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indústriA têxtil deve injetAr mAis de
r$ 57 Bilhões nA economiA este Ano

Dados da As-
sociação Bra-
sileira da In-

dústria Têxtil  e de 
Co n fe c ç ã o  ( A b i t ) 
mostram que o seg-
mento já começa a 
se recuperar da crise 
causada pela pande-
mia. O aumento da 
produção do setor, 
de janeiro a maio, 
foi de 36% quando 
comparado com o 
mesmo período de 
2020. Estima-se que 
ela cresça 7,4%, al-
cançando 2 milhões 
de toneladas, geran-
do uma receita de 
R$ 57,5 bilhões, au-
mento de 9,2%.
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zema e Kalil circulam pelo interior
de minas com foco no pleito de 2022

A pouco mais de um ano 
para a realização das eleições 
ao governo de Minas, os de-
bates sobre o tema estão se 
afunilando, destacando-se os 
nomes do governador Romeu 
Zema (Novo) e do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD). Neste 
momento, a estratégia deles é 
manter contato com o interior. 
Enquanto Zema visita alguns 
prefeitos, Kalil se prepara para 
embrenhar por todas as regiões 
do estado. Em síntese, o duelo 
do pleito de 2022 já começou a 
ser travado nos bastidores.
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Volta do Talibã ao Afeganistão 
deve gerar retrocesso de 20 anos 

Desde setembro de 2001, o Talibã estava afastado do governo no Afeganistão, após 
uma incursão militar liderada pelos Estados Unidos. No entanto, com a retirada 
das tropas norte-americanas, o grupo extremista não demorou muito para voltar 
ao poder. As cenas do povo afegão lotando o aeroporto de Cabul numa tentativa 
de fuga em massa foram destaque em toda a imprensa e motivo de preocupação 
dos líderes mundiais. Isso porque o regime Talibã tem uma história cruel e ditato-
rial ao longo dos anos. “Usam a religião, baseada nos mandamentos da Sharia, 
a lei islâmica, para impor suas próprias regras. Aqueles que não o fazem são con-
siderados impuros e passam a ser inimigos”, explica Fabiano de Abreu Rodrigues, 
que é PhD, neurocientista e historiador com pós-graduação em antropologia.

Pesquisa aponta os
problemas de sono que

cresceram durante a pandemia

Sono atrasado, fragmentado, 
oportunista e angustiado. De acor-
do com pesquisa da Universidade 
do Estado do Arizona, esses são 
os principais tipos de distúrbios 
que cresceram na hora de dormir 
desde o surgimento da COVID-19. 
Como explica o neurocirurgião 
Renato Chaves, é importante re-
gular o período de descanso para 
evitar consequências que afetam 
diretamente o cotidiano. “Pode 
causar cansaço, fadiga, falhas na 
memória, na atenção, queda da 
imunidade, tristeza, irritabilidade, 
pressão alta e alterações hormo-
nais”, diz.

mg: moradores da zona rural
do vale do jequitinhonha

enfrentam escassez de água
 
Dos 950 mil moradores do Vale do 

Jequitinhonha, dois terços moram na 
zona rural e parte desse grupo convive 
com uma realidade constante: a escassez 
de água. Um dos principais motivos para 
isso é o clima semiárido, que tem como 
consequência a seca. Em algumas partes 
da região, a água só chega por meio de 
carros-pipas. “Não existe uma agenda 
fixa e o município tem uma grande ex-
tensão territorial, o que dificulta ainda 
mais devido à quantidade de comunida-
des que necessitam ser atendidas. Toda 
água precisa ser reaproveitada. É um 
descaso”, afirma a trabalhadora rural e 
artesã Leandra Alcântara, moradora do 
Assentamento Franco Duarte.
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COVID-19 mudou hábitos de compras
dos brasileiros em lojas físicas

A crise sanitária da COVID-19 reduziu drasticamente a circulação das pessoas nas ruas. Segundo pesquisa do 
Waze, os brasileiros que diminuíram suas saídas aproveitam o trajeto de deslocamento para realizar as compras 
em lojas físicas. De acordo com a analista do Sebrae Minas e especialista em marketing, Fernanda Fontes, o em-
preendedor precisa compreender como aparecer para o consumidor nessa janela de tempo para atender a nova 
demanda.  “As marcas que almejam ser lembradas pelos consumidores precisam entender que a influência na 
decisão de compra em espaços físicos acontece, cada vez mais, a partir de estímulos virtuais”, destaca.



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
28 de agosto a 4 de setembro de 2021

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

doorgAl  Borges de AndrAdA

desemBArgAdor no tjmg, memBro do instituto histórico
geográfico de mg e Autor de livros jurídicos e de históriA

E D I T O R I A L

o

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)

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

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

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

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

Equipe: 

Revisor e coordenador da redação: Diego Santiago

Jornalistas: Daniel Amaro, Leíse Costa e Nat Macedo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

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

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

Por que países avançados rejeitam o presidencialismo?

daniel Amaro

O sistema parlamentarista é fruto da evolu-
ção política solidificada por séculos, sobretudo, 
na Europa, sendo hoje praticado em países dos 
cinco continentes, principalmente nos mais 
desenvolvidos, como eslavos, asiáticos, árabes, 
europeus ou americanos, com grandes áreas 
territoriais (iguais ao Brasil) tais como a Índia, 
Austrália, Canadá ou Paquistão, e também 
naqueles com pequenas áreas como a Holan-
da, Japão, Bélgica, Reino Unido, Israel, Suécia, 
Malásia, Áustria, Tailândia ou Dinamarca. Ao 
contrário, na América Latina e África predomina 
o presidencialismo.

Naquele sistema quem governa não é o pre-
sidente (na República) nem o rei (na Monarquia), 
mas o primeiro-ministro. Sem um mandato fixo 
para governar, se estiver indo bem prosseguirá 
por tempo indeterminado por decisão majoritária 
do parlamento, como foi o caso das primeiras-mi-
nistras: Indira Gandhi, na Índia; as conservadoras 
Margareth Thatcher, no Reino Unido e Ângela 
Merkel, na Alemanha. Todas governaram mais de 
12 anos. Se o governo estiver ruim, a vantagem 
é que pode ser substituído a qualquer momento 
por outro do mesmo partido ou não, sem crises 
e traumas do impeachment do presidencialismo, 
que rompe o mandato pré-fixado.

Considerando os fatores históricos próprios 
daquela época, foi nos 45 anos do Segundo 
Reinado, sob um modelo similar ao parlamen-
tarismo, que o Brasil viveu um dos períodos, 
relativamente, mais estáveis econômica e 
politicamente. Proclamada a  República, em 
1889, copiamos os EUA implantando o presi-
dencialismo-federalista.

No Brasil, tivemos dois plebiscitos sobre a 
volta do parlamentarismo para afastar o pre-
sidencialismo, e, ambos foram politicamente 
viciados de preconceitos. Em 1963, um plebis-
cito casuístico foi programado para rejeitar 
o parlamentarismo vigente, já abertamente 
solapado pelo próprio primeiro-ministro, pelo 
presidente e pelo parlamento, pois o sistema 
fora imposto ao país com a renúncia do pre-
sidente Jânio Quadros. O outro, em 1993, foi 
misto e confuso. Discutiu-se também a volta da 
monarquia ou permanecer a República. Seus 

adversários aproveitaram a confusão para dizer 
que o parlamentarismo seria a volta da monar-
quia, e, sofreu ainda forte campanha contrária, 
orquestrada pelos presidenciáveis da eleição do 
ano seguinte (1994), que pensavam na vitória 
e manter o poder ultracentralizado do nosso 
presidencialismo-imperial.

Os EUA, com sua Independência em 1776, 
inovando uma opção ao parlamentarismo, 
inventaram o presidencialista moderno, mas, 
para impedir e não permitir que os três pode-
res da União – Presidência, Corte Suprema e 
Congresso  - comandassem sozinhos um país 
tão grande com fortes diferenças regionais 
(similar ao Brasil). Assim, idealizaram e cria-
ram o modelo federalista (divisão do país em 
estados), opondo-se ao Estado Unitário, para 
impor limites ao presidencialismo ante os abu-
sos políticos, judiciais ou legislativos, decorrente 
da centralização artificial de poderes na União.

Presidencialista, mas com federalismo 
exemplar, os EUA descentralizam o poder em 
50 estados. Cada um deles, mantém o direito 
de ter suas próprias leis estaduais – diferente 
daqui – seja sobre direito criminal (por exemplo: 
aplicar ou não a pena de morte), direito civil, 
eleitoral, empresarial, agropecuário, fiscal, 
processual, imobiliário, etc. Cada povo e cada 
estado decide o jeito que prefere viver. Decidem 
a idade para ser motorista, (16, 18 ou 20 anos); 
com qual idade podem votar e se irão aceitar 
ou não o voto pelo correio; qual o tipo de urna 
e de apuração eleitoral vão praticar na eleição 
municipal, estadual e mesmo a presidencial; 
qual a forma de escolher e nomear seus juízes, 
delegados e promotores; o tempo de mandato 
de seus deputados estaduais e governador; se 
será permitido ingerir bebida alcoólica nas ruas.    

A Constituição Federal não pode ser alte-
rada apenas pelos membros do poder central 
(deputados federais e senadores), pois as emen-
das necessitam também da aprovação de três 
quartos das Assembleias Legislativas estaduais 
que compõem a federação. Portanto, a União 
não é poderosa e imperial.  Cada estado possui 
o seu Tribunal de Justiça (‘de Apelação’) e sua 
Suprema Corte Estadual, sem haver a possibili-

dade de recursos para a Corte Suprema Federal.  
E, sequer existe algo como o nosso Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), um dos grandes símbolos 
da morte do nosso federalismo.

Nascidos com a República em 1889, aqui, 
o presidencialismo viu o federalismo começar 
a desaparecer com a centralizadora ditadura 
do Estado Novo, de Vargas (1937-45), depois 
os governos militares (1964-85), e, nos 14 
anos do governo esquerdizante centralizador 
(2003-16). Hoje anulados, estados e municípios 
não detém poder significativo, seja na esfera 
política, judicial, econômica, legislativa, fiscal, 
administrativa, quase concentrados e subme-
tidos a poucas pessoas: presidente, Tribunais 
Superiores e o Congresso Nacional, sem falar na 
frieza das tecnocracias dos ministérios, agências, 
conselhos nacionais,  institutos e fundações.  O 
atual sistema  presidencialista-imperial  ignora 
as  reais necessidades regionais. 

Em linhas gerais, nas democracias, com pe-
quenas alterações peculiares a cada país, temos 
cinco sistemas a predominar. 1) parlamentarismo-
-federalista: Alemanha;  2) parlamentarismo em 
um estado unitário: Japão;  3) presidencialismo-
-federalista: EUA (como foi o Brasil);  4) presiden-
cialismo em um estado unitário: Angola (e, na 
prática, o Brasil); 5) semi-presidencialismo: Rús-
sia. Portanto, nosso presidencialismo-imperial é 
exceção, atrofiado por vícios a bloquear qualquer 
gestão boa e moderna.  

Somos o 5º maior país e o 6º mais popu-
loso do mundo, e, ao que tudo demonstra, 
precisando atualizar no modelo para voltar o 
federalismo, ou parlamentarismo, ou experi-
mentar um semi-presidencialismo a barrar o 
presidencialismo-imperial, diante dos super-
poderes dados ao presidente, Congresso e STF 
– nesse território tão vasto. O país, infelizmente, 
na prática (sob qualquer governo), vive sob atos 
típicos do caudilhismo, arbitrarismo, coronelis-
mo, apadrinhamentos, populismo, estatização 
clientelista, nas suas decisões inócuas centraliza-
das, sejam econômicas, judiciais, legislativas. Na 
verdade, um disfarçado Estado unitário artificial, 
alheio aos problemas e diversidades regionais, a 
sufocar a democracia, empresas e a população.

entenda o que é o talibã e como o
grupo tomou o poder no Afeganistão

As imagens de desespero 
e tentativa de fuga em 
massa de milhares de 

afegãos no aeroporto interna-
cional de Cabul, no Afeganistão, 
chamaram a atenção de todo o 
mundo. Eles invadiram a pista 
e se arriscaram para embarcar 
em um avião dos Estados Unidos 
(EUA). A situação por lá é bas-
tante preocupante, após o Talibã 
derrubar o governo e tomar o 
poder de grande parte do país.

O grupo extremista islâmico 
havia sido destituído e perdeu 
espaço em 2001 em uma in-
cursão liderada pelos EUA. No 
entanto, com a retirada das 
tropas norte-americanas, recu-
perou forças e, em poucos dias, 
tomou o controle novamente. 
Para entender o que é o Talibã 
e o cenário que se desenha 
no Afeganistão, o edição do 
Brasil conversou com Fabiano 
de Abreu Rodrigues, que é PhD, 
neurocientista e historiador com 
pós-graduação em antropologia.

o que é o talibã e como ele surgiu?
Nos anos 1990, depois que as tropas da União 

Soviética deixaram o Afeganistão, iniciou-se uma 
série de conflitos entre grupos que brigavam pelo 
controle da nação. É neste contexto de guerra civil 
que o Talibã surgiu, formado por tribos afegãs. O 
grupo extremista é político e usa a religião, baseada 
nos mandamentos da Sharia, a lei islâmica, para 
impor suas próprias regras. Eles têm uma história 
cruel e ditatorial ao longo de tantos anos.

Quem lidera o grupo? são aliados 
da Al-Qaeda?

É liderado por Mawlawi Hibatullah Akhundza-
da, um clérigo religioso nomeado como Coman-
dante Supremo do Talibã. Além dele, existem três 
delegados e 26 membros do conselho. Eles são bem 
organizados nessa questão.

Eles sempre foram aliados da Al-Qaeda, que 
é composta por árabes. Os dois grupos se ajudam 
nas questões de logística, armas e dinheiro. Para 
rememorar, Osama Bin Laden, um dos fundadores 
da Al Qaeda, foi acolhido pelo Talibã no Afeganistão 
após os ataques de 11 de setembro que deixaram 
milhares de mortos nos Estados Unidos.

é um regime de esquerda ou de 
direita?

O Talibã não tem essa de esquerda e direita 
como se pensa aqui no Brasil. Eles são um grupo 
extremista e terrorista e que todo país tem receio. A 
preocupação também é encorajar o Estado Islâmi-
co, que busca integrantes na África e recentemente 
junto à Al-Qaeda. Lembrando que a Al-Qaeda é um 
“primo” do Talibã, inclusive, o problema em relação 
aos Estados Unidos foi quando o Talibã protegia 
Osama Bin Laden.

A volta do talibã abre caminhos 
para o retorno do terrorismo?

O que vem por aí não se sabe, mas motivos 
para preocupação não faltam. Dados do Índice 
Global do Terrorismo publicado em 2019 colocam 
o Talibã como o maior grupo terrorista da história, 
mais violento que o conhecido Estado Islâmico. Para 

se ter ideia, em 2018, o Talibã foi responsável por 
38% do total de fatalidades em atos terroristas no 
mundo (6.103 mortes), 71% a mais na comparação 
com o ano anterior.

Com o encorajamento do Estado Islâmico e a 
volta do Talibã, a Al-Qaeda poderá ganhar mais 
força. Eles são como “meninos rebeldes”, que levam 
a culpa, assumem atentados internacionais e o 
Talibã finge não saber de nada, mas está sempre 
a ampará-los.

Qual o objetivo central do talibã?
Querem conquistar o território afegão, tendo 

o Paquistão como grande parceiro, bem como 
desejam que todos sigam os mandamentos da 
Sharia. Aqueles que não o fazem são considerados 
impuros e passam a ser inimigos do regime Talibã. 
Recentemente, vimos o fato ganhar as páginas dos 
jornais. Com quase 75% do Afeganistão ocupado, 
o presidente Ashraf Ghani fugiu e o grupo assumiu 
o poder novamente. O resultado disso são as ima-
gens de afegãos tentando deixar o país e lotando 
o aeroporto de Cabul.

como conseguiram tomar o país 
após 20 anos?

Na verdade, o Talibã nunca acabou, são ex-
tremistas e possuem as suas convicções religiosas. 
Durante essas duas décadas, buscaram fiéis para 
integrar o grupo no Afeganistão, inclusive em outros 
países. São pessoas fáceis de serem manipuladas 
por questões sociais, como pobreza e falta de 
estudo. Elas acabam encontrando na religião uma 
maneira de se tornar útil. Podemos citar, por exem-
plo, os homens-bomba, que explodem o próprio 
corpo. Fazem isso, pois imaginam ser o momento 
de se destacar e deixar um legado.

No Afeganistão, durante os últimos 20 anos, 
a estratégia dos Estados Unidos era fortalecer 
o governo e o exército afegão para que o país 
tivesse como frear os avanços do Talibã. Ainda 
na gestão Donald Trump, foi assinado um acordo 
para retirar as tropas americanas de lá. Com a 
saída norte-americana em 2021, ao contrário do 
que todos desejavam, o Talibã voltou a dominar 
o país de forma tão rápida que impressionou a 
todos.

O Talibã consegue muito dinheiro, oriundos, 
sobretudo, do tráfico de drogas, de extorsão e 
cobrança de impostos de fazendeiros de papoula 
e de doações de fundos de caridade. Somente com 
venda de entorpecentes arrecadam cerca de R$ 300 
milhões. As quantias são usadas, principalmente, 
para compra de armas e fortalecimento do poder.

o que acontecerá com o Afeganis-
tão com o grupo no controle?

Vale lembrar que o Talibã já ocupou o poder 
naquele país entre 1996 e 2001, quando foi der-
rubado pelas forças militares dos Estados Unidos 
naquele momento pós 11 de setembro. Depois 
de 20 anos, o país poderá passar novamente por 
profundas transformações em seu sistema político 
e, principalmente, na vida de sua sociedade. Com 
uma metodologia radical de governo, o grupo 
chega com posições antagônicas do que tem se 
observado na maioria dos países em pleno século 
XXI. A preocupação é grande pelo que virá e quais 
serão os impactos internacionais com essa questão.

O ponto crucial para determinar as ações do 
grupo está na religião. Eles fazem interpretações 
dos mandamentos islâmicos e planejam seus atos, 
que vão desde o tratamento dado às mulheres, 
até as punições para os crimes que são cometidos 
contra sua doutrina. Com relação ao sexo feminino, 
não interessa que elas estudem, pois na visão do 
Talibã, ganham mais conhecimento e voz, o que vai 
contra os mandamentos da Sharia. Homossexuais 
não podem exercer livremente sua sexualidade, 
podendo, inclusive, serem condenados à morte. Eles 
são violentos em suas ações, crimes como roubos, 
por exemplo, são punidos com a amputação.

o que outros países podem fazer 
para ajudar o Afeganistão?

Atualmente, a preocupação maior é retirar 
pessoas de lá. Acredito que fazer sanção econômica 
não vai funcionar, uma vez que China e Rússia, 
que são duas grandes potências, assim como o 
Irã, darão suporte ao Talibã. Ou seja, dinheiro não 
vai faltar para o grupo extremista mesmo que o 
Ocidente feche as portas. É um problema sério que 
merece união dos países ocidentais para tentar tirar 
o Talibã do poder.

fabiano de Abreu rodrigues

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Sa
ye

d 
K
ho

da
ib

er
di

 S
ad

at
/A

na
do

lu
 A

ge
nc

y/
G
et

ty
 I

m
ag

es

membros do
talibã patrulham
as ruas de cabul

o drama no norte de minas
sertão mineiro está morrendo de sede, essa é uma realidade. O 
Norte do estado lida com uma das maiores ausências de chuvas de 
todos os tempos, aumentando o drama de quem mora na região. 

Diante de uma situação desalentadora, milhares de pessoas, sem opção, 
ainda teimam em buscar seu sustento em pequenas produções agrícolas 
quando, na verdade, falta água para prosperar qualquer tipo de plantio, 
inclusive há dificuldade até mesmo para o consumo humano.  

Essa oscilação de chuvas na região Norte de Minas Gerais se repete por 
décadas a fio, especialmente nos 89 municípios ligados à área mineira da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Um recente 
levantamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) aponta que 
13 fazem parte dos municípios inseridos na denominada vulnerabilidade 
climática, entre eles está Crucilândia, a 124 km de Belo Horizonte.

Um estudo realizado por especialistas e entidades, como a Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), mostra possíveis conse-
quências que podem afetar a segurança alimentar, a biodiversidade e a saú-
de humana, pois as restrições impostas pelo clima da região  potencializam 
disputas pela água e deslocamento populacional para áreas onde se tem 
maior disponibilidade hídrica e menor dependência da atividade agrária.

No rastro desse pesadelo surgem ainda os impactos negativos para os 
setores agropecuário e industrial, o que afeta diretamente a macroeconomia 
Norte Mineira. Segundo a geógrafa Letícia Oliveira, os efeitos climáticos 
vão atingir diretamente toda a estrutura de produção, perpassando pela 
geração de energia, inclusive no tangente à redução das áreas de reconhe-
cida capacidade agrícola, como já acontece. Letícia delineia um cenário 
desolador, especialmente no que diz respeito à queda da produtividade, à 
agropecuária, à limitação de irrigação, ao comprometimento da capacidade 
das usinas hidrelétricas, etc. 

Os moradores da localidade e as lideranças municipais apenas debatem 
o contexto, sem encontrarem uma alternativa. Em verdade, durante anos, 
os projetos nunca chegam a ser grandiosos para minimizar essa tensão 
social. Sendo assim, é necessário um apoio mais consistente do poder 
público mineiro, mediante auxílio federal, vindo de Brasília ou até mesmo 
de ajuda internacional para solucionar esse problema, garantindo, assim, 
uma solução em longo prazo.

Apenas com projetos concretos é que a preservação dos remanescentes 
e os produtores e moradores rurais vão prosseguir. Se os seres humanos já 
estão dominando outros planetas, é provável que exista também uma pos-
sibilidade de reverter esse quadro dramático que atormenta as pessoas que 
sobrevivem nesta intensa área do nosso estado. E que se não for cuidada, 
pode se transformar em um verdadeiro deserto, lamentavelmente. É hora 
de ações práticas por parte das autoridades sem viés político, o objetivo 
deve ser trabalhar a favor do interesse coletivo.
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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

romeu zema e Alexandre Kalil se
aproximam de prefeitos do interior

Amigos do governador Romeu Zema 
(Novo) não cansam de disseminar 
que se a eleição fosse hoje, o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 

(PSD), não seria candidato ao governo de Minas 
por medo da popularidade do chefe do governo 
estadual, especialmente nas cidades do interior.

Kalil, por suar vez, sequer se prestou a ana-
lisar essas jogadas do processo pré-eleitoral por 
entender que isso faz parte da cena política. Em 
reposta à movimentação de Zema pelo interior, 
o prefeito de BH vem intensificando contato 
com lideranças políticas de todas as ideologias, 
indo do PT aos representantes de siglas mais 
conservadoras. Recentemente, Kalil recebeu, 
na capital mineira, uma enorme comitiva de 
prefeitos vindos da região do Leste mineiro, e 
isso deixa claro sua intenção de se preparar para 
o embate de 2022.

Nos corredores da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) há comentários 
afiançando a definição do nome do presi-

dente da Casa, deputado Agostinho Patrus 
(PV), como pré-candidato a vice-governador 
na chapa de Kalil.

Por enquanto, o imbróglio do projeto político 
do atual prefeito da capital mineira fica por conta 
do Senado. Recentemente, o senador Antonio 
Anastasia (PSD), da mesma sigla de Kalil, se 
declarou candidato à reeleição. Neste caso, 
ficará prejudicada a possibilidade de Alexandre 
Silveira, suplente de Anastasia, em disputar o 
pleito como era sua intenção no início deste ano. 

Só para rememorar, em 2022 existirá apenas 
uma vaga à Casa Alta do Congresso. Quanto a isto, 
talvez os articuladores deste grupo necessitem de 
mais tempo para desdobrar o assunto, pois tem 
ainda a possibilidade de candidaturas como a do 
deputado federal Reginaldo Lopes (PT) e, tam-
bém, do deputado federal mais votado de Minas 
na atualidade Marcelo Álvaro Antônio (PSL).

No que se refere ao governador Zema, 
poucas são as informações quando o assunto 
é política. A definição de seu perfil, nos comen-
tários de bastidores, aponta que se trata de um 
cidadão comum, simples, mas seu governo tem 
muitos senões, começando pela enorme rusga 

de técnicos que comanda o governo mineiro. 
Muitos estão se desentendendo e essa falta de 
sintonia chega até mesmo à comunicação do 
governador, andando ao sabor de secretários 
que interferem diretamente para desespero da 
imprensa que, volta e meia, faz reclamações 
dirigidas ao Palácio Tiradentes. Um detalhe im-
portante, até o que se sabe, nem sempre esses 
recados chegam ao ouvidos do próprio Zema, 
que age como se estivesse em uma bolha, vai 
deixando tudo como está para ver como fica.

A especulação do momento diz respeito a 
uma possível acomodação do vice-governador 
Paulo Brant, agora filiado ao PSDB. Existem 
pessoas articulando a permanência de Brant 
ao lado de Zema, possibilitando que os dois 
estejam lado a lado na chapa de 2022. O fato 
é que os sete deputados tucanos na ALMG 
representam a maior força política do governo 
no âmbito do parlamento estadual. Contudo, e, 
para complicar esse cenário, há um contrapon-
to: o governador não se importa em alimentar 
uma boa convivência com os deputados, tanto 
que a maioria de suas viagens pelos recantos do 
estado é sempre sem a presença deles.

Em Brasília, Zema se reúne
com a bancada mineira

O governador Romeu Zema (Novo) 
apresentou no dia 24 de agosto, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, o Portfólio de 
Projetos 2022 para a bancada mineira. O 
documento tem foco no desenvolvimento 
pleno de Minas Gerais e possui 255 propos-
tas em diversas áreas e regiões do estado, 
que somam investimentos da ordem de R$ 
3,6 bilhões.

Ele ressaltou que, além da captação de 
recursos via emendas parlamentares federais, 
o governo de Minas irá oferecer até 20% de 
contrapartida para projetos de saúde e edu-
cação, e 2% para iniciativas das demais áreas 
temáticas. São projetos distribuídos por várias 
regiões mineiras nas áreas, por exemplo, de 
agricultura, cultura, desenvolvimento econô-
mico, desenvolvimento social, infraestrutura, 
segurança pública, educação, saúde, meio 
ambiente e planejamento e gestão.

“As emendas são muito importantes 
quando bem direcionadas. Em Minas, nós 
temos grandes oportunidades, porque o 
nosso estado se transformou em um gran-
de cemitério de obras inacabadas. Temos 
excelentes oportunidades de ajudar o povo 
mineiro. Nós estamos fazendo um governo 
que está acima de qualquer bandeira, ideo-
logia. O que nós fazemos é trabalhar unidos 
com a bancada de Minas para que possamos 
levar mais benefícios à população”, afirmou.

A secretária de Estado de Planejamento 
e Gestão, Luísa Barreto, participou da apre-
sentação e destacou que, buscando aperfei-
çoar a execução dos convênios no Estado, 
a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag), por meio da Diretoria 
Central de Gestão de Convênios de Entrada 
(DCGCE), irá monitorar a execução desses 
instrumentos mensalmente e, trimestral-
mente, a depender da complexidade do 
instrumento, bem como apoiar e coordenar 
todo o processo de execução.

Segundo Luísa, o objetivo é garantir a 
execução efetiva das emendas. “Estamos 
criando uma assessoria específica para 

cuidar destes recursos que são captados, 
mudando os fluxos. Então, nossa perspectiva 
é termos uma execução recorde no próximo 
ano. É importante que esta parceria com os 
deputados seja ampliada, fortificada e que 
a gente consiga efetivamente levar estes 
benefícios a todos os mineiros”, disse.

união da bancada

Os deputados federais que participaram 
do encontro, presencialmente ou de forma 
virtual, destacaram a importância a união 
dos esforços e interesses em prol dos projetos 
estruturantes para Minas. 

O líder da bancada mineira, deputado 
federal Diego Andrade (PSD), afirmou 
que as emendas direcionadas permitiram, 
por exemplo, grandes investimentos na 
segurança pública, ajudando o estado a 
alcançar resultados expressivos no combate 
à violência.  “Trabalhando de mãos dadas, 
os resultados são mais fortes. Prova disso é 
o investimento já feito em segurança pública 
nos últimos 3 anos, tornando Minas um dos 
estados mais seguros do Brasil. Uma boa 
gestão por parte da equipe do governador e 
um trabalho eficiente por conta da bancada 
na captação de recursos”.

O secretário de Estado de Governo, Igor 
Eto, também destacou o compromisso do 
governo com os projetos indicados pelos 
deputados para que os recursos e as ações 
cheguem efetivamente à população. “É 
fundamental conversar com a bancada fe-
deral, poder apresentar os projetos e fazer 
esta integração, esta união da bancada de 
Minas com as obras de que a gente tanto 
precisa. Todos, independentemente de par-
tido ou ideologia, querem o bem do nosso 
estado”, disse.

O encontro com os parlamentares fede-
rais mineiros também marcou a apresenta-
ção oficial do deputado Marcelo Aro (PP) 
como líder de governo para representar e 
articular em prol dos interesses do Execu-

tivo estadual no Congresso Nacional. “Não 
faltará trabalho e lealdade, estarei do seu 
lado lutando por Minas Gerais. Acredito no 
seu governo, no trabalho que vem sendo 
executado e tenho certeza que, junto com 
esta bancada, vamos conseguir transformar 
a vida de cada cidadão mineiro”.

mariana

Também em Brasília, Zema e o governa-
dor do Espírito Santo, Renato Casagrande 
(PSB), se reuniram com o presidente do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), 
para pedir apoio na proposta de repactua-
ção do acordo em decorrência da tragédia 
de Mariana.

Zema ressaltou a união de forças entre os 
governos mineiro e capixaba para elaborar 
um acordo mais justo para os estados, que 
vem sendo debatido também com a coo-
peração dos Ministérios Públicos Federal e 
Estaduais, além das Defensorias Públicas e 
da União. O objetivo, segundo o governador, 
é tornar o processo menos burocrático e 
mais célere.

“A reparação da tragédia de Mariana 
tem caminhado em uma velocidade de 
reparação muito aquém do que deveria ser. 
O que nós queremos é envolver os entes 
federais para que, junto com os estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo, reformulemos 
esta maneira de conduzir a reparação, por-
que da forma que está vai levar décadas”, 
disse o governador mineiro.

Pacheco destacou a importância de se 
rediscutir o tema e que irá realizar novas 
reuniões com os demais Poderes. “Vamos 
pedir um encontro e demonstrar, da parte do 
Senado, da bancada de Minas e do Espírito 
Santo, o nosso desejo de agilidade no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), sabendo da 
importância deste acordo para os estados e 
para o Brasil. Podem contar com o Senado 
como mais um coadjuvante importante”, 
afirmou.
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Kalil aumenta contatos no interior
se fosse hoje, Agostinho Patrus

seria aspirante na chapa de Kalil
marcelo álvaro Antônio pode

ser candidato ao senado
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futuro secretário?
O ex-vereador silvinho rezende foi escalado para atuar con-

juntamente com o vice-prefeito da capital, fuad noman (PSD), 
visando estreitar o relacionamento da Prefeitura de Belo Horizonte 
com os atuais vereadores, já que muitos estão atuando de maneira 
independente, às vezes trazendo dificuldades para a administração 
municipal. 

cena única. Diante dessa realidade, lá nos bastidores da Câmara 
Municipal, já se propala a tese de que pode ocorrer uma eventual 
administração de fuad, em substituição ao prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) no próximo ano e que silvinho deverá ser o secretário 
de Governo. Será?

Política em moc
Frequentadores do famoso Café Galo, no Centro de Montes 

Claros, andam disseminando que, por conta de sua avançada idade, 
o prefeito humberto souto (Cidadania) só consegue despachar do 
gabinete durante meio expediente. Quanta maldade, gente! 

 

Atleticano irritado
Ex-presidente do Atlético, o poderoso banqueiro ricardo guima-

rães, não tem poupado críticas ao prefeito de BH, Alexandre Kalil 
(PSD). Aliás, essa briga vem de longe, mas pode ter desdobramentos 
complicados quando chegar 2022. É o que dizem pessoas próximas 
a guimarães.

Política estadual
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), diante da quase normalidade do trabalho presencial nos 
gabinetes dos deputados, o burburinho político começa a perpassar 
por várias deduções. Agora, por exemplo, se comenta sobre um 
projeto do ex-presidente da Casa, Adalclever lopes (MDB) em ser 
novamente candidato a deputado estadual, já pensando em retornar 
ao antigo posto de dirigente máximo da Casa. 

sucessão mineira
No Palácio Tiradentes, sede do governo estadual, enfim co-

meça a se falar em política. Contudo, uma coisa tem sido motivo 
de indagação. Querem saber quem foi que inventou essa história 
de que a atual presidente da Câmara de Vereadores de BH, nely 
Aquino (Pode), poderá ser candidata à vice-governadora na chapa 
de romeu zema (Novo).

líder sem voto
Caso não seja confirmada a coligação partidária, alterações 

ocorrerão nos bastidores políticos. Em Minas, é tida como certa 
a mudança de muitos dos atuais deputados dos seus respectivos 
partidos. Este, provavelmente, deve ser o caso do atual líder do 
Governo na ALMG, gustavo valadares (PSDB), que tem chances de 
deixar a sigla para se filiar a uma menor, já que sua última eleição 
se deu por um triz.  

Brasil sem tirania 
Uma frase que circulou, efusivamente, nas redes sociais foi a 

da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), cármen lúcia, ao 
sentenciar em discurso: “O Brasil não tem tendência à tirania”. Um 
recado direto para os radicais de plantão. 

Presidente emparedado
“Os governadores deixaram de lado as desavenças políticas e, a 

grande maioria, resolveu emparedar o presidente, o convidando para 
uma reunião para o restabelecimento do diálogo. Isso é democracia”. 
Palavras do vice-presidente hamilton mourão (PRTB).

Atendendo aos seguidores
Não há sinais de que o presidente jair Bolsonaro vai abandonar 

os seus pensamentos mais firmes em relação a determinados assun-
tos. Observadores garantem que ele precisa continuar alimentando 
as redes sociais, atendendo aos seus seguidores. Sendo assim, 
aconteça o que acontecer, sempre haverá uma desavença provocada 
por ele com o objetivo de turbinar qualquer tema.

http://www.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

leíse costa

André luiz mArtins leite

AdvogAdo e consultor, esPeciAlizAdo em direito emPresAriAl e do consumidor,
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comentários ao marco legal das Startups:

serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
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drywall;
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rebaixamento;
sancas.gilson

(31) 9 8725-9332
(31) 3227-0199

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

Pesquisa mostra que pandemia mudou
hábitos de brasileiros em lojas físicas

Empreendedor deve se adaptar

Com o propósito de servir como es-
pécie de marco legal desse setor, a Lei 
Complementar 182, de 1º de junho de 2021 
foi aprovada pelo Congresso Nacional 
com o principal propósito de apresentar 
ao mercado brasileiro medidas legais e 
inovadoras de fomento ao ambiente de 
negócios, para a garantia do aumento da 
oferta de capital para investimento neste 
tipo de empreendimento.

Pretende, ainda, estabelecer os prin-
cípios gerais e regulamentar a forma de 
atuação da administração pública, ao 
passo que trata da disciplina legal para 
licitação e a contratação a partir do for-
necimento de soluções inovadoras pela 
administração pública.

Assim é que, de forma inovadora, a 
Lei inaugura no ordenamento jurídico 
brasileiro a figura do “investidor-anjo”, 
como aquele que não é considerado sócio 
e não tem qualquer direito a gerência ou 
a voto na administração da empresa. Do 
mesmo modo, regula a Lei que 
este não responde por qualquer 
obrigação da empresa, 
sendo remunerado por 
meio de seus aportes, 
na forma do contrato de 
investimento-anjo a ser 
entabulado com a startup.

Em linhas gerais, mani-
festa-se aqui a preocupação 
em garantir àquele parcei-
ro externo, investidor que 

naturalmente se preocupa em delimitar ao 
máximo e antecipar os riscos, a segurança 
jurídica necessária, frente a, por exemplo, 
responsabilização por dívidas tributárias e 
trabalhistas, pedidos de recuperação judi-
cial e falência e decisões judiciais de des-
consideração da personalidade jurídica.

Como adiantado, a segunda parte da 
Lei se destina a regulamentar a forma 
de interação entre as startups e a admi-
nistração pública direta e indireta, o que 
se fez por meio da criação de espécie de 
modalidade especial para contratação.

Nesta modalidade, bem diferentemen-
te do que ocorre no processo licitatório 
comum, o ente contratante, isto é, a 
administração pública, poderá delimitar 
o escopo da licitação por meio da indica-
ção do “problema” a ser resolvido e dos 
resultados esperados, deixando a cargo 
dos licitantes a proposição de soluções, 
ainda que por diferentes meios, devendo 

apontar os custos necessários para a con-
secução daquele objetivo.

Diante da incerteza desses resultados, 
a contratação deverá ser feita consecu-
tivamente por meio de dois contratos, 
um preliminar, denominado de Contrato 
Público para Solução Inovadora (CPSI), 
com vigência limitada a doze meses, 
prorrogável por mais um período de igual 
prazo, para que nesse se delimitem as 
metas e os objetivos esperados, e, em caso 
de cumprimento satisfatório, o formal, 
denominado simplesmente de “contrato 
de fornecimento”.

Em conclusão, anota-se que a Lei 
em estudo, ao pretender estabelecer no 
Brasil o marco regulatório das startups, 
de forma louvável pretende fomentar o 
empreendedorismo a partir da inovação, 
reconhecendo-o como um importante 
vetor para a garantia do desenvolvi-
mento econômico, social e ambiental. 

Ademais, visa dar mais um passo em 
combate à alta insegurança 
jurídica que, por diversas 

vezes, impede que 
determinados ris-
cos sejam tomados, 
principalmente pelo 

empreendedor bra-
sileiro, pelo receio de 
se assumir outras res-
ponsabilidades não 
antevistas, para além 

daquelas negociadas.

Desde março de 2020, o bra-
sileiro não é mais o mesmo. Enco-
mendada para tentar entender o 
que tem feito as pessoas saírem de 
casa desde o início da pandemia, 
uma pesquisa da Waze, em par-
ceria com a consultoria Box1824, 
mostrou que elas têm aproveitado 
o momento “on-the-go” (no cami-
nho, em português) para consumir 
e para matar a saudade reprimida 
de aglomerar. Entretanto, de acor-
do com o estudo, os empreen-
dedores ainda não conseguiram 
compreender como aproveitar essa 
janela de tempo que o consumidor 
está na rua para vender mais.

Na pesquisa, chamada de “O 
valor do momento on-the-go”, 
67% das pessoas dizem ter dimi-
nuído suas saídas. Porém, mais 
da metade dos brasileiros entre-
vistados ainda prefere fazer suas 
compras nas lojas físicas, mesmo 
que de forma diferente.

De acordo com a pesquisa, as 
saídas de casa podem ser resumidas 
em três tipos: obrigatória, afetiva e 
essencial. A obrigação é o trabalho 
presencial. A afetiva está menos 
atrelada ao consumo e diz respeito 
à visita a família e amigos próximos. 
Já a essencial são as compras corri-
queiras que não foram adaptadas 
para o on-line. E é nessa modali-
dade que aparece o impulso para 
compras extras, quando a pessoa 
aproveita que está fisicamente nos 
estabelecimentos.

A analista do Sebrae Minas 
e especialista em marketing, 

Fernanda Fontes explica como se 
caracteriza o consumo on-the-go. 
“É aquele que acontece quando 
alguém está se deslocando de 
um local a outro. Tem como ca-
racterística a compra de produtos 
para serem consumidos durante o 
percurso ou no lugar de destino”. 

Para a especialista, tal com-
portamento exige que as marcas 
estejam atentas para o estilo 
de vida dos clientes. “É impor-
tante também que as empresas 
desenvolvam estratégias para 

serem identificadas durante o 
trajeto. Quanto mais visibilidade 
e funcionalidade forem oferecidas, 
maiores serão as chances de uma 
visita à loja”, afirma.

Isso porque, apesar das com-
pras on-line não satisfazerem a 
necessidade emocional do con-
sumo presencial, a escolha do 
estabelecimento acontece pela 
internet.  Levantamento do Think 
with Google mostra que pesqui-
sas referentes a supermercados 
cresceram 107%, lojas de carro 

(113%), locais de decoração (115%) 
e farmácias (115%).

“As marcas que almejam ser 
lembradas pelos consumidores 
precisam entender que a influência 
na decisão de compra em espaços 
físicos acontece, cada vez mais, a 
partir de estímulos virtuais. Por 
isso, é importante mapear jornadas 
e canais de comunicação para criar 
relacionamento com os clientes. 
Quando estratégias bem deline-
adas são feitas nesse sentido, as 
lojas estarão nas rotas de saídas 
essenciais”, destaca Fernanda.

 

saudade de aglomerar 

A pesquisa ainda traz um dado 
importante para os empreendedo-
res: a maior saudade dos brasileiros 
é voltar a aglomerar, principalmen-
te, em grandes eventos coletivos.

Segundo Fernanda, o con-
sumidor vai voltar para as ruas, 
porém, com hábitos diferentes e o 
empresário precisa estar prepara-
do para essa volta. “A experiência 
emocional de consumo e contato 
em ambientes físicos não foi 
suprida por nenhuma estratégia 
virtual, e há uma demanda re-
primida ávida para se aglomerar 
nas ruas. Todo ambiente físico que 
proporcionar segurança sanitária, 
entretenimento e encantamento 
será objeto de desejo no pós-
-pandemia. Seja na prestação de 
serviços ou na venda de produtos, 
as empresas que possuem espaço 
físico devem começar a planejar 
estratégias para oferecer atendi-
mentos acolhedores, seguros e 
surpreendentes”, finaliza.

U
ns

pl
as

h

críticas ao ministro 
Em Brasília, escutam-se muitas críticas ao ministro da Educação, 

milton ribeiro. “Ele não tem um plano para a educação do país e 
sua fala recente foi no sentido de que a universidade deve ser coisa 
apenas para ricos”. Geralmente, os comentários são sempre nessa 
ordem.  

Palavra de quem entende 
Para o filósofo luiz felipe Pondé, a China vai ser a maior bene-

ficiada com a volta do Talibã ao comando do Afeganistão, pois os 
chineses já estão com tudo certo para cultivar as vastas terras daquele 
país, tudo em nome dos negócios proativos. 

crise hídrica
O filósofo mario sergio cortella, ao opinar a respeito da crise 

hídrica no Brasil, pontuou sobre a necessidade de haver uma pressão 
internacional contra desmatamentos e outros desmandos contra a 
natureza, pois isso ajudaria a minimizar as crises. Resta saber quem 
mais poderia pressionar as autoridades brasileiras neste sentido. 

descontrole fiscal
Economistas apontam que o governo federal está por um triz 

para perder o controle fiscal. Isso, segundo essas autoridades, resul-
taria em ainda mais desassossego para a população mais humilde 
que, dia a dia, vê seus salários serem abocanhados pela inflação 
alta dos preços.

resistência no senado 
Cresce a resistência à indicação do nome de André mendonça 

para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O jornalista car-
los Alberto sardenberg ironizou: “Falta um senador terrivelmente 
evangélico para defender o nome do mendonça nos bastidores do 
Senado”.  

Polícia federal
De acordo com comentários dos jornalistas de Brasília, aos 

poucos, a Polícia Federal vai se afastando do completo alinhamento 
com o Palácio Planalto como aconteceu até recentemente. “Muitos 
integrantes, inclusive, já atuam de maneira bem mais independente”, 
avaliam os comunicadores.   

ministro sem norte
Para o empresário paulistano e ex-deputado federal emerson 

Kapaz, o ministro da Economia, Paulo guedes, está desorientado 
com alguns complicadores econômicos como a desenfreada alta 
dos combustíveis, aumento de inflação e a crise hídrica, dificultando 
o sistema de energia do Brasil. “O ministro está em um beco sem 
muitas alternativas de saída”, disse.

Divulgação

http://www.leitealcantara.com.br/
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Produção têxtil deve gerar receita
de mais de r$ 57 bilhões este ano

A Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit) anunciou 
os números do setor 

no primeiro semestre de 2021. Os 
dados indicam uma retomada do 
segmento em relação a 2020. O 
aumento na produção têxtil, de 
janeiro a maio de 2021, foi de 
36% quando comparado a 2020. 
E as projeções para este ano são 
positivas: a fabricação deve crescer 
7,4%, alcançando 2 milhões de 
toneladas. No que se refere à re-
ceita, espera-se 9,2% de aumento, 
atingindo R$ 57,5 bilhões.

Para o presidente da Abit, Fer-
nando Pimentel, a retomada é um 
alívio, já que o setor sofreu um grande 
baque com a chegada da pandemia. 
“Ninguém sabia o que ia acontecer. 
A incerteza desabou o comércio, 
principalmente de vestuário, cama, 
mesa e banho. São itens essenciais, 
mas considerados postergáveis. Com 
a diminuição das vendas, a produção 
acabou sendo impactada”.

Ele explica que a maior parte 
da fabricação vai para a confecção 
de roupas. “No início, esse seg-
mento teve um impacto de quase 
90% no consumo. Foi preciso rein-
ventar muitas coisas, um exemplo 
disso são as marcas que começa-
ram a produzir e vender máscaras 
de tecido e até cirúrgicas. Outro 
ponto que trouxe fôlego ao setor 
foi a internet. As vendas on-line 
foram extremamente importantes 
para as empresas”.

Essa adaptação ao virtual foi 
essencial para a empresária Flávia 
Alessandra, proprietária de uma 
loja de roupas em Tiradentes. Ela 
explica que já existia um projeto 
de trabalhar on-line, mas que a 
pandemia acelerou o processo. 

Flávia conta que observou 
aumento no preço dos fornecedo-
res. “E isso não foi apenas com o 
vestuário. O alto custo dificultou 
tudo, tanto que empresas par-
ceiras sentiram o mesmo peso 
desse encarecimento. A solução foi 
elevar o valor final dos produtos”.

O diretor de marketing de uma 
das maiores empresas de têxtil do 
país, João Bordignon, conta que 
foi preciso inflacionar o valor da 

produção de tecido para conseguir 
arcar com as despesas. “Ao longo 
do último trimestre de 2020 e 
primeiro semestre de 2021 tivemos 
que repassar os acréscimos que 
ocorreram nas nossas principais 
matérias-primas. Nosso maior 

impacto veio da alta de cance-
lamento de pedidos no início da 
pandemia. Houve também uma 
redução quase que absoluta de en-
trada de novos pedidos. Com isso, 
tivemos que parar a produção em 
maio, pois atingimos nosso limite 

de estoque e precisávamos preser-
var o caixa. Nossa produção caiu 
30% quando comparada a 2020”.

O presidente da Abit explica 
que a flexibilização do isolamento 
trouxe demanda para a rede de 
produção. “No início, todo setor 
queria fazer caixa. Ninguém sabia 
quando as coisas voltariam ao 
normal. Deste modo, criou-se uma 
procura grande, tanto de compra-
dores do país como do exterior. O 
auxílio emergencial também foi 
fundamental para dar fôlego ao 
setor, porque contribuiu para que 
as pessoas continuassem a consu-
mir. Quando ele diminuiu, o varejo 
sentiu um pouco, mas a indústria 
conseguiu seguir produzindo”.

Projeções

Segundo Bordignon, as expec-
tativas para o segundo semestre 
são otimistas. Com o avanço 
da vacinação em todo país e o 
retorno gradual do mercado, as 
vendas no varejo estão tendo 
boas respostas. “Para 2022, ainda 
não conseguimos prever. O índice 
de desemprego continua alto e a 
falta do auxilio emergencial pode 
afetar o consumo. Dependemos da 
capacidade do governo em respon-
der com agilidade aos desafios da 
retomada da vida normal”.

Pimentel lembra que já passa-
mos do meio do ano com duas da-
tas importantes para o comércio: 
o Dia das Mães e dos Namorados. 
“As duas foram essenciais para o 
setor. O inverno também foi positi-
vo, já que as temperaturas caíram 
e, com isso, as vendas de roupas de 
frio aumentaram. Até o momento, 
vislumbro um cenário positivo para 
o final de 2021, tanto na indústria, 
quanto no varejo”. 

Entretanto, ele ressalta que é 
necessário ficar atento a diversas 
questões. “Uma delas é o avanço 
da variante Delta e o cenário de 
incerteza que a pandemia ainda 
causa. Outra é o índice de desem-
prego que está alto. Além disso, é 
importante observar a crise hídrica, 
no momento não trabalhamos com 
a possibilidade de um racionamen-
to, mas não descartamos isso. E, 
por fim, o quadro político traz uma 
tensão para todo país. A confiança 
das pessoas fica abalada e isso pre-
judica a economia”, conclui.

o auxílio emergencial foi
fundamental para dar fôlego
ao setor, porque contribuiu

para que as pessoas
continuassem a consumir

durante o isolamento, produção precisou ser paralisada
A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

Economia dá sinais de recuperação
para os próximos meses

Confiança do empresário é positiva e avanço da vacinação e flexibilização das atividades animam lojistas

A s expectativas para o 
avanço da economia 
no segundo semestre 
são positivas. Além do 

avanço da vacinação e a nova fle-
xibilização das atividades comer-
ciais na capital, anunciada no dia 
20 de agosto, pela administração 
municipal, o indicador de confian-
ça do varejo registrou 55,3 pontos 
no segundo trimestre deste ano, 
segundo levantamento recente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH). No 
primeiro trimestre de 2021, o 
indicador registrou 40,1 pontos. 
Em relação aos próximos meses, 
o indicador sobre a confiança 
referente à economia do país mar-
cou 13,3 pontos. Assim como os 
comerciantes, os prestadores de 
serviços da cidade também estão 
confiantes. De acordo com levan-
tamento da CDL/BH, o indicador 
registrou um crescimento de 7,4 
pontos percentuais atingindo 
49,6 pontos. 

“A melhora dos indicadores de 
monitoramento da pandemia e a 
ampliação da vacinação são os res-
ponsáveis pelo aumento dessa con-
fiança. Em relação ao cenário atual e 
cotidiano, ainda notamos certo pes-
simismo. Em contrapartida, há espe-
rança para um futuro imediato. Ou 
seja, estão confiantes para os próxi-
mos meses”, analisa o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

As datas comemorativas dos 
próximos meses como Dia das 
Crianças, Black Friday e Natal 
prometem aumentar o volume de 
vendas em até 6%. “Historicamen-
te as datas comemorativas sempre 
foram impulsionadoras do comér-
cio. Agora, especialmente, elas se 
tornaram ainda mais importantes. 
Pois, os lojistas estão se preparan-
do cada vez mais para oferecer 
promoções especiais e um atendi-
mento personalizado, pois, sabem 
que esses fatores os ajudarão a 
minimizar os prejuízos causados 
ao longo do último ano”, analisa.
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O início do primeiro semestre já 
apresentou sinais de recuperação 
considerando o fechamento do 
primeiro. De acordo com a pesquisa 
‘Termômetro de Vendas’, da CDL/BH, 
o setor varejista da capital mineira 
fechou o primeiro semestre de 2021 
com alta de 4,63% nas vendas. No 
acumulado do ano, os setores que 
apresentaram melhor desempenho 
foram vestuário e calçados (12,66%), 
artigos diversos que incluem caça, 
pesca e cutelaria, óticas, material 
esportivo, brinquedos e instrumen-
tos musicais (9,12%), drogarias e 

cosméticos (8,69%) e materiais 
elétricos e de construção (8,26%).

nova flexibilização 
anima lojistas

No dia 20, a Prefeitura de Belo 
Horizonte anunciou uma nova eta-
pa de flexibilização das atividades 
comerciais da cidade. Desde o dia 
21, o comércio está autorizado 
a funcionar todos os dias, sem 
restrições de horários. A notícia 
foi recebida com entusiasmo pelos 
lojistas e prestadores de serviços.

De acordo com Souza e Silva, 
a flexibilização do comércio sem 
restrição de horário dará novo 
impulso às vendas, pois o consu-
midor terá mais tempo para fazer 
as suas compras. Ainda segundo 
o dirigente, para que o novo fun-
cionamento vigore, os cuidados 
com os protocolos de higiene e 
distanciamento devem ser manti-
dos rigorosamente.

“Mais do que nunca, temos 
que continuar a manter o cuidado 
com a nossa saúde para que essa 
flexibilização não vire restrição. 

Não devemos nos esquecer do 
distanciamento dentro das lojas, 
uso da máscara e do álcool em gel. 
Acreditamos que essa medida vai 
melhorar a situação econômica de 
todo o varejo. Temos importantes 
datas de vendas neste segundo 
semestre, e com a flexibilização, 
todos ganham: os consumidores 
que terão mais tempo para realizar 
as compras, com toda segurança, e 
os lojistas, que podem recuperar as 
perdas com tanto tempo de comér-
cio fechado”, finaliza o 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

memóriA ABAndonAdA - Fico impressionado com a situação da 
memória histórica de Belo Horizonte e o tratamento que é dado a 
ela pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). Ao que parece, ele desco-
nhece tudo que foi feito antes na cidade: o monumento erguido 
nas confluências das ruas da Bahia, Guajajaras e Avenida Álvares 
Cabral, em homenagem ao compositor e político, Rômulo Paes, 
está virando um lixo. Parece que o prefeito não tem intimidade 
com BH e nem com sua história, dado ao abandono dos monu-
mentos construídos no passado. Paes merecia mais carinho. Foi 
radialista, compositor, político e um grande boêmio.

Quem diriA Que doriA fAlAriA mAl de Aécio - Ainda tenho 
na lembrança o programa que João Doria (PSDB) fazia, aos 
domingos à noite, na Bandeirantes. Ele era um bravo defensor 
de Aécio Neves, então futuro candidato do PSDB à Presidência 
da República. Agora, em recente programa do Roda Viva, TV 
Cultura, Doria foi implacável com Aécio, chamando-o de covarde 
e um pária da sigla. Ele acrescentou que o tucano já deveria ter 
deixado o partido depois de tudo de errado que fez, como pedir 
dinheiro ao empresário Joesley Batista e de estar sendo processado 
por uma justiça lenta e inoperante. O governador de São Paulo 
também criticou Aécio e seus seguidores que votaram a favor da 
emenda do voto impresso depois que ele negociou emendas com 
o presidente Bolsonaro. O interessante, segundo Doria, é que o 
próprio Aécio se absteve de votar.

gAlo e KAlil - A proibição do público nos estádios depois dos 
jogos do Galo pela Libertadores, e do Cruzeiro, pela Série B do 
Brasileirão, ensejou uma nova briga interna na política do Clube 
Atlético Mineiro entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o empre-
sário Ricardo Guimarães, ex-presidente do clube e desafeto de 
Kalil. O Cruzeiro preferiu não entrar na polêmica e deverá jogar no 
Estádio do Democrata Jacaré, em Sete Lagoas, que espera a onda 
verde para oficializar a parceria. A Raposa, inclusive, vai reformar 
o gramado da Arena do Jacaré e, para isso, emprestar a Toca Um 
para o democrata treinar enquanto faz a reforma.

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

nomes
ilustres

A primeira-dama de
Uberlândia e secretária

de Governo da prefeitura,
Ana Paula Junqueira,

com a filha Maika
Junqueira Leão
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sondagem industrial registra avanço
da produção pelo terceiro mês consecutivo
Comportamento positivo da atividade aumenta otimismo dos industriais mineiros

A Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) divulgou no dia 24 de agosto, a 
Sondagem Industrial de Minas Gerais de julho, que 
mostra elevação da produção, pela terceira vez 
consecutiva e do emprego pelo 13º mês seguido, em 
linha com a melhora gradual da economia.

A utilização da capacidade instalada, embora 
tenha permanecido abaixo da usual para o mês, foi 
a mais alta para julho desde o início da série histó-

rica mensal, em 2010. As indústrias encerraram o 
mês com os níveis de estoques abaixo do planejado 
pela 15ª vez consecutiva, reflexo da dificuldade na 
aquisição de matérias-primas.

Os industriais demonstram maior otimismo com 
relação à demanda, à compra de matérias-primas e 
ao emprego nos próximos 6 meses, em linha com o 
progresso da vacinação contra a COVID-19 e com a 
abertura mais ampla das atividades.

o Atlético também deverá jogar em outro estádio em 
nosso estado e, neste caso, deverá fazer uma parceria com o 
Ipatingão, administrado pela Prefeitura de Ipatinga. 

sérgio reis está pedindo desculpas pelo áudio que vazou e 
viralizou de seu celular para um amigo, contando detalhes da 
manifestação que estaria liderando no dia 8 de setembro, em 
Brasília. Ao fazer 60 anos de carreira como cantor e intérprete 
das mais lindas canções sertanejas, Serjão como é chamado, 
manchou seu currículo.

A renúncia de Janio, em 1961, praticamente, não foi lem-
brada por ninguém. Jânio não conseguiu explicá-la porque 
sua intenção era dar um golpe e iniciar uma nova era do seu 
governo, sem democracia. Deu no que deu. 

o governador romeu zema (Novo) assustou a muita gen-
te, ao fazer, via on-line, um pronunciamento no qual lembrou 
a seus companheiros governadores que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) que aí está, soltou o mais famoso bandido do 
país e acabou com a Lava Jato, enquanto o Congresso no 
momento em que o povo passa fome quer ter uma verba de 
quase R$ 6 bilhões para a campanha política.

domingo, dia 29 de agosto

Orlando Vaz Filho
Priscila Freire
Antônio Faria Lopes 
Deisimar Tocafundo
Domingos Sávio Baião - Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 30

Paulinho Joel - Studio HP
Jornalista Lélio Gustavo - Rádio Super
Deputado Gustavo Valadares
Desembargador Mauro Soares Freitas

terça-feira, 31 
Antônio Victor – Vivite
José Bosco Bahia 
José Renato Gomes 

Quarta-feira, 1º de setembro

Engenheiro Carlos Eduardo Orsini 
Jornalista Mauro Santayana
Médico João Fernando 

Quinta-feira, 2

Marlene Rossete
Luiz Otávio Marques - Barão de Cocais
José Inácio de Paiva Franco 

sexta-feira, 3

Radialista Adelício Matina 
Vinicius de Faria Cançado 
Diego Valadares Godoy

sábado, 4 

Emerson Panciere - Rádio Itatiaia
Luiz Fernando Souza Cruz - ALMG
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

esPeciAlistA em reProdução AssistidA
nathaliag@zoomcomunicacao.com.br

mArco melo

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Redução de embriões pelo Conselho Federal
de Medicina e o preço pago pelas mulheres

Recentemente, a decisão do 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) de limitar para oito o 
número de embriões humanos 
produzidos em laboratório para 
tratamentos de reprodução 
assistida gerou muita polêmica. 
Embora a resolução 2.294/21 
tenha sido publicada no Diá-
rio Oficial da União em 27 de 
maio, só agora, reverberaram 
os efeitos da deliberação nos 
diversos segmentos sociais, 
circulando um abaixo-assinado 
organizado por pacientes e 
médicos, pedindo ao CFM rever 
o  posicionamento.

A má repercussão ocorre, 
porque o conselho nunca havia 
limitado o número de embriões 
produzidos em laboratórios. As 
regras para o processo de repro-
dução assistida se baseavam em 
dispositivo de 2017 que  não 
abordava questões como as que 
foram apresentadas nessa nova 
decisão.

Além da limitação, o conse-
lho também impôs aos médicos, 
que trabalham com reprodução 
assistida, pedirem autorização 
da Justiça para descartarem 
embriões congelados, afirman-
do que a definição foi pautada 
“em defesa do aperfeiçoamento 
das práticas e da observância 
aos princípios éticos e bioéticos 
para maior segurança e eficácia 
a tratamentos”.

Há que se entender e, até 
mesmo, considerar as preocu-
pações do CFM, contudo não 
seria equivocado afirmar que 
o conselho foi precipitado ao 
limitar o número de embriões 
produzidos em laboratório para 
oito. Em mulheres que têm 
dificuldade para engravidar e, 
justamente por isso, procuram 

se submeter ao tratamento de 
reprodução assistida, o objeti-
vo é fertilizar o maior número 
possível de óvulos, dentro de um 
limite de segurança, claro, para 
podermos selecionar aqueles 
com maior potencial de desen-
volvimento para ser transferido 
ao útero. Dessa forma, não é 
possível que o médico saiba 
precisamente a quantidade de 
embriões que serão formados.

Deste modo, a proibição 
acaba se tornando inviável para 
muitas mulheres, por exemplo 
as que possuem uma menor 
qualidade dos óvulos, quer seja 
por um problema de saúde, 
como alguns casos de endo-
metriose e ovários policísticos, 
quer seja pelo efeito deletério 
da idade sobre os mesmos. 
Outro grupo muito afetado são 
aqueles casais que necessitam 
submeter os embriões a um 
estudo genético por causa de 
uma doença hereditária, onde 
necessitamos de um maior nú-
mero de embriões. Sem dúvida, 
isto repercutirá nos valores- 
haverá um maior custo para o 
tratamento.

Com a nova deliberação, 
mulheres com problemas mais 

graves de infertilidade, prova-
velmente, pagarão mais caro, 
afinal, certamente, deverão se 
submeter a mais de um ciclo 
para desenvolvimento de em-
briões viáveis.

A questão emocional tam-
bém precisa ser considerada. 
Naturalmente, casais que pas-
sam por esse tipo de tratamento 
experimentam um desgaste mui-
to grande - que, na maioria das 
vezes, é recompensado pela tão 
esperada gravidez. Decerto, esse 
estresse se tornará ainda maior, 
quando as pacientes tiverem de 
se submeter a mais ciclos.

Muitas brasileiras estão per-
dendo chances de gravidez com 
isso. Por isso, médicos especia-
listas em reprodução assistida 
levaram suas considerações 
e insatisfações à Sociedade 
Brasileira de Reprodução Assis-
tida e à Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana que, por 
sua vez, repassaram ao CFM. O 
conselho prometeu, então, rever 
essa resolução.

Portanto, cabe aos brasilei-
ros, por enquanto, aguardar, ao 
menos, um desfecho animador 
em meio a tempos sombrios que 
todos vivem atualmente.

estudo aponta principais problemas
para dormir surgidos na pandemia

Dormir está diretamente li-
gado à qualidade de vida. Mas, 
com tantos momentos tristes e 
notícias ruins desde o surgimento 
da COVID-19, é de se esperar que 
muitos tenham perdido o sono. Um 
estudo feito por pesquisadores da 
Escola de Enfermagem e Inovação 

em Saúde Edson College da Uni-
versidade do Estado do Arizona 
apontou aumento nos sintomas de 
insônia, pior qualidade do sono e 
mudanças na hora de deitar.

A pesquisa analisou o impacto 
da pandemia no repouso de 991 
pessoas com idade entre 18 e 80 
anos, distribuídas por 79 países. 
Nesse grupo, 56,5% sofreram com o 
aumento de  distúrbios para dormir. 

O sono atrasado, caracteriza-
do por ir dormir mais tarde que 
de costume, mas sem alteração 
na duração, foi relatado por 65% 
dos participantes. Com 20%, o 
segundo distúrbio mais comum 
foi o descanso perdido ou frag-
mentado, caracterizado por dormir 
mais tarde e durar menos. Cerca 
de 10% dos entrevistados foram 
classificados como “oportunistas 
do sono”, indivíduos que passaram 
a dormir mais durante a pandemia. 
Segundo a análise, essa alteração 
está associada a maior probabi-
lidade de desemprego, estresse 
familiar e discussões dentro de 
casa. Outros 5% experimentaram 
uma noite “desregulada e an-
gustiada”, marcada por cochilos, 
pesadelos intensos e maior gra-
vidade dos sintomas de insônia.

Como explica o neurocirurgião 
Renato Chaves, uma boa noite de 
descanso exerce várias funções no 
nosso organismo. “Além da recupe-
ração diária, muitos processos bioló-
gicos acontecem durante o período 
de sono, como o armazenamento 
de novas informações no cérebro, 
a liberação de resíduos tóxicos e a 
comunicação e reorganização das 
células nervosas, ativando a função 
cerebral. E quem não consegue 
completar esse ciclo de repouso, 
sofre no dia seguinte. Pode causar 
cansaço, fadiga, falhas na memória, 
na atenção, queda da imunidade, 
tristeza, irritabilidade, pressão alta 
e alterações hormonais”.

A aposentada Dirce Bramuci, 62, 
tem sofrido com os efeitos da insônia. 
“Não consigo dormir direito mais, 
muitas noites preciso tomar um 
ansiolítico para poder descansar um 
pouco. Penso demais, me preocupo 
muito desde que a COVID-19 levou 
meu sobrinho amado e algumas 
pessoas da minha família testaram 
positivo para a doença. Não sei se 
volto à vida normal mais”, relata 
a dona de casa que ainda avalia a 
procura por um tratamento.

De acordo com o neurologista e 
médico do sono há 20 anos, Giulio Pi-
nhola, os distúrbios noturnos podem 
ser classificados como transitórios ou 
crônicos. “Se estou passando por um 
momento complicado, seja financei-
ro, afetivo ou social, aparentemente 
ele é temporário. Mas, existem 
problemas de sono persistentes e 
que acompanham as pessoas a 
vida toda. Esses casos precisam ser 
avaliados porque interferem nitida-
mente no desempenho das pessoas 
em suas funções no trabalho, na 
capacidade de dirigir e nas relações 
conjugais e familiares”, afirma.

Segundo Pinhola, o primeiro 
passo para sair da insônia é se-
guir as dicas de higiene do sono. 
“Existem muitos exemplos a serem 
evitados. Um deles é não praticar 
atividades físicas esgotantes à 
noite porque é o período em que o 
organismo se prepara para dormir 
e exercícios elevam a quantidade de 
adrenalina no sangue, a temperatu-
ra, a pressão arterial e a frequência 

cardíaca. Isso impede a iniciação do 
sono. Banho muito quente antes de 
dormir é outro exemplo que deve 
ser evitado devido ao aumento de 
temperatura”, aconselha.

Se a mudança de atitudes não 
resolver, é hora de buscar um espe-
cialista. “Procure ajuda para que se 

realizem exames específicos. Nunca 
se automedique ou siga orientações 
de ‘receitinhas’ da vizinha ou da 
amiga. O que um médico indicou 
para uma pessoa, nem sempre ser-
ve para você também. Cada organis-
mo reage de maneira única aos me-
dicamentos existentes”, esclarece.

dicas de higiene do sono

Procure usar o quarto apenas para dormir;

Um ambiente calmo, silencioso, limpo
e arrumado aumenta o bem-estar;

Pinte o quarto com cores neutras;

Durma na escuridão e no silêncio. Se for necessário, 
use uma máscara nos olhos e tampões nos ouvidos;

Escolha um colchão médio, firme, e
evite almofadas altas e de penas;

Televisores, computadores e rádios
não são adequados para quartos;

Evite comidas e bebidas estimulantes
como café, chocolate e refrigerantes;

Para uma boa digestão, jante 2h antes de ir dormir;

Realize exercício físico constantemente;

Desligue o celular.
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seca: população da zona rural do vale do
jequitinhonha sofre com escassez de água

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.

Considerado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) uma das 12 ma-
crorregiões do estado, o Vale do 
Jequitinhonha possui um território 
que equivale a 14% das terras 
mineiras. Dos mais de 950 mil 
habitantes da região, dois terços 
vivem na zona rural, segundo 
dados da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Parte desse 
grupo convive com uma dura reali-
dade: a escassez de água. É o caso 
da trabalhadora rural e artesã 
Leandra Alcântara, moradora do 
Assentamento Franco Duarte.

Ela conta que a água só chega 
por carros-pipa e nunca é o su-
ficiente para o consumo básico. 
“Não existe uma agenda fixa e 
o município tem uma grande ex-
tensão territorial, o que dificulta 
ainda mais devido à quantidade 
de comunidades que precisam 
ser atendidas. Toda água tem 
que ser reaproveitada. Tomamos 

banho no balde, além de lavarmos 
vasilhas e roupas no Rio Jequiti-
nhonha. É um descaso”. 

Morador da cidade de Rubim, 
no Baixo Jequitinhonha, Júlio 
Cezar Pereira, possui uma proprie-
dade rural e trabalha no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais. Para 
ele, é difícil pôr em palavras a 
situação vivenciada com a seca. 
“As pessoas não têm noção do 
prejuízo. Perdemos lavouras, 
porque a água que recebemos é 
insuficiente até para as planta-
ções. Vivemos medidas restritas 
até chegar o período chuvoso e 
encher nossos rios. Por isso, bri-
gamos por recursos hídricos que 
facilitariam nossas vidas. No sin-
dicato, já solicitamos cisternas de 
captação de água da chuva, que 
também podem ser abastecidas 
pelo próprio caminhão-pipa”.

Segundo ele, a região recebeu 
o auxílio de organizações comuni-
tárias para implantação de reserva-
tórios de água. “A Cáritas trouxe o 
Projeto Cisternas para o Vale. Antes, 
as famílias as ganhavam e elas 

eram construídas por pedreiros con-
tratados daqui mesmo e os próprios 
moradores ajudavam. Algumas 
foram instaladas, mas, muitas pes-
soas ainda precisam delas”.

O agente da Cáritas Diocesana 
de Araçuaí, José Nelson, disse 
que a confederação faz parte da 
rede de Articulação no Semiárido 
Brasileiro (ASA). “Temos prestado 
um serviço valioso para as famílias 
por meio da captação de água de 
chuva graças ao Projeto Cisternas. 
Construímos cisternas-calçadão, 
barreiro trincheira, barragem 
subterrânea e tanques de pedras 
para produção de alimentos”. 

Ele acrescenta que esse traba-
lho foi feito com efetividade du-
rante 15 anos. “Até 2018, atuamos 
nessas comunidades, auxiliando-as 
não só na questão da construção, 
mas também na da cidadania e 
política da água como um direito. 
Capacitamos famílias e pedreiros 
para construir tecnologias, porém, 
depois desse período, nossa atua-
ção foi sendo diminuída”. 

Desde 2003, os recursos para 
esses projetos são provenientes 
do governo federal por meio do 
Ministério de Desenvolvimento 
Social. “Chegamos a muitas fa-
mílias do semiárido, tanto que 
têm municípios que atendemos 
completamente com a primeira 
água, o que nós chamamos de 
universalização. Entretanto, a 
descontinuidade por parte do 
governo trouxe consequências 
com a chegada de Bolsonaro. Essa 
política ficou engavetada por falta 
de compromisso do governo em 
pautar o programa e direcionar 
a verba, já que os municípios não 

têm orçamento. O Vale é uma re-
gião rica, mas carente em relação 
à falta de investimentos por parte 
dos gestores públicos”.

A quem recorrer?

O edição do Brasil entrou em 
contato com o Governo Estadual 
para entender sobre os investi-
mentos feitos no Vale. Em nota, 
foi informado que o governo atua 
por meio do Programa Água Doce 
(PAD), que visa levar água de qua-
lidade, própria para o consumo, a 
cerca de 30 mil pessoas no semi-
árido mineiro até o final de 2021, 
beneficiando 69 comunidades 
rurais na região.

“Para execução do programa, 
Minas Gerais conta com convênio 
com o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), por meio do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SRHU), que visa aplicar a 
metodologia do PAD na recuperação, 
implantação e gestão de sistemas de 
dessalinização. O convênio possui 
valor global de R$ 15.449.809,76, 
sendo R$ 13.904.828,79 (valor 
MMA) e R$ 1.544.980,97 de contra-
partida do Estado”.

A nota afirma ainda que equi-
pes finalizaram, no fim de julho, 
atividades de campo para limpeza, 
recuperação, coleta de amostras 
de água, análise físico-químicas 
e bacteriológicas, além da carac-
terização em 138 poços tubulares 
nos municípios integrantes do PAD.

“Em etapa anterior do PAD 
foram elaborados 279 diagnósticos 
socioambientais e técnicos, em 53 
municípios, o que culminou em 
um relatório propondo soluções 

alternativas para abastecimento, 
preservação e destinação de água. 
A próxima fase do PAD tem início 
com a confecção de 69 projetos 
executivos com análise de solo, re-
gularização fundiária, regulamen-
tação da outorga e licenciamento 
ambiental, o que possibilitará o 
início das obras de implantação 
dos sistemas de dessalinização em 
69 comunidades rurais”. 

Questionamos também a falta 
de atuação em parceria com o 
Projeto Cisternas. E, em resposta, 
os representantes disseram que 
ele diz respeito ao governo fede-
ral. Nossa reportagem entrou em 
contato com a Secretaria de De-
senvolvimento Social do Governo 
Federal, mas até o fechamento des-
ta edição, não obtivemos retorno.

Por que a região é seca?

O meteorologista Ruibran dos 
Reis esclarece que o Vale está sob 

domínio de um sistema meteo-
rológico de alta pressão, que é o 
anticiclone do Atlântico Sul. “Ele 
atua entre o Brasil e a África, onde 
o ar sopra de cima para baixo, o 
que acaba dificultando a forma-
ção de nuvens que podem causar 
chuvas. Na região, elas começam 
em novembro e terminam no fim 
de fevereiro ou início de março. De 
abril a outubro, é o período seco”.

O meteorologista explica que 
existe uma tendência de piora 
com o aquecimento global e 
mudanças climáticas. “Com isso, 
a temperatura se eleva, tanto 
que, no ano passado, a máxima 
na região chegou a 44ºC, a maior 
já registrada desde 1910. Esse 
também é mais um motivo que 
contribui para que a chuva seja 
mal distribuída. Por esse motivo 
é importante a criação de outras 
medidas para captação de água a 
fim de assistir aos moradores da 
região”, conclui.
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em algumas regiões, a água só chega por caminhões-pipa
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O aumento das contas de água, 
esgoto e gasolina, que tem pesado 
no bolso dos mineiros, esteve entre 
as preocupações dos deputados 
que se pronunciaram no Plenário 
na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) no dia 24 de agosto.

Na fase dos oradores, as contas 
de água e esgoto foram destacadas 
pela deputada Ione Pinheiro (DEM), 
que defendeu a revogação da Reso-
lução 154, de 2021, publicada pela 
Agência Reguladora dos Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário de Minas Gerais 
(Arsae/MG). A parlamentar afirmou 
que já entrou com representação 
no Ministério Público estadual para 
revogar as mudanças.

A norma, publicada em ju-
lho, unifica a cobrança dos serviços 

de água e esgoto, mas acaba por 
fazer com que domicílios que não 
são atendidos por ambos os serviços 
tenham suas tarifas aumentadas. 
A situação chegou a ser debatida 
em audiência pública na ALMG.

Em Plenário, a deputada Ione 
Pinheiro (DEM/MG), disse que municí-
pios como Ibirité (região metropolitana 
de Belo Horizonte) foram prejudicados, 
na medida em que contrataram os 
serviços de água e esgoto da Copasa, 
que não os entregou, e agora, ainda 
assim, aumenta as tarifas.

Já a alta dos preços da gasolina 
foi destacada pelo deputado Clei-
tinho Azevedo (Cidadania), que 
afirmou que Minas Gerais está entre 
os 10 estados em que a gasolina está 
mais cara, em ranking liderado por 
Tocantins, Rio Grande do Sul e Acre.

Ele criticou reunião recente dos 
governadores, na qual os líderes dos 
poderes executivos estaduais discuti-
ram ações de defesa da democracia 
em resposta a iniciativas considera-
das autoritárias do presidente Jair 
Bolsonaro.

Cleitinho Azevedo considerou 
que a reunião deveria ser para 
tomar medidas contra o aumento 
da gasolina e disse que as acusa-
ções contra Bolsonaro deveriam ser 
deixadas de lado em prol da “união 
do povo”. O deputado Bartô (sem 
partido) concordou com o colega 
e disse que está em curso a estra-
tégia de “dividir para conquistar” 
e que é dos cidadãos que devem 
vir as mudanças, não dos políticos 
eleitos: “um povo unido é mais 
forte”, disse.

“O principal de-
safio para as indús-
trias envolvidas com 
o agronegócio é estar 
sempre a um passo à 
frente das demandas 
do setor. O agro vem 
crescendo muito no 
Brasil e, em parte, 
graças à parceria com 
o setor industrial”, 
refletiu Flávio Roscoe, 
presidente da Fede-
ração das Indústrias 
do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), na 
live do lançamento 
do AgroFuture Sum-
mit,  real izada no 
dia 24 de agosto. “A 
tecnologia que a in-
dústria desenvolve, e 
que são aplicadas no 
agro, trazem como 
resultado o aumento 
da produção brasilei-
ra”, reforçou o líder 
empresarial pontu-
ando que, nos últimos 
anos, o setor agrope-
cuário nacional ficou 
mais profissional e, 
com isso, mais de-
mandante de apara-
tos tecnológicos ro-

bustos, como os que 
são desenvolvidos 
pelo setor produtivo.

O AgroFuture Sum-
mit é uma realização 
da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais 
(Faemg) e conta com 
a parceria do Sebrae 
e da Fiemg em sua 
realização. O evento, 
que tem o intuito de 
discutir o futuro do 
agronegócio, tendo 
como base a susten-
tabilidade ambiental, 
a valorização humana 
e as tecnologias expo-
nenciais, será realizado 
de 6 a 8 de outubro de 
forma 100%  virtual. 

“Estamos convi-
dando para estarem 
conosco, neste even-
to, toda a cadeia que 
engloba o agronegó-
cio, como a indústria 
e o setor de serviços. 
O AgroFuture Summit 
é um projeto ousa-
do e globalizado e, 
por isso, queremos 
todos os visionários 
dispostos a sonharem 

com um novo agro, 
sustentável, inclusi-
vo e inovador”, afir-
mou Roberto Simões, 
presidente da Faemg.   

João Cruz, diretor 
técnico do Sebrae, re-
forçou que o papel da 
entidade é promover 
o setor agropecuário 
por meio da inovação 
e tecnologia, aproxi-
mando o mundo tec-
nológico com o campo.  

Já Fernando Passa-
lio, secretário estadual 
de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais, comentou o 
potencial do agro em 
Minas Gerais. “Acredi-
tamos na força do agro 
no estado, de um agro 
que signifique agrega-
ção de valor e vertica-
lização da cadeia pro-
dutiva. Acreditamos 
em um agro que possa 
gerar  desenvolvimen-
to social e econômico. 
Queremos que Minas 
Gerais tenha as condi-
ções necessárias para 
que isso aconteça”, 
afirmou.

guArdA municiPAl de Belo horizonte comPletA 18 Anos

A Guarda Civil Muni-
cipal de Belo Ho-
rizonte (GCMBH) 
completou 18 anos 

no dia 25 de agosto, com 
uma trajetória de sucesso que 
merece ser relembrada e des-
tacada. Para que a população 
da capital possa conhecer todo 
o caminho percorrido pela 
instituição e, assim, ter noção 
da atual importância do papel 
dos guardas municipais na 
rotina da cidade, vale conhecer 
como ela surgiu e qual é sua 
estrutura e função hoje.  

Criada em 2003, com base 
na Lei Municipal 8.486, subor-
dinada à atual Secretaria Muni-
cipal de Segurança e Prevenção 
(SMSP), a GMBH conta hoje 
com um efetivo de 2.037 agen-
tes, sendo 71 mulheres. Sua 
função inicial, voltada apenas 
para a proteção dos bens e ins-
talações do patrimônio público 
municipal (incluindo serviços 
de vigilância de portarias), no 
entanto, fez com que a capital, 
até 2016, permanecesse con-
tando somente com a atuação 
do governo estadual, por meio 
das polícias Civil e Militar para 
enfrentar a violência e a crimi-
nalidade no município.  

A partir de 2017, porém, 
a GMBH deixou de atuar ex-
clusivamente como guarda 
patrimonial e se tornou uma 
corporação voltada também 
para o policiamento preventivo 
comunitário, assumindo ainda 
ações de prevenção na ordem 
pública, amparada pela Lei 
Federal 13.022. Tal lei atribuiu 
às Guardas Municipais do país 
a função de agir na prevenção 
primária à violência, fazendo 
isso isoladamente ou em con-
junto com as forças de seguran-
ça estadual e federal. 

 novo modelo 

Para o cidadão comum, 
desde então a presença dos 
guardas municipais nas praças, 
ruas, ônibus e em grandes 
eventos tornou-se parte da ro-
tina e passou a ser vista como 
uma nova força de segurança, 
capaz de viabilizar a retomada 
de hábitos simples, como um 
passeio a pé pela cidade ou 
a participação em eventos 
públicos, como o Carnaval, as 
festas juninas, jogos de futebol 
e outros eventos culturais.  

Atualmente, os guardas 
municipais atuam na proteção 
municipal preventiva para 
garantir a segurança dos cida-
dãos que utilizam as unidades 
de Saúde, parques, praças, es-
colas e demais equipamentos 
da Prefeitura de Belo Horizon-
te, estendendo o policiamento 
às áreas do entorno desses 
estabelecimentos, seja com a 
presença fixa dos agentes ou 
por meio de rondas a pé ou 
em viaturas.  

Cabe aos guardas muni-
cipais, ainda, atuar na fiscali-
zação do trânsito da capital, 
apoiar a ação de fiscais mu-
nicipais e também manter a 
ordem pública, combatendo a 
atividade de vendedores clan-
destinos em espaços públicos 
e intervindo em situações que 
configurem desrespeito ao 
código de posturas (como a 
interdição não autorizada de 
vias públicas e na observação 
à lei do silêncio).  

Em BH, além das operações 
Viagem Segura e Sentinela, Ce-
rol Mata e o combate à Impor-
tunação Sexual no Transporte 
Coletivo, outras iniciativas 
passaram a ser desenvolvidas 
pela Guarda Municipal, a partir 

dessa nova postura de pro-
moção da proteção municipal 
preventiva. 

 

números

Com uma frota composta 
por 154 viaturas (sendo 80 
veículos de quatro rodas e 74 
motos), que são utilizadas 
no patrulhamento das nove 
regionais da cidade, a GMBH 
atua também no combate aos 
danos ao patrimônio público 
por meio de rondas periódicas, 
realizadas 24 horas por dia, nas 
praças, parques e imediações 
de unidades da prefeitura.  

As ações de prevenção e 
policiamento comunitário são 
otimizadas pelo monitoramen-
to de imagens captadas pelo 
Centro de Operações da Pre-
feitura de Belo Horizonte (COP-
-BH), com suas 2.145 câmeras 
espalhadas pela cidade, que 
possibilitam a identificação e 
prisão em flagrante de autores 
de crimes e delitos diversos, 
bem como o encaminhamen-
to dos envolvidos às Centrais 
de Flagrantes (Ceflans) da 
Polícia Civil, para as devidas 
providências.  

Para ampliar o atual efetivo 
composto por 2.037 agentes, 

um concurso público realizado 
pela prefeitura em 2019 para 
a contratação de 500 novos 
guardas municipais teve o re-
sultado homologado em agos-
to de 2020. Ele habilita ainda 
outros 1,5 mil candidatos para 
integrar uma lista de espera, 
com possibilidade de participar 
do processo admissional, a 
critério do município. O início 
do curso obrigatório para o in-
gresso dos aprovados precisou 
ser adiado, em decorrência 
da pandemia, e ocorrerá tão 
logo seja possível, cumprindo 
as medidas preventivas contra 
a propagação do coronavírus.  

Foi devido exatamente à 
pandemia, que os guardas muni-
cipais de BH precisaram assumir 
uma série de novas atribuições, a 
partir de março de 2020, em de-
corrência das medidas adotadas 
pela prefeitura como forma de 
evitar a propagação do corona-
vírus na cidade. Atualmente, as 
novas funções continuam manti-
das e têm como objetivo garantir 
apoio aos fiscais de controle Urba-
nístico e Ambiental da Subsecre-
taria de Fiscalização (Sufis) para 
o cumprimento dos decretos mu-
nicipais, nas diferentes fases de 
isolamento adotadas na capital 
para reduzir os índices da doença.
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 de água preocupa deputados
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http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/consulta_publica/2021/23/final/Resoluo_Copasa_PosCP23.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/consulta_publica/2021/23/final/Resoluo_Copasa_PosCP23.pdf
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2021/08/19_audiencia_participacao_popular_tarifa_esgoto
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operação maria da Penha combate
violência doméstica em todo o estado

As Forças de Segurança Pública 
de Minas Gerais se uniram, no dia 
23 de agosto, em uma operação de 
combate à violência e prevenção 
ao feminicídio. Sob coordenação 
da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), foram 
desenvolvidas ações em Belo Hori-
zonte e nas 19 Regiões Integradas 
de Segurança Pública (Risps).

“É uma urgência o comba-
te ao feminicídio e à violência 
domestica de uma forma geral. 
E, hoje, todas as forças estão 
integradas nessa luta e nesse 
combate”, ressalta o secretário da 
Sejusp, Rogério Greco. Segundo 
ele, o foco maior das ações está 
na prevenção e conscientização 
da sociedade. “Muitas vezes, a 
mulher tem medo de buscar so-
corro. E a campanha é justamente 
para isso, para que ela acredite 
na segurança pública. Ela pode 
contar conosco 24 horas por dia, 
7 dias por semana”.

 
operação

As atividades foram reali-
zadas de forma integrada com 
a Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG), Departamento Peni-
tenciário de Minas Gerais (Depen-
-MG) e Subsecretaria de Prevenção 
à Criminalidade (Supec).

Durante a operação, foram 
cumpridos mandados de busca e 
apreensão e de prisão pela Polícia 
Civil nas 19 Risps, além de medidas 
protetivas de urgência. O lança-

mento da operação na Praça da 
Estação contou com a presença 
do secretário da Sejusp e do chefe 
da Polícia Civil de Minas Gerais, 
delegado-geral Joaquim Francisco 
Neto e Silva.

“É preciso mudar a cultura da 
violência. Por isso, além dos cum-
primentos de mandados, estamos 
realizando campanhas de conscien-
tização com as mulheres em todo o 
estado. Todas as delegacias regio-
nais da Polícia Civil têm uma Dele-
gacia Especializada de Atendimento 
à Mulher. E seguimos realizando 
treinamentos constantemente para 
estarmos cada vez mais capacitados 
para esse tipo de atendimento”, 
frisa o chefe da PCMG.

A Polícia Militar, por sua vez, 
dá apoio aos cumprimentos de 
mandados, além de realizar visitas 
tranquilizadoras às vítimas e aos 
agressores da Lei Maria da Penha, 
incluindo ações no interior, como 
tem feito ao longo de todo o mês 
de agosto. Para o coronel Gilmar 
Luciano, a parte mais importante 
nesse dia de combate ao femini-
cídio é falar da integração e união 
de esforços entre as forças de 
segurança.

 
Prevenção

Equipes da Subsecretaria de 
Prevenção à Criminalidade estive-
ram na Praça da Estação durante 
o lançamento da operação para 
divulgar os seus programas, que 
atuam tanto com as vítimas quan-
to com os agressores.

A Política de Prevenção So-
cial à Criminalidade conta com 

dois programas que têm atua-
ção específica no enfretamento 
à violência contra a mulher: o 
Programa Mediação de Conflitos, 
que atende mulheres vítimas de 
violência, dando suporte para 
que elas consigam romper com o 
ciclo de violência; e a Central de 
Acompanhamento de Alternativas 
Penais (Ceapa), que trabalha com 
a responsabilização dos homens 
que estão respondendo pela Lei 
Maria da Penha.

Para a subsecretária de Pre-
venção à Criminalidade da Sejusp, 
Andreza Gomes, é necessária a di-
vulgação de que existem serviços 
de segurança pública disponíveis 
para atender as mulheres e res-
ponsabilizar os homens.

capilaridade

A operação Maria da Penha foi 
demandada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública e 

acontece em todo o território 
brasileiro. A chefe da Divisão 
Especializada em Atendimento à 
Mulher, ao Idoso e à Pessoa com 
Deficiência e Vítimas de Intole-
rância (Demid) da Polícia Civil de 
Minas, delegada Isabella Franca, 
destaca os reforços que vêm sendo 
empenhados em agosto no com-
bate à violência doméstica.

“Estamos realizando diversas 
ações preventivas, como palestras, 
lives e distribuição de material 

informativo para que essas mu-
lheres compreendam o que é 
uma violência, onde denunciar 
e pedir ajuda. E também ações 
repressivas, com cumprimento de 
mandados de busca e apreensão 
para recolher principalmente 
armas de fogo que são utilizadas 
na ameaça contra essas mulheres, 
assim como cumprimentos de 
mandados de prisão de autores 
relacionados à violência domésti-
ca e familiar”, detalha.

Ti
ag

o 
Ci

cc
ar

in
i-

Se
ju

sp

Sebrae Minas e Belotur promovem palestras
gratuitas para negócios do Carnaval de BH

30/8 – das 19h às 21h transformação digital

Convidados:
Camila Zana – diretora Artística da Mynd8
Cláudia (Branca) Schulz – gestora da NINJA Hacker Space e da Zona
de Propulsão e co-fundadora da Re/system, a software House da Mídia NINJA
 
13/9 – das 19h às 21h| economia criativa e solidária, desenvolvimento local e sustentável

Convidados:
Edson Natale – diretor de Música do ItaúCultural
IoshiaquiShimbo – professor aposentado, colaborador do Núcleo Multidisciplinar
Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da
Universidade Federal de São Carlos – NuMi-EcoSol/UFSCar.
 
20/9 – das 19h às 21h | captação de patrocínio, parceria e elaboração de projeto

Convidados:
Anne Chang – sócia de Halabi e Chang Advogados, diretora executiva de tecnologia e inovação
e board member da Berkeley Global Society, professora do Insper no curso de direito das Startups
Coy Freitas – consultor, curador e diretor artístico de projetos de música.
 
27/9– das 19h às 21h| negócios de impacto social: projetos e ações de sustentabilidade,
 inclusão social, acessibilidade e diversidade (dia 1)

Convidados:
Mayara de Lara – historiadora, produtora da Aparelha Luzia e do programa Pretas da Gente,
colaboradora de obra literária sobre Marielle Franco e da startup VAMO
Maurício Spinelli – produtor cultural, gerenciador de carreira artística e assessor de
comunicação especializado na área cultural.
 
28/9– das 19h às 21h| negócios de impacto social: projetos e ações de sustentabilidade,
inclusão social, acessibilidade e diversidade (dia 2)

Convidados:
Rosane Borges – escritora, pesquisadora e professora da ECA-USP
Susanne Galeno – ecoe Sustentabilidade.
Mais informações: https://sebraemg.com.br/capacitacaocarnaval/

O Sebrae Minas e a Prefeitura 
de Belo Horizonte, por meio da 
Belotur, promovem, a partir de 
agosto, ciclo de palestras gratuitas 
para agentes culturais, gestores 

e empreendedores de escolas de 
samba, blocos de rua e caricatos 
do Carnaval da capital mineira. As 
capacitações serão transmitidas ao 
vivo pelo YouTube do Sebrae Minas.

A iniciativa faz parte do projeto 
“Empreendedorismo e Capaci-
tação para o Carnaval de Belo 
Horizonte” e tem o objetivo de 
incentivar modelos de negócios 
inovadores, estimulando a ge-
ração de receita, a organização 
financeira e o desenvolvimento 
sustentável dos empreendimentos 
envolvidos na festividade.

Além das palestras, o pro-
jeto também oferece cursos e 
workshops sobre tendências, opor-
tunidades e boas práticas de ges-
tão, e até um hackathon (maratona 
de programação) para empreen-
dedores da cadeia produtiva do 
Carnaval da capital mineira.
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http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.depen.seguranca.mg.gov.br/
http://www.depen.seguranca.mg.gov.br/
http://www.depen.seguranca.mg.gov.br/
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PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

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

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

BAres Podem exiBir jogos em tvs e telões

comentAristAs esPortivos se exPressAm mAl

A Prefeitura de Belo Horizonte liberou, no dia 21de 
agosto, a transmissão de jogos esportivos em TVs e 
telões, que estavam suspensas há quase um ano. De 
acordo com o decreto editado pelo prefeito Alexandre 
Kalil (PSD), as transmissões em bares e restaurantes 
estão liberadas, mas exige algumas medidas sanitá-
rias. O texto informa que deve haver o distanciamento 
de dois metros entre as mesas. Cada uma delas deve 
acomodar, no máximo, seis pessoas, a um metro de 
distância umas das outras. No entanto, a extensão do 
horário de funcionamento dos bares e restaurantes, 
que é uma antiga reivindicação dos empresários do 
setor, não foi atendida pelo decreto. Ficou mantido o 
funcionamento dos estabelecimentos entre 11h e 23h. 
Essa é mais uma vitória da categoria que vem sendo 
muito prejudicada desde o início da pandemia.

Falando no campo esportivo, boa parte dos nar-
radores e comentaristas se expressa muito mal e não 
se preocupa se está certo ou errado porque ninguém 
vai corrigir. Veja, por exemplo, quando se refere à 
figura de quem apita uma modalidade de esporte. 
Boa parte dos comentaristas tem que entender que 
a pessoa responsável por fazer cumprir as regras, o 
regulamento e o espírito do jogo ou desporto ao qual 
estão submetidos é o árbitro, enquanto que o juiz é 
para designar aquele que tem o poder de julgar por 
determinação da lei. Os juízes se sentem constrangidos 
com essa denominação coloquial.

c A n A l   A B e r t o

lei das sacolinhas plásticas completa 10 
anos. Em abril de 2011, entrou em vigor 
a Lei 9.529/2008, proibindo as sacolas 
plásticas na capital. O plástico comum foi 
substituído por material mais caro biode-
gradável e de menor impacto ambiental. 
Antes da lei eram consumidas, em média, 
450 mil unidades por dia. Esse número 
caiu para 13 mil unidades. O ex-vereador 
Arnaldo Godoy foi o autor da lei que tor-
nou Belo Horizonte a primeira capital do 
país a se ver livre do consumo e descarte 
antiecológicos das sacolas de plásticos. No 
entanto, um promotor de justiça entrou 
com uma ação contra os supermercados, 
alegando que eles estavam lucrando 
com as vendas das sacolas. Diante disso, 
as sacolas convencionais voltaram a ser 
distribuídas gratuitamente. As sacolinhas 
de plástico prejudicam o meio ambiente, 
mas não é justo o consumidor pagar para 
transportar suas compras.

faltam mulheres na política. Elas, nas últi-
mas décadas, estão conquistando cada vez 
mais espaço no mercado de trabalho, mas 
na política ainda tem longo caminho a 
percorrer. Apesar dos avanços, atualmen-
te, ainda prevalecem, no Brasil, os baixos 
índices de representatividade em todas as 
esferas. Em Minas Gerais, do total de 853 
municípios, pouco mais de 60 mulheres 
foram eleitas para o cargo de prefeita na 
última eleição de 2020, um índice ainda 
muito baixo. É preciso que tenhamos 
mais mulheres na administração pública, 
porque elas têm um jeito especial de admi-
nistrar, valorizando pessoas, fomentando 
o bem-estar social e o desenvolvimento 
econômico ao mesmo tempo.

cinema em Bh virou artigo de luxo. Houve 
uma época em que frequentar cinema 
representava um importante lugar de 
convívio social, lazer e troca cultural. Há 
algumas décadas, existiam várias salas de 
cinema, sendo a maioria na área central e 
alguns se localizavam em bairros de Belo 
Horizonte. Eram prédios luxuosos, paredes 
de veludo e as pessoas vestiam as melhores 
roupas para frequentá-lo. Movimentava 
muito a vida noturna e era bem acessível. 
Mas, a partir da década de 80, as salas 
foram sendo fechadas, sendo construídas 
igrejas, lojas comerciais e etc. Hoje, uma ida 
ao cinema, que só existem nos shoppings, 
precisa ser pensada quanto vai se gastar 
com estacionamento, pipoca, bebida e o 
próprio filme. Deixou de ser um programa 
que fazia parte do cotidiano das pessoas e 
virou um artigo de luxo para poucos.

Prefeitura inicia adesão de uberlândia ao
Programa nacional de Prevenção à corrupção

Comprometida em garantir a 
transparência cada vez maior 
dos atos públicos, a Prefeitura 

de Uberlândia iniciou o processo 
de adesão ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção (PNPC), 
uma iniciativa da Estratégia Nacio-
nal de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla) para 
apoiar gestores de órgãos públicos. 
O programa é executado pelas Re-
des de Controle da Gestão Pública 
dos 26 estados e do Distrito Federal, 
com a coordenação do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e da Con-
troladoria Geral da União (CGU) e 
apoio de diversas instituições.

“É um compromisso assumido 
pelo prefeito Odelmo Leão (PP) tor-
nar próximos a população e o servi-
ço público e temos na transparência 
dos nossos atos um grande aliado. 
Aprimoramos constantemente o 
portal da prefeitura e nossas redes 
sociais justamente para que os mo-
radores de tenham acesso facilitado 
às informações, ao atendimento 
de demandas e funcionamento de 
cada órgão e também ao portal da 
transparência da cidade”, ressalta a 
secretária municipal de Governo e 
Comunicação e coordenadora do 
Comitê de Governança Pública do 
Município, Ana Paula Junqueira. 

Além disso, segundo ela, foram 
regulamentados procedimentos 
para padronizar, organizar e am-
pliar a fiscalização de licitações e 
contratos. “Agora, vamos contar 
com a expertise do TCU e da CGU 
para ampliarmos nossas ferra-
mentas de trabalho em prol da 
otimização das ações municipais”.

Em dezembro de 2019, o pre-
feito assinou novos programas de 
governança e anticorrupção. Um 
dos programas trata da política de 
governança e compliance, que criou 

o Conselho de Governança Pública 
com a finalidade de implantar boas 
práticas de conduta e gestão no 
âmbito municipal. Outro decreto 
regulamentou a Lei Federal Anti-
corrupção (nº 12.846/13), conhe-
cida também como Lei da Empresa 
Limpa. A norma regulamenta a 
responsabilidade civil de pessoas 
jurídicas por atos praticados contra 
a administração pública.

combate à corrupção

No dia 24 de agosto, represen-
tantes das secretarias e entidades 
municipais participaram de uma 
reunião on-line com a secretária 
do TCU em Minas Gerais Roberta 
Mallab Coscarelli. O encontro teve 
o objetivo de orientar sobre os pro-
cedimentos para implementação 
dos mecanismos de prevenção, 
detecção e combate à corrupção do 
âmbito da gestão municipal, o que 
inclui uma autoavaliação.

A reunião foi mediada pelo 
assessor jurídico da Secretaria Mu-
nicipal de Gestão Estratégica Jhona-
tan Cândido Félix e pela servidora 
Camila de Andrade Soares, que é 

secretária executiva do Comitê de 
Governança Pública. A expectativa 
é que a cidade tenha definido um 
plano de ação ainda este ano.

“A autoavaliação que o muni-
cípio vai preencher é para que a 
gente tenha uma visão mais global 
sobre a realidade de prevenção à 
corrupção no país. A ferramenta 
é uma ótima oportunidade para 
aprender, orientar para implemen-
tar futuramente um plano de ação. 
Quero dar as boas-vindas a Uber-
lândia, agradecer e parabenizar 
a iniciativa de participar da nossa 
rede”, disse a secretária do TCU ao 
final do encontro.

O PNPC será operacionalizado 
com o auxílio de uma plataforma 
on-line, por meio da qual cada ges-
tor avalia sua instituição. A partir do 
diagnóstico colhido, será sugerido 
um plano de ação específico, que 
apresentará propostas adequadas 
à realidade da organização. O 
programa oferecerá, ainda, trei-
namentos, modelos e parcerias 
com órgãos e entidades públicas e 
privadas para implantação de me-
canismos de prevenção, detecção e 
combate à corrupção.

Itabirito
investe em
equipamentos
para a Guarda
Civil Municipal

A Prefeitura de Itabirito 
segue realizando in-
vestimentos em prol 

da segurança do município. 
A Guarda Civil Municipal 
recebeu três motocicletas 
modelo Honda XRE 300 para 
garantir a melhor prestação 
de serviços à população. As 
motopatrulhas reforçam a 
frota por meio de locação.

“As motos serão empre-
gadas preferencialmente 
nas atividades de fiscali-

zação e de policiamento 
de trânsito. Os modelos 
locados são mais modernos, 
ágeis e demonstram maior 
presença e sensação de 
segurança aos cidadãos”, 
destaca a comandante da 
Guarda Civil Municipal, Fer-
nanda Brito.

Apenas neste ano, a 
Secretaria de Segurança e 
Trânsito já destinou cinco 
veículos para reforçar a frota 
da Guarda Civil Municipal, 

além de veículos para o 
Departamento de Trânsito 
e para a Brigada Municipal.

“Investir na moderniza-
ção da Guarda Civil Muni-
cipal é muito importante, 
uma vez que valorizamos os 
servidores e prestamos um 
serviço de maior qualidade 
para a população. Todos 
só têm a ganhar com esses 
investimentos”, enfatiza o 
secretário de Segurança e 
Trânsito, Antônio Pataro.
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Bh tem dois novos hotéis soB o
comAndo de rodrigo mAngerotti

O grupo Accor anunciou, há alguns meses, a abertura do 
combo Novotel e BH Íbis Budget BH Savassi. Os empreendimen-
tos têm como gerente geral Rodrigo Mangerotti, profissional 
com 25 anos de experiência no segmento, de personalidade 
simples e muito atencioso com os hóspedes, colaboradores e 
demais frequentadores dos hotéis. Além da ótima estrutura 
à disposição, há um diferencial que é o Nuúu Restaurante, 
chefiado por Guilherme Melo, que faz uma releitura de comida 
mineira com olhar contemporâneo. E, para enfrentar a concor-
rência, a estratégia é fortalecer as plataformas (site e aplicativo) 
que os dois hotéis disponibilizam aos clientes, realizando ofertas 
em todos os destinos e com diferentes perfis.
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medalhas para todos

O Brasil tem cerca de 211 
milhões de habitantes, 
de acordo com o último 
Censo de 2010. Quase 

46 milhões de brasileiros, ou 
seja, cerca de 24% da população, 
declararam ter algum grau de 
dificuldade em pelo menos uma 
das habilidades investigadas (en-
xergar, ouvir, caminhar ou subir 
degraus), ou possuir deficiência 
mental e intelectual. Para mostrar 
sua força e determinação, está 
sendo realizada em Tóquio desde 
o dia 24 de agosto, alguns falam 
Paraolimpíada ou Paralimpíada 
2020.

A Olimpíada de Tóquio já pas-
sou, mas a chama esportiva segue 
acessa na capital japonesa. Está 
acontecendo os Jogos Paralím-
picos, o maior evento de esporte 
de alto rendimento para pessoas 
com deficiência, que segue até 5 
de setembro.

O Brasil teve participação 
histórias nas Olimpíadas, que 
movimentou 205 países de 23 
de julho a 8 de agosto, onde 
os brasileiros conquistaram 21 
medalhas e a 12ª colocação no 
quadro geral de medalhas -, a 
expectativa é de um desempenho 
ainda melhor na Paralimpíada, 
na qual o país é uma potência. 
Há três edições o Brasil tem fe-
chado sua participação entre os 
10 maiores vencedores: foi 9º 
colocado em Pequim 2008; 7º em 
Londres 2012; e 8º na Rio 2016. 

Em Tóquio, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) aposta que seus 
260 atletas manterão o Brasil no 
top 10 do quadro de medalhas 
pela quarta edição consecutiva. 
A delegação brasileira também 
busca o sonho de conquistar sua 
100ª medalha de ouro da história 
das Paralimpíadas. Uma meta 
ambiciosa, o Brasil soma 87 ouros 
nas competições até agora, mas 
longe de ser impossível.

Um pouco de história, a pri-
meira Paralimpiada foi realizada 
em 1960, na cidade italiana de 
Roma, sessenta e quatro anos 
depois da primeira edição de 
uma Olimpíada moderna, datada 
de 1896. O Brasil competiu pela 
primeira vez 12 anos depois, em 
1972, e nos anos oitenta começou 
a conquistar um volume respeita-
do de medalhas. Mas foi somente 
com os repasses garantidos por 
lei há 20 anos que o país deu um 
salto no número de pódios e se 
consolidou como uma potência 
paralímpica.

Desde 2001, o esporte para-
límpico brasileiro conta com in-
vestimentos ininterruptos, graças 
à chamada Lei Piva, que prevê que 
0,95% do total bruto arrecadado 
pela venda de jogos das Loterias 
Caixa seja direcionada ao Comitê 
Paralímpico, fundado em 1995. 
Antes da sanção da lei, a melhor 
participação paralímpica do Brasil 
havia sido nos Jogos de 1984 e 
de 2000, quando acabou na 24ª 

posição no quadro geral. Três 
anos de repasse já fizeram o país 
saltar para 14º em Atenas 2004 e, 
a partir de 2008, frequentar os 10 
primeiros lugares.

Ao todo 260 brasileiros, 
são 164 homens e 96 mulheres  
representam a nação brasileira 
na Paralimpíada de Tóquio, in-
cluindo, entre eles, atletas sem 
deficiência que atuam como 
guias, calheiros (auxiliares), go-
leiros e timoneiros. A proporção 
já cumpre a primeira das metas 
do CPB, que era enviar uma 
delegação com ao menos 40% 
de representatividade feminina. 
A maioria (72,9%) tem alguma 
deficiência física; as pessoas 
com deficiência visual são 23,2% 
dos atletas; e atletas com de-
ficiência intelectual são 3,9%. 
O tamanho total da delegação 
brasileira na Paralimpíada de 
Tóquio, somando comissão téc-
nica, médica e administrativa, é 
de 422 pessoas.   

 Serão dias de emoção du-
rante as competições, imagens 
que ficaram em nossa memória. 
Para os atletas que subirem no 
pódio nossos parabéns, mas todos 
que estão participando dos jogos 
paralímpicos merecem a nossa 
homenagem com as medalhas 
de ouro, prata ou bronze, são 
guerreiros da vida. Deus abençoe 
a vida de cada um que vê no es-
porte seu trabalho, lazer e alegria. 
Viva, Viva, Viva.

itatiaia homenageia osvaldo faria e batiza
redação de esportes com o nome do radialista

O
svaldo Faria é um dos 
maiores nomes da 
crônica esportiva do 
Brasil. O radialista, 
que chegou à Itatiaia 
em 1957, chefiou o 
depar tamento de 

esportes da emissora por mais de 
30 anos, entre 1963 e 2000. No dia 
25 de agosto, ele foi homenageado 
pela Rádio Itatiaia, que batizou a 
redação esportiva com o seu nome.

Estiveram presentes na homenagem 
o vice-presidente da Radio Itatiaia, 
João Vítor Xavier, e também o filho de 
Osvaldo, o jornalista e comentarista 
esportivo, Bob Faria. O evento faz 
parte da comemoração dos 70 anos da 
empresa, que serão completados em 
janeiro de 2022.

Bob falou ao Rádio Esportes sobre 
a homenagem ao seu pai e também 
sobre o papel dele na formação de 
tantos jornalistas esportivos. “Tenho 
muito orgulho de ter tantos irmãos na 
profissão. Meu pai me educou com a 
mesma régua que ele educou todos 
aqueles com quem trabalhou e iniciou 
nessa profissão. E essa é uma casa de 
formação, de tradição na condução de 
profissionais do tamanho de vocês. Eu 
fico muito feliz com a homenagem, 
com a lembrança e acho que nenhum 
de nós seria o que é na vida, não só na 
profissão, se não tivesse tido o exemplo 
que ele nos deixou”, afirmou.

Osvaldo faleceu em 30 de junho 
de 2000, aos 69 anos, em Paris, onde 
passava férias, após complicações pós-
-operatórias. Ele trabalhou na Rádio 
Itatiaia por 44 anos, sendo apresen-
tador, locutor, repórter e, finalmente, 
comentarista esportivo, a partir de 1967.

O grande cronista mineiro, nasci-
do em Abaeté, é o dono do famoso 
slogan “Coragem para dizer a verda-
de”, usado por mais de 30 anos. Ele este-
ve na primeira transmissão internacional 
da Rádio Itatiaia, no dia 10 de março de 
1959, no Campeonato Sul-Americano de 
futebol, em Buenos Aires, na Argentina. 
Ele também participou da cobertura de 
dez Copas do Mundo e centenas de even-
tos esportivos brasileiros e internacionais.

O vice-presidente fez questão de 
lembrar a grande contribuição de Os-
valdo para o esporte mineiro e para o 
jornalismo esportivo. “Ninguém, não 
em Minas Gerais, mas no Brasil, teve a 
relevância que ele teve para o jornalis-
mo esportivo”.

João Vítor também destacou o 
motivo pelo qual Osvaldo merece a 
homenagem e a lembrança sempre tão 
viva na história da emissora.

“Um país que não tem memória 
está fadado ao fracasso e uma empresa 
que não tem memória também. A Rádio 
Itatiaia tem memória, tem gratidão e 
está pronta para construir os próximos 
70 anos, mas sempre lembrando daque-
les que fizeram esses brilhantes 70 anos 
que vivemos até aqui”.

Maria Cláudia Santos, diretora de 
Jornalismo da Itatiaia, destacou a força 
do legado de Osvaldo e de sua contribui-
ção para a comunicação em Minas e no 
Brasil. “Tem que ter coragem para falar 
a verdade, para sonhar, para fazer o que 
for preciso em nome dessa potência que 
é a comunicação. E nunca deixar perder 
a essência do que é contar histórias. A 
rádio Itatiaia não pode ser pequena em 
nada, porque quando quase ninguém 
tinha condições, pessoas como o Osval-
do e o Januário Carneiro desbravaram. 
E hoje, que nós temos uma série de 
facilidades, nós temos a obrigação de 
continuar com esse legado”. 

Michel Angelo, coordenador de 
esportes da Rádio Itatiaia, frisou como 
a homenagem é merecida e agradeceu 
a presença de Bob Faria. “Osvaldo é 
uma unanimidade por tudo que ele 
representa na história da Rádio Itatiaia. 
Então essa homenagem é mais que 
merecida. Infelizmente, hoje nós não 
podemos convidar tantas pessoas para 
participar (em decorrência dos cuidados 
com a pandemia), mas fizemos questão 
que pessoas que conviveram com ele 
viessem, como o Milton Naves e o Al-
berto Rodrigues. O nome dele vai estar 
sempre ligado à nossa história. Queria 
frisar isso e dizer que é uma honra para 
nós poder contar com a sua presença 
hoje (se referindo ao Bob Faria) e fazer 
essa homenagem”.

osvaldo faria era dono do famoso slogan “coragem para dizer a verdade”, usado por mais de 30 anos
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equipes da futel se preparam para
disputar campeonato mineiro de vôlei

A Fundação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel) intensificou os trei-
nos de suas equipes de vôlei feminino, nas 
categorias sub-15 e sub-17, para a disputa do 
Campeonato Mineiro de Vôlei do Interior, 
competição que começa no dia 28 de agosto. 
O primeiro jogo da equipe Futel/PMU/UTC 
na categoria sub-15 será no dia 18 de setem-
bro, às 11h, contra a equipe Uirapuru/Funel, 
no Praia Clube. Já a equipe sub-17 estreia 
no dia 16 de outubro, às 9h, em Uberlândia 
(local a ser definido), contra Patrocínio. A 
competição segue até o fim do ano, com 
jogos realizados em várias cidades da região, 
sem a presença de público. 

As equipes de alto rendimento da Futel 
retomaram os treinos em julho, após mais 
de um ano sem atividades por conta da 
pandemia da COVID-19. As atletas selecio-
nadas já integravam as escolinhas antes da 
pandemia e foram avaliadas por professores 
da Futel. Desde então, passaram a treinar 
no Poliesportivo Roosevelt, sem presença de 
público, com todos os cuidados preventivos 
necessários, como aferição da temperatura, 
distribuição de álcool em gel e uso obrigató-
rio de máscara de proteção. 

Um dos treinadores da modalidade, 
o profissional de educação física da Futel, 
Alexandre Fonseca, fala sobre a expectativa 
para a competição. “É inevitável sentir os 
efeitos da pandemia, pois foi mais de um 
ano sem treinos e jogos, o que, natural-
mente, prejudica o condicionamento físico 
das atletas. Mesmo assim, a equipe está 
focada e tem se saído muito bem nos treinos, 
portanto a expectativa é a melhor possível, 
já que temos boas chances na competição”, 
ressaltou.

jogos sub-15
dia 18 de setembro – 11h – Arena Praia (Praia clube)
Futel x Uirapuru/Funel 
dia 18 de setembro – 14h – Arena Praia (Praia clube)
Futel x Perdizes 
dia 10 de outubro – 9h – uirapuru
Futel x Escolinha do Afrânio 
dia 10 de outubro – 14h – uirapuru
Futel x Meninas de Ouro 
dia 31 de outubro – 11h – sacramento
Futel x Praia Clube/Dentil 
dia 31 de outubro – 15h – sacramento
Futel x Uirapuru/Funel 
dia 13 de novembro – 10h – sacramento
Futel x Perdizes 
dia 13 de novembro – 13h – sacramento
Futel x Escolinha do Afrânio 
dia 11 de dezembro – 10h – Perdizes
Futel x Meninas de Ouro 
dia 11 de dezembro – 15h – Perdizes
Futel x Praia Clube/Dentil 
 

sub-17
dia 16 de outubro – 9h – uberlândia (local a ser definido)
Futel x Patrocínio 
dia 16 de outubro – 14h – uberlândia (local a ser definido)
Futel x Praia Clube/Dentil – Sub-16 
dia 30 de outubro – 9h – Arena Praia (Praia clube)
Futel x Praia Clube/Dentil 
dia 30 de outubro – 11h – Arena Praia (Praia clube)
Futel x Funel 
dia 30 de outubro – 13h – Arena Praia (Praia clube)
Futel x Praia Clube/Dentil – Sub-16 
dia 21 de novembro – 9h – uberlândia (local a ser definido)
Futel x Patrocínio 
dia 21 de novembro – 11h – uberlândia (local a ser definido)
Futel x Funel 
dia 21 de novembro – 14h – uberlândia (local a ser definido)
Futel x Praia Clube/Dentil – Sub-16 
dia 4 de dezembro – 9h – uirapuru
Futel x Funel 
dia 4 de dezembro – 11h – uirapuru
Futel x Patrocínio 
dia 4 de dezembro – 14h – uirapuru
Futel x Praia Clube/Dentil


