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PreÇo dA gAsolinA sem controle

Mesmo com o poder de compra corroído pela inflação, 
quase toda semana o brasileiro é surpreendido por um 
novo aumento no preço dos combustíveis. Pesquisa 

do Mercado Mineiro mostra que, só entre agosto e setembro, 
a gasolina comum subiu 5,28% (R$ 0,31) em Belo Horizonte 
e já é encontrada por R$ 6,529. Mas, de quem é a culpa? Do 
presidente da República? Dos governadores? Do ICMS? Para 
entender o que está por trás da falta de estabilidade nos postos 
de combustíveis, o edição do Brasil conversou com economistas 
e com a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

 economiA – PáginA 5

Há uma disputa de espaço no que diz respeito ao pleito eleito-
ral do próximo ano no Partido Social Democrático (PSD). Existem 
três vagas para cargos majoritários: governador, vice-governador 
e senador, mas, hoje, temos quatro postulantes da sigla a essas 
posições. A começar pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil; o suplente de senador e ex-deputado Alexandre Silveira; e 
os senadores Antonio Anastasia e Carlos Viana, todos do PSD. A 
única exceção dessa lista é o presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), mas que faz 
parte do “grupo Kalil”. Vencerá quem conjugar mais competência 
e capacidade de negociação nos bastidores. 

Um terço das crianças
no Brasil tem anemia
Pesquisa inédita da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) acende um alerta no país: 33% 
das crianças brasileiras estão anêmicas por falta de 
ferro, o que corresponde a um terço delas. A doença 
compromete o sistema imunológico e tem efeitos em 
médio e longo prazo, podendo até mesmo prejudicar 
o  desenvolvimento e a produtividade na fase adulta. 
Para evitar o quadro, é preciso atenção à alimentação 
na infância. “Infelizmente, com o aumento dos pre-
ços, muitas famílias têm deixado de consumir carne 
vermelha, a maior fonte de ferro. Observamos uma 
ingestão maior de leite do que de carne e o cálcio 
presente no leite prejudica a absorção de ferro”, ex-
plica Stefânia Oliveira, nutricionista materno infantil.

64% das mulheres se sentem
sexualmente negligenciadas

em seus casamentos

Falar sobre o prazer feminino é um tabu. Um 
estudo feito pelo Ashley Madison, site de namoro 
para pessoas casadas, aponta que isso tem se tor-
nado um peso nos casamentos. A análise aponta 
que 64% das mulheres se sentem negligenciadas 
sexualmente e, ainda, que 44% dizem que a falta 
de sexo interessante e frequente é o que as leva 
a trair. Para a sexóloga Sônia Eustáquia, o casa-
mento por si só rompe com muitas expectativas de 
felicidade e plenitude no companheiro e na vida a 
dois. “As mulheres, de maneira geral, querem um 
sexo mais romântico e com qualidade. Enquanto 
eles preferem a quantidade de relações”.

Transição do home office para 
o presencial requer cautela

Em home office desde março de 2020, quando começou a pandemia 
no Brasil, grande parte das empresas já planejam o retorno ao trabalho 
presencial. No entanto, elas vão precisar prestar o suporte necessário 
ao colaborador e ficar de olho na saúde mental de seus funcionários. “A 
volta ao escritório e a outros ambientes de trabalho pode desencadear 
problemas sérios nos profissionais. Emoções como estresse, angústia e 
ansiedade podem aparecer por uma diversidade de motivos, que estão, 
com certeza, relacionados ao trabalho presencial”, diz a fisiologista e 
mentora Debora Garcia. 

Mais de 70% dos brasileiros
não estão satisfeitos com

suas marcas favoritas
 
Fidelizar um cliente pode ser a 

melhor publicidade de um negócio. 
Mas uma pesquisa realizada pelo 
Tiendeo mostra que as empresas 
brasileiras parecem não estar muito 
ligadas nisso. Uma prova é que 77% 
das pessoas já se decepcionaram 
com uma de suas marcas ou lojas 
favoritas por não atenderem suas 
expectativas. Para o gerente de 
marketing Valdir Moura, muitas 
empresas investem apenas na 
aquisição de novos clientes, mas 
esquecem de retê-los.
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Cinco nomes devem brigar por apenas
três vagas a cargos majoritários em MG

Agostinho Patrus continua
cotado para ser vice de Kalil
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A criação do Tribunal Regional Federal 
l6ª Região, em Belo Horizonte, foi o prin-
cipal tema debatido na Conferência da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Minas Gerais (OAB/MG). O evento reuniu 
cerca de 10 mil profissionais que, durante 3 
dias, debateram diversos assuntos da área 
jurídica. Nomes importantes estiveram pre-
sentes, como o presidente da OAB Minas, 
Raimundo Cândido Júnior, e o presidente 
da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Minas Gerais, Luís Cláudio Chaves. Entre 
os palestrantes, destaque para a presença 
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM), filiado à entidade.

esPeciAl – PáginA 6

evento na oAB minas 
reúne cerca de

10 mil advogados
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Divisor de águas
Que rumos tomará o Brasil após as 

massivas manifestações no dia 7 
de setembro, protagonizadas por 

apoiadores do presidente Jair Bolsona-
ro, que se espraiaram pelas principais 
cidades brasileiras e colocaram mais 
de dois milhões de pessoas fortemente 
aglomeradas em 14 quarteirões da 
Avenida Paulista e mais de um milhão 
se acotovelando na Esplanada dos 
Ministérios, numa cena jamais vista 
na história deste país varonil e quase 
bicentenário?

A oposição estimou a presença nas 
mesmas manifestações em meros 125 
mil pessoas na Paulista e muito menos 
na Esplanada de Brasília. Todavia, uma 
semana após, ensaiaram um movimen-
to contra Bolsonaro, esperando superar 
as presenças da semana anterior, mas 
a colheita foi pífia, com alguns gatos 
pingados em torno do carro de som. 
Um vexame, em palanque que havia, 
no mínimo, quatro possíveis candidatos 
à presidência, inclusive o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB), Ciro 
Gomes (PDT), João Amoedo (Novo) 
e Mandetta. Lula (PT), decepcionado 
com sua baixíssima aprovação – e alta 
“ovação” - por périplo nordestino, nem 
sequer ameaçou ir à Avenida Paulista.

Diante desses fatos notórios, como 
ficam os institutos de pesquisa que mos-
tram o ex-presidente Lula na dianteira 
das intenções de voto em 2022?

Como ficam os opositores de Jair 
Bolsonaro, quando o presidente, no 

dia seguinte à gigantesca manifesta-
ção popular, veio a público com uma 
inesperada “Declaração à Nação”, 
em que reconhece serem suas pa-
lavras por vezes contundentes, mas 
decorrentes “do calor do momento 
e dos embates que sempre visaram 
o bem comum”?  Além disso, reitera 
seu respeito às instituições da Repú-
blica, “forças motoras que ajudam a 
governar o país”, com as quais sempre 
esteve “disposto a manter diálogo per-
manente” e revela existirem “naturais 
divergências em algumas decisões do 
Ministro Alexandre de Moraes”, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), “em 
que pesem suas qualidades como 
jurista e professor”.

Sabe-se que o ex-presidente Temer 
– a quem se atribui a autoria do texto 
assinado pelo presidente Bolsonaro - fora 
convidado para intermediar o contato 
do presidente com o Ministro do STF, 
Alexandre de Moraes. E não poderia ha-
ver ninguém melhor para esse encargo, 
porquanto fora Temer que o indicara à 
Suprema Corte.

Ninguém poderia imaginar uma 
reação dessa do presidente Bolsonaro. 
Enquanto todos esperavam pelo pior, 
com bolsa caindo e o dólar subindo, ca-
minhoneiros interditando rodovias fede-
rais, um caos, enfim, o presidente acena 
com bandeira branca da paz.  Aliás, para 
os que sabem ler nas entrelinhas, não 
houve grande surpresa nessa atitude, 
pois o presidente havia repetido, fazia 

poucos dias, um antigo brocardo latino 
(Se vis pacem, para bellum), sugerindo 
sinal pacificador, assim traduzido por 
ele: “se queres a paz, prepara-te para 
a guerra”...

Com o apoio significativo do povo, 
que detém o poder numa democracia 
(demos, povo; cracia, poder), Bolsonaro 
simbolicamente mostrou seu “exército 
popular” e suas armas para a guerra. 
Mas não as usou. Sua guerra sempre foi 
contra a corrupção e a favor do progresso 
e da pacificação do país.

Os partidos de oposição e boa 
parte da mídia já sinalizavam com a 
possibilidade de o presidente sair dos 
landmarks delimitados pelas normas 
constitucionais, o que ensejaria motivos 
para a solicitação do seu impeachment. 
Contudo, foram surpreendidos com uma 
jogada de mestre no tabuleiro de xadrez 
político.

Corre, à boca pequena, relatos do 
que poderia ter acontecido na manhã 
do dia 8 de setembro, a justificar esse 
aparente recuo estratégico. Algumas 
hipóteses mirabolantes; outras, bem 
plausíveis. Todavia, estes possíveis fatos 
que teriam ocorrido nos intramuros 
palacianos certamente receberão o 
rótulo de “ultrassecreto”, não devendo 
ser revelados tão cedo à opinião pública. 

Talvez isso explique o sepulcral silên-
cio em torno desses fugazes aconteci-
mentos. Espera-se que sejam verdadeiros 
divisores de água, capazes de pacificar os 
poderes da República.

E D I T O R I A L

Volta ao trabalho presencial exige
adaptação de profissionais e empresas

Em março de 2020, quando 
começou a crise sanitária 
de COVID-19 no Brasil, a 
maioria das empresas 

mandaram seus funcionários tra-
balhar de casa. A adoção do home 
office trouxe impactos significativos 

na rotina e na saúde física e mental 
de muitos profissionais. Isso porque 
não havia vacina e a única forma 
de conter o avanço da doença era 
com o distanciamento social, uso 
de máscara e álcool em gel.

Passado um ano e meio de 
pandemia, grande parte da popu-
lação já tomou pelo menos uma 
dose do imunizante e o número 

de novos casos e mortes está em 
queda. E, mesmo o home office 
sendo uma tendência, as empre-
sas já sinalizam a retomada do 
trabalho presencial, o que pode 
ser um pouco complexo para 
alguns colaboradores. Sobre o 
tema, o edição do Brasil conver-
sou com a fisiologista e mentora 
Debora Garcia.

daniel Amaro

especialista afirma que o retorno 
ao escritório e a outros ambientes 
de trabalho pode desencadear pro-
blemas sérios nos colaboradores

“é essencial
que a empresa

preste o suporte
necessário ao
colaborador”

existe alguma pesquisa sobre o desejo 
de retornar ao tralho presencial?

Sim. Segundo um levantamento realizado 
pela consultoria KPMG, mais de 66% das empre-
sas desejam retomar as atividades profissionais 
presenciais ainda em 2021. Os 34% restantes pla-
nejam voltar aos escritórios e demais ambientes 
no próximo ano.

Por que voltar ao trabalho presencial 
pode ser complexo? 

O retorno nem sempre é uma escolha do cola-
borador. Em muitos casos, essa é a única alternativa 
e, caso se recuse a voltar, o profissional pode ser até 
demitido por justa causa. A volta ao escritório e a 
outros ambientes de trabalho pode desencadear 
problemas sérios nos profissionais. Emoções como 
estresse, angústia e ansiedade podem aparecer 
por uma diversidade de motivos, que estão, com 
certeza, relacionados ao trabalho presencial.

Um estudo da Korn Ferry mostrou que mais 
de 77% dos entrevistados acham estranho e difícil 
voltar à rotina presencial. Isso, com certeza, traz 
um impacto significativo na saúde mental do 
profissional e também em sua qualidade de vida.

Quais serão as maiores dificuldades 
dos profissionais?

Se readaptar a estar distante de seus familiares, 
ter longas horas perdidas no trânsito e outros fatores 
contribuem para os sentimentos de estresse e angús-
tia. A exposição a um ambiente exterior ao lar precisa 
ser considerada como uma complexidade para o 
funcionário nesse momento. Por estar adaptado 
ao trabalho remoto, o colaborador pode se sentir 

nervoso e estressado ao precisar lidar com situações 
e problemas que não vivenciava em sua casa.

é necessário considerar os efeitos da 
pandemia na saúde mental dos tra-
balhadores?

Muitas pessoas perderam entes queridos 
para a COVID-19. Isso faz com que traumas sejam 
desenvolvidos. Ao sair de casa para trabalhar, 
o funcionário pode se sentir exposto ao vírus e, 
com isso, ficar cada vez mais estressado, inseguro, 
ansioso e até mesmo paranoico.

como as empresas podem se preparar 
para o retorno presencial? 

Para que o funcionário volte a trabalhar de 
forma presencial, é essencial que a empresa 
preste o suporte necessário ao colaborador. 
Nesse cenário conturbado, a companhia precisa 
se mostrar preocupada com a saúde mental de 
seus empregados, uma vez que a falta dela pode 
comprometer a produtividade do profissional e, 
com isso, os resultados dos negócios. 

e o que os funcionários podem fazer?

Se reorganizar no contexto familiar e encon-
trar novas dinâmicas tanto na rotina quanto nos 
hábitos de todos os familiares pode ajudar a viver 
esse retorno de forma mais saudável. A inteligência 
emocional se torna ainda mais necessária em uma 
situação como essa, uma vez que o colaborador vai 
precisar reconhecer e administrar suas emoções. A 
boa notícia é que a inteligência emocional pode ser 
desenvolvida e, para isso, basta começar a praticar.
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Brasil sem radicalismo 
ara conter a inflação, atualmente, em mais de 9% ao ano e, ao mesmo 
tempo, buscar a contemporização dos preços elevados da cesta básica e 
o surgimento da crise hídrica há de se passar por caminhos em direção 
a uma harmonia nacional, com convergência de discursos integrantes 

aos poderes constituídos, tudo isso em nome da coletividade.
Aliás, a agenda nacional no que se refere às demandas importantes é uma 

realidade. Afinal, enquanto os efeitos da pandemia vão se arrefecendo, a pauta 
econômica torna-se prioridade, inclusive, com o objetivo de minimizar a onda de 
desemprego que, de acordo com dados do próprio governo, chega ao patamar 
de 14 milhões. Para além deste número, segundo fontes oficiais, existem mais 30 
milhões de pessoas desalentadas, ou seja, que estão fora do mercado de trabalho 
e que, pelas razões mais diversas, desistiram de procurar emprego.

Relativamente à retomada das atividades produtivas, como no passado, é 
também outra questão delicada. Muitas empresas, especialmente as de menor 
porte, estão de “ressaca” devido ao longo período na qual foram forçadas a 
permaneceram de portas fechadas e, em consequência disso, acabaram fechando 
as portas definitivamente. E outra grande parte está cambaleante frente aos inco-
mensuráveis problemas de ordem financeira. Somente o crescimento econômico, 
mola propulsora do desenvolvimento, será capaz de ensejar um novo panorama, 
com mais dignidade para a população brasileira.

O fosso social entre ricos e pobres no Brasil é um dos maiores do mundo e esse 
verdadeiro buraco se ampliou nestes 18 meses de crise sanitária. Agora, não resta 
alternativa senão encontrar meios e mecanismos para o nosso avanço, mediante 
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a essencial distribuição de renda, 
inclusive, por meio de salários bem pagos aos empregados espalhados pelos rincões 
dos estados brasileiros. Essa história de transferência de rendas, extraindo dinheiro 
do combalido cofre da nação, precisa ter início, meio e fim. O ideal é proporcionar 
uma vida mais digna a todos, no qual o resultado pecuniário do trabalho seja 
suficiente para a manutenção de seus familiares e dependentes, sem depender de 
auxílios emergenciais, ao estilo do que anda ocorrendo agora. 

As marcas da COVID-19 irão deixar cicatrizes profundas em nossa comunidade 
nacional. Assim, o chamamento deve ser no sentido de evitar o acirramento das 
divergências entre os poderes para que se encontre um denominador comum, 
essencial no pleno restabelecimento da vida de nossa gente, cansada de tanto 
sofrimento emocional e financeiro. Os governantes não têm o direito de ficarem fa-
zendo algazarras em Brasília, enquanto milhões de compatriotas sofrem de maneira 
quase desalentadora nas grandes cidades e na zona rural dos pequenos municípios. 

Roga-se ao bom senso de todos, com vistas ao nobre zelo pela continuidade do 
diálogo, pois isso faz retornar a confiança dos empreendedores e as perspectivas 
de uma vida sem atropelos por parte de quem só almeja trabalhar para garantir 
o pão de cada dia.

Discutir poder e antecipar pleito eleitoral só tem trazido desassossego ao cida-
dão que, por razões óbvias, fica enclausurado em seus guetos, enquanto alguns 
privilegiados e de salários bem pagos estão nas ruas fazendo badernas, sem levar 
em consideração que há pessoas passando fome e desassistidas de tudo, inclusive 
de assistência médica e educação de qualidade. 

O momento é oportuno para se pensar, exclusivamente, nos brasileiros e sus-
tentar o verdadeiro patriotismo, sem radicalismo ideológico. Esse é o único desejo 
do povo em relação aos homens públicos no poder.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Psd mineiro já têm dois
candidatos ao senado

Segundo fontes de Brasília, o secretário geral 
do Diretório Nacional do Partido Social De-
mocrático (PSD) e presidente do Diretório 

Estadual da sigla em Minas, Alexandre Silveira, 
decidiu colocar seu nome para apreciação dos 
seus pares. E, com isso, se declara candidato ao 
Senado, mesmo que há pouco mais de um mês, 
outro membro de seu partido, o senador Antonio 
Anastasia, já havia sinalizado disposição para 
caminhar em busca da reeleição.

Registra-se ainda que Silveira, também 
ex-deputado federal, é atualmente diretor de 
assuntos técnicos e jurídicos do Senado Federal 
e primeiro suplente de Anastasia. Os dois são do 
mesmo partido do prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil que, por sinal, visa ser candidato 
ao governo de Minas. 

Os matemáticos da política mineira já começa-
ram as fazer as contas e elas não batem, pois são 
três vagas: governador, vice-governador e senador. 
Contudo, hoje, existem cinco nomes: Kalil, Carlos 
Viana (PSD), Silveira, Anastasia e o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Agostinho Patrus (PV), a única exceção fora do PSD. 
Em diversas oportunidades, Agostinho se declara na 
qualidade de vice para a sucessão estadual.

Informações disponíveis apontam ainda que 
se Anastasia não perceber viabilidade em sua 
candidatura, poderá ser aproveitado em uma 
das duas vagas do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (TCEMG), pois o posto teria o seu 
perfil de técnico e professor altamente qualificado.

Relativamente a Viana, sabe-se de sua incur-
são para pleitear a disputa ao governo de Minas, 
porém, em suas andanças pelo Norte do estado, 
sempre destaca a candidatura de seu filho ao 
posto de deputado federal ao invés de cuidar 
de seu projeto pessoal. Vale dizer que o senador 
pode estar jogando para conseguir emplacar 
um membro de sua família como parlamentar 
federal, já que ele próprio ainda tem mais 5 anos 
de mandato.

Alexandre silveira
resolveu entrar no páreo

Adalclever lopes é um
elo com o interior

Alexandre Kalil começou
a colocar o pé na estrada

Kalil no interior
Atendendo ao convite de Djalma 

Francisco Carvalho (DEM), prefeito de 
Cristais e presidente da Associação dos 
Municípios do Lago de Furnas (Alago), 
Alexandre Kalil esteve no município de 
Alfenas, no Sul de Minas, na semana 
passada, na qualidade de presidente 
da Frente Mineira de Prefeitos (FMP). 

Esse pode ter sido o marco inicial da 
presença do prefeito de Belo Horizonte 
pelo interior do estado para turbinar o 
seu projeto político, tendo como objeti-
vo o pleito de 2022. Igualmente, o seu 
coordenador político, o secretário de 
Governo e ex-presidente da ALMG, Adal-
clever Lopes, tem realizado constantes 
encontros com lideranças de diferentes 
regiões, inclusive no Triângulo Mineiro, 
onde esteve semana passada. 

Até mesmo os mais ingênuos ana-
listas políticos mineiros reconhecem 
que, no momento, é grande a popu-
laridade do governador Romeu Zema 
(Novo) devido a uma administração 
equilibrada, embora sem realizações 
tão acentuadas. 

Para além disso, os defensores do 
projeto político de Zema para o ano que 
vem disseminam aos quatro ventos: 
Kalil não deve ser candidato ao Palácio 
Tiradentes, desistindo dessa pretensão 
no início de 2022. Para desfazer esta in-
formação, o grupo do prefeito terá uma 
longa tarefa para amplificar as vozes de 
popularidade do chefe do Executivo de 
Belo Horizonte como um nome de proje-
ção estadual, especialmente no âmbito 
dos pequenos municípios. Uma tarefa 
descomunal, diga-se de passagem.

Deputados defendem veto a
projeto para coibir discriminação

A aprovação do Projeto de Lei, que estabele-
ce punição para coibir discriminação por identidade 
ou expressão de gênero, pautou os discursos dos 
deputados na Reunião Ordinária de Plenário rea-
lizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), semana passada. Diversos parlamentares 
foram à tribuna para se manifestar contrariamente à 
medida e defenderem que a proposição seja vetada 
pelo governador Romeu Zema (Novo).

Na opinião do deputado Coronel Sandro (PSL), 
o projeto é uma “porcaria” e precisa ser vetado. 
“Imaginem essa situação: estamos em um bar; 
aparece um ‘ganchudo’ barbado que queira usar 
o banheiro feminino porque se sente mulher, mas 
tem os atributos de um homem; e lá dentro estão 
nossas esposas e filhas”, ilustrou.

O deputado Bruno Engler (PRTB) concordou 
que a proposição pode colocar em risco mulheres 
e meninas. “Se for o caso, que se crie um banheiro 
neutro”, afirmou. “Pessoas de mau caráter vão se 
valer da lei para cometer abusos”, completou. 

Para o deputado João Leite (PSDB), a família 
precisa de proteção especial do Estado. “Como minhas 
netas vão fazer na escola?”, questionou. Para a deputa-
da Rosângela Reis (Podemos), o PL vai afetar famílias, 
instituições religiosas e empresas. É a ideologia de 
gênero entrando nas igrejas e escolas, criticou. 

O deputado Cleitinho Azevedo (Cidadania) 
pediu desculpas aos seus eleitores por ter votado 
a favor do PL 2.316/20. Segundo ele, o bloco in-
dependente Minas são Muitas não se posicionou 
sobre a matéria e ele entendeu que o objetivo era 
combater a discriminação contra os homossexuais. 
“Tenho nojo de gente homofóbica, jamais vou ser 
preconceituoso, mas sou contra a ideologia de 
gênero”, afirmou.

Já o deputado Carlos Pimenta (PDT) avaliou 
que o projeto precisava de uma discussão mais 
ampla antes de ter sido aprovado. Ele ressaltou que 
não votou porque não estava presente na reunião 
de Plenário do dia 2 de setembro, mas defendeu 
que a matéria seja vetada pelo governador, para 
que os deputados possam debatê-la com profundi-
dade. “Grande parte das pessoas não aceitaria essa 
proposta”, disse.

O deputado Charles Santos (Republicanos) disse 
que votou contra o projeto e defendeu que ele seja 
vetado pelo governador. No seu entendimento, falta 
segurança jurídica na implementação das medidas 
punitivas, o que pode prejudicar os empresários. “O 
conceito de identidade de gênero é muito impreciso 
e subjetivo. Como permitir sanção econômica devido 
a um sentimento pessoal intrínseco do cidadão?”, 
questionou.

O deputado Bartô também avaliou que a pro-
posição de lei com caráter punitivo está sujeita a 
interpretações subjetivas, o que daria oportunidade 
a perseguições. “Quem vai sofrer com isso são os 
empresários”, afirmou.

34 votos favoráveis
De autoria do deputado André Quintão (PT), o PL 

2.316/20 altera a Lei 14.170, que desde 2002 impõe 
sanções a pessoas jurídicas que discriminem pessoas 
em função de sua orientação sexual. De acordo com o 
texto aprovado com 34 votos favoráveis e seis contrá-
rios, também passa a ser objeto de sanção a discrimi-
nação em razão de identidade ou expressão de gênero.

Identidade de gênero é definida como a percep-
ção individual e interna de cada pessoa em relação 
ao seu gênero, podendo ou não corresponder ao 
seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído 
no nascimento e não se limitando às categorias 
masculino e feminino. 

Já expressão de gênero é considerada mani-
festação social e pública da identidade de gênero, 
podendo ou não incluir modificações corporais, 
comportamentos e padrões estéticos distintivos 
e mudança de nome, conforme o texto aprovado 
em Plenário.

A punição para pessoas jurídicas que, por ato 
de seu proprietário, dirigente, preposto ou empre-
gado, no efetivo exercício da atividade profissional, 
discrimine ou coaja pessoas ou atente contra os 
seus direitos varia entre 850 Ufemgs (R$ 3.552,40) 
e 45.000 Ufemgs (R$ 177.480).

O PL 2.316/20 deu origem à Proposição de Lei 
24.909. O governador Zema tem até o dia 28 de 
setembro para sancioná-la ou vetá-la.

segundo o deputado coronel sandro,
o projeto é uma “porcaria”
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duelo de gigantes
Parece que foi a assessoria política do governador romeu zema 

(Novo) que o incentivou a fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para agradar o presidente Jair Bolsonaro. Acontece que foi graças 
ao próprio STF que o governo de Minas conseguiu postergar uma dívida 
milionária com a União. Agora, tudo isso pode vir por água abaixo, 
diante da possível cassação da liminar que garantia essa suspensão 
de pagamentos. Ou seja, zema, talvez por inexperiência com a coisa 
pública, terminou entrando em uma enrascada inominável. 

cena única – Agora resta saber o que pensa a assessoria dele 
diante da iminente colisão de interesses, já que o governo mineiro, 
para pagar os valores, teria de suspender a quitação da folha dos 
funcionários por 5 meses. Cruz credo, gente!

cPi da cemig
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Ce-

mig, deputado cássio soares (PSD), anda aborrecido com a direção 
da empresa que, nos bastidores, está dificultando as investigações 
em curso da comissão para apurar possíveis irregularidades. “Talvez, 
teremos que, cada vez mais, acionar a Justiça para que os dados 
analisados não sejam camuflados”, diz. 

destino de Burguês?
Segundo conversas dos bastidores, o líder do Governo na Câmara 

de Belo Horizonte, o vereador léo Burguês (PSL), ainda estaria em 
dúvida para saber qual o melhor caminho: se candidatar a federal ou 
estadual no próximo ano. De acordo com os primeiros cálculos, quem 
quiser ir para Brasília como parlamentar federal precisa garantir algo 
em torno de 85 mil votos. Ou seja, é muita coisa. 

caneta pesada
A guarda municipal e os fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte 

têm fechado, em média, mais de um estabelecimento, diariamente, 
por desrespeito às determinações do município para o funcionamen-
to neste período de pandemia. 

Anastasia em voo solo?
Filiado ao PSD, o senador Antonio Anastasia se declarou candi-

dato a reeleição para tentar continuar no Congresso pelos próximos 
8 anos. Resta saber se, realmente, ele vai ter coragem de enfrentar 
as urnas. Afinal, sua derrota ao governo de Minas, no último pleito, 
para romeu zema (Novo), deixou uma coisa clara: ele não tem 
voo próprio. Rememorando: para se tornar governador e, depois, 
senador, ele fez parte do grupo do tucano Aécio neves. Mas, agora, 
está no denominado voo solo. Coitado dele, gente! 

eleição no tcemg
Se a escolha para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais (TCEMG) fosse agora, dois nomes estariam na cabeça 
da lista: o deputado sávio souza cruz (MDB) e o tucano dalmo 
ribeiro. A conferir...

Patrus e Kalil
Relativamente às eleições do próximo ano, parece que haverá 

formação de uma dupla: prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), 
para o governo, tendo como vice, o atual presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV). Agora, 
definida esta primeira etapa da pré-campanha, Kalil confirma que 
vai iniciar uma série de visitas a várias regiões do estado. 

Brant e zema
Voltou a circular o comentário indicando sobre a possibilidade de 

o governador romeu zema (Novo) aceitar a ideia de manter o seu 
atual vice, Paulo Brant (PSDB), como seu companheiro de chapa. O 
assunto tem ganhado corpo nos meandros políticos.

Aceleração do processo
Dizem existir, formalmente, quatro processos pedindo a cassação 

do presidente da República, Jair Bolsonaro, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Agora, de acordo com especialistas, diante 
de muitas idas e vindas, a tendência é pela aceleração desses do-
cumentos. A conferir...

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2316&t=PL
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=14170&ano=2002&tipo=LEI
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

José luiz dA silVA mAtHiAs Borel

Presidente dA AssociAÇão mineirA de ProPAgAndA (AmP),
PuBlicitário, ProFessor – jlsilvabhz@gmail.com

momento tech
Estamos vivendo um momento que eu 

acho que podemos chamá-lo de “tech”. 
São as fintechs no mercado financeiro, 
as edtechs na educação, as healthtechs 
na saúde e mais recentemente começo a 
ouvir e ler muito sobre martech. A junção 
de marketing e tecnologia. São agências e 
empresas de marketing digital que aplicam 
em suas rotinas recursos tecnológicos e 
conceitos da transformação digital.

Cada vez mais os profissionais de 
marketing procuram tornar a execução dos 
trabalhos de forma mais simples e preci-
sos por meio da tecnologia, otimizando 
todas as tarefas e fases do trabalho como 
planejamento, à execução e ao monitora-
mento de ações de marketing, bem como 
o trabalho de coleta e análise de dados e 
o aprimoramento de processos internos.

Enquanto muitas indústrias ainda es-
tão juntando os cacos após o surgimento 
da pandemia, a área de MarTech está 
começando a prosperar novamente. As 
empresas estão aumentando os seus 
orçamentos de marketing mais uma vez e 
muitas estão procurando maneiras mais 
inovadoras de envolver o seu público.

A MarTech é um componente funda-
mental para a recuperação, com mais de 
60% dos tomadores de decisão de negó-
cios procurando investir em tecnologias de 

marketing este ano e nos próximos anos 
também. E dado o comprovado aumento 
do investimento e com as marcas de todos 
os setores cogitando aumentar os esforços 
promocionais, quais são os retornos do 
investimento em MarTech?

Uma das principais razões para o inves-
timento é melhorar os processos internos. 
As empresas precisam de maior visibilida-
de de seus processos de marketing para 
impulsionar a eficiência em suas equipes e 
cadeias de abastecimento. Melhorar a co-
municação interna por meio de processos 
simplificados levará a uma melhor entrega 
de materiais criativos em todos os canais 
e, finalmente, resultará em um melhor 
retorno do investimento em marketing.

Para se destacar no meio da confu-
são, as marcas estão procurando mais 
maneiras de fornecer conteúdo direcio-
nado por meio de diferentes canais. Mas 
com sistemas fragmentados e restrições 
crescentes no uso ou na manipulação 
de dados de terceiros, existem muitos 
obstáculos para oferecer experiências 
personalizadas ao consumidor. A análise 
de dados relevantes e uma compreensão 
clara de onde seu conteúdo está sendo 
usado (e onde ele está sendo desper-
diçado), juntamente com a capacidade 
de controlar suas campanhas a partir 
de um único painel, permitirá entregar 
mensagens às pessoas falando com elas 
em um nível pessoal, deixando-as mais 
propensas a se envolver.

O investimento em MarTech é a única 
maneira de obter uma visão unificada 
das iniciativas de marketing e, finalmente, 
maximizar o valor de suas campanhas por 
meio da visibilidade e do controle que o 
seu conjunto de tecnologias irá oferecer. 
O aumento contínuo do índice de digitali-
zação significa que há muitas opções por 
aí. Mas a ironia é que esta vasta gama 
de opções levará a mais fragmentação, 
desconexão e confusão. A combinação 
de tecnologias é inútil se ela não for feita 
corretamente.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

77% dos brasileiros já se 
frustraram com marcas favoritas

Reza a lenda que a melhor publici-
dade para um negócio é um cliente 
feliz. Por isso, fidelizá-lo parece ser 
a melhor estratégia para alavancar 

vendas. Mas, segundo uma pesquisa realiza-
da pelo Tiendeo no Brasil, as empresas não 
parecem muito interessadas nisso. Conforme 
a análise, por aqui, 77% das pessoas já se de-
cepcionaram com uma de suas marcas ou lojas 
favoritas por não atenderem suas expectativas.

Durante o estudo, os participantes respon-
deram exatamente o que poderia ser feito para 
que eles se tornassem fiéis. Do ponto de vista 
de 41% dos consumidores, o reembolso das 
compras que fizeram é a forma mais eficaz 
de conquistá-los. Descontos em produtos ou 
atividades de entretenimento, como shows, 
eventos esportivos ou acesso VIP a experiências 
exclusivas motivam de forma especial a 30% 
dos entrevistados.

Apesar do sucesso do e-commerce, 42% 
dos brasileiros afirmaram que ir direto à loja 
física é garantia de satisfação. Enquanto que 
25% consideram que na internet encontram 
bons motivos para se manterem fiéis e 33% 
reconhecem o esforço realizado por ambos 
os canais com ações de fidelização. Os dados 
ainda mostram que apenas 14% são a favor do 
frete grátis contra 13% dos consumidores que 
continuam em busca das melhores promoções.

Com a crise econômica, baixar os preços 
é uma prática comum para tentar fidelizar e 
atrair novos clientes, no entanto, para surpresa 
de muitos, 15% dos consumidores indicam que 
o custo é decisivo para ser fiel a uma mar-
ca. Com ofertas e promoções constantes, outros 
13% irão dedicar sua fidelidade enquanto 6% 
serão conquistados por meio de programas 
de fidelidade.

 O administrador Juliano Martins diz que, 
hoje, é fácil colocar uma campanha nas prin-
cipais plataformas e redes sociais. Porém, a 
empresa pode se perder nos detalhes técnicos 
e gastar dinheiro sem gerar resultados. Outro 
fator é que a indústria da propaganda se ali-
menta de ações públicas e de exposição para 

grandes volumes de audiência, que são silen-
ciosas, pois só quem sabe da sua existência são 
a empresa e a base de clientes atuais.

Ele acrescenta que, atualmente, as marcas 
gastam ainda mais dinheiro em campanhas de 
aquisição de clientes, muitas vezes, com argu-
mento principal de desconto. “Mas essa não é 
a única alternativa. Uma das frentes de maior 
resultado é o foco na recorrência.  Fidelizar um 
cliente custa menos do que adquirir um novo. O 
cashback também tem sido uma boa forma 
de fidelização. E é muito mais barato investir 
nele do que em desconto. Além de alternativas 
como combos de produtos, clubes de assinatu-
ras e programas de indicação”.

O especialista afirma ainda que o consu-
midor está disposto a pagar por conveniência, 
não apenas por preço. “Essa é uma discussão 
estratégica e bastante negligenciada no 
marketing. As empresas precisam pensar 
como o cliente consome seu produto/serviço e 
agregar elementos ao processo de compra. Os 
clubes de assinatura são um bom exemplo. A 
pessoa se compromete a comprar todo mês 
e, em função deste compromisso, recebe be-
nefícios que podem até considerar desconto”.

A personal trainer Jeruza Melo costuma 
buscar por promoções e vantagens para se 
fidelizar. “Eu fechei a assinatura de uma clínica 
de estética e percebi o quanto era vantajoso. 
Depois disso, decidi procurar outras assinatu-
ras e notei que economizo muito em serviços 

essenciais. Hoje, tenho assinatura de carros de 
aplicativo, frete em compras on-line e outros”.

como atrair clientes?

O gerente de marketing Valdir Moura 
observa que muitas empresas ainda investem 
apenas na aquisição de consumidores, mas 
esquecem de retê-los. “Por exemplo, se em um 
mês a companhia teve 10 novos contratos, em 
contrapartida, perdeu 9, ou seja, o saldo final é 
de uma nova aquisição. Isso acontece porque a 
cultura do sucesso do cliente ainda não está tão 
estabelecida. Os novos compradores são muito 
importantes para o negócio, entretanto, man-
ter os que já estão na cartela é fundamental 
para um crescimento em escalas maiores, por 
isso, não dá para avaliar uma empresa apenas 
com quantidade de novos contratos”.

Segundo ele, o primeiro passo para fideli-
zação é conhecer muito bem seu cliente. “Só 
assim será possível elaborar estratégias mais 
direcionadas e assertivas. Criar pontos de conta-
to para saber o que o consumidor está achando 
da experiência com a empresa, enviar pesquisas 
após uma compra e fazer as adaptações ne-
cessárias são ações essenciais. Além disso, os 
colaboradores também devem ser treinados 
para oferecer o melhor atendimento, seja de 
maneira física ou on-line”, conclui.
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Política em moc
Em Montes Claros, na porta do famoso Café Galo, as apostas 

políticas para o próximo ano são as mais variadas possíveis. Mas, 
um assunto predomina quanto ao tema local: a possível despedida 
do ex-prefeito ruy muniz da vida pública. Será?

lula em minas
Quando vier a Minas nos próximos dias, o ex-presidente lula 

(PT) já definiu que vai começar por Juiz de Fora, cidade comandada 
pela prefeita margarida salomão (PT), velha companheira de lutas 
do ex-presidente. 

Forças de segurança
Quando o Palácio do Planalto avisou, formalmente, que o presi-

dente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP), facilitando 
o financiamento das residências para as polícias militares e os repre-
sentantes do Corpo de Bombeiros, o senador renan calheiros (MDB) 
levou às mãos à cabeça e proclamou: “Jesus, o governo começou 
sua tentativa de cooptar as forças de segurança de todo o Brasil”. 
Ave Maria, gente! Será?  

energia cara
“O alto preço das contas de energia está tirando o sono dos brasi-

leiros, enquanto os assessores do Palácio do Planalto fazem as contas 
do impacto dessa realidade na hora da votação para reeleição do 
atual presidente”, comentário feito pela jornalista Flávia de oliveira.

ministro do stF
Segundo burburinho no âmbito do Congresso Nacional, o nome 

de André mendonça, indicado para ser futuro ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), pode não acontecer com a facilidade esperada. 
O Senado tem bloqueado a votação para mostrar força ao presidente 
da República, uma vez que esse nome precisa ser homologado pela 
Câmara Alta. Coisas da política nacional.

ministro temer?
Essa informação não é nova, mas voltou com mais intensidade 

semana passada. O ex-presidente michel temer, por sua reconhecida 
força junto a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
poderia ser convidado a compor o Ministério de Jair Bolsonaro. Por 
enquanto, não se sabe no lugar de quem ele poderia tomar o assento. 

Pagamento dos precatórios 
Na avaliação dos jornalistas da crônica política de Brasília, essa 

onda de perfeita harmonia entre o Planalto e o Congresso Nacional 
vai durar até a votação do projeto regulamentando o pagamento dos 
precatórios, um compromisso do governo federal com milhares de 
credores. Terminada essa pendência, o sarrafo vai ser forte outra vez.

recuo tático
Já para a jornalista Vera magalhães, o presidente Jair Bolsonaro 

está querendo flertar diretamente com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), por conta dos processos de cassação contra ele na Corte. “Isso 
não vai durar mais do que algumas semanas. Quem viver, verá”, 
sentenciou a comunicadora. 

Apoio do centrão
Frase ouvida nos corredores do Congresso Nacional: “Os repre-

sentantes do centrão vão continuar protegendo o governo federal, 
tomando dele tudo que consideram ser de direito e dever, enquanto 
posam de bons samaritanos. Ficarão, por assim dizer, à base do 
‘morde e assopra’”.

As marcas estão
procurando mais

maneiras de fornecer
conteúdo direcionado

por meios de
diferentes canais
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leíse costa

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.

Por que o preço da gasolina tem
subido quase semanalmente no país?

Nunca foi tão caro abastecer o carro 
como atualmente. E, pior, o preço da 
gasolina não estabiliza, só aumenta. 
Levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) mostra que o valor do combustí-
vel subiu pela 6ª semana seguida nos 
postos do país, sendo o último aumento 
de 0,86%. Em Belo Horizonte, pesquisa 
do Mercado Mineiro aponta que, entre 
agosto e setembro, a gasolina comum 
subiu 5,28% (R$ 0,31). Na capital mineira, 
o menor preço encontrado foi R$ 6,075 e 
o maior R$ 6,529, uma variação de 7,47%.

Para entender o alto preço da gasolina, 
primeiro, é preciso saber como ele é calcula-
do. Basicamente, são quatro custos: o ope-
racional (relativo à mão de obra da Petro-
bras desde retirar o petróleo da terra até a 
sua revenda); o valor do etanol (pela legisla-
ção brasileira, a gasolina deve ser misturada 
com etanol anidro); os tributos ICMS, CIDE, 
PIS/PASEP e COFINS; e as despesas e lucros 
das distribuidoras e postos de combustíveis.

Bolsonaro x zema

Em uma de suas lives semanais, o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
apontou apenas um responsável: o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Nessa lógica, se os 
governadores abaixassem o tributo, o 
preço da gasolina diminuiria.

Na ocasião, o governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), respondeu 
que “o estado não teve e nem terá aumen-
to de impostos durante sua gestão e que 
o ICMS é o mesmo desde 2018, quando a 
gasolina era R$ 4”. Segundo ele, do valor 
arrecadado no estado, “25% vai para 
853 prefeituras, que utilizam na saúde 
primária, educação básica e serviços. Com 
o restante, Minas paga hospitais, mantém 
a educação, financia obras, segurança, 
salários, remédios e tudo mais sob sua 
responsabilidade”.

então, de quem é a culpa? 

Sim, o valor do ICMS é alto no país. 
Mas, ele não teve alterações recente-
mente. 

Dados do Relatório do Mercado de 
Derivados do Petróleo, produzido pelo Mi-
nistério de Minas e Energia, mostram que 
o componente que mais pesou no preço 
final da gasolina é o valor cobrado pela 
Petrobras, empresa do governo federal de 
capital aberto, que possui outros acionis-
tas. Os números mais recentes revelam 
que esse item foi de 30,6%, em janeiro, 
para 35,6%, em abril.

Para Deyvid Bacelar, coordenador-
-geral da Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), a culpa das altas é da 
atual gestão da Petrobras. “A empresa 
adotou, em 2016, no governo Temer, 
o Preço de Paridade de Importação 
(PPI) para reajustar seus combustí-
veis. A verdade é que a gasolina hoje 
sai das refinarias a R$ 2,78. Ou seja, 
33% daquilo que chega lá na bomba 
é realização da Petrobras. E por que 
faz isso? Porque sua gestão, ou seja, 
o governo Bolsonaro, que é acionista 
controlador da empresa, atrela o preço 
dos combustíveis ao custo do barril de 
petróleo do mercado internacional, ao 
dólar e à tarifa de importação, mesmo o 
Brasil sendo autossuficiente, com custos 
nacionais muito mais baixos e tendo 
refinarias para refinar esse petróleo”, 
afirma.

O economista Lourenço Neto reconhe-
ce que o valor do dólar reflete nos preços 
nas bombas, mas defende a política da 
empresa. “A volatilidade do câmbio nos 
últimos meses devido a uma crise fiscal 
forte é um dos motivos. Mas, a Petrobras 
produz uma commodity, portanto, precisa 
seguir o preço internacional. A forma da 
tributação, sendo o ICMS o maior deles, 
em média cobrado entre 25% até 34% 
sobre o preço final da gasolina na bomba, 
e não sobre o custo da Petrobras, impacta 
bastante no preço”, defende.

Feliciano Abreu, responsável pela 
pesquisa que monitora os preços dos com-
bustíveis na capital, também frisa o dólar 
como principal causa. “A culpa é muito mais 
do mercado externo do que interno, além 
da política de preço da Petrobras. O valor 
do barril de petróleo está subindo muito 
internacionalmente e o dólar está muito 
valorizado perante o real. Somado a isso, 
a população teve uma queda gigantesca 
no poder aquisitivo devido à COVID-19. A 
política da Petrobras é certa para a empresa 
e seus acionistas, mas terrível para o consu-
midor porque ficamos à mercê de aumentos 
consecutivos do barril de petróleo”, diz.

Bacelar reforça que, além de mudar 
o PPI, a Petrobras precisa voltar a operar 
na sua capacidade máxima. “Segundo 
o Boletim da COVID-19, do Ministério de 
Minas e Energia, o fator de utilização das 
refinarias ficou em 75,2%, bem abaixo 
de sua capacidade de produção e bem 

distante do percentual de 90% que já 
utilizamos no passado”, afirma. 

Segundo o coordenador-geral da FUP, 
o papel social da petrolífera brasileira tem 
ficado à margem do lucro dos acionistas. 
“A companhia foi criada para assegurar 
a oferta de petróleo, gás natural e com-
bustíveis, abastecendo todo o país. Não 
é justo que o Brasil e a sociedade, donos 
da Petrobras, continuem pagando R$ 42 
bilhões anuais para acionistas, ao passo 
que pessoas fazem fila para comprar osso 
e cozinham à lenha, colocando suas vidas 
e de suas famílias em risco, além de con-
tribuir para prejudicar o meio ambiente. 
Enquanto essa gestão continuar com uma 
política de reajustes dos combustíveis, que 
foca apenas o lucro e sua destinação a 
acionistas, os preços continuarão absur-
dos, impactando a inflação e penalizando, 
sobretudo, a população mais vulnerável”, 
defende.

itens que formam o preço da gasolina
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“enquanto a política de reajustes focar apenas no lucro e em
acionistas, os preços dos combustíveis continuarão absurdos,

impactando a inflação e penalizando a população mais vulnerável”
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conferência histórica da oAB/mg reúne
cerca de 10 mil advogados por meio virtual

Participantes do evento e diretoria do Sistema OAB/MG
elaboram carta com medidas para aperfeiçoar Justiça

ma das maiores deman-
das da advocacia minei-
ra, a criação do Tribunal 
Regional Federal da 6ª 

Região (TRF-6), está perto de ser 
concretizada. O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, anun-
ciou durante a XVII Conferência 
Estadual da Advocacia Mineira, 
promovida pela OAB/MG, que 
colocará em pauta o projeto que 
cria o tribunal com sede em Belo 
Horizonte. 

“Minas Gerais não pode mais 
ficar aguardando eternamente a 
criação de um Tribunal Regional 
Federal. Nós, que detemos uma 
das maiores populações do Brasil, 
e uma das maiores arrecadações 
tributárias, nos vemos a reboque 
do TRF da 1ª Região, somado a 
outros 13 estados da federação”, 
afirma Luís Cláudio da Silva Cha-
ves, presidente da Caixa de As-
sistência dos Advogados, um dos 
apoiadores do evento.

Chaves acrescenta que o des-
membramento do TRF-1 beneficia-
rá não só os advogados e a popula-
ção mineira, mas também a popu-
lação dos outros estados. “Minas 
Gerais responde pela maior de-
manda do TRF-1 e a criação do TRF-
6 desafogará o tribunal, agilizando 
o acesso à Justiça Federal”, afirma. 

A mobilização da advocacia mi-
neira pela criação da Corte foi um 
dos destaques do maior evento da 
advocacia mineira, realizado entre 
14 e 16 de setembro na sede da 
OAB mineira, com a participação 
de mais de 100 palestrantes. O 
evento, pela primeira vez na histó-
ria da seccional, foi promovido de 
forma híbrida. Os conferencistas 
participaram de forma presencial, 
enquanto advogados, estagiários 
e estudantes, online. As edições 
anteriores foram realizadas nos 
anos de 2015 e 2018, em Montes 
Claros e Juiz de Fora.

debates
Expoentes do direito como Joel Moreira Filho, Silvana Lobo, Raimundo 

Cândido Júnior, Gilberto Silva, Luciana Atheniense, Luís Felipe Silva Freire, 
Suzana Fagundes, Euler Soares, Adriano Cardoso, Bruno Reis, Ana Carolina 
Caram, desembargador Newton Teixeira e Henrique Abi Ackel debateram 
temas relevantes para a sociedade brasileira e redigiram, com a participação 
dos presidentes das subseções do interior, a Carta da Advocacia Mineira. 

O documento apresenta 11 medidas fundamentais para o aperfeiçoa-
mento da Justiça em Minas Gerais. A primeira delas é a instalação do TRF-6 
em Belo Horizonte. Outras demandas são o pagamento administrativo dos 
defensores ativos e a consolidação da necessidade da indispensabilidade dos 
advogados nas conciliações; aprovação do Projeto de Lei que institui eleições 
diretas na OAB Federal; integração da OAB às redes de enfrentamento à 
violência de gênero e apoio da Seccional na consolidação da paridade de 
gênero e efetivação da política de inclusão racial, entre outros tópicos.

Para Luís Cláudio Chaves, o êxito da Conferência foi estrondoso, com 
grande participação de advogados de Minas Gerais e do Brasil. “A carta da 
Conferência expõe medidas fundamentais para aperfeiçoamento da justiça 
mineira como o necessário pagamento administrativo dos defensores dati-
vos e a consolidação da indispensabilidade do advogado nas conciliações, 
inclusive pré-processuais”, destacou.

u

Adriano cardoso, João rafael soares, Bruno reis, camila Félix,
raimundo cândido Jr, Juliane menezes, luís cláudio chaves e Joel moreira Filho

Paridade racial
Advogados de Minas Gerais, Bahia e Goiás promoveram durante a conferência, o Encontro 

da Advocacia Negra. Os profissionais debateram temas como a violação de prerrogativas da 
advocacia negra; a violência contra pessoas pretas, necropolítica e cotas raciais no sistema OAB. 

“Não podemos deixar de falar sobre a nossa história de escravidão para defender a adoção 
de ações afirmativas e de políticas de cotas. Após a abolição da escravidão não foi implantada 
qualquer política pública de inserção dos negros na educação, saúde e economia. Isso tem 
reflexos até hoje”, afirma o presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB/
MG, Gilberto Silva.

luís cláudio chaves, presidente da cAA/mg

Andreia
de Jesus,

gilberto silva
e dandara

Pinho

Advocacia do
interior

presente na
conferência:

luis cláudio chaves
e os advogados de

Pouso Alegre,
Amauri e gustavo.

euler soares
também palestrou

no evento

Presença marcante das mulheres: cátia dos santos, Joel moreira Filho e camila Félix
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Minas Gerais não pode mais ficar
aguardando eternamente a criação

de um Tribunal Regional Federal
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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

semPre BolsonAro - Depois do 7 de setembro, da carta à nação e o pedido 
de desculpas pelo que falou, o presidente Jair Bolsonaro veio com mais uma 
pérola do seu extenso vocabulário de bobagens. Afirmou que fake news é da 
cultura do brasileiro, como se todos nós vivêssemos de mentira. Sua fala se deu 
depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não acatar sua Medida 
Provisória (MP) que dificultava a remoção de conteúdo falso das plataformas, 
ao mesmo tempo em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), 
rejeitava o texto que estava na Casa. Bolsonaro exemplificou: “Quem nunca 
contou uma mentirinha para a namorada?”. Com isso, deixou claro que o 
governo dele pode ser uma mentira.

PAulistA não sABe FAzer PolíticA - Enquanto Rodrigo Pacheco (DEM), 
senador por Minas Gerais é nome falado para ser o candidato da terceira via 
à Presidência da República, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 
começa a levar pancadas. Ele que se intitulou candidato a presidente, as-
sim que se elegeu governador, achando que daria um banho nas prévias 
anunciadas dentro do PSDB. A sigla em Minas fechou questão em torno do 
nome do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. A força de Aécio 
é muito grande dentro do PSDB e o dinheiro de São Paulo não vai resolver 
essa questão.

cPi dA coVid - O senador Omar Aziz (PSD) convocou um time considerável de 
juristas para auxiliá-lo na confecção do relatório do senador Renan Calheiros 
(MDB). Naturalmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) vai propor 
também o impeachment de Bolsonaro, incorporado a muitos outros pedidos 
que já existem na Presidência da Câmara Federal . A novidade do relatório 
é que Calheiros, que também anda muito sujo perante a Justiça, vai propor 
uma emenda à Constituição, facilitando o processo de impedimento de um 
político, quando comprovadamente ele fere os princípios constitucionais.

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

nas escolas sesi-mg, o futuro é agora
Abertas as inscrições para o processo seletivo de 2022 das Escolas Sesi

de volta!
Tiago Ulisses, ex-deputado estadual; o presidente do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes; e o ex-governador 
de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho, que depois de uma temporada cuidando 
da saúde está 100% e de volta às trincheiras de Minas. Alberto é um político 
conciliador e querido por todos. O momento não poderia ser mais oportuno 
para termos esse nome na permanente defesa de Minas e do Brasil.
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Laboratórios de robótica, química e 
biologia, investimentos tecnológicos, como 
a Escola Microsoft, desenvolvimento de 
valores e virtudes e escolas com programa 
bilíngue. Nas Escolas Sesi de Minas Gerais, 
o futuro é agora e já está acontecendo. 
A entidade investe para que seus alunos 
tenham acesso ao que existe de melhor 
em termos de tecnologia, infraestrutura 
e proposta educacional, para que eles 
possam traçar, com a segurança de quem 
está recebendo o melhor ensino, o próprio 
futuro. Conheça o Sesi-MG e faça sua ins-
crição no processo seletivo 2022: https://
www.sesimg.com.br/.

Não é à toa que as Escolas Sesi são 
destaque quando se trata de desempe-
nho no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e também em competições de 
cunho pedagógico, como o Torneio de 
Robótica. Por duas vezes consecutivas 
(2020 e 2021), o Sesi-MG teve a melhor 
avaliação brasileira em Programação de 
Robô no Torneio de Robótica FLL e também 
foi 1º lugar geral no Festival Nacional de 
Robótica FLL em 2020.

Também foi destaque na Olimpíada 
Nacional de Ciências (ONC), sendo que em 
2020, 94 alunos do Sesi-MG, de 12 Escolas 
da Rede, foram premiados na competição 
nacional. Já na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA) 2020, 

os estudantes tiveram ótimas colocações, 
sendo premiados com 44 medalhas de 
ouro, 36 medalhas de prata e 61 medalhas 
de bronze.

As Escolas Sesi também se destacam 
na implementação do Novo Ensino Médio, 
com itinerários formativos que associam 
mais de uma área de conhecimento e 
também um itinerário profissionalizante 
que traz a competência do Senai, prepa-
rando os alunos para as carreiras ligadas 
ao setor produtivo e para as inovações da 
indústria 4.0.

Então, se a sua região tem uma Escola 
Sesi, ela tem futuro! São 35 escolas espa-
lhadas por todo o estado que ofertam a 
educação infantil, o ensino fundamental, 
o ensino médio para alunos da 2ª e 3ª 
séries e ainda, o novo ensino médio para 

alunos que ingressarem na 1ª série. O pro-
cesso seletivo para 2022 está aberto para 
as escolas localizadas em 25 municípios 
mineiros.

Quer ter futuro? Venha para o Sesi-MG, 
a Rede de Educação em que o futuro está 
presente em todos os seus processos. Para 
se inscrever, acesse https://www.sesimg.
com.br/ e escolha a Escola Sesi-MG mais 
perto de você.

Investimento no futuro - O Sesi-MG 
está realizando um investimento robusto 
para oferecer para a sociedade ensino com 
ainda mais qualidade e infraestrutura. Até 
o fim de 2023, serão destinados R$ 200 
milhões em obras para a construção de três 
novas escolas, para a reforma e ampliação 
e para compra de equipamentos que aten-
dam todos os alunos da rede.

outro dia, me lembrei de um chorinho cantado pela nossa rainha 
do Choro, a inesquecível Ademilde Fonseca, diante das várias falas 
golpistas do presidente Bolsonaro. INCONSTITUCIONALISSIMAMENTE. 
Isso, quando se rasga a Constituição como fizeram em 1937 com a 
criação do Estado Novo, com a renúncia de Jânio, em 1961, e o arranjo 
de um Parlamentarismo em 1964, com a chamada revolução que, na 
verdade, foi um golpe.

rafael Araújo lança livro dia 21 de setembro, às 19 horas, no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB BH), na Praça da Liberdade. “Tudo Co-
munica” é o título da obra. Rafa, para os mais íntimos, é filho da minha 
amiga Simone Araújo. Estou feliz por ela!

será que a nova Superintendência Municipal da Mobilidade (Sumob), 
que vai substituir a BHTrans, não será a mesma coisa? Não seria melhor 
abrir a caixa-preta da empresa como prometeu o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) antes de se eleger e acabar com as falcatruas dentro dela? 

A mesma coisa pode acontecer com a transferência do Detran, da 
Polícia Civil, para a Secretaria de Planejamento do governo de Minas. 
A estrutura do Detran, com as delegacias de polícia nas cidades polos 
de Minas, vem funcionando a contento há muitos anos. Vão criar outra 
composição para ficar a mesma coisa?

uberlândia ganhou um importante reconhecimento. Anunciaram 
a cidade como a primeira do país em estímulo ao desenvolvimento da 
infraestrutura de telecomunicações e expansão da conectividade.

domingo, dia 19 de setembro
Ex-deputada Ana Maria Resende
Alaôr Messias Marques Júnior - ALMG
Luciana Alves Silveira

segunda-feira, 20
Soraya Lucas Diniz 
Dr. Castelar Guimarães
Senhora Aparecida Diniz Couto 
Maria Tereza Vaz de Melo Franco 
Jornalista Shirley Barroso 
Avimar Barcelos - Neném da Asa (Brumadinho)

terça-feira, 21
Marcus Starting de Castro 
Deputado Bráulio Braz
Itamar Franco - Aranha (Brumadinho)

Quarta-feira, 22
Ex-deputado Marcos Tito
Radialista Carlos Antônio 
Dr. José Salomão

Quinta-feira, 23
Custódio do Lico - Brumadinho
Drª Maria de Fátima - Sra. Roberto Carvalho
Srª Ivani Chagas Coutinho - Sra. Coronel Coutinho
Júlio Varela
Guido Fonseca

sexta-feira, 24
Maurício Siqueira 
Ex-deputado Geraldo Resende

sábado, 25 
João Camarão - Sete Lagoas
José de Carvalho Jorge 
Ex- deputado Jairo Lessa
Sandra Armanell
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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

PsiQuiAtrA e PsicogeriAtrA 
secretaria@comuniquese1.com.br

môniA Bresolin

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Setembro Amarelo:
o cuidado com
a saúde mental

leíse costa

uma em cada três crianças
brasileiras está anêmica

“Preocupante” define a pesquisa 
da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) sobre o diagnóstico de anemia 
no país: 33% das crianças brasileiras 
estão anêmicas (um terço) por falta de 
ferro, doença que compromete o sistema 
imunológico e prejudica o crescimento e 
desenvolvimento das pessoas. O levanta-
mento inédito analisou os dados de 134 
estudos anteriores, envolvendo 46.978 
crianças, publicados de 2007 a 2020.

A partir dos resultados obtidos, Carlos 
Alberto Nogueira de Almeida, docente do 
Departamento de Medicina (DMed) da 
UFSCar e coordenador da pesquisa, listou as 
hipóteses que explicam o cenário brasileiro. 
“Elevado índice de mães com anemia, o que 
acarreta passagem de quantidade insufi-
ciente de ferro para a placenta e, depois, 
consequentemente, ao amamentar, o leite 
pode ser pobre desse nutriente, baixo índice 
de aleitamento materno, algo que faria a 
criança já ter reserva de ferro e recebimento 
de fórmula infantil e, posteriormente, ali-
mentação inadequada”, esclarece.

Normalmente, crianças anêmicas 
apresentam cansaço generalizado, falta 
de apetite e energia, palidez, dificuldade 
de aprendizagem e apatia. Mas, como 
detalha a nutricionista materno infantil, 
Stefânia Oliveira, também existem os 
efeitos em longo prazo. “Elas podem 
apresentar menor resposta imunológica, 
o que favorece a ocorrência ou o agrava-
mento de doenças infecciosas. A anemia 
pode acarretar em maior probabilidade 
de déficit no desenvolvimento cognitivo, 

podendo impactar no rendimento escolar 
em idades posteriores, até mesmo na baixa 
produtividade quando adultos”, afirma.

“Infelizmente, com o aumento dos 
preços, muitas famílias têm deixado de 
consumir carne vermelha, a maior fonte 
de ferro. Nas crianças, observamos uma 
ingestão maior de leite do que de carne e 
o cálcio presente no leite prejudica a absor-
ção de ferro. Além disso, algumas também 
rejeitam com maior frequência os vegetais 
verdes, contribuindo para a menor presença 
do ferro na dieta”, acredita Stefânia.

como evitar

Como explica a nutricionista e es-
pecialista em nutrição infantil,  Júnea 
Drews, o ferro pode ser ingerido por meio 
de alimentos de origem animal (heme) e 
vegetal (não heme). “As melhores fontes 
são as carnes vermelhas, principalmente 
fígado de qualquer animal e outros miú-
dos, como rim e coração, carnes de aves 
e de peixes e mariscos crus. Ao contrário 
do que muitos imaginam, o leite e o ovo 
não são fontes importantes de ferro. Con-

tudo, já existem os leites enriquecidos 
com o nutriente. Entre os alimentos de 
origem vegetal, destacam-se os folhosos 
verde-escuros, exceto espinafre, como 
agrião, couve, cheiro-verde e taioba. 
Dentre as leguminosas, como feijão, 
ervilha e lentilha, grãos integrais ou 
enriquecidos, nozes e castanhas, melado 
de cana, rapadura e açúcar mascavo. 
Também estão disponíveis no mercado 
alimentos enriquecidos com ferro como 
farinhas de trigo, milho e cereais mati-
nais”, recomenda.

Além disso, Júnea ressalta que o 
consumo de leite de vaca, que possui a 
caseína, e as proteínas do soro do leite 
que constituem a maioria das fórmulas 
lácteas e os alimentos infantis industria-
lizados tem efeito negativo sobre a ab-
sorção do ferro. “O problema é que com 
o crescimento acelerado da criança suas 
necessidades nutricionais encontram-se 
aumentadas. O leite e seus derivados, 
como iogurte e queijo, possuem cálcio e 
ao serem consumidos durante ou próxi-
mo das refeições inibem a absorção do 
ferro”, diz.

A nutricionista indica estratégias para 
aumentar reservas orgânicas do nutrien-
te por meio da alimentação. “Elevar o 
consumo de ferro heme ou incluir de 1,8 
a 2 vezes o consumo do tipo não heme. 
Também ampliar a ingestão de vitamina 
C para estimular a absorção de ferro nas 
refeições. E o oposto também, diminuir, 
durante as refeições, os inibidores da 
absorção de ferro, como chá, café, alguns 
cereais, leite e derivados”.

Já para reverter o diagnóstico da do-
ença são utilizados suplementos. “Quan-
do a deficiência é severa desenvolve-se 
então a anemia ferropriva, dessa forma, 
a reposição desses estoques de ferro deve 
ser feita por meio de suplementação 
medicamentosa. Também é fundamen-
tal a educação nutricional, que visa o 
consumo quantitativo e qualitativo ade-
quado de alimentos, fontes dos diversos 
nutrientes, sendo uma alternativa que 
possui baixo custo e não produz efeitos 
indesejáveis, além de prevenir que a 
criança desenvolva novamente a anemia 
ferropriva”, finaliza.

Pi
xn

io

São registrados mais de 13 
mil suicídios todos os anos no 
Brasil e mais de 1 milhão no 
mundo. Trata-se de uma triste 
realidade, que registra cada 
vez mais casos, principalmente 
entre os jovens. Entender o sui-
cídio é uma questão complexa, 
já que ele envolve fatores de 
ordem genética, psicológica, 
sociológica e biológica, seja por 
momentos de crise, brigas em 
relacionamentos, impulso, falta 
de oportunidades ou desilusão 
pela vida. É comum, também, 
que os casos estejam relaciona-
dos a transtornos mentais, como 
depressão e ansiedade, e ao uso 
de drogas. 

Estudos mostraram um pa-
norama geral dos transtornos 
mentais na população adulta. 
Esses índices variaram entre 
20% e 56%, acometendo princi-
palmente mulheres e trabalha-
dores. Os sinais de alerta para 
doenças da saúde mental são 
insônia; desânimo ou falta de 
prazer ao fazer suas atividades; 
alteração de humor; irritabili-
dade; falta de concentração; 
perda de memória; taquicardia 
(batimento cardíaco acelerado); 
respiração ofegante ou entrecor-
tada (sensação de falta de ar); 
formigamento; choro constante 
e estresse excessivo; tremores; 
tensão; perda ou ganho de 
peso; dores de cabeça; dores 
musculares; problemas gástricos 
e digestivos; entre outros. 

Com o objetivo de prevenir 
e reduzir estes números existe a 
campanha Setembro Amarelo, 
que se propõe a discutir temas 
relacionados à saúde mental e 
ao suicídio de forma mais aberta 
e empática. A ideia que se tem 
é que, ao falar sobre suicídio, o 
risco de alguém realmente tirar 
a própria vida aumenta, mas 
isso não é verdade — muito 
pelo contrário, é preciso estar 
disponível para escuta. Quando 
se tem a abertura para o diálo-
go, sem críticas ou preconcei-
tos, se tem a oportunidade de 
identificar alguma alteração de 
comportamento da pessoa que 
convive no mesmo ambiente 

e dessa forma poder ajudá-la, 
incentivando que procure avalia-
ção com médico psiquiatra. Não 
minimize qualquer conversa ou 
comportamento autoprejudicial 
e não subestime comportamen-
tos por atenção. Pensamentos 
e ideações suicidas são uma 
emergência médica.  

Estamos em uma pandemia, 
é um momento intenso e fora 
do comum, com o surgimento 
de diversas emoções e novos 
sentimentos difíceis de lidar. É 
completamente normal se sentir 
triste, assustado e/ou menos 
produtivo que o habitual. Mas 
lembre-se que você não está 
sozinho.
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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.

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.
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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.

64% das mulheres se sentem
negligenciadas no casamento

Em setembro é celebrado 
o Dia Mundial da Saúde 
Sexual (04/09), que visa 
promover o bem-estar e 

a igualdade sexual. Mas, quando 
o assunto é o prazer feminino, 
muitos tabus ainda existem 
em nossa sociedade. Prova dis-
so são os dados colhidos pelo 
Ashley Madison, principal site de 
namoro para pessoas casadas 
do mundo. Segundo a análise, 
64% das mulheres se sentem 
negligenciadas sexualmente em 
seu casamento, sendo que 44% 
delas dizem que a falta de sexo 
interessante e frequente é o que 
as leva a trair. 

As informações femininas 
contrastam com as coletadas nos 
participantes masculinos da mes-
ma pesquisa. Entre os homens, 
43% têm a percepção de que seu 
parceiro principal goza toda vez 
que fazem sexo com eles, nas 
mulheres, este número cai para 
18%. A análise mostra ainda uma 
desonestidade existente entre os 
casais. Apenas 35% das mulheres 
que revelaram seus desejos sexu-
ais ao parceiro principal observa-
ram uma mudança positiva em 
sua vida sexual conjugal.

Não tendo suas necessidades 
atendidas em casa, parte das mu-
lheres conclui que suas fantasias 

não precisam ser consideradas 
por parceiros desatentos. Estima-
-se que 61% delas acabem por sa-
tisfazer suas preferências sexuais 
com parceiros secundários.

Para a sexóloga Sônia Eus-
táquia, o casamento por si só 
rompe com muitas expectativas 
de felicidade e plenitude no 
sexo. “As mulheres, de maneira 
geral, querem receber um sexo 
mais romântico e com qualida-
de. Enquanto eles preferem a 
quantidade de relações. Além 
disso, existe uma carga grande 
de afazeres para as mulheres, 
mesmo reconhecendo que hoje 

elas compartilham mais. É pre-
ciso investir na relação com mais 
diversão e entretenimento para 
compensar e os casais têm feito 
pouco essa tarefa”.

A psicanalista Andrea Ladislau 
explica que a mulher ainda se 
sente fragilizada quando o assun-
to é sexo. “Existe um tabu de que 
a dominação deve ser feita pelo 
parceiro e de que as vontades e 
desejos dela não devem ser leva-
dos em conta. Tudo está ligado 
à comunicação e ao respeito de 
quem está ao seu lado. Respeitar 
as fantasias, o querer e ser em-
pático para satisfazer também 

o prazer do outro. No entanto, 
quando essa mulher consegue 
externar o que sente, a relação 
tende a se tornar mais completa, 
pois existe uma cumplicidade de 
gostos e de sentimentos fluindo 
na intimidade do casal”.

A psicóloga Bárbara de Cam-
pos esclarece que o desacerto 
é parte da vida a dois. “A falta 
de relações sexuais e de desejo 
podem ser ou uma fase ou um 
modo de convivência em si, pois 
cada casal tem sua maneira de 
conviver e vai encontrar um modo 
singular de lidar com a relação 
e a sua vida sexual, seja entre 

si ou buscando outras pessoas. 
Não nos cabe dizer o que é certo”.

Para Sônia, porém, a traição 
não é a solução. “Ela pode ma-
chucar muita gente. Quando duas 
pessoas se casam, uma nova 
gestão de vida se inicia e nisso 
está incluso o sexo. Há vários 
combinados e compromissos. A 
deslealdade dói muito e a traição 
também”.

Porém, isso foi um divisor 
de águas no casamento de Alice 
Silva*. Ela conta que não estava 
feliz após 6 anos casada. “Sentia-
-me extremamente sozinha e 
entediada. Ouvia minhas amigas 
falarem sobre serem plenas com 
seus companheiros e me entriste-
cia o tanto que eu estava longe 
daquilo. Sentei para conversar 

com ele, não adiantou. Mal me 
escutou e tudo continuou igual. 
Até que um dia conheci uma pes-
soa na academia. Um cara que 
parecia interessado em me ouvir 
e me fazer rir. Coisas que já não 
existiam no meu casamento”. 

Ela acrescenta que, no início, 
se sentia culpada. “Quase desisti 
várias vezes, mas combinamos 
uma saída e tive uma noite que 
há muitos anos não vivia. Quan-
do cheguei em casa, meu marido 
estava lá, vendo TV e eu sabia que 
era ali que meu coração estava 
também, apesar de tudo. Alguns 
dias se passaram e fui sincera: 
contei da traição. E ele reagiu 
da maneira que eu menos ima-
ginei, com medo de me perder. 
Finalmente me ouviu e decidimos 
fazer terapia de casal. Um ano de-
pois, nossa história recomeçou”.

Para Andrea, é importante 
que cada um esteja disposto a 
fazer parte das ações e movimen-
tos do outro. “Além disso, o sexo 
exige inovação, apimentadas 
para que não caia na rotina, na 
mesmice e deixe de ser prazeroso. 
Portanto, conversar sobre o que 
o outro curte, o que não gosta, 
o que tem vontade de experi-
mentar (de forma consensual), 
sem sombra de dúvidas, torna 
o relacionamento transparente, 
saudável e maduro”.
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Apoio de empresários pode fortalecer
a segurança pública dos mineiros

Setor produtivo se mobiliza para expansão do Plantão Digital, que tem 
o intuito de ampliar o acesso da população às delegacias de polícia

O empresariado das cidades 
de Patos de Minas, Ituiutaba, 
Sete Lagoas, Araxá, Uberaba, 
Ipatinga, João Monlevade, Ex-
trema, Itajubá, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, São Sebastião do 
Paraíso, Araguari, Juiz de Fora, 
Ponte Nova, Ubá ou Araçuaí po-
dem participar de um esforço co-
letivo para instalação do Plantão 
Digital nesses municípios. Como 
expressa a Constituição Federal, 
a segurança púbica é dever do 
Estado, direito e responsabilida-
des todos e o Plantão Digital, que 
é uma iniciativa da Polícia Civil 
de Minas Gerais (PCMG), tem o 
propósito de facilitar o acesso da 
população à segurança pública, 
proporcionando mais prevenção 
e, como consequência, menos 
impunidade e mais investigação 
e apuração de crimes.

Thiago Rocha Ferreira, de-
legado de polícia e gerente do 
projeto Plantão Digital, explica 
que utilizar videoconferência 
para que as atividades de duas 
ou mais delegacias de plantão 
sejam concentradas e dirigidas 
por um delegado irá permitir que 
o outro profissional, que estaria 
de plantão, seja redirecionado 
para outras atividades. “Dessa 
maneira, os demais policiais 
estarão liberados para se dedi-

carem às ações de investigação 
criminal, imprimindo celeridade 
e alcançando melhores resulta-
dos”, conta.

O Plantão Digital é realidade 
hoje em 38 cidades, mas o objetivo 
é que a ação seja ampliada e que 
outros municípios sedes de delega-
cias regionais adotem a iniciativa. 
“Em um segundo momento, as 
delegacias sediadas em comarcas 
e que preencham alguns requisitos 
também serão atendidas pelo 
Plantão Digital”, explica Rocha.

Para que essa expansão al-
mejada aconteça, o projeto Plan-
tão Digital conta com o apoio 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
que está mobilizando o setor 

produtivo. Os empresários que 
desejarem participar e contribuir 
para essas cidades mencionadas 
podem doar qualquer quan-
tia por meio da conta: Banco 
756 – Bancoob/Sicoob, agência 
3330 – CREDIFIEMG, conta nº 
14.462-2, CNPJ 17.212.069/0001-
81, Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg). Nesse 
aspecto a contribuição estará 
sob a coordenação e controle da 
referida federação. É necessário 
identificar para qual cidade o 
empresário pretenda doar. “Com 
a ampliação do Plantão Digital, 
a sociedade passa a contar com 
otimização no emprego dos 
policiais civis em Minas Gerais”, 
ressalta Rocha.
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*A pedido da personagem, o seu
nome foi alterado na matéria.
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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

OPEN BAR E OPEN FOOD

1º LOTE - R$ 250,00 
3X NO CARTÃO

VENDAS: BOTECO DO MARANHÃO

CAMISETA

    VOVÓ
PLACIDINA

MINEIRÃO

No espaço

dIa 30 de
outubro

13h às 18h

 CONTATO: 31 99235-3540

PATROCÍNIO:
APOIO: REALIZAÇÃO

empresa do Vale do Jequitinhonha
estreia em bolsa de valores de nova iorque

A bandeira de Minas Gerais 
foi exibida no telão da Nasdaq, 
em plena Times Square, centro 
de negócios de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos. Foram as 
boas-vindas do maior e mais 
importante local de negocia-
ção de ativos de tecnologia do 
mundo para a Sigma Lithium, 
mineradora de lítio situada no 
Vale do Jequitinhonha, que 
passou a ter as suas ações 
negociadas pela instituição. 

A empresa, que contou 
com o apoio da Agência de 
Promoção de Investimento e 
Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), é um exemplo 
da junção de modernização, 
com sustentabilidade, e de in-
ternacionalização dos negócios 
situados em Minas.

“Parabenizo a Sigma Li-
thium e seus funcionários pela 
estreia no mercado de ações 
norte-americano. A compa-
nhia está presente no Vale do 
Jequitinhonha, gerando desen-
volvimento, emprego e renda, 
e com planos para expansão de 
investimentos no estado. Isso é 
mais uma prova de que nossa 
gestão inspira confiança e tra-
balha para Minas crescer cada 
vez mais”, afirma o governador 
Romeu Zema (Novo).

Fabricação de baterias

A Sigma possui, desde 2018, 
uma planta-piloto de extração 
de lítio em uma área entre as 
cidades de Araçuaí e Itinga, no 
Vale do Jequitinhonha. O mine-
ral é matéria-prima para fabri-

car baterias de longa duração, 
presentes em vários aparelhos 
eletrônicos e equipamentos de 
tecnologia. O alvo da empresa é 
o mercado de veículos elétricos, 
que cresce de forma significati-
va, principalmente nos países 
desenvolvidos, e que tem em 
Minas Gerais diversos projetos 
em discussão.

“Acompanhar o desempe-
nho da Sigma junto à imagem 
da bandeira de Minas no telão 
da Time Square é um feito e 
tanto que reforça o compro-
misso desse governo com o 
crescimento da economia no 
Estado, incentivando a atração 
de investimentos e criando um 

ambiente propício para quem 
quer expandir seus negócios 
em Minas Gerais. O resultado 
é geração de riqueza, emprego 
e renda”, destaca o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio.

Já para o diretor de Atração 
de Investimentos do Indi, Ro-
naldo Alexandre Barquette, a 
chegada da Sigma em uma das 
bolsas mais importantes do 
mundo demonstra sua maturi-

dade na internacionalização e 
reforça seu comprometimento 
com grandes projetos de inves-
timento. “Para Minas Gerais é 
muito representativo, uma vez 
que mostra que o governo do 
estado está no caminho certo 
na assistência a projetos que 
tenham a sustentabilidade 
como bandeira e, principal-
mente, que gerem empregos 
e renda para Minas Gerais”, 
acrescenta Barquette.

Pioneirismo

A Co-CEO da Sigma Lithium, 
Ana Cabral Gardner, também 
destacou que o pioneirismo da 
empresa pode incentivar outras 
a se expandir. “A Listagem da 
Sigma na Nasdaq abre caminho 
para todas as empresas de Minas 
que estão prontas para crescer 
com base nos paradigmas do sé-
culo XXI, que são transparência, 
diversidade, responsabilidade 
socioambiental e governança 
para todos os acionistas”, afirma.

A gestora elogiou o papel 
do Indi, desde a concepção da 
mineradora até os dias atuais. “O 
Indi teve um papel primordial de 

liderança para o avanço e desen-
volvimento da Sigma Lithium. Ele 
apoiou o projeto desde o início, 
criando um ambiente de negó-
cios no nível de primeiro mundo, 
com prioridade para uma região 
necessitada como é o Vale do 
Jequitinhonha”, completa.

lítio verde

A Sigma Lithium iniciou as 
operações em Minas Gerais com 
uma planta-piloto para demons-
tração e aperfeiçoamento do pro-
cesso de purificação e separação 
do lítio, com foco em reduzir ao 
máximo o impacto da atividade 
no meio ambiente. Para isso, a 
empresa aplica o conceito ESG de 
gestão e usa novas tecnologias, 
como tratamento de rejeitos a 
seco (que dispensa barragens) 
e reutilização de 100% da água.

As experiências obtidas na 
planta-piloto estão sendo imple-
mentadas na nova planta, que 
vai funcionar em escala comer-
cial, que deve entrar em opera-
ção em 2022. O investimento 
total previsto é de R$ 1,2 bilhão, 
sendo que R$ 500 milhões já 
foram aplicados.

A estimativa é que sejam 
gerados para a região cerca de 
500 empregos diretos a partir 
do ano que vem. Com apoio 
do Indi, a empresa também 
criará um Comitê de Promoção 
do Território e da diversificação 
econômica para a região. O ob-
jetivo é facilitar a transformação 
produtiva, o desenvolvimento e 
a diversificação econômica das 
cidades de Araçuaí e Itinga.
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A listagem da Sigma na Nasdaq abre
caminho para todas as empresas de

Minas que estão prontas para crescer

governador anuncia obras do
Anel leste e norte de montes claros

O governador Romeu Zema 
(Novo) autorizou, no dia 16 de 
setembro, a inclusão do Anel Ro-
doviário Leste e Norte de Montes 
Claros no contrato de concessão 
da BR-135, administrado pela ECO 
135. Com isso, serão investidos R$ 
150 milhões em obras nos dois 
contornos, sendo R$ 100 milhões 
para o Anel Norte e R$ 50 milhões 
para o Leste, atendendo a uma 
antiga demanda da população. 

O principal objetivo do projeto 
é a implementação de um contor-
no rodoviário que vai retirar os 
veículos pesados em trânsito pela 
zona urbana do município, além 
de melhorar o acesso ao novo 
distrito industrial da cidade. A 
medida deverá gerar cerca de 2,8 
mil empregos diretos e indiretos.

Zema lembrou, durante sua 
fala, que a obra na rodovia é 
sonhada há décadas pela popu-
lação e vai proporcionar a Montes 
Claros e região um futuro mais 
promissor. 

“O Norte de Minas passa a 
ter uma infraestrutura melhor, 
segura, com preservação das 
vias urbanas e manutenção me-
nos onerosa. Isso é que o nosso 
governo quer. Queremos que o 
recurso público seja canalizado 
para levar melhorias para as 
pessoas”, ressaltou.

“É arrumando a casa, como 
temos feito, e equilibrando as con-
tas que buscaremos as soluções 
necessárias. Com essa autoriza-
ção, avançamos mais uma etapa 
com essa obra muito importante. 
Antes, o estado estava dando 
marcha à ré. Hoje, estamos na 
direção correta, mas precisamos 
acelerar esse trem”, afirmou o 
governador.

 

Prazos

Os trechos do Contorno Leste 
tiveram projeto funcional entre-
gue em fevereiro de 2021 e agora 
estão em fase de conclusão do 

projeto executivo de engenharia 
com previsão para novembro de 
2021. As obras devem ser inicia-
das em março de 2022.

Já o Contorno Norte teve 
projeto de engenharia elaborado 
em 2010 pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem de Minas 
(DER/MG), já disponibilizado à 
ECO 135. A ordem de início para 
as obras está prevista para maio 
de 2024.

O secretário de Estado de In-
fraestrutura e Mobilidade, Fer-
nando Marcato, lembrou que a 
Parceria Público-Privada (PPP) 
com a concessionária ECO 135 foi 
uma alternativa para equacionar 
uma obra de R$ 205 milhões 
em um estado sem caixa para 
grandes investimentos. “Essa 
é a melhor forma e é o melhor 
caminho para que a gente possa 
ter investimentos no longo prazo”, 
afirmou.

Marcato lembrou que a ges-
tão de Zema retomou a relação 
com as concessionárias. “Graças 
a este trabalho a ECO já deu 
início à duplicação da BR-135. 
Em 2022, serão mais de R$ 500 
milhões investidos em obras de 
duplicação. Somados aos R$ 205 
milhões, serão mais de R$ 700 
milhões viabilizados para o Nor-
te de Minas. É nessa parceria 
que o governo está investindo”, 
afirmou.
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http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/
http://www.infraestrutura.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

Por umA educAÇão PúBlicA de QuAlidAde

mAis rAdAres de VelocidAde nAs rodoViAs de mg

grAndes AVenidAs de BH contriBuem PArA Acidentes

São muitos os problemas presentes na educação brasileira, 
especialmente na pública. Os números são desanimadores e é 
fruto do que acontece na estrutura educacional brasileira, com 
baixos salários, professores que não exercem o trabalho com 
profissionalismo ou também esbarram nas dificuldades diárias 
da realidade escolar, além dos pais que não participam na edu-
cação dos filhos. A boa notícia para reverter esse quadro ruim 
é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 
aprovado recentemente. O destaque do novo Fundeb é o custo-
-aluno-qualidade (CAQ) que prevê a boa qualidade do ensino 
público e a valorização dos profissionais da educação, sendo 
que esse sempre ficou em segundo plano. A educação no país 
não merece ser tratada como investimento sem importância.

As rodovias estaduais de Minas Gerais vão ganhar mais de 500 
radares. Todos os equipamentos serão de controle de velocidade. 
O custo será de R$ 104 milhões para os primeiros 30 meses de 
contrato. Atualmente, as estradas mineiras possuem 467 pontos 
com radares. Não há previsão de quando os outros equipamentos 
vão entrar em operação. O Departamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), órgão responsável pela 
fiscalização das estradas, informou que a ampliação vai inibir o 
desrespeito à lei em um número maior de rodovias e contribuir 
para o aumento da segurança viária. Conversa fiada! O objetivo 
sempre foi arrecadar. Ao invés de gastar com mais radares, por que 
não investir o dinheiro em educação para o trânsito e reformar as 
rodovias que precisam de obras com urgência?

As avenidas Afonso Pena, Antônio Carlos e Cristiano 
Machado têm características diferentes, mas, juntas, contri-
buem para os altos índices de acidentes na cidade. Entre as 
principais vias, a Cristiano Machado é a mais extensa, com 
13 quilômetros. Quem passa por lá, não demora a flagrar 
inúmeras infrações de carros e pedestres. Entendemos o 
porquê de tantos acidentes na Antônio Carlos: pedestres 
caminhando fora da faixa e com o sinal para os carros aberto. 
Já na Afonso Pena, também o que mais se vê são transeuntes 
atravessando no meio dos carros, arriscando a própria vida. 
Os motoristas não colaboram. A Empresa de Transportes 
e Trânsito de BH (BHTrans) investe em campanhas para 
conscientizar, mas isso não tem diminuído os incidentes

c A n A l   A B e r t o

Fome atinge os mais vulneráveis no Brasil. 
Enquanto os mais ricos aumentaram as suas 
fortunas durante a pandemia, a pobreza e 
a fome cresceram assustadoramente. Cerca 
de 15 milhões de famílias estão em situação 
de extrema pobreza e 58 milhões correm 
o risco de deixar de comer por não terem 
dinheiro. Outros milhões de brasileiros 
estão à espera de benefícios sociais e pre-
videnciários numa fila que o governo não 
consegue reduzir. E, para piorar, a alta dos 
preços dos alimentos, da energia elétrica, 
dos combustíveis e do gás, só agrava a situ-
ação em que estamos vivendo. A pandemia 
continuará aumentando a desigualdade 
social e o avanço da insegurança alimentar 
no país. Hoje, o governo não tem estratégia 
para o enfrentamento da fome que se alas-
tra pelo Brasil. Temos que ajudar os mais 
necessitados neste momento preocupante.

copa do mundo de Futebol – Parte i. A ideia 
da Federação Internacional de Futebol (Fifa) 
de realizar as Copas do Mundo de Futebol a 
cada 2 anos já gerou reflexos e não atende 
apenas a critérios técnicos, o lado político 
também está em campo. A mudança do nú-
mero de seleções classificadas para a Copa 
de 32 para 48, a partir de 2026, faz parte 
desse pacote. Agora, o objetivo é atender 
o interesse dos países que desejam sediar 
o Mundial. O assunto será discutido com 
todas as principais entidades de futebol dos 
continentes. A Fifa defende esse projeto, 
com uma grande competição de seleções 
a cada ano, alternando a Copa do Mundo 
e os campeonatos continentais.

copa do mundo de Futebol – Parte ii. Essa 
polêmica gerou muitos protestos. A União 
Europeia de Futebol (Uefa) se posicionou 
contra a sugestão, dizendo que a Copa 
do Mundo é a “joia” da coroa e deve seu 
valor a expectativa pela edição seguinte. 
A Confederação Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) também se posicionou contra. 
Resumindo, a Fifa tem a elite do futebol 
contra sua ideia. Europa e América do Sul 
detêm as principais seleções do planeta - 
os continentes foram os únicos até hoje a 
ganhar Copas do Mundo - e os clubes são 
aqueles que mantêm os contratos dos joga-
dores que sempre são as maiores estrelas 
do Mundial. O intervalo atual de 4 anos é 
justamente um dos trunfos que colocam a 
Copa do Mundo como um dos eventos es-
portivos mais valiosos do mundo. A redução 
tornará a competição em um acontecimen-
to comum e o torcedor perderá totalmente 
o interesse. Isso é uma péssima ideia. Não 
se mexe no que sempre deu certo.

noroeste de minas é palco de debate
sobre desenvolvimento dos municípios

Desenvolvimento econômico, 
geração de emprego, impor-
tância de um verdadeiro pacto 

federativo e o investimento no tu-
rismo regional foram destaques nos 
discursos de abertura do segundo 
encontro “AMM nos Municípios – AMM 
e Sebrae: juntos pelo desenvolvimento 
das cidades”, que reuniu cerca de 300 
pessoas, no dia 14 de setembro, no 
auditório do Centro Administrativo de 
Paracatu, na macrorregião Noroeste 
de Minas Gerais.

A nova fase do projeto Desenvolve 
Minas Gerais, parceria entre a Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM) e o 
Sebrae, debate o desenvolvimento das 
cidades nas 10 macrorregiões do estado.

A segunda edição do AMM nos Mu-
nicípios, que foi promovida em parceria 
com a Associação dos Municípios do No-
roeste de Minas (AMNOR) e a Prefeitura 
de Paracatu, seguiu, rigorosamente, 
todos os protocolos sanitários da onde 
verde em que se encontra a região.

O presidente da AMM e vice-presi-
dente da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Julvan Lacerda, destaca 
a importância do evento e das ações 
desenvolvidas em parceria com o Sebrae 
para capacitar gestores e servidores 

públicos com foco no desenvolvimento 
regional. E destacou, ainda, ser impres-
cindível haver mais verba para a gestão 
dos municípios como essencial a esse 
desenvolvimento econômico e melhoria 
da qualidade de vida da população.

“Precisamos fazer o verdadeiro 
pacto federativo. Para isso acontecer, 
precisamos ser uníssonos. É preciso 
muitas pessoas falando nisso. Conto com 
as prefeitas e prefeitos, deputados, sena-
dores, todos os outros órgãos parceiros 
para transformarmos isso, devagar, com 
muito trabalho. Então, contem com a 
AMM, contem com o Sebrae, para con-
seguirmos a vitória”, salientou.

No evento, o presidente ressaltou, 
ainda, a importante conquista do acordo 
com o governo estadual, intermediado 
pelo Tribunal de Justiça e Ministério 
Público, para quitação da dívida do 
Estado com os municípios mineiros na 
área da saúde, no valor estimado de 
R$ 7 bilhões. “Esse acordo vai gerar um 
importante reforço aos caixas dos mu-
nicípios. Será uma relevante conquista 
e a AMM está lutando muito por isso”, 
disse Julvan.

Para o prefeito de Paracatu, Ígor 
Pereira dos Santos (DEM), o evento foi 
uma oportunidade para prefeitos, secre-

tários e vereadores terem acesso a ricas 
discussões sobre o desenvolvimento das 
cidades. O prefeito ressaltou, também, 
que o evento reforça o trabalho da AMM, 
de representação dos municípios, e do 
Sebrae, com o desenvolvimento empre-
sarial local.

Na avaliação do prefeito de Na-
talândia e presidente da AMNOR, Ge-
raldo Magela Gomes, o evento reforça 
a missão da associação em trabalhar 
pela capacitação e aprimoramento 
dos gestores e servidores públicos dos 
municípios da região.

Em seu pronunciamento, o di-
retor técnico do Sebrae Minas, João 
Cruz Reis Filho, realçou o resultado 
positivo dos eventos em parceria 
com a AMM por levar informação de 
qualidade para capacitar os gestores 
e servidores públicos. O diretor res-
saltou, ainda, como é importante a 
união dos municípios com as empre-
sas para promover o desenvolvimento 
local e regional. E que este momento 
é de retomada do desenvolvimento 
econômico, com a vacinação avan-
çando, e as empresas voltando a 
funcionar com capacidade superior, 
promovendo a melhoria da qualidade 
de vida da população.
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Prefeitura de Uberlândia oferece opção de
parcelamento de débitos aos contribuintes

Contribuintes com tributos venci-
dos- inscritos ou não na dívida ativa do 
município- têm a oportunidade de ne-
gociar os débitos para pagamento em 
até 10 anos. Desde julho, a lei comple-
mentar nº 718, que criou o Programa 
Municipal de Parcelamento de Créditos 
Vencidos, abrange débitos vencidos de 
impostos, como o Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e sobre Serviços (ISS), 
guardados impedimentos previstos na 
norma, incluindo autorização para que 
o Departamento Municipal de Água 
e Esgoto (Dmae) também conceda 
parcelamentos.

O secretário municipal de Finanças, 
Henckmar Borges, ressalta que o novo 
programa de parcelamento permite que 
o beneficiário recupere a capacidade de 
obtenção de crédito. Para ter acesso ao 
benefício, o contribuinte da prefeitura 
pode acessar as informações por meio 
do Portal da Negociação ou por e-mail. 
No caso do Dmae, que tem regulamen-
tação específica, os acordos são firmados 
presencialmente na plataforma de aten-
dimento da autarquia. 

“O contribuinte pode não só parcelar, 
mas também renegociar parcelamentos 
anteriores que, eventualmente, ficaram 
em atraso. Dessa forma, criamos novas 
condições para que o cidadão fique em 
dia com suas contas de uma forma viável, 
tendo vista a realidade econômica nesta 
pandemia”, destacou o secretário.

como funciona
Pela Prefeitura de Uberlândia,o pro-

grama ampliou de 60 para 120 o número 
de parcelas possíveis. O vencimento da 
entrada ocorre dez dias a partir da ne-
gociação e a primeira parcela deve ser 
quitada até 30 dias do vencimento da 
entrada. No caso de parcelamentos, o 
valor da entrada não poderá ser inferior 
a 10% do total de débitos. Para reparcela-
mentos, o percentual da entrada mínima 
pode variar de 15% a 90%, conforme o 
número de negociações realizadas ante-
riormente pelo contribuinte. Além disso, 
cada parcela não poderá ser menor que 
R$ 80 para pessoas físicas ou inferior a 
R$ 150 para pessoas jurídicas.

no dmae
Já o contribuinte com débitos junto 

ao Dmae pode fazer o parcelamento 

mesmo que possua valores em atraso 
no ano de exercício- situação que 
passou a ser autorizada pela nova 
legislação municipal e que era vedada 
anteriormente. As faturas de água e 
esgoto e tarifa de coleta de lixo em 
atraso, ainda que inscritas em dívida 
ativa, podem ser quitadas em até 60 
meses, sendo que a parcela não pode 
ser inferior ao valor mínimo pago na 
categoria negociada, seja ela residen-
cial, comercial ou industrial.

A negociação de débito do Dmae 
é feita na plataforma de atendimento, 
localizada em sua sede, na Avenida 
Rondon Pacheco, 400, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. Para o par-
celamento de tributos da Prefeitura, o 
acesso é pelo Portal da Negociação ou 
solicitar os débitos pelo e-mail atendi-
mentoda@uberlandia.mg.gov.br infor-
mando os dados pessoais, como o nome 
completo, identidade e CPF.
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A jornalista 
e  s e c re -
t á r i a  d e 

Comunicação da 
Prefeitura de Nova 
Lima, Fabiana Lo-
pes, tem se desta-
cado com seu jeito 
simples de resol-
ver as demandas 
da assessoria e 
do prefeito João 
Marcelo Dieguez 
(Cidadania)
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http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/portaldenegociacao/
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Público pode voltar!
Uma das maiores paixões 

do povo brasileiro é o futebol, 
infelizmente os jogos em sua 
maioria não estão tendo torce-
dores desde março do ano pas-
sado por causa da pandemia do 
coronavírus. É necessário relatar 
que a COVID-19 matou cerca de 
600 mil pessoas e 21 milhões de 
brasileiros já tiveram a doença. 

Nos jogos realizados mês 
passado em Belo Horizonte, 
considerados pela Prefeitura de 
Belo Horizonte como eventos 
testes, pela Copa Libertadores 
Atlético x River Plate, que levou 
cerca de 17 mil torcedores ao 
Mineirão, e Cruzeiro x Confiança, 
com cerca de 4 mil, deixou um 
alarde entre as autoridades mu-
nicipais e os infectologistas, com 
pessoas não usando máscara, 
aglomerações nas ruas próxi-
mas e na entrada do estádio. 

Segundo os dados da Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH) 
apenas 0,1 dos torcedores, que 
estiveram no jogo do Atlético x 
River Plate, resultou em algum 
caso de COVID-19. O jogo do 
Cruzeiro x Confiança não foi 
informado o resultado da pes-
quisa, conforme informações 
da administração municipal. 
Com isso, os jogos de Atlético, 
Cruzeiro e América foram libe-

rados pela PBH para terem 30% 
da capacidade do Mineirão, 17 
mil pessoas e cerca de 6 mil no 
Independência.

Também a Confederação 
Brasileira de Futebol  (CBF) vem 
fazendo estudos para a volta de 
torcedores aos estádios. Várias 
regras estão sendo estudadas 
para a volta do público aos 
estádios, a CBF estabeleceu um 
critério epidemiológico para se 
determinar quando uma cidade 
pode receber público. Chama-se 
taxa de normalidade. 

Atualmente, por esse índice, 
todas as 29 cidades dos times 
dos Brasileiros das Séries A e 
B poderiam ter torcidas nas 
arenas. Há uma disputa em 
curso entre os clubes e a CBF. 
Por exemplo, o Flamengo quer 
receber torcedores baseado 
na liminar obtida no Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), CBF e clubes defendem 
que isso acontece quando todos 
os estados estiverem autoriza-
dos. Baseiam-se em decisão do 
Conselho Técnico da Série A.

A CBF e federações já inicia-
ram negociações com os estados 
para tentar liberações. A última 
reunião entre clubes indicou um 
possível retorno no início de ou-
tubro. Há previsão de um novo 

encontro para deliberar sobre 
o assunto no final do mês. Nas 
negociações com autoridades, 
a CBF vai mostrar seus números 
para indicar que é possível o 
retorno. A taxa de normalidade 
é um índice criado pelos infec-
tologistas da comissão médica 
da CBF.

Para o cálculo do índice, são 
levados em conta seis itens: taxa 
de incidência de novos casos; 
tendência de novos casos; mor-
talidade por milhão; tendência 
de mortalidade por milhão; 
letalidade e percentual da po-
pulação totalmente vacinada. 
Cada item tem uma pontuação. 
Ao final, calcula-se um número 
final. Desse valor obtido, a CBF 
indica que é possível ter um 
determinado percentual de 
público naquela cidade. Pode 
ser até 10%, até 30%, até 50% 
e acima de 50%.

 Mesmo com a volta dos 
públicos nos estádios não po-
demos deixar de tomar as duas 
doses da vacina, registrar que 
a máscara tem de ser usada, 
sempre passar álcool em gel nas 
mãos, lavá-las sempre com água 
e sabonete. Toda prevenção é 
fundamental para que possa-
mos vencer a guerra contra o 
coronavírus.

minas sub-17 faz campanha invicta e leva
o título brasileiro da taça Brasil de Futsal

Após superar o anfitrião Balsas Futsal 
nas quartas de final e o Santa Cruz na 
semi, o Minas enfrentou no dia 11 de 
setembro o seu último adversário da 
Taça Brasil de Futsal sub-17, o Clube do 
Remo. Em partida válida pelo título da 
competição nacional, a equipe mineira 
saiu na frente no primeiro tempo e, apesar 
de ensaiar uma reação, o time do Pará 
não conseguiu superar a boa atuação 
dos jovens minastenistas, consagrando 
assim o Minas sub-17 como campeão 
nacional pelo placar final de 4 a 1.

Saindo da fase de grupos como líder 
do Grupo A, o Minas teve dois grandes 
desafios na sua frente antes das finais: as 
quartas de final contra o time anfitrião e a 
semi contra a grande equipe do Santa Cruz.

O primeiro embate, válido pelas quar-
tas de final, aconteceu em 9 de setembro 
e, seguindo as previsões, o duelo contra 
o Balsas foi extremamente disputado. A 
equipe mineira começou muito bem, em 
alta intensidade já garantindo a vantagem 
no primeiro tempo. Na segunda etapa, o 
time anfitrião buscou a reação e tentou 
levar para a prorrogação, mas, no final, 
o Minas se defendeu bem, conquistando 
a classificação com o placar de 3 a 2, os 
autores dos gols foram: Léo, Erick e Rafael.

Na semifinal, o Santa Cruz, adver-
sário do Minas, vinha confiante de uma 
goleada por 7 a 2 nas quartas de final. 
Apesar do desafio, a equipe mineira não 
teve medo e jogou de igual para igual, 
buscando sempre pressionar o Santa Cruz 
atrás de oportunidades para marcar gols. 
No final da partida, o Minas saiu com a 
vitória por 4 a 3, gols de Alex (2), Léo e 
Vitão. Este resultado deu a vaga na final 
para a equipe mineira, diante do Clube 
do Remo.

Coroando a data, com um duelo de 
gigantes, a partida entre Minas e Remo 
começou intensa, com ambos os times 

buscando abrir o placar. Nesta disputa 
quem levou a melhor foi o Minas, que 
assim que fez o primeiro gol da partida, 
continuou pressionando o Clube do Pará. 

O Remo ensaiou uma reação durante toda 
a partida, porém, após dois gols seguidos 
da equipe minastenista, a vitória para o 
clube mineiro estava sacramentada.

O título nacional foi conquistado pela 
equipe da Rua da Bahia em uma vitória 
por 4 a 1, os gols foram de Alex, Erik, Léo 
e Guilherme.

Além do bom resultado na fase final, 
é impossível não destacar o feito histórico 
dos jovens do sub-17, eles conquistaram 
o título da maior competição nacional 
da categoria de forma invicta, manten-
do a tradição do Minas como um clube 
formador, que colhe conquistas desde as 
categorias de base.

Diogo, técnico do sub-17 aprovei-
tou para destacar como o trabalho 
multidisciplinar do clube levou a este 
título. “É uma conquista compartilha-
da, temos que enaltecer o trabalho 
de todo o departamento de futsal do 
clube, de todos os treinadores, do sub 
12 ao adulto, nosso curso de futsal, 
onde muitos atletas vieram de lá, 
nossa área multidisciplinar que nos 
auxiliam dentro deste processo, com 
preparação física, nutrição, psicologia, 
terapia, ciências do esporte e todos os 
outros setores do clube que sempre 
trabalham juntos. É um título de mui-
tas mãos, não é apenas os atletas e a 
comissão técnica. Estávamos buscando 
este título há 10 anos e conquistamos 
ele de uma maneira invicta, com 100% 
de aproveitamento. Isso mostra ainda 
mais o nível de jogo apresentado pelos 
jovens atletas e o nível de maturidade 
dentro de quadra”, disse o professor.

O técnico aproveitou para citar o 
alto nível da competição e como o 
Minas se manteve constante nos jo-
gos, fazendo esta campanha invicta. 
“Por se tratar da competição mais 
importante do país, onde as princi-
pais equipes e campeões estaduais da 
categoria estavam, isso fez com que a 
gente tivesse de ter um nível elevado 
de maturidade nas partidas, evitando 
oscilações nestes confrontos difíceis, no 
final, esta estabilidade e maturidade 
foram nossas maiores virtudes dentro 
dos jogos”, finalizou Diogo.
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Luxemburgo avisa garotos: ‘Se tiver
16 anos e potencial, vai subir e jogar’

Bastante vencedor na carreira, 
o técnico Vanderlei Luxemburgo 
separou um tempo na agenda de 
treinos do Cruzeiro, e deu uma 
palestra para jogadores do time 
sub-20 e comissões técnicas de 
todas as categorias da base do clu-
be, na Toca da Raposa I. Durante 
o bate-papo, o treinador destacou 
que sempre gostou de trabalhar 
com jovens atletas e que, indepen-
dentemente da idade, coloca pra 
jogar. Basta ter potencial.

“Uma coisa que vocês preci-
sam entender é que os empre-
sários precisam trabalhar para 
vocês e não vocês para eles. Vocês 
precisam decidir o que querem da 

carreira e não eles. Podem ter cer-
teza que da minha parte não olho 
a idade do atleta. Se o garoto tiver 
16 anos e eu enxergar potencial, 
ele vai subir e vai jogar. Não tenho 
medo de lançar atletas, fiz isso 
durante toda a minha carreira”, 
destacou.

Neste ano no Cruzeiro, Luxem-
burgo vem dando oportunidades 
para três pratas da casa: o lateral-
-esquerdo Matheus Pereira, o 
volante Adriano e o atacante 
Thiago, que já marcou dois gols 
sob o comando do treinador, um 
no empate por 1 a 1 com o Goiás, 
e outro na vitória por 1 a 0 sobre o 
Náutico, ambos pela Série B.

Nos treinos na Toca, Luxa ain-
da vem utilizando outros atletas 
jovens, como o zagueiro Matheus 
Vieira, o volante Riquelmy, o meia 
Daniel Junior e o atacante Victor 
Leque.

Em seu discurso para a garota-
da celeste, Luxemburgo ressaltou 
que eles precisam ter humildade, 
mas serem dotados com perso-
nalidade, para serem vencedores.

“Se você não for um vencedor, 
não vai para lugar nenhum. Só 
estou aqui porque sou vencedor. 
Você tem que ter história, mos-
trar que ganhou. É preciso ter 
humildade, mas também com 
personalidade. Porque se você 
for apenas humilde, eles pisam 
na sua cabeça. Por isso é preciso 
ter personalidade”, disse.

Já para os membros das co-
missões técnicas, Luxemburgo 
citou a importância de se ter uma 
equipe de excelência ao lado 
no dia a dia de trabalho. “Fui 
um dos primeiros do Brasil a ter 
uma equipe multidisciplinar com 
psicologia, nutrição, fisiologia 
e analista de desempenho. O 
técnico precisa saber de tudo que 
acontece no clube, se envolver em 
todas as áreas, mas sempre deixar 
os profissionais trabalharem em 
suas funções”, finalizou. Fonte 
Site/Itatiaia.
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