeitos vemos como a fonte pri-
mária nasce ali. A raiz da democracia 
brasileira está no município. E, aqui, 
é um local propício para falarmos de 
desenvolvimento”.

O presidente da AMM destacou a 
importância da cidade para a cultura 
mineira e nacional e disse que ela é 
um exemplo a ser seguido. “Estamos, 

aqui, em Diamantina, esse patrimô-
nio cultural da humanidade, tão bem 
zelada pelo prefeito Juscelino, cuidan-
do desse patrimônio que é nosso, dos 
mineiros e de todo mundo, com tantas 
riquezas culturais históricas, artísticas, 
musicais e naturais e que podem ser 
exploradas pelo turismo para poder 
gerar riqueza, renda e desenvolvi-
mento”, afirmou. Ele ressaltou ainda 
que Diamantina emprestou Juscelino 
Kubitschek para Minas e para o Brasil, 
um dos homens públicos mais respei-
tados do país, com gestões planejadas 
em desenvolvimento e progresso.

Além de falar da importância do 
turismo para o desenvolvimento dos 
municípios, o presidente da AMM 
enfatizou também a principal luta mu-
nicipalista, que é a revisão do pacto 
federativo. “A injustiça federativa, a 
opressão institucional, a relação que 
deveria ser de parceria é uma relação 
de montaria do estado e da união com 
os municípios. Esse é um problema 
institucional, que mudamos com a 
alteração da legislação, com o mo-
vimento municipalista, fazendo pres-
são. Mas tem o outro problema que 
nos afeta de dentro para fora, que é a 
falta de capacidade técnico-gerencial 
que ainda temos nas prefeituras”.

Roque também ressaltou a im-
portância do turismo para o de-
senvolvimento regional e de como 

eventos como esse podem fazer a 
diferença. “Agradeço a toda a equipe 
da AMM, da CNM, e deixo aqui esse 
desejo nosso que é comum de que as 
cidades se desenvolvam, comecem a 
olhar para dentro, porque nós temos 
um potencial extraordinário, como o 
turístico, econômico, de crescimento 
humano”, disse.

Ele também elogiou a atuação 
de Julvan Lacerda à frente da AMM. 
“Estamos felizes pelo encontro que 
vocês nos ajudaram a promover. 
Você está representando muito bem 
a dignidade dos prefeitos de Minas 
Gerais e do Brasil”.

palestras
As palestras do evento abordaram 

importantes temas. A primeira foi 
sobre o potencial do turismo brasi-
leiro – Desafios do Gestor Público 
para tornar o município um destino 
mais competitivo, com o palestrante: 
Mário Nascimento – Presidente da 
Organização Brasileira das Cidades 
Patrimônio Mundial (OCBPM) e con-
sultor de Turismo da CNM.

A segunda palestra, sobre o tema 
“Conhecendo o Município sob a ótica 
do Turismo – Planejamento, tendên-
cias e destaques técnicos”, foi com a 
palestrante Marta Feitosa, técnica em 
Turismo da CNM.
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itabirito ganha consulta pública
para escolha de pontos turísticos

Promovendo a participação 
popular, Itabirito ganha consulta 
pública para escolha dos atrativos 
turísticos que receberão ilumi-
nação especial no município. A 
instalação da iluminação terá 
como objetivo valorizar a beleza 
dos patrimônios locais e incentivar 
o fluxo de visitantes nos espaços 

contemplados. A votação ficará 
aberta até o dia 13 de agosto.

Por meio da consulta pública, 
serão selecionados os cinco pon-
tos turísticos mais votados entre 
os 11 indicados pela Secretaria 
de Patrimônio Cultural e Turismo. 
Para participar da escolha, os 
interessados deverão acessar o 

formulário de votação, preencher 
os dados pessoais e indicar cinco 
opções para receber a iluminação.

A instalação da iluminação será 
realizada com investimentos da 
Vale, como parte das ações que in-
tegram o Plano de Compensação e 
Desenvolvimento, construído junto 
com as comunidades de Itabirito.

pontos turísticos indicados:

Capela do Senhor Bom Jesus do Matozinhos
Capela Nossa Senhora do Rosário
Casa Paulo Josafá, Complexo do Alto do Cristo
Conjunto da Estação Ferroviária
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem
Igreja de Nossa Senhora das Mercês
Prédio da Prefeitura de Itabirito
Igreja Nossa Senhora da Conceição
Igreja Nossa Senhora do Rosário - Acuruí 
Igreja São Gonçalo do Bação

conheça mais sobre os atrativos turísticos concorrentes e
acesse o formulário de votação no site da prefeitura.
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A maranhense Rayssa Leal, de apenas 13 anos, 
encantou o Brasil e o mundo ao conquistar a 
medalha de prata na prova feminina de skate nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Natural de Imperatriz 

(MA), ela ficou conhecida como a “Fadinha do Skate” após 
um vídeo, no qual estava fantasiada de Sininho e fazia ma-
nobras radicais aos 6 anos, repercutir muito. Ela se tornou 
a medalhista mais jovem da história do país. Na fase final, 
ficou entre as medalhistas desde as primeiras pontuações e 
mostrou que lutaria pela ponta desde o início. A cada rodada 
seu protagonismo se consolidava e a deixava ainda mais 
confiante para acertar os movimentos. Só perdeu a medalha 
de ouro no final da prova. Essa brasileirinha carismática e 
talentosa merece ser muito reverenciada por representar 
tão bem o nosso país numa competição em que só atletas 
muito bem preparados conseguem subir ao pódio.
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Apito inicial!
Foi dado o apito inicial para 

a torcida voltar aos estádios na 
capital mineira, após 16 meses 
de portões fechados nos está-
dios Mineirão e Independência 
por causa da pandemia de CO-
VID-19 que, infelizmente, já ma-
tou mais de 550 mil brasileiros.

No dia 27 de julho foi reali-
zada uma reunião na Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) com o 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) e 
os representantes dos três gran-
des clubes da cidade, América, 
Atlético e Cruzeiro. 

Para a realização dos jogos 
com a torcida foram definidas 
várias regras. A capacidade de 
público do Mineirão é de 62 mil 
pessoas e do Independência de 
23 mil. Portanto, eles poderiam 
receber cerca de 18,5 mil e 7 mil 
torcedores, respectivamente, se-
guindo as normas estabelecidas 
pela PBH: 

 30% de cada setor; 
 Camarote fechado; 
 Todos os portões devem 

ser abertos;
 Venda de ingressos apenas 

pela internet (nome do compra-
dor deve ser fornecido para que 
seja feito rastreamento de casos 
positivos);

 Exame de COVID, PCR ou 
teste de antígenos negativos 

(estar vacinado não exime de 
apresentar teste); 

 Não haverá venda de 
bebida; 

 Obrigatório uso da másca-
ra todo o tempo e distanciamen-
to de um assento lateral e um 
frontal, similar aos protocolos 
do cinema.

Inicialmente, a primeira 
partida com público na capital 
mineira será entre Atlético e 
River Plate, no dia 18 de agosto, 
pelas quartas de final da Copa 
Libertadores. Deste modo, a 
diretoria do clube já está se reu-
nindo para definir como serão as 

vendas de ingressos e até fazer 
uma parceria com laboratórios 
para que os torcedores possam 
fazer o exame de COVID-19 e 
ele seja realizado com preços 
promocionais para os sócios 
torcedores “Galo na Veia”. 

A ideia é um retorno gradual 
e seguro para permitir a presen-
ça dos torcedores nos estádios. 
Essa é como se fosse uma luz 
no fim do túnel. Entretanto, 
sabemos que a pandemia ainda 
está longe de terminar e, por 
isso, esperamos que todos os 211 
milhões de brasileiros tomem a 
vacina e o dia a dia volte, aos 
poucos, ao normal.

O medalhista de bronze Fer-
nando Scheffer encerrou a sua 
participação em Tóquio, após 
disputar a final do revezamento 
4x200m livre. 

O nadador minastenista 
abriu o revezamento, fez a 
parcial de 1m45s93 e entregou 
entre os primeiros colocados. O 
time brasileiro, que contou tam-
bém com Murilo Sartori, Breno 
Correia e Luiz Altamir Melo, 

terminou em oitavo lugar, com 
7m08s22. Scheffer se despede 
da maior competição esportiva 
do mundo com o bronze histó-
rico nos 200m livre e novo re-
corde sul-americano da prova: 
1m44s66. 

Após o revezamento, o mi-
nastenista, que foi chamado de 
capitão pelos companheiros, 
comentou o desempenho da 
equipe. 

“Acho que, na nossa expecta-
tiva, a gente sempre quer mais, 
somos muito competitivos e va-
mos sonhar com o máximo. Mas, 
temos que manter os pés no chão 
e saber que precisamos avançar 
um passo de cada vez. Somos 
uma equipe muito nova e vamos 
evoluir muito ainda. É saber 
avaliar os pontos positivos e me-
lhorar os negativos. Ainda tem 
muita coisa pela frente”, afirmou.

Fernando Scheffer encerra participação
em Tóquio com medalha de bronze
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A Prefeitura de Belo Hori-
zonte confirmou no dia 27 de 
julho, a liberação da volta dos 
torcedores aos estádios de 
futebol na capital. O anúncio 
foi feito durante entrevista co-
letiva realizada após reunião 
com representantes dos três 
grandes clubes da cidade - 
América, Atlético e Cruzeiro -, 
e também dos estádios.  

Inicialmente, a primeira 
partida com público será 
entre Atlético e River Plate, no 
dia 18 de agosto, pelas quar-
tas de final da Copa Libertado-
res, uma vez que a Conmebol 
já autorizou a presença de pú-
blico nos estádios no torneio 
continental. No entanto, caso 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) siga a mesma 
linha da Conmebol e também 
autorize a presença de público 
nos estádios, essa data pode-
rá ser antecipada.

Em Minas  Gera is,  a 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG) já tinha 
atualizado o protocolo do 
Minas Consciente, que li-
bera eventos nas ondas 
amarela (até 600 torce-
dores ou até 50% da ca-
pacidade do local) e verde 
(sem limitação de público, 
mas com distanciamento), 
independentemente da 
adesão ao plano. 

A Federação Mineira de 
Futebol (FMF) também pu-
blicou, na semana passada, 
um protocolo específico para 
o futebol, que só vale em 
suas competições. Neste mo-
mento, apenas o Módulo II 
do Campeonato Mineiro está 
em andamento, mas para o 
retorno, é preciso uma autori-
zação das prefeituras de cada 
cidade, além do encaminha-
mento de documentação e 

laudos para averiguação dos 
requisitos.

Na Libertadores, a Con-
mebol já autorizou o retorno 
do público de forma gradual, 
tanto que o Flamengo fez o 
duelo contra o Defensa y Justi-
cia, já com alguns torcedores, 
em Brasília.

Com relação ao Campe-
onato Brasileiro e Série B, a 
CBF espera uma autorização 
em todas as praças do país 
para que os jogos voltem 
com público ao mesmo tem-
po. A entidade prepara um 
teste nas quartas de final da 
Copa do Brasil, dias 25 de 
agosto e 1º de setembro.

A capacidade do Mineirão 
é de 62 mil pessoas e, do 
Independência, de 23 mil. Por-
tanto, eles poderiam receber 
cerca de 18,5 mil e 7 mil torce-
dores, respectivamente, o que 
corresponde a 30% do público.

Volta da torcida aos estádios
com até 30% da capacidade
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O América agiu rápido 
no mercado e garantiu 
mais uma contratação 
para a sequência da 

disputa do Campeonato Bra-
sileiro: Patric, lateral-direito, 
chega para agregar ao clube 
com grande experiência na com-
petição nacional. O atleta de 32 
anos, livre no mercado, assina 
contrato definitivo até o fim de 
dezembro com o Coelho. Ele é a 
16ª contratação americana nesta 
temporada.

Natural de Criciúma (SC), 
Patric iniciou sua carreira no 
clube de sua cidade. Ele estreou 
no profissional do Criciúma-SC 
no ano de 2007 em partida do 
Campeonato Brasileiro da Série 
B. No ano seguinte, chegou ao 
São Caetano-SP, período em que 
também foi convocado para a 
seleção brasileira Sub-20. Com 
o manto canarinho, conquistou 
dois títulos de base. E, em 2009, 
foi adquirido pelo Benfica, de 
Portugal.

Nos anos seguintes, atuou 
por empréstimo no Cruzeiro-MG 
e no Avaí-SC, se destacando na 
disputa do Campeonato Brasi-
leiro de 2010 pelo clube cata-
rinense. Logo em seguida, foi 
adquirido pelo Atlético-MG, time 
que passaria a ter os direitos do 
lateral por quase 10 anos.

Ao longo da trajetória pelo 
Atlético-MG, Patric foi cedido por 
empréstimo à Ponte-Preta-SP, 
Avaí-SC, Náutico-PE, Coritiba-PE e 
Sport-PE, clubes nos quais adqui-
riu grande experiência de Série A e 
competições sul-americanas. Sua 
passagem de maior destaque foi 
no Sport-PE, onde conquistou a 
Copa do Nordeste e o Campeonato 
Pernambucano em 2014. 

O lateral-direito foi um dos 
grandes nomes do elenco do 
Sport-PE naquele ano, fazendo 
com que fosse acionado de volta 
pelo Atlético-MG.

No clube mineiro, atuou de 
2015 a 2017, quando foi para 
o Vitória-BA por empréstimo. 
Retornou novamente em 2018 
e foi o titular do Atlético-MG até 
2020, quando se encerrou sua 
trajetória no clube com quase 
200 atuações.  Em abr i l  de 
2020, foi anunciado pelo Sport-
-PE para vivenciar sua segunda 
passagem após o ótimo período 
pelo time pernambucano entre 
2013 e 2014.

Na temporada passada, 
atuou em 41 jogos pelo Sport-PE 
e foi uma das peças responsáveis 
por garantir a permanência da 
equipe na Série A do Brasileirão. 
Já em 2021, foram 19 atuações 
pelo Campeonato Pernambuca-
no, Copa do Nordeste, Copa do 
Brasil e Campeonato Brasileiro. 
Sua última partida foi no dia 
24 de junho, pela 6ª rodada da 
Série A. Ao todo, se despediu de 
Recife com 150 atuações nas duas 
passagens pelo Sport-PE.

O novo lateral-direito do Amé-
rica chegou a Belo Horizonte no 
dia 24 de julho, quando iniciou 
a bateria de exames médicos e 
avaliações físicas. Após concluir 
essa etapa, Patric já iniciou os 
treinamentos junto ao elenco 
visando à preparação para o 
compromisso da 14ª rodada do 
Brasileirão.

“o atleta
assina

contrato
definitivo

até o
fim de

dezembro”
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https://minastenisclube.com.br/noticias/natacao-fernando-scheffer-bronze-em-toquio/
https://minastenisclube.com.br/noticias/natacao-fernando-scheffer-bronze-em-toquio/

