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novA Possível ondA de covid-19
trAZ PreocuPAção PArA mAis de 
58% dos emPresários mineiros

A variante delta da COVID-19 
tem provocado novos surtos 
da doença no Brasil. De acor-

do com uma pesquisa elaborada 
pela Fecomércio MG, o receio que 
outra onda volte a fechar o comércio 
mineiro é compartilhado por 58,5% 
dos empresários do estado. Caso o 
cenário realmente se confirme, o 
levantamento apontou que 64,1% 
dos entrevistados acreditam ter 
condições de manter seu negócio 
funcionando, sendo 34,5% por até 
6 meses e 35,5% por mais de um 
semestre. “Apesar da retomada 
das atividades econômicas, muitos 
negócios ainda estão lutando para 
recuperar os prejuízos causados pela 
crise sanitária, e uma possível nova 
onda reforça essa preocupação”, 
avalia Guilherme Almeida, econo-
mista-chefe da Fecomércio MG.
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Novo Código Eleitoral muda
rumo das eleições de 2022

Brasileiro está gastando
mais com lazer

Brasil registra uma
morte por suicídio
a cada 45 minutos

Setembro Amarelo é a campanha 
dedicada à prevenção ao suicídio. Os 
dados são alarmantes e mostram 
que uma morte por suicídio é regis-
trada no Brasil a cada 45 minutos. 
Somos o quinto país mais depressivo 
do mundo e o mais ansioso também. 
O tabu relacionado a esses trans-
tornos ainda é grande, tanto que a 
estimativa é de que 63% dos adultos 
de 25 a 34 anos não revelariam esse 
tipo de diagnóstico a seus familiares. 
Esse receio pode estar associado ao 
preconceito. “Às vezes, julgamos 
porque temos dificuldades de ficar 
com o outro na dor”, explica a coor-
denadora da Comissão de Seleção de 
Voluntários do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), Norma de Oliveira.

Open Banking:
entenda o que muda

na relação entre
clientes e bancos
Seguindo uma agenda de democra-

tização dos serviços financeiros, o Banco 
Central anunciou a implementação do 
Open Banking no Brasil, também cha-
mado de Sistema Financeiro Aberto. 
Como explica o consultor de operações 
da Acrefi, Cleber Martins, a ideia é au-
mentar a concorrência entre os bancos 
e fintechs para que a oferta de serviços 
personalizados para os consumidores 
também cresça. “Devido à concentração 
de informações nos maiores instituições 
do país, elas possuíam um maior diferen-
cial competitivo. Agora, o cliente está no 
centro das decisões, e isto gerará inclusão 
de segmentos pouco assistidos historica-
mente pelo mercado financeiro”, explica.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, foi o convi-
dado ilustre do prefeito de 

Uberlândia, Odelmo Leão (PP), 
na inauguração do Complexo 
Produtor de Água, que irá garantir 
o abastecimento para 1,5 milhão 
de habitantes na primeira fase e 3 
milhões de uberlandenses quando 
a obra for finalizada. A Estação de 
Tratamento de Água (ETA) começa 
a operar com uma capacidade 
total de 2 mil litros por segundo 
e o complexo é avaliado como o 
mais importante do Brasil neste 
momento de crise hídrica nacional.

Há cerca de 3 anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou o mundo sobre a necessidade de 
se evitar o aquecimento da Terra em até 20C entre 2030 e 2052. Isso não foi o suficiente e dados recentes, 
divulgados também pela organização, mostram que não é mais possível limitar o aquecimento global em 
1,50C nos próximos 30 anos. Para a engenheira ambiental Maria Constantino, uma série de fatores nos 
trouxe até aqui. “O que vem sendo cultivado é um planeta de egoísmo, apego, materialismo e consumis-
mo. Tudo isso pensando somente no que vemos, agindo pela própria conveniência e aprisionando uma 
ambição desmedida e inconsequente”. 
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Prefeitura de uberlândia inaugura um
dos maiores complexos hídricos do país

Prefeito

odelmo leão

contou com

a presença

do presidente

bolsonaro

Governo Federal

Não há mais como evitar a
piora do aquecimento global
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Para gáudio de uns e frustração de outros,
piora a degeneração de Bolsonaro e filhos

É calamitoso saber (nem todos compreen-
dem) que contundentes ações criminosas que 
acarretaram centenas de milhares de mortes, 
seriam evitáveis se não tivéssemos um governo 
descaradamente (claro, abomina máscara!) char-
latão e encobridor de fraudulentas negociatas na 
área médica. Vai além: é armamentista e “não 
está nem aí” para questões climáticas, dizima-
ção de indígenas, desmatamentos, queimadas 
e incêndios por incentivo ou omissão - não só 
nas florestas quanto para destruir a “inimiga” 
cultura, como a Cinemateca Brasileira. Outra 
terrível tragédia é a de subestimar a fome que 
atinge milhões de pessoas, que até formam fila 
para pegar ossos em açougue. Enquanto há cada 
vez mais famintos em toda parte, o presidente é 
sedento… mas da manutenção a qualquer custo 
do poder perverso cujo negacionismo e desprezo 
à vida lhe permitam receber aplausos encomen-
dados ou pelas redes sociais contra a ciência - mas 
em prol do extermínio do povo, como gado rumo 
ao abatedouro.

O exímio promotor de arruaças, tipo mo-
tociatas país afora que custam milhões com o 
leva-e-traz-hospeda-paga-tudo de comitivas, 
apoiadores e seguranças, mantém atitude de 
cleptocracia em constante, absurda e ilegal an-
tecipada campanha eleitoral. Para evitar tonturas 
sobre duas rodas ao levar engajados aliados 
robustos na garupa, é bem alimentado até com 
churrasco de picanha wagyu (R$ 1.799,99 o 
quilo). Os festins são mixaria para quem distribui 
verbas e benesses bilionárias à cata de apoio. 

Que família complicada possui! Vai além 
de “micheques”, arquimilionárias mansões, 
rachadinhas, laranjais e ligação com milicianos. 
Novo destaque é o numeral filho 4, Renan, que 
cuspiu no rosto da mãe e se deliciou ao postar o 
vídeo na plataforma Tik Tok. Serelepe, 23 anos, 
recebeu de brinde um carro elétrico do grupo WK 
que, no governo Bolsonaro, obteve “desconto 
legal” de 75 por cento no imposto de renda e 
é recebido no Palácio “fora da agenda”. Renan 

participou do reality de pegação Mansão Vix, 
após garantir que “ficou” com metade de todos 
do condomínio no qual morava, um arroubo que 
deveria ser conferido policial e judicialmente, 
visto que metade pode incluir vulnerável como 
doentes, crianças e senis.

 Ao filho 2, Carlos (vereador Republicanos-
-RJ), se multiplicam diligências, geralmente 
barradas pela pressão do “quem pode-pode”. 
Vão de peculato, por empregar funcionários 
fantasmas, até a de disseminar criminosos fake 
news. Um sobrevivente inquérito da Polícia Fede-
ral escapou do cerco e o indiciou como líder do 
gabinete do ódio, que espalha mentiras, insufla 
violência e manifestações antidemocráticas. 
Carlos quis trazer para o Brasil (entenda-se 
Palácio do Planalto) as ferramentas de espio-
nagem israelense Pegasus e Sherlock, que iriam 
monitorar até membros do governo, tipo Abin 
paralela (serviço secreto referente à Agência 
Brasileira de Informações). A tentativa de con-
centrar averiguações estratégicas em estrutura 
sem ligação com o Estado ou controle, “esfriou” 
após conflito com parte da cúpula militar.

Sorridente está o senador Flávio (Patrio-
tas), com a recente suspensão de mais uma 
das devassas que o implicam, graças à decisão 
de João Noronha, do Supremo Tribunal de 
Justiça, aliado que sonha ser indicado para o 
STF. Feliz, o numeral 1, legítimo “papagaio de 
pirata”, ficou ao lado do pai no ridículo desfile 
de blindados fumacê, que mereceu memes  
mundiais. A manobra teria visado amedrontar 
deputados federais no dia da votação sobre o 
voto impresso, besteira que engabela ingênua 
gente do bem e é defendida pelos adoradores 
do mito, aos quais se juntam influenciadores e 
artistas que embolsam milionários cachês para 
elogiar o governo. Dentre eles, Sikêra Júnior 
(Rede TV), que caiu nas graças de Bolsonaro 
e o entrevistou após ampliar sua má fama ao 
taxar homossexuais de “raça desgraçada”. Com 
o absurdo perdeu 32 assustados patrocinadores 

de bom caráter, mas mantém a confiança e 
farto “dim-dim” de poderosos desajustados 
homofóbicos negacionistas! 

Por sua vez, o deputado federal Eduardo 
(PSL-SP), com esposa e filha, voltou a visitar 
Donald Trump. Ao exibir fotos, disse que “está do 
lado de homens de autoridade moral para andar 
de cabeça erguida nas ruas, defendem a proprie-
dade privada e a legítima defesa pelas armas de 
fogo”. Afirmou que trocou experiências (seriam 
armas e violência desregrada para todo lado?) 
com “o” presidente norte-americano e o convi-
dou para vir ao Brasil quando achar conveniente. 
Puro puxa-saquismo ao combalido que, para 
os Bolsonaros e asseclas também malucos, foi 
quem venceu a eleição. Não sei se quem “queria 
porque queria” ser embaixador nos Estados 
Unidos, recebeu as usuais diárias de R$ 11 mil do 
Itamaraty na nova tournée com família.

Enquanto o numeral 3 posava ao lado do 
grandalhão ídolo, seu pai recebia em Brasília 
uma comitiva chefiada pelo conselheiro de Se-
gurança da Casa Branca, Jake Sullivan. Chocou 
com provocações, indelicadezas e falta de edu-
cação, mentindo que Trump perdeu a reeleição 
porque foi fraudado, “tal qual tramam fazer 
aqui”. Dias antes, constrangeu o presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo, durante almoço no 
Palácio do Planalto, quando contou, debochado, 
piadas chulas de cunho sexual envolvendo por-
tugueses. Coisas de doido varrido e espanado! 
Pena que não foi julgada a ação que, desde 
maio, está no Supremo Tribunal Federal (STF), 
na qual renomados juristas pedem o afasta-
mento de Jair Bolsonaro por incapacidade civil, 
doença mental séria caracterizada pelo ódio, 
crueza, desumanidade, desprezo e preconceito. 
Agora, mais possesso após o fiasco do descabido 
impeachment de ministro do STF, desdenhar da 
alta de preços e recomendar a compra de fuzis - 
chamando de idiota quem prefere feijão, TEMO 
PELO QUE O (DEM) ENTE QUE (DES) GOVERNA O 
PAÍS VAI RUGIR E INSTIGAR NO 7 DE SETEMBRO.

o que muda com a chegada
do Open Banking no brasil?

Clientes poderão compartilhar histórico financeiro com outros bancos

Desde 2019, o Banco Central (BC) investe 
numa série de mudanças no sistema 
financeiro do país, com o objetivo de 

simplificar o acesso a serviços bancários. O Pix 

é um dos exemplos dessa iniciativa. Agora, 
já está em fase de implementação o Open 
Banking ou Sistema Financeiro Aberto. Basi-
camente, a ideia é que o consumidor seja o 
dono dos seus dados - e não mais a instituição 
da qual ele é cliente - e possa compartilhá-los 
com o banco que quiser, por exemplo, a fim 

de solicitar um empréstimo ou outro serviço 
com melhores condições no mercado. Para 
explicar sobre a nova modalidade, o edição 
do brasil conversou com Cleber Martins (foto), 
consultor de operações da Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi).
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rodrigo Pacheco apoia a Pmmg
or décadas, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é avaliada 
como uma das mais eficientes do país, tanto em suas ações 
quanto na destacada disciplina de todos os integrantes. Contudo, 
a manutenção de mais de 45 mil homens, que realizam o patru-

lhamento e a segurança ostensiva em todos os mais de 800 municípios mi-
neiros, não é uma tarefa fácil e essa realidade é do conhecimento de todos. 

O Governo do Estado de Minas, como provedor de recursos à manu-
tenção das Forças de Segurança, incluindo a PMMG, nem sempre tem dis-
ponibilidade financeira para os investimentos que permitiriam uma maior 
efetivação das atividades. Por exemplo, a aquisição de novas patrulhas 
motomecanizadas se faz necessária, uma vez que essa ferramenta torna 
mais eficiente o serviço do policial, mediante complemento de aparelhos 
de comunicação, como rádios móveis e outros dispositivos. 

Embora esteja envolvido com os problemas de ordem nacional, em 
função do cargo que ocupa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM), proporcionou a liberação de R$ 1 milhão destinado a investimen-
tos em ações de segurança pública e melhoria das condições de trabalho 
dos policiais. 

A assessoria de Pacheco antecipou que o montante de R$ 982,7 mil ha-
via sido liberado por intermédio do Ministério da Justiça e da Segurança Pú-
blica e que o restante já estava a caminho. A verba vinda de Brasília faz par-
te da denominada emenda parlamentar individual, do orçamento federal. 

Quando informou sobre a liberação de recursos ao comando da PMMG, 
o senador mineiro acrescentou que “é primordial adotar medidas para 
equipar com o aparato mínimo necessário à Polícia Militar de Minas para 
que, assim, ela atue diante dos enormes problemas de segurança pública 
do estado”.  Ele acrescentou ainda que foi em função dessa realidade que 
apresentou a emenda. “Ela possibilita a aquisição de viaturas policiais 
equipadas com rádios, dispositivos sonoros e luminosos, resultando nas 
ações da corporação e, também, no sucesso para garantir a ordem pública 
e a segurança de todos os mineiros”.  

Essa decisão de atender coletivamente a um grupo hegemônico do 
nosso estado, direcionando valores à PMMG, é ocorrência merecedora 
de efusiva amabilidade diante da atitude de Pacheco. Para além desta 
constatação, é oportuno convidar todos os parlamentares mineiros, es-
pecialmente os outros dois senadores, Antonio Anastasia (PSD) e Carlos 
Viana (PSD), a se engajarem nessa trilha de apoio para que haja o pros-
seguimento de diminuição dos índices de violência em Minas. Afinal de 
contas, para haver o pleno crescimento econômico, os empreendedores 
precisam assegurar a manutenção de alguns itens e um deles é a segu-
rança de seus funcionários. 

A população só se sentirá mais protegida quando a atual situação 
de desalento for minimizada, mediante a geração de emprego e distri-
buição de renda aos menos favorecidos. Outrossim, enquanto se espera 
por isso, a possibilidade de investimento na PMMG é fundamental, pois 
reforça a esperança na busca pela  paz e a conquista de mais liberdade 
de ir e vir de todos.

o que é o Open Banking e como ele 
surgiu? 

É uma iniciativa do BC que busca inovar o sistema 
financeiro, promover a concorrência e melhorar a 
oferta de produtos e serviços financeiros para os con-
sumidores jurídicos e físicos, que decidirão quando 
e com quem desejam compartilhar seus dados, em 
linha com a Agenda BC# (projeto do Banco Central 
que visa à democratização financeira). 

O Open Banking assegura a padronização do 
compartilhamento de dados e serviços possibilitan-
do a concessão de informações dos consumidores 
entre diferentes instituições autorizadas pelo BC e a 
movimentação de suas contas bancárias a partir de 
plataformas distintas e não apenas pelo aplicativo 
ou site do banco. Mundialmente, o serviço ainda 
está no início de suas atividades, no qual os modelos 
regulados mais maduros são o do Reino Unido e da 
Austrália, com no máximo 3 anos de existência. 

como funcionava antes do Open 
Banking?

Anteriormente, uma instituição não visualizava as 
informações de relacionamento do cliente com outra, 
então tinha dificuldade de competir com melhores 
serviços e ofertas personalizadas. Com a autorização de 
cada consumidor, os bancos se conectam diretamente 

às plataformas de outras financeiras participantes e 
acessam exatamente os mesmos dados autorizados 
pelos usuários. Todo esse processo é feito em um 
ambiente seguro e a permissão poderá ser cancelada 
pela pessoa sempre que ela quiser, lembrando que a 
cada 12 meses, será necessário coletar um novo con-
sentimento. Devido à concentração de informações nos 
maiores bancos do país, eles possuíam um diferencial 
competitivo na oferta de produtos e serviços. Agora, 
o cliente está no centro das decisões, e isto gerará in-
clusão de segmentos pouco assistidos historicamente 
pelo mercado financeiro. 

na prática, o que muda para o con-
sumidor final? 

Ele poderá autorizar o envio dos seus dados para 
diversas instituições financeiras participantes do ecos-
sistema e, com isto, receber propostas personalizadas 
sobre a oferta de produtos e serviços que sejam ade-
quados ao seu perfil e com condições exclusivas. Antes, 
isto funcionava apenas com os bancos onde o con-
sumidor possuía maior histórico de relacionamento. 

você pode citar um exemplo prático do 
que o Open Banking vai possibilitar?

Um cliente que contratou um crédito imobiliário 
há 5 anos já podia  realizar uma portabilidade para 

outro banco que oferecesse taxas de juros mais atra-
tivas do que a contratada na época da assinatura do 
contrato. Porém, este é um serviço pouco ofertado 
pelo mercado e até burocrático. Ao aderir ao compar-
tilhamento de dados, além dos bancos e instituições 
tradicionais, outros participantes regulamentados, 
como fintechs, por exemplo, poderão acessar as infor-
mações deste consumidor e oferecer condições mais 
atrativas para migração do empréstimo. Também 
será possível gerar oportunidade de outros benefí-
cios, como a proposta de um seguro ou programa 
de recompensas, mesmo em uma operação mais 
barata do ponto de vista do comprometimento de 
pagamento para o consumidor.

todos os bancos vão ofertar o serviço?
Somente as instituições financeiras e as demais 

autorizadas a funcionar pelo BC podem participar 
do ecossistema do Open Banking. No entanto, a 
regulamentação prevê participantes obrigatórios e 
voluntários, a depender do porte e do dado ou serviço 
que está sendo compartilhado.  Os maiores bancos, 
por exemplo, são participantes obrigatórios. É impor-
tante lembrar que um dos objetivos do projeto é gerar 
novos negócios, logo, outros modelos podem surgir, 
como o já anunciado iniciador de pagamentos, que 
permite pagar o início de uma transação por meio de 
um aplicativo de mensagem instantânea.

como fica a segurança dos dados do 
cliente nessa troca de informações 
entre bancos? 

O BC definiu normas rígidas que devem ser 
seguidas por todos os participantes. O comparti-
lhamento dos dados é feito de forma criptografada, 
garantindo o sigilo e a segurança. Eles são fiscaliza-
dos e, se algum não cumprir a norma, pode sofrer 
punições. Além disso, a troca de informações no 
Open Banking está protegida pela Lei do Sigilo Ban-
cário e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

o que o consumidor já precisa saber 
para evitar cair em golpes?

Apesar de estarmos falando de padrões 
tecnológicos novos, os golpes mais recorrentes 
possuem características antigas e já conhecidas 
pelo mercado, como engenharia social e phishing. 
Desta forma, é fundamental desconfiar de contatos 
telefônicos “ativos” solicitando dados pessoais, 
orientando sobre transferência de valores, ou 
clicando em links não conhecidos enviados por 
e-mail, SMS e aplicativos de mensagens instantâ-
neas. Importante sempre confirmar as informações 
no site ou aplicativo das instituições participantes 
ou no próprio site do BC.
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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.
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seria o coronavírus o maior assassino da história?

Pacheco como terceira via?
lula (PT) tem problemas do passado, o presidente Jair bolso-

naro pode encontrar dificuldades de registrar sua candidatura em 
2022. Assim, as classes produtoras e os formadores de opinião já 
procuram um nome para a terceira via no que se refere à sucessão 
presidencial. E, neste momento, essa responsabilidade recai sobre o 
presidente do Senado, rodrigo Pacheco (DEM). Esses são os comen-
tários ouvidos nos corredores do Congresso Nacional. A conferir...

sucessão em minas
Ao discursar para uma plateia de mais de 500 prefeitos, no 

Palácio das Artes, na capital mineira, o presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), Julvan lacerda (MDB), foi bas-
tante aplaudido. Foi aí que surgiu o comentário de que Julvan 
tem o perfil ideal para compor chapa majoritária à reeleição do 
governador romeu Zema (Novo). 

Zema e ilce 
Ainda sobre o projeto político do governador Zema (Novo), 

consta que há interesse do seu grupo em convidar a prefeita de Ves-
pasiano, ilce rocha (PSDB), para ser sua vice. ilce é presidente da As-
sociação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel) e faz parte do partido de maior sustentação numericamen-
te do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).  

Kalil e Patrus 
No encontro comandado pelo governo de Minas para 

anunciar a liberação do pagamento de R$ 1,5 bilhão para os 
municípios, personalidades importantes não compareceram ao 
evento, como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 
e o presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV). Na verdade, o ato 
foi apenas uma ratificação de uma decisão dos deputados, que 
tiraram o poder do governo de Minas em manipular os valores, 
transferindo-os diretamente às tesourarias municipais. Ou seja, 
foi algo meramente político. 

Poderio do presidente 
Fica cada vez mais nítida a força do ex-deputado Alexandre 

silveira, atual presidente do PSD estadual de Minas, junto à 
cúpula do partido, leia-se gilberto Kassab. Um dos assuntos 
constantes de sua agenda é a sucessão mineira. 

comunicação do governo 
cristiana Kumaira é a nova comandante da área de Comu-

nicação do governo mineiro. O mercado espera que ela consiga 
trazer de volta a comunicabilidade nos meandros políticos, 
principalmente empreendendo mais respeito em relação à mídia 
estadual. cristiana é a quarta pessoa a ocupar o cargo.

cena única. O governador Zema precisa ter ciência que, 
durante esses 8 meses de 2021, um dos setores que mais re-
cebeu críticas em seu governo, mesmo que nos bastidores, foi 
justamente essa área.  

cidadão perigoso
Segundo o que se ouve em Brasília, especialmente na esfera 

política, o presidente do PTB, roberto Jefferson, se tornou um 
cidadão problemático. Dizem que até mesmo os parlamentares 
do centrão já o consideram um político complicado demais. “Ou 
seja, ele, a partir de agora, pode ser jogado às feras”, analisam.

terceira dose
Na avaliação do diretor do Instituto Butantan, dimas covas, 

a aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID-19 não é 
obrigatória, mas sim recomendável.

Falta ciência
O ex-ministro da Educação, renato Janine ribeiro, comen-

tou: “Atualmente, sou presidente da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), mas deixo claro que não é fácil 
presidir uma entidade desta natureza em um país que não tem 
o menor respeito à ciência”. Bateu pesado, viu?!

código eleitoral estabelece
novas regras para 2022

mauro bomfim aponta as normas do código

malco camargo afirma que só as
pesquisas não elegem candidatos
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Zema participa de lançamento do edital
de concessão das brs-381 e 262 no senado

O governador Romeu Zema (Novo) partici-
pou no dia 1º de setembro no Senado Federal, 
da cerimônia de lançamento do edital para a 
concessão das BRs 381 e 262, duas das principais 
rodovias em Minas Gerais, responsáveis por 
elevado tráfego de mercadorias e passageiros 
e alto índice de acidentes. No evento, que teve 
a presença do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), foi definida a data de 25 de 
novembro para o leilão.

As estradas receberão, nos próximos anos, 
intervenções para recuperação, conservação, 
manutenção, ampliação da capacidade e da 
segurança para os usuários, beneficiando a 
população e setores produtivos, como pecuária, 
agricultura, mineração, siderurgias e polos indus-
triais e comerciais.

Zema comemorou o anúncio aguardado há 
tantos anos pelos mineiros. “É uma satisfação 
enorme para nós, que sempre vivenciamos o 
caos na conexão entre a capital mineira e o Vale 
do Aço e, consequentemente, ao Espírito Santo, 
ver isso se tornando realidade. Desde criança 
transito por essa estrada e é nítido como no 
Brasil algumas obras prioritárias e fundamentais 
acabam se arrastando por décadas para que se 
concretize a solução. Precisamos de mais inves-
timento, de infraestrutura para que o estado se 
desenvolva”, disse.

investimentos
Com a estimativa de mais de R$ 7 bilhões de investimentos, serão 

concedidos 670,4 quilômetros, que contemplam a rodovia BR-381/MG, 
trecho com início em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/
MG (Sabará) até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador 
Valadares/MG).

Já a Rodovia BR-262/MG, entre o entroncamento com a BR-381/
MG (João Monlevade/MG), até a divisa MG/ES; e rodovia BR-262/ES, 
entre a divisa ES/MG até o entroncamento com a BR-101/ES (Viana/ES). 
O prazo de concessão é de 30 anos.

Entre as principais obras estão 402 quilômetros de duplicação, 228 
quilômetros de faixas adicionais, 131 quilômetros de vias marginais, 
130 retornos, 125 correções de traçado, 40 passarelas, pelo menos dois 
pontos de parada e descanso para profissionais do transporte rodoviário, 
além do contorno do município de Manhuaçu.

Zema enalteceu o trabalho desenvolvido pelo 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para colocar 
Minas Gerais no mapa das grandes obras e do desen-
volvimento. “O ministro foi muito sensível a essa ques-
tão que tanto afeta Minas e o Espírito Santo. Fico extre-
mamente grato, não só pelas rodovias, mas também 
pelas futuras obras que o metrô de Belo Horizonte rece-
berá e, com certeza, pelas demais que virão”, afirmou.

O governador também agradeceu ao líder 
da bancada mineira, Diego Andrade (PSD), e ao 
secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, 
Fernando Marcato, que nos próximos meses dará 
início a uma série de licitações, começando pelo 
Triângulo Mineiro.

O ministro Tarcísio ressaltou que a obra irá sal-
var vidas. “Vamos celebrar a redução dos acidentes, 
das mortes. Significa que as pessoas vão transitar 
pela 381 com segurança. Poderemos celebrar as 
famílias que estão na chegada de Belo Horizonte e 
que se encontram em situação irregular, de vulne-
rabilidade e que vão ser realocadas, recebendo es-
critura, um CEP, cidadania, o que é necessário para 
a gente poder terminar a duplicação na chegada 
de Belo Horizonte, algo tão importante”, lembrou.

De acordo com o ministro, a publicação resolve 
uma série de problemas e fortalece os laços econô-
micos entre Minas Gerais e o Espírito Santo, que tem 
uma vocação portuária e que está “umbilicalmente” 
ligada ao estado de Minas.
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A humanidade sempre conviveu com grandes catás-
trofes. Algumas passageiras, outras permanentes. Umas 
mais expostas e discutidas, outras nem tanto. Algumas 
com ares de convenientes, outras com semblantes de 
uma guerra. Mas, são três as causas desses tormentos: 
fome, pestes e guerras.

Esses três problemas  preocupavam a China do 
século XX, a Índia  medieval e o antigo Egito. Fome, 
pestes e guerra sempre estiveram entre as principais 
dificuldades enfrentadas. Geração após geração os 
humanos rezaram para todos os anjos, deuses e san-
tos e inventaram um sem-número de ferramentas, 
instituições e sistemas sociais - mas seguem morren-
do aos milhões de inanição, epidemias e violência. 
Muitos pensadores e profetas concluíram que a 
fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano 
cósmico de Deus ou de nossa natureza imperfeita, e 
nada a não ser o fim dos tempos nos livraria delas.  

A pobreza certamente causa muitos outros proble-
mas de saúde, e a má nutrição reduz a expectativa de 
vida até mesmo nos países mais ricos. Na França, por 
exemplo, 6 milhões de pessoas (cerca de 10% da popu-
lação) padecem de insegurança nutricional. Acordam 
cada manhã sem saber se terão algo para comer no 
almoço; frequentemente vão dormir com fome; e as 
refeições que conseguem obter são desequilibradas e 
pouco saudáveis - amido, açúcar e sal em excesso e, 
por outro lado, carência de proteínas e vitaminas. No 
entanto, insegurança alimentar não é fome e a França 
de hoje não é a França do século XVII. Essa transformação 
aconteceu em diversos outros países, mais notadamente 
na China. Durante milênios a fome assolou todos os go-
vernos chineses, do  Imperador Amarelo aos comunistas 
vermelhos. Poucas décadas atrás, a China era exemplo 
de um país que enfrentava escassez de alimentos. Deze-
nas de milhões de chineses morreram de fome durante 
o desastroso Grande Salto para Frente, e especialistas 
previam que o problema só iria se agravar. 

Depois da fome, o segundo maior inimigo da huma-
nidade era representado pelas pestes e pelas doenças 

infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas 
por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários 
e peregrinos, eram ao mesmo tempo o fundamento da 
civilização humana e o terreno ideal para a proliferação 
de agentes patogênicos.

A mais famosa dessas irrupções, a chamada peste 
negra, ou peste bubônica, teve início na década de 1330, 
em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a 
bactéria  Yersinia pestis, que tinha a pulga como hospe-
deiro, começou a infectar os humanos que eram picados 
por esse inseto. De lá, montada num exército de ratos 
e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, 
Europa e Norte da África, levando menos de 20 anos 
para chegar às margens do oceano Atlântico. Entre 75 
milhões a 200 milhões de pessoas morreram - mais 
de um quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, 
quatro em cada 10 pessoas pereceram, e a população 
caiu de  3,7  milhões antes da peste para 2,2 milhões 

depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 
100 mil habitantes. Epidemias continuaram a matar 
dezenas de milhões em pleno século XX. Em janeiro de 
1918, soldados nas trincheiras do Norte da França come-
çaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente 
virulento de gripe, denominado gripe espanhola. A linha 
de frente da guerra era o ponto final da mais eficiente 
rede de suprimento global que o mundo tinha visto até 
então. Homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, 
dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo 
era enviado do Oriente Médio, grãos e carne chegavam 
da Argentina, a borracha vinha da Malásia, e o cobre, 
do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. 
Em poucos meses, cerca de meio bilhão de pessoas - um 
terço da população global - foi infectada com o vírus. 
Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais 
vulnerável, graças à combinação de dois fatores: aumen-
to da população e meios de transporte mais eficientes.

No decorrer da história, para a maior parte dos 
seres humanos a guerra era algo certo, garantido, 
enquanto a paz era um estado temporário e precário. 
Durante a segunda metade do século XX, a  Lei da Selva 
finalmente foi quebrada, se é que não foi suspensa. Na 
maior parte das regiões eram mais raras. Enquanto nas 
antigas sociedades agrícolas a violência humana foi 
causa de 15% de todas as mortes, durante o século XX, 
a violência provocou apenas 5% dos óbitos. Em 2012. 
aproximadamente 56 milhões de pessoas morreram no 
mundo inteiro; 620 mil morreram em razão da violência 
humana  - guerras mataram 120 mil, o crime matou 
outras 500 mil. Em contrapartida, 800 mil cometeram 
suicídio, e 1,5 milhão morreram de diabetes.

Hoje, em setembro de 2021, em razão de uma doen-
ça surgida em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, 
a pandemia do coronavírus, já infectou 228 milhões de 
pessoas, tirando a vida de 4.520.000 de uma população 
global de 7 bilhões de pessoas.  Seria o coronavírus, a 
COVID-19, o maior “assassino” da humanidade? 

(Fonte: HOMO DEUS - Uma breve história do amanhã)

o presidente do senado rodrigo Pacheco recebeu as autoridades

Em debate no âmbito do Congresso Nacional, 
a proposta de implementação de um novo Código 
Eleitoral Brasileiro tem gerado polêmica, especial-
mente no que diz respeito às pesquisas eleitorais. O 
advogado e especialista em direito eleitoral Mauro 
Bomfim antecipa quais serão as regras estabeleci-
das, enquanto o cientista político Malco Camargo 
questiona uma espécie de cerceamento de análises 
nos últimos momentos dos pleitos eleitorais.

Bomfim assinala que “o projeto de lei comple-
mentar 112/2021, que introduz o novo Código Elei-
toral no país, consolida toda a legislação eleitoral 
e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 
um único texto, propondo a revogação do antigo 
código, procedente de uma lei ordinária de 1965, 
ainda dos tempos do regime militar”.

Segundo o advogado, as análises eleitorais 
no projeto do novo Código Eleitoral, em votação 
na Câmara dos Deputados em regime de urgência, 
estão disciplinadas “no Livro XXI, artigos 592 a 611 
do projeto de lei complementar”.

Ele assegura que permanece a regra de obriga-
toriedade de registro das pesquisas na Justiça Elei-
toral, a partir do dia 1º de janeiro do ano da eleição, 
sob pena de multa de que varia de R$ 60 mil a R$ 120 
mil, cabendo ainda a responsabilização dos infratores 
por abuso de poder e uso indevido dos meios de 
comunicação social, bem como eventuais ações de 
natureza penal. “Quanto às enquetes ou sondagens 
eleitorais - que não se confundem com pesquisas 
eleitorais formalmente registradas - a partir de 1º de 
junho do ano do pleito ficam proibidas, sob pena de 
multa de até R$ 60 mil ao responsável”, acrescenta.

Bonfim acrescenta que uma novidade interes-
sante é que a empresa responsável pela pesquisa não 
pode custeá-la com seus próprios recursos. “As com-
panhias de pesquisas eleitorais poderão usar tablets e 
similares na realização e os resultados só poderão ser 

divulgados 2 dias antes da eleição. A reprodução ou 
retransmissão pelo eleitor também será permitida, 
o que abre um precedente perigoso em caso de 
divulgação falseada nas redes sociais”. Contudo, vale 
ressaltar que o projeto prevê multa de até R$ 30 mil 
para o eleitor que divulgar irregularmente a pesquisa.

Outra novidade assinalada pelo advogado é que 
a análise de intenção de voto, chamada de boca de 
urna, passa a ser permitida apenas na campanha 
para presidente da República e somente após o encer-
ramento do horário da votação, em regra às 17 horas.

Bomfim se mostra cauteloso quanto ao prazo 
de votação nas duas Casas do Congresso para que 
o novo Código Eleitoral possa vigorar antes de 4 de 
outubro, um ano antes da eleição de 2022. Inclusi-
ve, quanto às novas regras das pesquisas eleitorais, 
ele explica: “O projeto do novo Código Eleitoral traz 
um dispositivo segundo o qual, caso haja veto presi-
dencial, mesmo se o Congresso rejeitá-lo, terá que 
fazê-lo até um ano antes da eleição. Do contrário, 
a norma vetada não pode ser aplicada”.

opinião do cientista
Também sobre esse assunto, Malco Camargo 

comenta que “apostar que uma pesquisa favorável 
leva um candidato a ganhar uma eleição é um erro 
que certos legisladores ainda cometem e acabam 
censurando o acesso do eleitor a uma informação 
que ficará exclusiva para as elites políticas”. 

De acordo com ele, são muitos os casos de 
viradas de última hora a revelia do que previam 
as pesquisas. “Tem quem vota em quem está na 
frente, assim como tem quem vota em quem está 
atrás para alcançar o primeiro colocado”. 

O cientista político finaliza dizendo que, na prá-
tica, esses comportamentos se anulam e a análise 
por si só não faz diferença. “Divulgar uma pesquisa 
pública apenas dias antes das eleições limita a infor-
mação e a competição e, isto, definitivamente, não 
combina com a democracia moderna”.
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A riqueza mineral do brasil

serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

gesso:

drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.gilson

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

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

Como está a situação atual da minera-
ção no Brasil? Entre altas e baixas ela vai 
muito bem, segundo alguns empresários 
do ramo. A mineração, vale ressaltar, é 
uma proteção financeira e econômica 
para o país, por se tratar de uma atividade 
de grande fonte de renda que equilibra o 
crescimento em um nível bastante signi-
ficativo. A mineração brasileira, além de 
produzir e comercializar metais para todos 
os tipos de indústrias, atrai cada vez mais 
investidores de todas as partes do mundo.

Um estado que vem se destacando 
nesse setor é o Pará. Dados atuais divulga-
dos pelo Sindicato das Indústrias Minerais 
do Pará (Simineral) mostraram que o 
estado ocupa o primeiro lugar no ranking 
das exportações minerais, exportando 57 
milhões de toneladas, o que equivale a 
US$ 8,151 bilhões.

Conhecido por suas riquezas em ja-
zidas minerais, o Pará se confirma como 
grande produtor de minérios de ferro, 
manganês, cobre e níquel e de minério de 
caulim. É no estado do Pará que grandes 
empresas investem bilhões na mineração. 

A atividade de mineração da Vale no 
Pará, por exemplo, arrecadou aos cofres 
públicos do estado e municípios, um total 
de R$ 1,3 bilhão com arrecadação de 
impostos e subsídios.  Segundo o site da 
empresa, mais R$ 2,9 bilhões foram nego-
ciados pela mineradora juntamente com 
empresas locais para o abastecimento de 
serviços e produtos aplicados diretamente 
nas minas e usinas de mineração.

Outra empresa mineradora que deci-
diu investir no Pará foi a Mineração Buriti-
rama. Com investimentos que superam R$ 
1 bilhão no estado, ela é responsável por 

gerar 1.500 empregos diretos e 2.000 in-
diretos, gerando renda e desenvolvimento 
socioeconômico para o município.

Nesse sentido, a Câmara dos Deputa-
dos também aprovou a Medida Provisória 
nº 1045/2021, cujo texto é de autoria do 
deputado Christiano Aureo, tende a am-
pliar ainda mais a geração de emprego 
no setor, em razão da flexibilização das 
leis trabalhistas, para combater os efeitos 
da pandemia da COVID-19 na economia.     

Para quem ainda não sabe por que o 
Brasil é considerado um território privile-
giado, a explicação mais plausível é que 
a quantidade e variedade de minerais 
contidos no subsolo são provenientes da 
sua formação geológica. Ou seja, o Brasil 
apresenta um enorme potencial na produ-
ção mineral, colocando o país com grande 
destaque no cenário mundial.

retomando a rotina: casamentos, viagens
e até multas de trânsito voltaram a crescer

brasileiro está viajando, casan-
do e gastando mais em seus 
momentos de lazer. É o que 
aponta um levantamento sobre 
comportamento de consumo 
do Itaú Unibanco, realizado 

com base nas compras de seus clientes e nas 
vendas transacionadas pela Rede, empresa de 
meios de pagamento do banco, referentes ao 
segundo trimestre de 2021. 

De acordo com o relatório, o consumo em 
bares, cinemas, parques, combustíveis, pedá-
gios e até multas de trânsito voltaram a subir. 
Outros segmentos como o de viagens e hotela-
ria também estão em aquecimento, indicando 
que o brasileiro está retomando a sua rotina.

O turismo ilustra bem a volta do novo nor-
mal. Castigado pela pandemia, o segmento 
teve queda de 90% no faturamento em 2020. 
Mas, no segundo trimestre deste ano, apre-
sentou crescimento de 257,3%. As companhias 
aéreas e o setor hoteleiro, que inclui hotéis, 
motéis e pousadas, foram os que mais se des-
tacaram e registraram um aumento três vezes 
maior do que no ano passado, com elevação 
de 237,1% e 255,8%, respectivamente.

Outro desempenho que o relatório desta-
ca é o do mercado de casamentos. Agências 
matrimoniais e buffets tiveram crescimento de 
97,4% no faturamento, na comparação com o 
mesmo intervalo de 2020. Com a volta das ce-
rimônias, segmentos como aluguéis de roupa 
e joalherias foram impactados positivamente 
e tiveram acréscimo de 214,9% e 129,9%, 
respectivamente. 

Atividades ligadas a lazer e locomoção 
também surpreenderam. Os bares, tão pre-
judicados pela COVID-19, tiveram ampliação 
de 153,5%. Na área de transporte, que inclui 
locomoção de passageiros, postos de combus-
tíveis, recarga de cartões, multas de trânsito, 
estacionamentos e pedágios, o aumento foi 
de 98,4%. 

Para Marcos Pazzini, responsável pelo IPC 
Maps, índice de potencial de consumo traçado 
com base em dados divulgados por instituições 
oficiais, a tendência é de crescimento para 
todos os mercados citados. “Acredito que, num 
primeiro momento, despesas com pedágios, 
combustíveis e multas de trânsito apresentem 
um aumento por conta do maior uso dos veícu-
los, tanto na retomada do trabalho presencial, 
como também pela maior demanda de carros 
por aplicativos, que tem sido um reforço de 
renda para uma parcela significativa da popu-
lação. Despesas com bares já estão retornando 
fortemente, mesmo sem o fim da vacinação de 
toda população, mas os brasileiros precisam 
voltar a se divertir, que é o normal de grande 
parte do povo. Em terceiro plano, neste regres-
so às rotinas normais, as despesas com hotéis, 
cinemas e parques podem demorar um pouco 
mais para se recuperar”, diz.

Isso porque o levantamento ressalta que, 
apesar dos números otimistas, o consumo de 
todos os setores ainda está abaixo dos pata-
mares pré-pandemia. “É importante se lembrar 
do cumprimento das normas de segurança 
para que novas variantes da COVID-19, como 
a delta, não atrapalhem a festa do povo. É 
fundamental entender que a imunização, com 
primeira e segunda dose, é fator essencial para 
a retomada econômica”, destaca o economista 
João Furtado.

“Considerando que no primeiro trimestre 
grande parte da população jovem, público-alvo 
de bares e festas, ainda não havia sido vacinada, 
é possível esperar números ainda mais robustos 
no terceiro trimestre. Entretanto, algumas famí-
lias tiveram queda brusca na renda causada pelo 
desemprego. Para que as pessoas organizem 
sua vida financeira é importante saber onde 
estão gastando, por isso, a necessidade de 
realizar um orçamento mensal evitando, assim, 
despesas desnecessárias”, explica Furtado.

É o caso dos noivos Itamar Oliveira, 24, e 
Joice Coutinho, 23. Namorando desde a adoles-
cência, o casal tem uma filha de 4 anos e sonha 
com a oficialização do casamento. “Estávamos 
planejando tudo, mas no meio da pandemia, 
acabei perdendo o emprego. Resolvemos 
cortar muita coisa, mas não desistir. O vestido 
dela e da nossa filha já estavam pagos, a igreja 
e os músicos também e eu comprei um terno 
simples. Agora, só faltavam a decoração e as 
fotos, que dividimos e estamos pagando aos 
poucos. Tivemos que cancelar a filmagem e a 
recepção que eram um sonho”, conta.

Com algumas adaptações, a cerimônia está 
marcada para este mês e já tem até data para 
ser renovada. “Decidimos fazer uma festa gran-
de daqui 5 anos para renovação de votos para 
conseguirmos nos programar melhor. Mas, 
desta vez, vamos dar só uma lembrancinha 
na porta da igreja e se sobrar um dinheirinho 
passaremos o final de semana em alguma 
pousada próxima”, detalha Itamar.

“Agências
matrimoniais e
buffets tiveram
crescimento de

97,4% no
faturamento”

“é importante
se lembrar do
cumprimento

das normas de
segurança para

que novas variantes
não atrapalhem
a festa do povo”

Pi
xa

ba
y

empresários x ministro
Durante debate na TV Cultura, o economista ricardo sennes 

que, por sinal, tem bom relacionamento nos meandros produtivos 
de São Paulo, disse que os empresários e os representantes dos 
segmentos ligados à área de finanças já não acreditam mais em um 
projeto desenvolvimentista do ministro da Economia, Paulo gue-
des. “Ele só promete, mas faz tudo errado”, disparou o economista.

desastre na educação
“Somente daqui a 5 anos será possível diluir os problemas 

ocasionados pela ausência de aulas para os estudantes de todo 
o Brasil durante este um ano e meio de pandemia da COVID-19”. 
Essa é a avaliação do reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, 
José vicente.

crise hídrica
Em Brasília, o assunto da semana foi a crise hídrica. Para mui-

tos, o tema é muito sério e o governo federal vai ter que fazer um 
verdadeiro malabarismo par evitar o indesejável racionamento 
de energia. Cruz Credo, gente!

sociedade repressora
Sem meias-palavras, o filósofo luiz Felipe Pondé disse: “Tal-

vez, por conta das redes sociais e da liberdade plena de expressão, 
atualmente, a nossa sociedade é muito mais repressora do que 
há 40 anos, quando a harmonia era mais perceptível”. 

terras indígenas 
As manifestações dos representantes indígenas, em Brasília, 

foram intensas e, com isso, surgiu o comentário de que são muitos 
os nomes influentes de olho nas terras reservadas aos índios. 
Quem seriam eles? Os grileiros, óbvio!

Pix e o banco central 
O apresentador e jornalista marcelo tas considerou as me-

didas adotadas pelo Banco Central para garantir a segurança 
aos usuários do Pix muito frágeis. Segundo ele, precisa ser feito 
algo mais seguro para transmitir certeza ao cliente de que a tec-
nologia é importante, atende às pessoas e as protegem contra 
golpes e bandidos.

Pagamento dos precatórios
As autoridades do Ministério da Economia estão atuando nos 

bastidores do Congresso para prorrogar o pagamento dos preca-
tórios da União. Nos meios jurídicos, o comentário recorrente é 
o de que o poder central está promovendo um verdadeiro calote 
com apoio dos deputados, tanto da Câmara como do Senado.

V I G Í LI A S DOBRADAS

mailto:rose@navescoelhocomunicacao.com.br
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daniel Amaro

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

mais de 58% dos empresários do comércio
mineiro temem nova onda de covid-19

Desde março de 2020, a 
pandemia de COVID-19 
vem causando prejuízos 
em diversos setores 

da economia e fazendo muitas 
empresas perderem faturamen-
to, demitirem funcionários ou 
até mesmo fecharem as portas. 
Após um ano e meio do início da 
crise sanitária no Brasil, com os 
protocolos de prevenção do con-
tágio do coronavírus e o avanço 
da vacinação, o cenário de casos 
e mortes melhorou. No entanto, 
a variante delta preocupa e tem 
provocado novos surtos da do-
ença. De acordo com pesquisa 
elaborada pela Fecomércio MG, 
o receio que uma nova onda volte 
a fechar o comércio mineiro é 
compartilhado por 58,5% dos 
empresários do estado.

Uma dessas pessoas é Márcia 
Oliveira, proprietária de uma loja 
de presentes e artigos de deco-
ração. “O ano de 2020 foi um 
pesadelo em todos os sentidos 
para minha empresa. Por não ser-
mos serviço essencial, precisamos 
fechar as portas. Nesse período, 
o Programa Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da Renda 
(BEm) me auxiliou e coloquei em 
suspensão os 9 funcionários por 3 
meses. Também precisei recorrer 
ao empréstimo, visto que o aluguel 
do ponto comercial continuou sen-
do cobrado. Consegui um desconto 
com o proprietário, já que sou 
inquilina há mais de 12 anos e a 
situação estava ruim para ambas 
as partes”, relembra.

Ela conta que a loja precisou se 
reinventar e passou a vender por 
delivery até poder abrir novamen-
te. “Com os protocolos de preven-
ção voltamos a reabrir, mas ainda 
estamos nos recuperando dos 
prejuízos até hoje. Se houver um 
novo surto de COVID-19 e o comér-
cio tiver que fechar, acredito que 
conseguiremos nos manter, mas 
apenas por cerca de uns 3 meses”.

Caso o cenário da doença piore 
por conta da infecção pela cepa in-
diana e o comércio mineiro tenha 
que fechar as portas de novo, o 
levantamento da Fecomércio MG 
apontou que 64,1% dos entrevis-
tados acreditam ter condições de 
manter seu negócio funcionando, 

sendo 34,5% por até 6 meses e 
35,5% por mais de um semestre.

Para o economista-chefe da 
Fecomércio MG, Guilherme Al-
meida, a cautela dos empresários 
reflete os desafios enfrentados ao 
longo da pandemia. “Apesar da 
retomada das atividades econômi-
cas, muitos negócios ainda estão 
lutando para recuperar os danos 

causados pela crise sanitária, e 
uma possível nova onda reforça 
essa preocupação”, avalia.

Prejuízos do fechamento

O estudo da Fecomércio MG 
mostrou que 45,5% dos entre-
vistados precisaram manter seus 
estabelecimentos fechados em al-

gum momento devido às restrições 
ocasionadas pela COVID-19. Dentre 
esse grupo, 81,8% ainda sofrem 
com os impactos da crise sanitária, 
com destaque para fatores como a 
queda na receita (93,9%), o acú-
mulo de estoque (33,1%) e a perda 
de funcionários (24,3%).

Dos que tiveram ou estão 
tendo perdas em decorrência 
dos estabelecimentos fechados, 
37,2% apresentaram problemas 
de liquidez e falta de recursos 
em seus caixas, sendo que 43,6% 
precisaram solicitar empréstimos 
ou crédito junto a instituições 
financeiras (27,3% obtiveram su-
cesso na solicitação e 16,4% não 
obtiveram).

Ainda de acordo com a pesqui-
sa, apesar desse cenário, a maioria 
dos empresários (67,6%) não 
precisou demitir seus funcionários. 
Porém, 41,3% dos entrevistados 
adotaram alguma medida do 
BEm, como a redução proporcional 
de carga horária e salário dos em-
pregados (66,5%), a antecipação 
das férias (52,4%) e a suspensão 
do contrato de trabalho (38,4%).

Almeida esclarece que o avanço 
na vacinação pode contribuir para a 
recuperação da economia. “Desde 
que acompanhada pela melhora 
dos indicadores macroeconômicos, 
a imunização contra a COVID-19 
e a manutenção dos protocolos 
sanitários podem colaborar para 
um cenário mais promissor no 
segundo semestre, marcado por 
datas comemorativas relevantes 
para o comércio varejista”.

Fluxo de clientes

Mesmo com o comércio fun-
cionando, o fluxo de clientes não 
voltou aos níveis pré-pandemia, 
conforme respondeu 51,8% dos 
entrevistados. Além disso, 61,8% 
entendem que o fluxo também 
não retornou ao esperado. Para 
tentar conter os gastos da empre-
sa neste momento de pandemia, 
muitos dos entrevistados estão 
diminuindo pedidos de estoque 
(43,7%), negociando contratos 
(17,1%) e fazendo cortes no quadro 
de funcionários (3,3%). O levanta-
mento revelou ainda que a maioria 
dos entrevistados (53,0%) está 
com dificuldade em abastecer seu 
estoque devido à falta de matéria-
-prima/insumos de fornecedores.
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caso o cenário se confirme, 64,1% dos entrevistados acreditam ter condições de manter seu negócio funcionando

“o ano de 2020 foi um
pesadelo em todos os sentidos

para minha empresa”
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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

gAnhou, mAs não levou – De acordo com assessores do Palácio do Planalto, o 
ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, tem passado informações ao presidente 
Bolsonaro sobre possíveis fraudes nas eleições de 2014. Na ocasião, segundo ele, Aécio 
estava ganhando de Dilma, mas não levou. Tudo isso porque um ex-assessor do PT, o 
ministro Dias Toffoli, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme diz 
essa fonte, o país esperava o início da apuração às 20h, mas uma urna já estava sendo 
fechada no Norte do país, local onde o fuso horário se difere em 3 horas. Quando os 
votos começavam a ser computados no país, essa urna já havia sido auditada.

o Filho de bolsonAro - A Justiça do Rio de Janeiro atendeu a um pedido do 
Ministério Público e quebrou o sigilo fiscal e bancário do vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos), investigado pela suspeita da prática de rachadinha e contratação 
de funcionários fantasmas em seu gabinete na Câmara Municipal. O presidente 
Bolsonaro armou toda essa confusão em torno do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes, porque tinha uma notícia da Polícia Federal 
de que Moraes mandaria prender seu filho. Na verdade, era o Ministério Público do 
Rio que estaria quebrando o sigilo do parlamentar e a informação veio truncada 
para Bolsonaro. Ele chegou a se preparar para levar o filho para o Palácio da Al-
vorada e, assim, protegê-lo da prisão, caso ela fosse solicitada. Depois de desfeita 
a informação, Bolsonaro mudou o foco, embora tenha pedido o impeachment do 
ministro. Carluxo não foi preso, mas será investigado pelas rachadinhas, como o 
irmão, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota).

FAlAndo em eleição, a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva pediu um tempo  
até novembro a seus assessores, mês no qual deverá decidir se aceita ser candidata 
novamente à Presidência da República. Apesar de gostar de política, ela anda um 
pouco desgostosa com a candidatura.

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

encontro
Lula virá a Minas e já pediu 

para agendar um encontro 
com o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD). O ex-presidente, que 
está costurando apoios por 
todo o Brasil, acredita que 
não vai existir outro caminho 
para Kalil além de aceitar 
a candidatura do petista à 
presidência.

As empreendedoras Cristiane Nobre (Vero Comunicação), Joyce Rocha (Ypslon) e Ingrid 
Vilela (Revoar Treinamentos), no Prêmio Empreendedoras Mineiras, no Sesc Palladium. 
Além das premiações para empreendedoras de Norte a Sul de Minas Gerais, um circuito 
de palestras e capacitação marcou o evento organizado pela empresa Beauty Star.

Prêmio empreendedoras mineiras
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o deputado Alencar da Silveira Junior (PDT) conseguiu aprovar 
um projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
criando o transporte de ônibus por aplicativo, mas fiscalizado pelo 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais 
(DER/MG), pagando seguro, tendo horário de saída do seu destino, 
com a volta programada e registro de passageiros transportados pelo 
DER/MG. Pelo projeto, os transportadores por aplicativos terão que 
se submeter às mesmas regras exigidas das empresas que fazem 
transporte intermunicipal e interestadual em Minas. Se o governador 
Romeu Zema (Novo) vetar, seu veto será derrubado pela ALMG. 

enquanto isso, na cerimônia de aniversário do Corpo e Bom-
beiros, Zema disse que não existe salvador da pátria em Minas. 
Revelou que está a 32 meses fazendo o dever de casa para colocar 
o trem nos trilhos.

Pelo visto a crise hídrica vai se prolongar pelo ano de 2022. 
Em discurso na TV, o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, disse que a nova bandeira tarifária vai até o mês de 
abril do próximo ano.  Parece que as chuvas de outubro, novembro, 
dezembro e janeiro serão escassas.

domingo, dia 5 de setembro
Márcio José Diniz
Wilson Antônio de Oliveira 

segunda-feira, 6
Escritor Olavo Romano 
Desembargador Wanderley Paiva
Médico e teatrólogo Jota D’Ângelo

terça-feira, 7
Dia da Independência do Brasil 
Jornalista Camilo Campos – Rádio Itatiaia 
Samuel Henrique Barbosa 

quarta-feira, 8
Maria Lúcia Guedes - Contagem
Celso Moura

quinta-feira, 9
José Maria Pereira Sabará 
Ex-vereador Antônio Pinheiro 
Ex-Governador Eduardo Azeredo 
Paulo Ponce – edição do brasil

sexta-feira, dia 10
Sra. Noêmia Castro Duarte, esposa de Jason Duarte
Maria Izabel Riane

sábado, 11 
Mércia Trindade - Barra Longa
Ex-vereador Sérgio Coutinho
Jornalista Mirtes Helena Scalioni

Podcast “A hora da indústria” 
fala sobre o futuro do trabalho

É hora de você se conectar à 
indústria. E, agora, com uma no-
vidade para essa conexão. Vamos 
começar uma série de episódios 
especiais para te mostrar como 
a indústria tá presente na nossa 
rotina e a importância desse setor 
na nossa vida. 

Neste episódio do podcast “A 
hora da indústria”, vamos falar so-
bre o futuro do trabalho e os apren-
dizados que marcaram, significati-
vamente, o período de pandemia.

Para este bate-papo, convida-
mos a presidente do Conselho de 
Relações do Trabalho da Federação 

das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Erika Morreale 
Diniz. Porque a indústria tá no 
presente e tá no futuro do nosso 
trabalho. Acompanhe nas princi-
pais plataformas de streaming. A 
hora da indústria é seu momento 
de informação.
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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

FormAdo em odontologiA PelA unoeste e
cirurgião dentistA – liliane@markable.com.br

PAulo ZAhr

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Ainda que sem cura, é possível ter
qualidade de vida com o bruxismo

O hábito parafuncional de 
apertar, morder com força ou 
ranger os dentes, tanto durante 
a noite quanto de dia, é conhe-
cido por bruxismo, uma doença 
sem cura. Embora o prognóstico 
não soe positivo, conviver com 
a doença é simples desde que 
o tratamento seja realizado por 
um bom profissional e seguido à 
risca. A prática de  movimentos 
involuntários e inconscientes, 
como o que acontece, acomete 
adultos e crianças e pode estar 
ligado ao estresse e à ansieda-
de, atingindo aproximadamente 
30% da população mundial, 
segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), e chegando a 
40% no Brasil. 

Com incidência maior em 
mulheres, devido ao ápice hor-
monal, esta condição de ranger 
os dentes tem causas específi-
cas desconhecidas e, além da 
associação com o stress, pode 
ter ligação com condições neu-
rológicas, efeitos secundários 
de alguns medicamentos ou 
distúrbios na respiração como a 
apneia do sono. Entre os fatores 
predisponentes ao bruxismo 
estão: histórico familiar, perso-
nalidade, cefaleia, disfunção na 
ATM (uma articulação tempo-
romandibular, que liga o osso 
do maxilar ao do crânio e que 
permite a mastigação), além 
da depressão e ansiedade. Há 
também fatores que podem po-
tencializar, como o uso de alguns 
fármacos, cafeína, tabagismo e 
o roer as unhas. 

O distúrbio é consequência 
de algo que não está funcionan-
do bem e os principais sintomas 
são: desgaste excessivo dos den-
tes, fratura dental, mobilidade 
dental, dores na ATM, pescoço, 

músculos da face e dores de ca-
beça. Para efetuar o tratamento, 
é primordial diagnosticar quais 
os fatores responsáveis por essa 
condição e, para isso, alguns 
procedimentos são necessários, 
como avaliação clínica deta-
lhada com um odontólogo que 
fará uma entrevista, levando em 
conta o histórico do paciente, 
relato de terceiros sobre baru-
lhos característicos durante o 
sono, mais o  auxílio de exames 
complementares. 

O tratamento, a partir do 
diagnóstico principalmente 
do noturno, envolve o uso de 
placas miorrelaxantes, que é 
um dispositivo interoclusal feito 
de acrílico e instalado entre os 
arcos dentais, tendo por obje-
tivo bloquear o contato entre 
os dentes e, assim, promover 
uma desprogramação do re-
flexo neuro muscular que dá 
origem aos impulsos nervosos, 
consequentemente amenizan-
do o apertamento e ranger 
dos dentes. Soma-se ainda o 
uso de fármacos, analgésicos 

e relaxantes musculares, bem 
como a toxina botulínica - um 
botox aplicado nos músculos 
mandibulares que participam 
do apertamento-, acupuntura e 
fisioterapia. 

A dica para identificar o 
quanto antes o problema é se 
atentar às dores: tê-las com 
frequência não é normal e é 
preciso procurar ajuda médica 
se o incômodo persistir por 
dias. Como a dor de cabeça, por 
exemplo, pode estar atrelada a 
várias causas, o bruxismo passa 
despercebido durante muito 
tempo entre as pessoas, levan-
do a consequências ainda maio-
res, como o desgaste dentário, 
perdas ósseas e dores cada vez 
mais severas. Conviver com o 
distúrbio, embora a princípio 
possa parecer desanimador, é 
completamente possível e os 
tratamentos que existem hoje 
em dia disponíveis dão conta 
de devolver a qualidade de 
vida, afastando as dores e o 
constante incômodo do ranger 
dos dentes.

nat macedo

A cada 45 minutos, uma morte
por suicídio é registrada no brasil

setembro Amarelo

Setembro Amarelo é a campanha 
que marca a luta pela prevenção ao 
suicídio no Brasil. Dados da Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) apontam 
que, a cada 45 minutos, uma morte por 
suicídio é registrada no país. Ele é ainda 
a terceira principal causa de morte entre 
os jovens de 15 e 29 anos. Em tempos 
pandêmicos, falar sobre a saúde mental 
se tornou mais do que necessário. O Brasil 
já era, antes da COVID-19 chegar, o país 
mais ansioso do mundo e o quinto mais 
depressivo. Agora, inúmeros fatores, como 
o isolamento, fizeram com que sintomas 
da depressão fossem encontrados entre 
92,2% das pessoas analisadas na pesquisa 
“Saúde mental na pandemia do Corona-
virus Disease 2019 (COVID-19)”, feita pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 

No que se refere à saúde mental, outro 
obstáculo é preocupante: o tabu acerca 
dos transtornos mentais. Dados de uma 
pesquisa feita pelo Ibope mostram que 
23% dos adolescentes brasileiros entre 13 
e 17 anos enxergam esse problema como 
um “momento de tristeza” e não uma 
doença grave. Na mesma faixa etária, 
39% afirmaram que, caso recebessem o 
diagnóstico de depressão, não revelariam 
para familiares. O índice é ainda mais alto 
na faixa entre 25 e 34 anos: 63%.

Segundo a psicóloga Renata Borja, 
isso se dá pelo fato de existir preconceito 
acerca do transtorno mental. “Acredito 
que políticas públicas, voltadas, principal-
mente, para a educação seria uma saída 
importante para melhorar esse quadro. É 
necessário que os cidadãos saibam que 
comportamentos equivocados podem 
contribuir para o surgimento da depressão 
e gerar nas pessoas uma falta de sentido e 

significado, o que potencializa os casos de 
suicídio. Precisamos dar escuta e acolhida 
a quem pede ajuda”. 

A coordenadora da Comissão de Se-
leção de Voluntários do Centro de Valori-
zação da Vida (CVV), Norma de Oliveira, 
acrescenta que, às vezes, julgamos porque 
temos dificuldades de ficar com o outro 
na dor. “Quando isso acontece, passamos 
por cima de três coisas: a compreensão do 
que ele sente; o respeito, haja vista que a 
maneira como ele sente a dor é no tempo 
dele; e a aceitação do que a pessoa sente. 
Essa acolhida sempre foi falha, afinal, sem-
pre precisamos de ombro amigo, aquele 
que podemos falar sobre nossas angústias 
sem medo”.

A estudante de Relações Internacio-
nais Caroline Lopes teve dificuldade de 
encontrar essa escuta. “A frase ‘estou 
aqui para você’ é mentirosa. Eu tentei me 
agarrar a ela e a falsa ajuda das pessoas 
e me afundei mais. Sempre tive amigos 
e familiares me dando apoio, mas chega 
uma hora que todo mundo cansa e você 
está sozinha. Muitas vezes, não tive forças 
para sequer pedir ajuda. Em uma delas, só 
quis acabar com a minha dor”.

Para a assistente social Marilda Fernan-
des, a ausência de empatia foi algo agravan-
te, mas ela não culpa as pessoas por isso. 
“Vivemos em uma sociedade onde existe 
a cultura de crer que parte da população 
é privilegiada e inata e outras nasceram 
fadadas ao sofrimento e eu faço parte do 
segundo grupo. Recordo-me do sentimento 
intenso de dor, desesperança e da ideia de 
que viver já não fazia mais sentido. Enquanto 
não superarmos essa desigualdade, não po-
deremos contar com a empatia dos outros”.

Para as duas, o Setembro Amarelo 
não tem sido tão eficaz, pois os motivos 
que levam as pessoas a transtornos men-
tais e ao suicídio estão muito além delas 
mesmas. “Quando o foco é colocado no 
individual, acaba desviando o olhar de 
fatores sociais que levam a um processo 
de adoecimento do qual o suicídio pode 
ser a consequência. Tudo se torna ainda 
mais preocupante diante do cenário pan-
dêmico. Dizer apenas ‘preserve a vida’, 
torna-se cortina de fumaça”, diz Marilda.

“A campanha tornou-se o momento no 
qual as pessoas estão mais preocupadas 
em postar nas redes sociais. Todo mundo 
diz que tem empatia e que está disponí-
vel, mas isso não é verdade”, desabafa 
Caroline.

Prevenção

A psicóloga Meire Rose explica que a 
prevenção é de extrema importância. “É 
essencial que a pessoa que esteja viven-
ciando, ou em situação de sofrimento, 
possa falar e ser ouvida. Se faz necessário 
ainda realizar a identificação dos fatores 
de risco para que possam ser reduzidos e 
os de proteção fortalecidos. Dessa forma, 
será possível acolher, apoiar e orientar 
médicos, psicólogos, assistentes sociais e 
outros profissionais voltados para temáti-

ca em suicidologia para realizar o adequa-
do direcionamento e acompanhamento 
desse paciente”.

Renata acrescenta que alguns hábitos 
são importantes para a prevenção. “A 
depressão precisa ser tratada por uma 
equipe especializada. Discorrer sobre 
prevenção ao suicídio é falar também 
sobre atividade física, sono de qualidade, 
exercício da espiritualidade e ainda que a 
pessoa busque sentido para a vida, faça 
trabalhos voluntários, por exemplo. Além 
de se envolver em atividades que tragam 
lazer. Tudo isso vai auxiliá-la a criar cone-
xões e estratégias de prevenção”.

O trabalho no Centro de Valorização da 
Vida trouxe sentido para a vida de Norma 
e ela reforça que o projeto segue atuando 
no acolhimento de todos que precisarem. 
“Há 59 anos, desenvolvemos essa escuta 
compreensiva. Muitas pessoas que têm 
reação suicida não querem morrer, mas 
ficar livres de uma dor imensa que estão 
sentindo. Se ela conseguir colocar em 
palavras seus sentimentos - e com alguém 
que vai ouvir -, ela irá compreender e, so-
bretudo, se aceitar. E, a partir disso, pode 
descobrir outras saídas que não seja dar 
fim a própria vida. Trata-se de encontrar 
respostas para perguntas que ela tem 
medo de fazer”.

campanha fala sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida
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“sempre
precisamos de

um ombro amigo”

você não está sozinho.
em caso de necessidade, 

disque 188. 
A ligação é gratuita.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Pesquisas apontam que não há mais como
evitar os avanços do aquecimento global

Em 2018, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
emitiu um alerta sobre a 
necessidade de se evitar 

o aquecimento da Terra em até 
20C entre 2030 e 2052. Algumas 
medidas foram tomadas, mas não 
se mostraram suficientes. É o que 
revela o relatório divulgado pelo 
próprio órgão, em agosto, infor-
mando que não é mais possível 
limitar o aquecimento global em 
1,50C nos próximos 30 anos. 

A pesquisa foi divulgada pelo 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC), basea-
da em 14 mil artigos científicos sobre 
o assunto. Segundo o documento, 
as alterações no clima e a influên-
cia humana sobre esse fenômeno 
são inquestionáveis. Cada uma das 
últimas quatro décadas tiveram 
aumentos significativos de tempe-
ratura, índices que são registrados 
desde 1850. O IPCC alertou ainda 
que se ações não forem adotadas 
para redução do dióxido de carbono 
(CO2) e outros gases que contribuem 
para o efeito estuda, o aquecimento 
da Terra de 1,50C a 20C será alcança-
do ainda neste século.

Em entrevista à imprensa, a 
vice-presidente do IPCC, Thelma 
Krug, afirma que se nada for feito, 
vamos presenciar inúmeros efeitos 
extremos, como ondas intensas de 
frio e calor, tempestades, queima-
das, etc. Todos se tornarão cada 
vez mais violentos. “O que se es-
pera é que esse relatório faça com 
que os governos assimilem e to-
mem as decisões mais apropriadas 
a respeito da questão”, declarou.

Para a engenheira ambiental 
Maria Constantino, uma série de 
fatores nos trouxe aqui. “O que 
vem sendo cultivado é um planeta 
de egoísmo, apego, materialismo 
e consumismo. Tudo isso pen-
sando somente no que vemos, 
agindo pela própria conveniência 
e aprisionando uma ambição 
desmedida e inconsequente. 
Focamos em um modelo de eco-
nomia linear, onde extraímos 
da natureza, transformamos em 
matéria-prima, fabricamos, distri-
buímos, consumimos e jogamos 
fora. Só que o ‘fora’ não existe e 
o descarte é feito no ar, na terra 
ou no mar”.

No Brasil,  a polít ica am-
biental tem sido controvérsia. 
Pressionado, o presidente Jair 
Bolsonaro antecipou para 2050 
a meta de neutralizar poluentes. 
Ele prometeu ainda dobrar o 
orçamento para ações de fiscali-
zações, com o objetivo de acabar 
com o desmatamento ilegal até 
2030. “O que é contraditório, 
já que, em mais de 2 anos, o 
governo promoveu o desmonte 
das estruturas de fiscalização e 
controle de desmatamento, pro-
tegeu desmatadores, grileiros e 
garimpeiros ilegais e fez tudo que 
conseguiu para fomentar uma 
política antiambiental”, critica o 
editor-chefe do Instituto Ciência 
na Rua, Thiago Marconi.

Para o especialista em sus-
tentabilidade, João Carlos Sal-
gueiro de Souza, a cada fração 
de aumento do aquecimento 
global, os efeitos deletérios são 
potencializados. “Estamos em 
uma linha tênue na qual o tempo 
está se esgotando e o custo da 

inação fica cada vez mais alto. 
Definitivamente iremos vivenciar 
uma piora das condições de vida 
e isso acarretará em extrema 
desigualdade social, pois as popu-
lações mais pobres e vulneráveis 
serão as mais afetadas”.

Marconi acrescenta que es-
tamos colocando em risco uma 
quantidade enorme de espécies 

e que isso causa desequilíbrios 
ecológicos. “Por exemplo, as mi-
croalgas que vivem em simbiose 
com os corais os abandonam 
conforme a temperatura sobe, 
o coral perde seu alimento e 
morre. E, com isso, uma pequena 
espécie de crustáceo que depen-
dia dele para alimento ou abrigo 
desaparece. Um tipo de peixe que 

comia o pequeno crustáceo não 
encontra mais o alimento e por aí 
vai. Além disso, as consequências 
na vida dos humanos tendem a 
piorar: secas que tornem os ali-
mentos mais caros, inundações 
em cidades pelo aumento das 
chuvas fortes, elevação do nível 
do mar comprometendo locais 
habitados, etc”.

Maria ressalta ainda que o 
estilo de vida da nossa sociedade 
também será afetado se todos con-
tinuarem a agir como atualmente. 
“Se isso persistir, é certo de que 
o homem acabará destruindo o 
planeta e a si mesmo. Cada um 
de nós precisa ser o 1% que a so-
ciedade necessita para que, juntos, 
consigamos mudar este cenário”.

se medidas não forem tomadas,
eventos catastróficos, como
tempestades e queimadas, se
tornarão cada vez
mais comuns
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operação Filhas de minas comemora os
40 anos do ingresso de mulheres na Pmmg

governador Romeu Zema 
(Novo) participou no dia 1º 
de setembro do lançamento 
da Operação Filhas de Mi-

nas da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), com ações de prevenção à 
criminalidade em todo o estado. A ação 
é uma das comemorações aos 40 anos do 
ingresso da mulher na instituição mineira. 

Durante a solenidade, o governador 
também sancionou a lei que instituiu 
a data (1º de setembro) como o Dia do 
Policial Militar Feminino. Além disso, ele 
realizou a entrega simbólica de kits com-
postos de armamento e equipamentos 
de proteção individual (colete balístico) 
adaptados para as mulheres, que serão 
entregues a todas as militares.

Zema ressaltou que o trabalho das 
mulheres nas Forças de Segurança tem 
contribuído para que o estado consiga 
alcançar índices recordes na redução da 
criminalidade. “Estamos celebrando os 
40 anos de participação feminina nesta 
instituição tão relevante. De 1981 até hoje, 
a mulher ampliou em muito a sua parti-
cipação na sociedade e aqui, nas Forças 
de Segurança, não poderia ser diferente. 
Fica aqui a minha gratidão a todas as 
policiais femininas de Minas Gerais que 
têm desempenhado um trabalho que só 
nos dá orgulho”.

operação

A operação realizada em todas as regi-
ões do estado teve como foco a prevenção 
à criminalidade, com a realização de blitz, 
ações educativas e de conscientização, 
além da repressão a crimes violentos, 
aumentando a sensação de segurança 
da população.

Segundo a comandante da Acade-
mia de Polícia Militar de Minas Gerais 

e comandante da operação, coronel 
Cleyde da Conceição Cruz, as guarnições 
representativas de todos os serviços da 
PMMG, compostas e/ou comandadas 
por mulheres que atuam no policiamento 
ostensivo, estarão presentes nas ações, 
destacando a importância da ocupação 
dos espaços profissionais.

“Vamos comemorar esta data nos de-
dicando ainda mais à sociedade mineira 
no nosso trabalho de prover a segurança 
pública e trazer a paz social. Há 40 anos, 
nós - mulheres - estamos trazendo um 
olhar da sociedade para dentro da insti-
tuição, com o propósito de humanizar as 
ações da polícia. Com a mulher dentro 
dos quartéis, veio também a família, a 
empatia, o engajamento e o olhar para 
o outro e para as diferenças”, ressaltou.

comemoração

Durante o evento, o governador sancio-
nou a lei que institui o dia 1º de setembro 
como Dia do Policial Militar Feminino. O 
deputado estadual Coronel Sandro (PSL), 
autor do projeto, participou da cerimônia 
e acompanhou a assinatura da lei.

A primeira turma de mulheres na 
PMMG foi instalada em 1° de setembro, 
de 1981, com 112 mulheres. Atualmente, 
cerca de 10% do efetivo total da instituição 
é formado por elas.

“A introdução da mulher na Polícia 
Militar mineira trouxe a força e a leveza 
que ela imprime nas suas relações de 
trabalho, interpessoais, e representam a 
sociedade. Muito obrigado a todas vocês, 
parabéns pelo dia e que nós possamos 
cada vez mais melhorar a qualidade do 
serviço prestado à nossa comunidade por 
meio do trabalho de vocês, mulheres”, 
finalizou o chefe do Estado Maior da 
PMMG, coronel Eduardo Felisberto Alves.
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É impossível, para quem tran-

sita pelo Centro de Belo 
Horizonte, deixar de notar 

um dos prédios mais bonitos e 
preservados da capital mineira. 
Localizado na Praça da Estação, as 
antigas instalações da Estrada de 
Ferro Central do Brasil é uma joia 
do estilo arquitetônico da década 
de 1920 e, também, o registro de 
um período áureo da jovem cida-
de. Na época da inauguração da 
Estação Central, BH tinha apenas 
25 anos e, pelas dependências da 
estação, chegavam e partiam pes-
soas de todo o país, como artistas, 
políticos e moradores de outras 
sertanias.   

Afinal, a cidade encantou até 
mesmo o escritor Monteiro Loba-
to, que disse em 1937, em uma de 
suas visitas: “Belo Horizonte foi 
a maior surpresa de minha vida. 
Permitiu-me ver no Brasil coisa que 
jamais esperei: uma cidade à qual 
coubessem com absoluto rigor, a 
classificação de bela”. 

Atualmente, o consagrado pré-
dio abriga o Sesi Museu de Artes e 
Ofícios (SESI MAO), é um espaço 
dedicado a preservar, na memória 
da sociedade, os antigos ofícios 

que movimentaram a vida e a 
economia mineira. Com um acervo 
de mais de 2,5 mil peças originais 
dos séculos XVIII ao XX, é possível 
ver instrumentos, utensílios, ferra-
mentas, máquinas e equipamentos 
que, assim como as antigas ferro-
vias, nos levam para uma viagem. 
O destino é o passado de trabalho 
tradicionais, como a mineração, 
lapidação e ourivesaria, alguns 
ofícios alimentícios, tecelagem, 
curtumes e energia.

Se ficou curioso, o melhor está 
por vir: toda essa riqueza de nos-
sos antepassados está disponível 
para visitas gratuitas, mediadas 
por uma equipe especializada. O 
espaço retomou suas atividades 
presenciais e agora você pode vi-
sitar o acervo do museu. Para isso, 
todos os cuidados relacionados às 
medidas sanitárias de combate a 
COVID-19 estão sendo tomadas e 
os visitantes precisam retirar, com 
antecedência, os ingressos no site 
Sympla. O número de visitantes é 
limitado por horário.  

O SESI MAO fica na Praça Rui 
Barbosa, 600, Centro, BH e as visi-
tas acontecem de quinta a sábado 
das 11h às 16h.

BH vai ganhar complexo
arquitetônico multifuncional
No marco dos seus 50 anos de 

história, a construtora Canopus 
anuncia um complexo arquitetô-

nico multifuncional no centro da memó-
ria afetiva de BH, próximo da Savassi e 
da Praça da Liberdade: o History Funcio-
nários. Reunindo unidades residenciais, 
corporativas e comerciais, o empreendi-
mento prevê a revitalização do quarteirão 
em frente à Igreja da Boa Viagem, recu-
perando sua visão a partir da Avenida 
Afonso Pena e trazendo mais comércio, 
movimento e segurança para a região.

O projeto, inédito na capital, é esfor-
ço de uma equipe multidisciplinar lidera-
da pela construtora, que para resgatar 
as raízes da cidade e incorporá-la ao 
movimento urbano atual, contou com 
historiadores, arquitetos, paisagistas, 
museólogos, urbanistas e designers. A 
inauguração do complexo está prevista 
para 2024.

A Praça Memorial foi idealizada para 
ser um grande museu a céu aberto, com 
a história da capital representada por 
meio de diversas interações, para resga-
tar, valorizar e democratizar a memória 
urbana da cidade; ela ainda vai criar um 
grande corredor verde de respiro. 

A Igreja Boa Viagem tem grande 
importância histórica para a cidade de 
Belo Horizonte. “A capital nasceu ali há 
exatos 123 anos, quando um bandeiran-
te, chamado João Leite Ortiz, se rendeu à 
beleza das montanhas da região da atual 
capital de Minas Gerais. Dez anos mais 
tarde, o português Francisco Homem 
del Rei se estabeleceu na região e trouxe 
consigo uma imagem da padroeira dos 
navegantes portugueses, a Nossa Senho-
ra da Boa Viagem, e para ela ergueu uma 
capela de pau-a-pique que, com o passar 
dos anos, foi substituída por uma igreja 
construída em estilo jesuítico, com duas 
torres sineiras. A região ao redor dessa 
igreja foi escolhida para sediar a capital 
do Estado de Minas Gerais. E assim, 
planejada e inspirada nos boulevares 
de Paris e na concepção urbanística de 
Washington, nasceu a cidade de Belo 
Horizonte”, acrescenta Célia Corsino, 
museóloga responsável pela pesquisa 
e implantação museográfica da Praça 
Memorial do History Funcionários.

A concepção do empreendimento 
levou cerca de 6 anos, entre projeto, 
desenvolvimento e pesquisa de produto, 
pesquisa de mercado, experimentação e 

compartilhamento de informações, além 
de várias mãos envolvidas: construtora, 
projetistas, a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte e seus demais órgãos de pro-
teção, como a Diretoria de Preservação 
Cultural e Artística (DPCA) e também o 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

O desenvolvimento do History Fun-
cionários também atende a alguns 
pré-requisitos da prefeitura da cidade, 
como a fruição, já que o espaço aberto 
dará acesso aos pedestres fazerem o atra-
vessamento da quadra pelos caminhos 
da Praça Memorial, a fachada ativa, que 
promove o comércio local, atrai pessoas e 
evita paredes cegas, e o próprio uso misto 
da construção, que permitirá a utilização 
do empreendimento 24 horas por dia.

A praça será um elo entre o ontem 
e o hoje, ativando nos visitantes sua 
memória afetiva pela cidade. Além 
disso, o novo espaço trará a Igreja da 
Boa Viagem como referência cultural do 
município e promoverá o elo entre duas 
realidades: o arraial e a cidade, que nas-
ce sob o símbolo do planejamento e da 
modernidade, proporcionando uma ex-
periência de bem-estar e conhecimento.
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prevê a
revitalização
do quarteirão
em frente à igreja
da boa viagem

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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Prefeitura de uberlândia inaugura uma
das maiores obras de saneamento do brasil

No dia 31 de agos-
to, data em que 
completou 133 
anos, a cidade 

Uberlândia chega a um 
novo marco na história do 
saneamento básico brasi-
leiro com a inauguração do 
Complexo Produtor de Água 
Deputado Luiz Humberto 
Carneiro – Sistema Capim 
Branco. 

A obra, idealizada e exe-
cutada pela prefeitura, uma 
das maiores do setor no 
Brasil dentre as financiadas 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviços (FGTS), gerencia-
dos pelo Ministério do De-
senvolvimento Regional 
(MDR), vai garantir abaste-
cimento para 1,5 milhão de 
habitantes, nesta primeira 
etapa, com capacidade de 
ampliação para atender até 
3 milhões, no momento em 
que se aponta para a pior 
crise hídrica em mais de 
100 anos. 

A entrega e o início 
da operação definitiva do 
sistema ocorreu em so-
lenidade com a presença 
do prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, além de outras 
autoridades. 

Na inauguração, a Esta-
ção de Tratamento de Água 
(ETA) começa a operar com 
a sua capacidade total de 
2 mil litros por segundo, 
transportando o recurso 
hídrico até o Centro de Re-
servação do bairro Custódio 
Pereira e, de lá, distribuin-
do para outros da cidade. 
Nesta primeira fase, a ETA 
reforça os dois sistemas já 
existentes (Sucupira e Bom 
Jardim). 

O prefeito ressalta que 
este é um momento impor-
tante. “Uberlândia é uma 
cidade em pleno crescimen-
to e com a Capim Branco 
conseguiremos garantir a 
segurança hídrica do nosso 
povo. Concluímos a pré-
-operação e estamos le-
vando água tratada do Rio 
Araguari para o município 
em um novo e moderno 
sistema produtor de água, 
reforçando o abastecimento 
das residências, comércios e 
indústrias”, afirma. 

O diretor geral do De-
partamento Municipal de 
Água e Esgoto (Dmae), Adi-
cionaldo Cardoso, destaca 
que a obra é uma das mais 
modernas do país com 
tecnologia de ponta, que 
passou por todos os testes 
na pré-operação. “Temos 
um complexo que serve 
de modelo para o país e 
que foi realizado graças 
ao empenho do prefeito”.

 Todo o complexo ocupa 
uma área de 129.243,95 
m² (ETA e Captação) e é 
composto por uma estação 
de tratamento, 20 km de 
adutoras, reservatório com 
capacidade de 10 milhões 
de litros, unidade de trata-
mento de resíduos e casa 
de química, elevatória de 
bombas, caixa de tran-
sição, painéis elétricos, 
subestação e canal de cap-
tação de água bruta. 

O sistema foi plane-
jado para ser ampliado 
gradativamente até uma 
terceira etapa para triplicar 
a produção de água (6 mil 
litros por segundo). O in-
vestimento total foi de R$ 
332 milhões, dos quais R$ 
287,9 milhões financiados 
pela Caixa e outros R$ 44,7 
milhões de contrapartida 
imediata por parte do mu-
nicípio.

Prefeito odemo leão recebeu o presidente Jair bolsonaro
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Presidente da Amm elogia repasse de recursos do acordo da vale
Os 853 municípios mineiros receberam 

no dia 30 de agosto, a primeira parcela 
do repasse de R$ 1,5 bilhão, referente ao 
Termo de Medidas de Reparação de Bru-
madinho. A ordem de pagamento, de um 
total de três, foi realizada pelo governador 
Romeu Zema (Novo) durante cerimônia 
no Palácio das Artes, em BH, que contou 
com a presença de cerca de 500 prefeitos 
de todas as regiões do estado, além de 
representantes do poder público.

Representando os 853 prefeitos de 
Minas Gerais, o presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e vice-
-presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Julvan Lacerda, foi 
ovacionado pelos gestores presentes ao 
elogiar o repasse e destacar que o atual 
governo estadual tem sido parceiro dos 
municípios e vem construindo importantes 
acordos para que os recursos cheguem ao 
cidadão.

“O governo tem se mostrado humilde, 
quando vê que está errado, dá um passo 
atrás e corrige a sua rota. E nós da AMM 
temos esse papel institucional de cobrar. 
Se ele não cumprir, vamos cobrar de novo, 
mas enquanto estiver cumprindo, estare-
mos elogiando, defendendo e dando as 

mãos, para que possamos construir mais 
acordos como esse, que são vitoriosos para 
todos”, disse.

“Nós temos agora a responsabilidade 
de assumir o protagonismo e bem aplicar 
esses recursos, com a fiscalização do Mi-
nistério Público, do Tribunal de Contas, das 

Câmaras Municipais e deixar um retorno 
dessa compensação aos municípios. O 
dinheiro será usado pra construir escola, 
posto de saúde, fazer estrada, construir um 
bem. E isso vai ficar enraizado no municí-
pio, é um legado que o governador, junto 
com os demais órgãos do acordo, espera 

que fique. São coisas palpáveis, constru-
ções, patrimônio para os municípios”, 
destacou o presidente.

“O dia de hoje é marcante porque 
ele demonstra que quando trabalhamos 
unidos: Executivo, Legislativo e Judiciário 
conseguimos muito mais, mas não pode-

mos nos esquecer da tristeza que tivemos 
em 25 de janeiro de 2019. É preciso lembrar 
que 272 vidas foram perdidas, e nove joias 
ainda não foram encontradas. Os Bombei-
ros ainda continuam trabalhando”, afirmou 
o governador Zema durante seu discurso.

Ele destacou que a AMM contribuiu, 
da mesma maneira que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(ALMG) e os demais órgãos envolvidos 
no acordo, para que esse recurso fosse 
distribuído da maneira mais justa para 
todos os municípios. “E lembrando que 
eles vão se transformar em obras que vão 
melhorar a vida do cidadão. Isso é o que 
nós queremos, que o povo mineiro, que 
foi tão afetado e sofreu tanto com essa 
tragédia, tenha agora um alento”.

O repasse de R$ 1,5 bilhão aos muni-
cípios mineiros, distribuído proporcional-
mente de acordo com a população, está 
previsto na Lei 23.830/21 e será utilizado 
para execução no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal (Padem). O 
montante que será pago diretamente aos 
municípios está previsto na lei, que autoriza 
a utilização de R$ 11,06 bilhões, corres-
pondentes a parte dos recursos do acordo 
judicial, em ações e projetos no estado.
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sistema capim branco é composto por:
cAlhA PArshAll: dispositivo inicial do tratamento de água. 

circuito de PotAbilidAde: conta com floculadores, decantadores, casa de química e filtros. 

reservAtório: responsável pelo armazenamento da água potável produzida na ETA. 

conJunto de 10 motobombAs: responsáveis pelo bombeamento da água da represa
até a ETA e, depois, até a caixa de transição.  

unidAde de trAtAmento de resíduos: vai tratar o lodo da ETA, que sairá pronto para
um destino ambientalmente adequado. 

cAixA de trAnsição: é responsável pela passagem do regime de bombeamento
para o regime de gravidade com destino ao Cento de Reservação Custódio.  

quAtro tAnques Amortecedores unidirecionAis: são dispositivos de segurança
no bombeamento da água interligados às tubulações.

cAnAl de cAPtAção: responsável por retirar a água da represa e enviar para a ETA.

AdutorAs: servem para transportar a água da represa até o reservatório do
bairro Custódio Pereira até as residências.

etA vai
garantir

abastecimento
para 1,5 milhão
de habitantes

OPEN BAR E OPEN FOOD

1º LOTE - R$ 250,00 
3X NO CARTÃO

VENDAS: BOTECO DO MARANHÃO

CAMISETA

    VOVÓ
PLACIDINA

CONVIDADOS VIPS:
MILTON CUNHA

CARNAVALESCOMUSA DA FEIJOADA
MALU AGATÃO

No espaço

dIa 30 de
outubro

13h às 18h

PATROCÍNIO: APOIO:
 CONTATO: 31 99235-3540

http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

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

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

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

PreFeiturA AmPliA horário de bAres e restAurAntes

voltA o Assunto dA AmPliAção do metrÔ em bh

custo de vidA PreJudicA o Povo brAsileiro

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu ampliar 
o horário de funcionamento dos bares, restaurantes e 
similares. A extensão do horário é mais uma vitória e 
uma antiga reivindicação do Sindicato Patronal de Hotéis, 
Motéis, Bares, Restaurantes e Similares (SindiHBaRes), 
entidade que representa a categoria. A partir de agora, 
os estabelecimentos poderão funcionar de 11h até às 1h, 
sendo que os serviços de delivery continuam operando 24 
horas. A PBH também liberou o consumo de alimentos e 
bebidas, inclusive alcoólicas, em padarias e lanchonetes 
no período de 5h a 1h. A flexibilização está ocorrendo de 
forma gradativa desde o mês de março. Com os dados 
epidemiológicos estabilizados e a população cumprindo 
os protocolos sanitários, esperamos que, em breve, tudo 
volte à normalidade.

A ampliação do metrô em Belo Horizonte volta a ser 
notícia. Dessa vez, o governador Romeu Zema (Novo) 
tenta colocar um ponto final nessa promessa antiga. O 
assunto sempre gera desconfiança da população. Sempre 
ouvimos, há décadas, de que teremos a construção de 
mais um trecho, principalmente quando se aproximam as 
eleições. E essa promessa nunca foi cumprida. Agora, a 
verba definida será de R$ 3,2 bilhões para serem investidos 
nesse projeto. Desse montante, R$ 400 milhões sairão do 
Executivo Estadual. O governador mineiro está confiante, 
pois ouviu do ministro da Economia, Paulo Guedes, que o 
dinheiro já está reservado. Mas isso depende da aprovação 
de um projeto de lei no Congresso que libere recursos no 
orçamento. Zema disse ainda que espera o início das obras 
ainda em seu governo.

O governo Bolsonaro já tinha fracassado na gestão da 
pandemia de COVID-19 e, agora, soma também a derrota 
na economia. Segundo uma pesquisa, os brasileiros consi-
deram a economia como o segundo principal problema do 
país, atrás da saúde. Além disso, o desemprego e a inflação 
estão tirando o sono da população que está sentindo no 
bolso a alta dos alimentos, da conta de luz, do gás e dos 
combustíveis. Diante disso, as pessoas estão comprando 
menos nos supermercados, reduzindo ao máximo as contas 
em casa e outras despesas que surgem. Esse aumento da 
inflação obriga o governo a repensar a condução da polí-
tica econômica. Já a maioria da população, cada vez mais 
pobre, não consegue pagar as suas dívidas e não tem mais 
onde economizar. Merecemos um futuro melhor, mas sem 
depender de Bolsonaro.

c A n A l   A b e r t o

desperdício de alimentos. O Brasil está na 
lista dos 10 países que mais desperdiçam 
alimentos no mundo, descartando aproxi-
madamente 30% de tudo que é produzido 
para o consumo. Isso gera um prejuízo para 
a economia de quase US$ 940 bilhões por 
ano, afetando o desenvolvimento do país 
e diversas classes trabalhadoras. O desper-
dício ocorre quando a produção excedente 
não encontra absorção do mercado e os 
produtos acabam estragando devido a vá-
rios problemas. Nas famílias brasileiras, 
o desperdício acontece ao guardá-lo de 
forma errada ou fazer mais comida do que 
o necessário. De acordo com o Índice de 
Desperdício de Alimentos 2021, no Brasil, 
em média, cada pessoa desperdiça 60 
quilos de alimento por ano. E o número de 
brasileiros passando fome aumenta todo 
dia. Isso é muito triste.

cuidado com os falsos corretores de imóveis. 
Após receber mais de 900 denúncias, somen-
te no primeiro semestre, o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis (Creci Minas) tem 
intensificado as fiscalizações para combater 
os golpistas ou pessoas que vem exercendo 
ilegalmente a profissão de corretor. O Creci 
Minas alerta para os riscos de negociar um 
imóvel com falsos corretores e recomenda 
que, ao comprar, vender ou alugar imóveis, 
peçam ao intermediador que apresente sua 
carteira de identificação profissional. Além 
disso, busque informações antes de fazer 
qualquer transação financeira. Lembrando 
que quando alguém pedir algum dinheiro 
antecipado para realização de qualquer 
negócio, desconfie e não faça. Esse é o modo 
de operar dos golpistas. Falsos anúncios de 
diversos produtos e serviços têm todos os dias 
para enganar alguém.

nota de r$ 200 é a preferida do crime. A 
cédula de R$ 200 completa um ano de seu 
lançamento em setembro e foi criada com 
o argumento de que havia risco de faltar 
dinheiro, visto que o pagamento do auxílio 
emergencial levou mais pessoas a sacar 
dinheiro nos bancos, caixas eletrônicos e 
lotéricas. No entanto, somente 18% das 
cédulas produzidas estão em circulação e 
82% estão encalhadas. O Banco Central 
encomendou o equivalente a R$ 90 bilhões 
e somente R$ 79 milhões estão disponíveis 
para o uso dos brasileiros. Por outro lado, 
o lançamento foi motivo de críticas de 
partidos políticos e de entidades ligadas 
ao combate à corrupção. A alegação é de 
que o crime prefere as notas de maior valor 
porque facilitam atividades ilícitas, como 
corrupção, sonegação fiscal, lavagem de 
dinheiro, ocultação e evasão de divisas. A 
cédula pode estar com os dias contados.

A obra de adequação viária no 
entorno da Avenida Vilarinho, com 
os ajustes da geometria das pistas 
e pavimentação do segmento da 
via no sentido centro-bairro, está 
cumprindo o cronograma estabe-
lecido. A galeria central do córrego 
do Nado já foi demolida, restando 
fazer as adequações da entrada 
e saída da galeria do córrego na 
caixa de captação e os trabalhos 
de acabamentos de passeios, sar-
jetas, meio-fio, sinalização viária 
e paisagismo.

A intervenção faz parte da 
segunda etapa de obras de pre-
venção de inundações na Avenida 
Vilarinho com Rua Doutor Álvaro 
Camargos, em Venda Nova. Está 
sendo feita uma estrutura hidráu-
lica de captação dos escoamentos 

superficiais (caixa de captação) no 
emboque do Ribeirão Isidoro, loca-
lizado no encontro da avenida com 
as ruas Doutor Álvaro Camargos e 
Maçom Ribeiro. A construção des-
sa estrutura de captação em forma 
de caixa tem área aproximada de 
2,5 mil m² e volume da ordem de 
10 mil m³ (10 milhões de litros).

Aproximadamente R$ 12,8 
milhões estão sendo investidos 
neste empreendimento, que tem 
previsão de término para o final 
deste ano. Já foram concluídos 
parte dos serviços de engenharia 
que dão forma à estrutura, toda 
a escavação, paredes, incluindo 
a laje de fundo. A adequação 
dos interceptores de esgoto das 
margens da estrutura também foi 
executada.

“Esta caixa de captação vai 
receber o volume excedente de 
escoamento superficial proveniente 
da insuficiência das redes de dre-
nagem do entorno. Ela vai drenar 
o excesso de águas sobre as vias 
durante os eventos chuvosos mais 
intensos, reduzindo o risco de ele-
vação da lâmina d’água na região 
e o tempo de permanência da água 
sobre a pista. Importante ressaltar 
que junto a essa obra, a Superin-
tendência de Desenvolvimento da 
Capital (Sudecap) também está 
executando simultaneamente 
outras duas grandes intervenções 
para prevenir inundações na Vila-
rinho que são o Córrego do Nado e 
os grandes reservatórios”, explica 
o superintendente da Sudecap, 
Henrique Castilho.

obras de prevenção de inundações
da vilarinho seguem o cronograma
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Parlamentares e prefeitos se mobilizam
em favor da ferrovia Bahia-Minas

A Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras realizou, no dia 
31 de agosto, audiência pública para 
mobilização de prefeitos, parlamen-
tares e representantes de outras 
instituições em favor da retomada 
da ferrovia Bahia-Minas, que liga o 
município de Araçuaí (Vale do Jequi-
tinhonha) ao porto de Caravelas, no 
litoral sul da Bahia.

A reunião, que foi realizada na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), foi requerida pelo 
presidente da comissão, deputado 
João Leite (PSDB); pelo vice, depu-
tado Gustavo Mitre (PSC), pelo depu-
tado Coronel Henrique (PSL) e pela 
deputada Laura Serrano (Novo).

O prefeito de Caravelas, Sílvio 
Ramalho (PP), é um dos convidados 
da reunião, assim como o vice-gover-
nador de Minas Gerais, Paulo Brant 
(PSDB), parlamentares municipais, 
estaduais e federais votados na 
região e prefeitos ou vice-prefeitos 
de outros 14 municípios do Leste de 
Minas e do Sul da Bahia.

Criada em 1882, a Bahia-Minas 
funcionou até 1966, em uma ex-
tensão de aproximadamente 600 
quilômetros. Após ser desativada, 
teve grande parte de seus trilhos 
retirados, seja pela ação criminosa 
ou por decisão de órgãos governa-
mentais.

De acordo com o deputado João 
Leite, uma avaliação técnica recente 

concluiu que o trecho não teria 
carga suficiente para viabilizar sua 
retomada econômica, mas prefeitos 
e parlamentares acreditam que as 
potencialidades da região foram 
subestimadas.

“A região tem lítio, pedras pre-
ciosas, carne e celulose”, argumenta 

o presidente da comissão, salien-
tando que a ferrovia poderia ser 
uma alternativa ambientalmente 
mais segura aos minerodutos que 
algumas empresas tentam implan-
tar na região, utilizando recursos 
hídricos que já são escassos no 
semiárido mineiro.

Presidente da comissão, deputado João leite
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sucesso em minas

o grupo Faixa nobre b, formado por grandes e experientes
músicos da cidade, vem agradando o público com

apresentações em bh e cidades do interior de minas
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o seu consórcio multibrasileiro

Presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esPortivos (Amce) – amce@amce.org.br

luiZ cArlos gomes

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Futebol em transformação

O futuro promete chegar 
carregado de novidades 
no universo do futebol 
brasileiro. Enquanto a 

bola rola, os dirigentes agitam os 
bastidores na busca de alternati-
vas para garantir a sobrevivência 
dos seus clubes. Dívidas imensas e 
faturamento escasso assombram 
o segmento. O buraco aumenta 
e encontrar um mecenas forte 
é como procurar agulha no pa-
lheiro.

Com tamanho dilema, a saída 
passa necessariamente pela migra-
ção da frágil associação esportiva 
em clube empresa. Segundo os 
especialistas é uma oportunidade 
de ouro para organizar as finanças, 
estabelecer responsabilidades 
e atrair investidores. Os clubes 
grandes sonham em virar uma SAF, 
ou seja, uma sociedade anônima 
do futebol. 

O projeto já recebeu aprovação 
do Congresso Nacional e da Presi-
dência da República, resta acertar 
detalhes e começar pra valer. As 
vantagens são consideráveis. Via-
biliza parcelamento bem alongado 
dos débitos, oferece tributos meno-
res e o melhor da festa, permite 
encher o caixa com dinheiro dos 
fundos de investimentos. Parece 
ser a salvação, a solução definitiva. 
Tenho lá minhas dúvidas. Tudo 
vai depender da capacidade e da 
responsabilidade dos dirigentes. 
Virar uma empresa de sucesso não 
é tarefa simples.

Outro projeto interessante 
aprovado no Senado é a lei que 
atribui exclusivamente ao clube 
mandante os direitos de transmis-
são ou reprodução dos seus jogos. 
Muda de forma radical o modelo 
de receita dos clubes. É dinheiro 
grande. De forma direta ou indire-
ta representa bem mais do que a 
metade do faturamento.

Difícil analisar o que será me-
lhor. Cada clube negociando de 
forma individual seus contratos ou 
a criação de uma cooperativa para 
administrar o negócio. Tempo é que 
não vai faltar para uma tomada de 
posição. Os compromissos atuais 
terminam mais pra frente. Os estu-
diosos no assunto afirmam que o 
melhor formato é o da Inglaterra. 
50% das receitas são divididos 
igualmente entre os clubes, 25% 
repartidos de acordo com a classifi-
cação da temporada anterior e 25% 
racionados conforme o número de 
jogos transmitidos. Isto na Premier 
League. Nas outras séries, ligas e 
países existem outros formatos. 

Enfim, aqui a profissionaliza-
ção do clube para cuidar desta área 
será de fundamental importância. 
É um mercado muito qualificado 
e delicado, baseado em pesqui-
sas sérias. Movimenta bastante 
dinheiro, mas exige garantias de 
credibilidade e retorno financeiro. 

Enquanto os projetos acima 
caminham pelos corredores de 
Brasília, nossos bravos dirigentes 
esportivos articulam a criação de 

uma liga especifica com o obje-
tivo de organizar as competições 
dominadas pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Vários 
encontros rolam por aí, regados ao 
velho e bom uísque para temperar 
a proposta. Os clubes das séries A 
e B apoiam, os demais nem foram 
consultados. 

A ideia básica é que a tal liga 
assuma o comando do calendário, 
regulamento, tabela e captação 
das receitas das competições na-
cionais. Diminuir o poder político 
das federações e mudar o sistema 
de votação para diretoria da en-
tidade da CBF também faz parte 
do projeto. É um desejo antigo. 
Várias tentativas já foram feitas. 
Sempre terminam em desacordo 
entre os cartolas. A vaidade e os 
interesses particulares acabam 
atrapalhando tudo.    

Agora, quem sabe, aprovei-
tando a pandemia, o tamanho 
das dívidas e, principalmente, o 
momento de fragilidade da própria 
CBF, envolvida até o pescoço com 
denúncias, afastamento do presi-
dente e brigas pelo poder, alguma 
coisa nova pode acontecer. 

O certo é que o futebol brasi-
leiro precisa muito de um choque 
eficiente de gestão dentro e fora 
de campo. Que os novos projetos 
e as boas ideias sejam bem-vindas, 
transformando nosso futebol de 
dentro para fora e vice-versa. Só 
assim para salvar a nossa pátria 
de chuteiras.

Em relatório divulgado pela Federação 
Internacional de Futebol (Fifa), no dia 30 de 
agosto, o Clube Atlético Mineiro aparece em 
segundo lugar no ranking de clubes sul-ame-
ricanos que mais investiram em contratações 
de jogadores nos últimos 10 anos (2011-2020). 

Durante esse período, os jogadores de 
futebol geraram US$ 48,5 bilhões (aproxi-
madamente R$ 297 bilhões na cotação atu-
al) com mudanças de clubes. De acordo com 
o documento, o Brasil é o maior exportador.

O mercado de transferências viveu um 
crescimento constante desde que o Transfer 
Matching System (TMS) - sistema voltado 
para banco de dados de transferências 

internacionais - começou a fazer registros 
até 2019. No ano passado, por conta da 
pandemia do coronavírus, as cifras dimi-
nuíram e os times gastaram 23% a menos 
em contratações. Segundo o relatório, os 
30 clubes que mais se movimentaram 
são todos europeus e representam quase 
metade (47%) de todas as transações. 

Na América do Sul, o Flamengo é o 
líder de gastos, seguido do Galo. Conforme 
os dados apresentados pela Fifa, o Atlético 
Mineiro contratou 74 jogadores nesse 
período de 10 anos. O Flamengo teve 20 
admissões a menos. Entretanto, os valores 
pagos pelo rubro-negro foram superiores.

 O documento do sistema criado pela 
Fifa não apresenta os valores injetados 
por cada time, mas, no ranking geral, o 
Manchester City, que sofreu investimentos 
do Oriente Médio em meados dos anos 
2000, foi a equipe que mais movimentou 
o mercado. O ranking conta ainda com 
Chelsea, também da Inglaterra, Barcelo-
na, da Espanha, e Paris Saint-Germain, 
da França.

A lista da Fifa inclui ainda o Boca 
Juniors, Corinthians e Palmeiras. O Cru-
zeiro aparece no 9º lugar entre os clubes 
sul-americanos que mais investiram em 
contratações na última década.

Minas anuncia volta do
central Maurício Souza

O Fiat/Gerdau/Mi-
nas está com a equipe 
completa para a tem-
porada 2021/22. O cen-
tral Maurício Souza se 
apresentou ao clube no 
dia 30 de agosto, após a 
disputa nos Jogos Olím-
picos de Tóquio com a 
Seleção Brasileira. 

Esta será a segun-
da passagem dele pelo 
clube mineiro. O cen-
tral defendeu o Minas 
na temporada 2012/13, 
onde foi vice-campeão 
mineiro e medalha de 
prata no Campeonato Sul-Americano de Clubes. À época, ele ainda foi eleito 
o melhor bloqueador da Superliga Masculina.

“Estou contente de poder voltar ao Fiat/Gerdau/Minas. Fico feliz em fazer 
parte deste time tão tradicional do voleibol brasileiro e de jogar com atletas 
como William, Leandro Vissotto e a juventude que tem aqui. Faz muitos anos 
que não me sinto tão bem como estou me sentindo nesta temporada, com 
tanta vontade de trabalhar e crescer. Toda a equipe pode contar comigo”, disse. 

Maurício se junta ao elenco do atual vice-campeão da última edição 
da Superliga. A equipe, comandada por Nery Tambeiro, segue focada na 
estreia do Campeonato Mineiro diante do Olympico/Apan/Eleva, em 23 de 
setembro, às 20h. 

Para a temporada 2021/22, a diretoria minastenista garantiu a manu-
tenção da base da equipe, com a renovação de nomes de destaque como 
William, Maique e Henrique Honorato, além de ter anunciado a chegada 
de outros quatro reforços: os ponteiros Leozinho e Matheus Silva, o levanta-
dor Everaldo e o oposto Leandro Vissotto. 

carreira 

Natural de Iturama, no interior de Minas Gerais, Maurício deu início à sua 
carreira no voleibol ainda na temporada 2003/04. Ele passou por diversas 
equipes do interior paulista antes de chegar ao Minas em 2012. Em sua 
primeira passagem, o central garantiu duas medalhas de prata pelo Campe-
onato Mineiro (2012) e pelo Campeonato Sul-Americano de Clubes (2013). 

Pela Seleção Brasileira, ele também coleciona uma série de títulos. Porém, 
sua maior conquista com a camisa verde e amarela foi a medalha de ouro 
nos Jogos Olímpicos da Rio-2016, ao lado do levantador e atual companheiro 
de equipe William.

Atlético é o segundo time que mais
gastou com reforços na América do sul
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central se apresentou ao clube na última semana
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O atacante argentino Mauro 
Zárate, 34, desembarcou no dia 
31 de agosto no Aeroporto Inter-
nacional de Confins, na região 
metropolitana de Belo Horizonte. 
Ele assina contrato com o Améri-
ca até dezembro de 2021.

O jogador veio de jatinho da 
Argentina para o Brasil. Em suas 
redes sociais, ele declarou: “Novos 
desafios. Até a vitória, sempre”. 

A contratação de Zárate foi 
anunciada pelo Coelho nas redes 

sociais. O atleta estava livre no 
mercado desde maio, quando 
deixou o Boca Juniors. 

Experiente, ele atua como 
profissional desde 2004. Zárate 
foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da 
Argentina, e passou por grandes 
clubes do futebol italiano. Entre 
2008 e 2012, defendeu Lazio e In-
ter de Milão. Já entre 2016 e 2017, 
jogou pela Fiorentina.

O jogador avaliou com bons 
olhos sua passagem pelo Boca 

Juniors-ARG.  o atacante defendeu 
o clube xeneize entre 2018 e 2021. 
Foram 82 partidas, com 20 gols 
marcados e 14 assistências. 

O jogador disse ainda que seus 
números foram bons e lamentou o 
vice da Copa Libertadores de 2018, 
perdida para o River Plate. “Creio 
que cumpri minhas expectativas 
no Boca. Quanto aos números, 
fui bem. Eu queria ganhar a Copa 
e não pude, é uma ‘espinha’ que 
tenho”, relembrou.

Atacante argentino mauro Zárate
é o mais novo reforço do América

Bo
ca

 J
un

io
rs

/D
iv

ul
ga

çã
o


