
Número de transplantes de
órgãos cai 30% no estado

A Campanha Setembro Verde 
tem o objetivo de conscienti-
zar a população acerca da 
doação de órgãos. Falar 
sobre o tema é funda-
mental uma vez que os 
índices não são positi-
vos. Em Minas Gerais, 
houve uma queda de 
30% de transplantes 
realizados entre 2019 e 
2020. Isso tem ocorrido, prin-
cipalmente, devido à recusa 
familiar a respeito da doação 
do ente que morreu. Quem está na 
fila nem sempre pode esperar. Por esse 
motivo, a família de Maria Eduarda, de 13 anos, é grata 
pelo transplante de rim. “O ‘sim’ de alguém salvou a vida 
da minha filha”, conta Valeska Porto.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

syomArA c. szmidziuk

PáginA

8

AlexAndre melo

PáginA

4

José mAriA trindAde

PáginA

2

luciAnA meireles

PáginA

12

39w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  2 5  d e  s e t e m b r o  a  2  d e  o u t u b r o  d e  2 0 2 1   N º  1 9 8 6   R $  0 , 5 0

economiA – PáginA 4 sAúde e VidA – PáginA 8

68% dos brAsileiros não AcreditAm
nA melhorA dA economiA em 2021

Já não dá mais tempo. Para 68% da população, não há sinais de retomada econômica ainda neste 
ano e as esperanças de dias melhores na economia já são projetadas para 2022, segundo aponta a 
pesquisa trimestral Radar Febraban. Para os próximos meses, o brasileiro só espera aumentos: 76% 

apostam em taxas de juros mais altas, 74% acreditam que a inflação e o custo de vida irão subir e 54% 
preveem crescimento do desemprego. Para o economista e professor de comércio exterior, Leandro Diniz, o 
governo entrou em um círculo vicioso. “O Estado aumenta os tributos no afã de coletar mais dinheiro para 
resolver o problema, só que, ao fazer isso, a indústria fica mais cara e, automaticamente, o produto encarece”.

Kalil se declara
candidato ao governo

de Minas em 2022

Presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), o 
chefe do Executivo de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), avisa que vai participar das eleições ao governo de 
Minas no próximo ano. Essa é uma informação exclusiva 
de nossa reportagem e, ao que tudo indica, o entusiasmo 
dos pedessistas é enorme. E isso se deve ao fato de Kalil 
ter sido bastante aplaudido por seus colegas prefeitos, 
quando esteve em reunião em Alfenas, com a finalidade 
de debater a crise hídrica do Lago de Furnas, na região 
Sul do estado.
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Prefeito de bh já está em ritmo de pré-campanha

em mg, violência
contra idosos

sobe mais de 82%
durante a pandemia 

Dados levantados por pes-
quisadores da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) 
apontam que a violência con-
tra os idosos cresceu 82,22% 
durante a pandemia. O índice 
segue uma tendência nacional: 
no Brasil, o aumento já chega a 
90%. A violência não é somente 
física, mas psicológica e, até 
mesmo, patrimonial. Para a 
advogada especializada em 
Direitos Humanos, Cida Vidigal, 
ela acontece, principalmen-
te, por uma falta de respeito 
que, infelizmente, é cultural. 
“Valoriza-se muito a juventude, 
em detrimento das experiên-
cias vividas pelos mais velhos. 
Somos um povo sem memória 
e isso nos priva de sermos gra-
tos aos que pavimentaram os 
caminhos para a sociedade que 
hoje temos”.

15ª cinebh apresenta filmes que remetem
ao atual poder de vigilância da tecnologia

Em sua 15ª edição, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte 
(CineBH) acontece de 28 de setembro a 3 de outubro. Com programação 
on-line e gratuita, o evento conta com 90 filmes, incluindo 20 obras de 
cineastas mineiros, oficinas e pré-estreias. Neste ano, a mostra selecionou 
filmes que dialogam com a temática “Cinema e Vigilância”, em referência 
ao poder de rastreamento das tecnologias atuais. “Com a ascensão das 
grandes empresas de tecnologia e informação, como Facebook, Google, 
Amazon e Apple, isso se tornou tão corriqueiro que não pensamos a res-
peito. Porém, essas marcas mais nos controlam do que as controlamos, e 
o audiovisual tem refletido sobre isso de várias formas”, adianta Marcelo 
Miranda, crítico de cinema e um dos curadores do evento.

Oito em cada 10 consumidores
compraram por meio de aplicativos

Conforme aponta uma pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, 8 em cada 10 
(79%) consumidores fizeram alguma aquisição usando aplicati-
vos nos últimos 12 meses. A facilidade de acesso, praticidade e 
agilidade são algumas vantagens elencadas pelos internautas 
que utilizam apps de smartphone para realizar compras. As 
categorias de itens mais pedidos foram comidas e bebidas por 
delivery (65%) e serviços de transporte (48%). “Os aplicativos 
de transporte, por exemplo, têm sido muito utilizados por idosos 
que, até então, tinham certa resistência”, analisa o presidente 
da CNDL, José César da Costa.
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Mostra Internacional 
de Cinema de Belo Ho-
rizonte (CineBH) chega 
a 15ª edição com um 

tema que a sociedade ainda não 
tem total dimensão. Batizada de 
“Cinema e Vigilância”, o evento 
selecionou filmes que dialogam 
com nossa nova realidade: com o 
avanço da tecnologia, passamos a 
ser vigiados o tempo todo. Na rua, 
no trabalho, no lazer ou procras-
tinando no celular. Não importa, 
quase tudo pode ser rastreado atu-
almente. Sobre a exposição deste 
ano, o edição do brasil conversou 
com Marcelo Miranda (foto), jor-
nalista, crítico de cinema e um dos 
curadores da mostra.
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Onde estão os líderes? Pereceram!
V ivemos um apagão de líderes. À 

míngua de personalidades políticas 
fortes, prontas para indicar cami-

nhos, os discursos extremistas tomam conta 
de todas as atividades. Não é saudosismo, 
mas constatação da vida real e da convi-
vência diária entre políticos no Congresso, 
ministérios e Palácio. Conversando com 
colegas cronistas políticos, surgiu a velha 
dúvida machadiana: “Mudou o Natal, ou 
mudei eu?!”, muitos acham que mudamos 
nós que nos tornamos mais exigentes com 
políticos e com os dirigentes. Durante o 
processo constituinte, os deputados e sena-
dores na sua maioria eram conhecedores de 
teorias complexas, especialistas em setores 
importantes e aprendíamos muito. Mesmo 
assim, colegas jornalistas  que se foram, 
como Carlos Chagas, Flamarion Mossori e 
Rubinho, o Bubens Azevedo nos dizia: “Isto 
aqui está uma porcaria, bons tempos eram 
os de Bilac Pinto, Nelson Carneiro, Tancredo 
e Magalhães Pinto”. 

No momento em que os jornalistas 
criticavam, estavam no plenário, personali-
dades como Mário Covas, Franco Montoro, 
Tarcísio Delgado e o imutável Roberto 
Jefferson. A deputada Sandra Starling era 
aprendiz e outros neste mesmo nível que 
dariam aula para os mais destacados de 
hoje. Faz sentido até pela percepção do en-
tão presidente da Câmara, da Constituinte 
e do MDB, deputado Ulysses Guimarães: 
“Se você está achando este Congresso 
ruim, espera para ver o próximo”. O pró-
ximo chegou. E está mesmo muito pior, 
elevado a pelo menos 5. 

Mas a lógica da política mudou. Nos 
tempos da política propriamente dita, 
quem era líder sabia o que estava fazendo. 
O comando de um dos cinco partidos exis-

tentes era forjado na luta, na determinação 
e sabedoria. Aos poucos, as bases foram 
sendo corroídas pela compra de apoio. Eu 
assisti este precipício ser montado. Quem 
tinha mais dinheiro para montar um par-
tido, pagar campanha e chegar a cargos 
na mesa, ganhava. Um grande exemplo, 
e existem muitos outros, foi o deputado 
Eduardo Cunha. “Uma máquina de arre-
cadar dinheiro”, disse em depoimento, 
um deputado do PP no processo chamado 
Mensalão. O MDB que estava dividido foi 
magicamente unificado por ele. Os seus 
tentáculos foram a outros partidos e assim 
construiu a sua bancada própria. Como 
líder do MDB mandava no presidente da 
Câmara, tendo nas mãos o controle remoto 
de Henrique Eduardo Alves e depois passou 
diretamente para a presidência dos depu-
tados. O caminho foi percorrer as regiões 
fortalecendo campanhas e irrigando forças 
que meses depois desembarcaram no 
plenário para retribuir em voto. Mais do 
que chegar à presidência, montou uma 
força política tão forte, que o credenciou a 
desafiar o governo petista. Ganhou, mas 
não levou. Foi cassado por seus “méritos”, 
o poder absurdo de corrupção e compra 
de apoio. O processo estava contaminado. 
Todos os partidos tinham líderes financia-
dores, pondo fim ao exercício natural da 
liderança. Sem recursos, sem comando. 

Os ministros do Supremo entenderam 
direitinho o processo e o tamanho do pro-
blema. Decidiram legislar. Definiram o fim 
do financiamento privado de campanha. 
Interromperam a irrigação das lideranças 
forjadas no dinheiro liberado pelos patrões. 
Os empresários compraram de tal forma a 
política, que detinham o comando de parte 
considerável da estrutura pública. Na união 

de vários setores da economia, o controle 
era quase total. O transporte dominava uma 
fatia, a indústria outra parte, os bancos um 
naco importante e serviços fechava outra 
fatia. Assim eles administravam o país, trans-
formando “representantes” do povo em me-
ros empregadinhos. O diálogo gravado dos 
diretores da JBS com políticos importantes 
mostra esta relação. Os empresários falavam 
com senadores como um patrão fala com 
funcionário problema, daqueles que exigem 
muito e dão pouco retorno. Outros estavam 
na fila em busca do tal “financiamento”. 

Passada a tempestade, em vez da 
bonança, vem a reconstrução. Esta é a 
fase que vivemos na política. Os líderes 
que arrecadavam, desapareceram por 
força legal e não houve formação de lide-
ranças reais. Sem pontos de referência a 
seguir, os eleitores foram às urnas com as 
suas impressões pessoais e dispersas. Um 
péssimo momento para a política, mas 
esta pulverização vai forçosamente fazer 
surgir lideranças reais para o futuro. Por 
enquanto é o que temos para o almoço e 
nem espere sobras para o jantar. A foto do 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com 
seus principais ministros e dirigentes de 
estatais, comendo pedaço de pizza na rua, 
impedido de entrar em restaurante é reve-
ladora. Assim caminha a nossa política, em 
situação de rua e sem direito a entrar em 
locais sociais. A esperança real é que um 
novo processo político seja erguido depois 
desta situação de terra arrasada que atinge 
todos os partidos. É daí que nasce o silêncio 
do Congresso diante da crise institucional 
explícita, com um presidente da República 
que tenta desacreditar o Supremo, depois 
de jogar na sarjeta Câmara e Senado, por 
absoluta falta de qualidade.

E D I T O R I A L

15ª cinebh expõe poder da tecnologia
como ferramenta de vigilância social
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bh na rota do cinema nacional
Há 15 anos, Raquel Hallak, coordenadora geral da 15ª CineBH, conta 

que Belo Horizonte era esquecida na cena do audiovisual nacional. Hoje, 
mesmo com os desafios impostos pela pandemia, o saldo da mostra é po-
sitivo. “Quando pensamos em realizar o evento em BH, a capital não tinha 
a indústria do audiovisual instalada. Todo o trabalho de finalização era feito 
em São Paulo ou Rio de Janeiro e a ideia era fazer um movimento inverso, 
trazer os profissionais do audiovisual para conhecer a cidade e colocá-la na 
rota da indústria cinematográfica e, também, como locação para filmes. De 
15 anos para cá, avançamos muito. BH não era nem conhecida no meio, 
tivemos que fazer, inicialmente, um trabalho via Ouro Preto e depois Inhotim. 
Hoje, a CineBH funciona como uma ponte de conexão entre o segmento, a 
cidade e o estado de Minas Gerais. Conseguimos migrar toda a programação 
presencial para o digital mantendo seu perfil e conceito. Foi um aprendizado 
e, ao mesmo tempo, um desafio muito bacana porque o alcance do on-line 
é extremamente maior que o presencial, chegando nos quatro cantos do 
Brasil e do mundo”, comemora.

serviço
15ª cinebh
obras: são 90 filmes nacionais, incluindo 20 de Minas, e 17 internacionais 
Quando: 28 de setembro a 3 de outubro
onde: https://cinebh.com.br/
Valor: Gratuito

socorro, kalil!
 a medida em que a vida, gradativamente, volta à normalidade,  depois 

de quase 2 anos convivendo com a pandemia do coronavírus, eis que 
surgem os desafios após o rescaldo e a reminiscência da COVID-19. 

Obviamente, houve um preponderante dilaceramento do tecido social, ala-
vancando ainda mais o conhecido fosso social no Brasil, fazendo aumentar o 
sofrimento de cidadãos, especialmente os desalentados e desempregados. Para 
muitos deles, agora, as marquises das grandes cidades passaram a ser o novo 
“lar”, onde a fome e a miséria são uma extensão dos problemas. 

As grandes cidades precisam se organizar, dando assistência a quem mais 
necessita para evitar a desintegração descontrolada. Dito isso, convém espelhar 
a complexa situação de Belo Horizonte. É visível a degradação do do Hipercentro 
da cidade. Sendo assim, é necessário que as autoridades da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) direcionem um pouco mais de atenção para as pessoas em 
situação de rua.

Talvez, a verdadeira realidade da região Central não seja de pleno conhe-
cimento do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Por lá, o comércio, outrora era uma 
alavanca para o ordenamento econômico do município, agora as calçadas 
públicas são tomadas de moradores, que usam o lugar também como banheiro. 
E isso tem transformado o ambiente em uma latrina em muitos quarteirões, 
especialmente no entorno da Praça Sete. 

Nas imediações do Cine Theatro Brasil Vallourec é comum as pessoas terem 
que conviver com o excremento humano como se isso fosse normal. À noite, 
os criminosos se juntam aos demais ocupantes das redondezas e se sentem 
à vontade para aplicar seus golpes contra os cidadãos de bem que circulam 
nas imediações nesses horários. Infelizmente, isso se tornou corriqueiro no 
Hipercentro de BH, inclusive no quadrado da Rua Rio de Janeiro, entre a Praça 
Sete e a Rua Tamoios. 

Hoje, na Praça Rio Branco, mais conhecida como Praça da Rodoviária, é um 
desassossego: uso de drogas, pedintes e prostituição, o retrato de um quadro 
que bem espelha a realidade do Hipercentro da capital mineira, e isso se traduz 
em um desafio colossal para o poder público da municipalidade.  

Recentemente, os donos de lojas do Shopping Carijós, na Rua São Paulo, 
esquina de Carijós, resolveram permanecer de portas fechadas, mesmo depois 
do arrefecimento da COVID-19 e o devido cumprimento da quarentena exigida 
pela PBH. Eles avaliam que o soerguimento comercial vai ser lento. A posição 
deles não é diferente de muitos outros que estão de portas abertas para tentar 
manter o empreendimento de pé, mas, também, por conta dessa vizinhança, 
os prejuízos têm sido assombrosos. 

Quem se encontra fisicamente mergulhada neste eixo central da cidade é a 
centenária Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), localizada 
no quarteirão da Afonso Pena, entre as Ruas Tupinambás e Curitiba, cujo en-
dereço, outrora, era tido como nobre. A sua diretoria, por certo, terá de entrar 
em ação para contribuir com os seus circunvizinhos na busca de uma saída, 
visando se aliar ao poder público com o intuito de reestruturar a vida de quem 
mora ou tem negócios no Hipercentro de Belo Horizonte.

Por que a escolha pelo tema 
“cinema e Vigilância”? 

É uma ideia que eu, Pedro Bu-
tcher e Francos Vogner vínhamos 
discutindo desde 2020, a partir 
da percepção de que a pandemia 
catalisou nossa dependência de 
dispositivos de relação eletrônica. 
A consequência disso é que nos tor-
namos ainda mais instrumentos de 
grandes empresas capitalistas, cuja 
maior moeda é a informação, para 
servir de monitoramento e estímulo 
ao consumo. E nos demos conta de 
que não é exatamente uma novi-
dade pelo menos desde a invenção 
do cinema: a câmera, por registrar 
imagens, já é em si um aparato de 
“controle”, ao captar os movimen-
tos e, posteriormente, os sons, para 
poder depois editá-los e exibi-los em 
outro contexto. Ou seja, existe uma 
intenção na captura de imagens.

como isso se relaciona com 
nossa realidade?

Com a ascensão das grandes em-
presas de tecnologia e informação, 
como Facebook, Google, Amazon e 
Apple, por exemplo, isso se tornou 
tão corriqueiro que não pensamos a 
respeito. Porém, essas marcas mais 
nos controlam do que as controlamos, 
e o audiovisual tem refletido sobre isso 
de várias maneiras. Por exemplo, na 
estética, ao incorporar a visualidade 
dessas novas formas de imagem em 
câmeras de vigilância, registros de 
smartphones, telas de computador, 
etc. E, também, na temática, ao narrar 
situações de ficção e não-ficção em 
que esse “capitalismo da vigilância” 
está no centro. A CineBH vem com 
a proposta de discutir e aprofundar 
essas ideias nos filmes exibidos e nas 
mesas realizadas.

o que podemos esperar dos 
filmes mineiros seleciona-
dos?

A CineBH não tem exatamente 
um recorte regionalista, então eu 
não diria que há algo a se esperar de 
algum filme mineiro propriamente. A 
experiência proposta é mais orgânica 
e tentacular, com os vários “braços” da 
programação dialogando entre si de 
diversas formas. O mais próximo de um 
recorte mineiro seria a mostra ‘A Cidade 
em Movimento’, que tem curadoria da 
pesquisadora Paula Kimo e exibe pro-
duções de Belo Horizonte e região que 
conversam diretamente com a vivência 
na cidade ou em seus espaços. 

um dos destaques é o tra-
balho do coletivo Forensic 
Architecture. Quem são e o 
que você pode nos adiantar 
sobre o grupo?

Trata-se de um coletivo multiar-
tístico fundado pelo arquiteto Eyal 
Weizman na universidade Goldsmiths, 
em Londres, e que conta com artistas 
visuais, cineastas e arquitetos em 
sua formação. Em muitos aspectos, 
o trabalho do Forensic captura os 
dispositivos da sociedade de vigi-
lância e seus produtos para produzir 
evidências que vão denunciar crimes, 
formas de opressão e violência, o que 
se relaciona diretamente à temática 
adotada este ano na CineBH. 

Os trabalhos realizados pelo co-
letivo exigem longas investigações,   
ferramentas metodológicas e formas 
de visualização. São filmes curtos, de 
alta densidade, que apresentam um 
novo olhar sobre eventos que, muitas 
vezes, ocuparam os noticiários, mas 
permaneceram invisíveis em seus 
aspectos mais relevantes. 

O Forensic apresenta situações de 
abuso de direitos humanos ou ata-
ques ao meio ambiente de um modo 
esteticamente arrojado, moderno e 
desafiador. Conhecer seus trabalhos 
é fundamental para nos ajudar a 

compreender o tamanho da encrenca 
que é estarmos sob o jugo de sistemas 
eletrônicos cujo objetivo, ao fim, é 
sempre prejudicar o indivíduo em 
prol de uma suposta e falsa proteção 
coletiva.

essas marcas mais nos
controlam do que as controlamos,

e o audiovisual tem refletido
sobre isso de várias maneiras

https://cinebh.com.br/
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V I G Í L I A S

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

Poderio de um secretário
Não para de crescer o número de reclamações de parlamentares 

insatisfeitos com a falta de atenção do secretário-geral do Governo, 
mateus simões. Aliás, o aludido titular é visto como eminência da 
administração pública estadual.

cena um. Além de controlar todas as ações governamentais, ele 
comanda também a comunicação social do Governo, cujos coorde-
nadores da área não têm autonomia para nada.

cena dois. Atualmente, a direção dessa pasta já registrou a 4ª 
troca de titularidade, isto em um prazo de menos de 3 anos.

cena final. Mas, apesar de tantas reclamações, o governador 
romeu zema (Novo), se nega sequer a reprimir seu auxiliar, a quem 
considera seu amigo.   

Política nacional
Em Brasília, começa a circular a informação indicando que o 

mineiro Walfrido dos mares guia, ex-ministro de Turismo na era PT, 
deverá ser o coordenador financeiro da campanha do ex-presidente 
lula (PT). A conferir...

Político no interior
Recentemente, quando visitou cidades no Vale do Jequitinhonha, o 

governador romeu zema (Novo) reclamou da presença de políticos que 
se esforçavam para aparecer, a qualquer custo, ao lado dele nas fotos. Com 
a palavra, o deputado federal igor timo (Podemos). Ave Maria, gente!

mineiros de prestígio
“Dois nomes mineiros protagonizam o cenário da vida nacional: 

o presidente do Senado, rodrigo Pacheco (DEM) e o megaem-
presário rubens menin”. Esse é um dos comentários ouvidos nos 
corredores do Congresso Nacional. 

sucessão mineira
Os tucanos estão de olho na movimentação política do governa-

dor romeu zema (Novo). É que, agora, eles dispõem de dois nomes 
de peso para compor chapa na qualidade de vice. O primeiro é o do 
vice-governador Paulo brant, e o segundo seria o da secretária de 
Planejamento, luisa barreto. 

cena única. Amigos de luisa, no entanto, dizem: “Ela não fará 
qualquer movimentação neste sentido, mas se convidada, aceitaria 
o desafio”. 

Viana ou zema?
Em suas andanças pelo interior do estado, o senador carlos Viana 

(PSD) realiza contatos com lideranças e se coloca como pré-candidato 
ao governo de Minas. Inclusive, dizem que ele quase sempre insinua ter 
apoio do presidente Jair bolsonaro, de quem é vice-líder no Senado. 
Mas, para desespero do político, o Palácio do Planalto demonstra um 
completo alinhamento do discurso do presidente com o governador 
romeu zema (Novo). E agora, quem fica com quem? 

noveleiros de plantão
Segundo comentário do cineasta Jorge Furtado, “atualmente, as 

transmissões das novelas brasileiras ainda contam com uma média 
de 30 milhões de espectadores”. 

Apoio aos quilombolas 
Comentando a situação dos negros no Brasil, o reitor da Facul-

dade Zumbi dos Palmares, José Vicente, rememorou: “Ainda existem 
cerca de 4 mil quilombos sem a devida atenção do governo federal, 
especialmente em relação à legalização de suas terras”. 

eleições arrojadas
De maneira discreta, já se fala no âmbito do Judiciário mineiro 

sobre a sucessão para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais (TJMG). Outra eleição que também está a todo 
vapor e já ocupa as páginas dos jornais estaduais é a da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) - Seção Minas Gerais. 

Pesquisas eleitorais
As últimas pesquisas eleitorais de diferentes institutos, inclusive a 

do DataFolha, indicam uma queda de popularidade do presidente Jair 
bolsonaro. Com isso, o Palácio do Planalto deve adotar, até o final do 
ano, uma nova estratégia visando reconquistar o eleitorado, pois, talvez, 
apenas a radicalização nas redes sociais não consiga reverter o quadro. 

kalil está pronto
para disputar

o pleito de 2022

P
or intermédio de sua assessoria, 
o prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PSD), confirmou, com 
exclusividade à nossa reportagem, 
que, efetivamente, aceitou par-
ticipar da disputa ao governo de 

Minas no pleito do ano que vem. 
Agora, já em ritmo de pré-campanha, a 

decisão foi tomada por Kalil, tendo em vista 
alguns fatores. Um deles, certamente, tem como 
objetivo desfazer uma onda de boatos indicando 
que, por estar no comando do maior município 
do estado, não iria deixar o posto para enfren-
tar as urnas e duelar com o atual governador 
Romeu Zema (Novo), que já declarou sua busca 
pela reeleição.

Com seu estilo direto, o prefeito da capital 
mineira disse: “Podem anunciar, estou entrando 
na briga sucessória ao Governo do Estado”. 

Apoio do interior
O entusiasmo de Kalil aconteceu, espe-

cialmente, depois de sua presença em Alfe-
nas, na semana passada. Ele, na qualidade 
de presidente da Frente Mineira de Prefeitos 
(FMP), foi à cidade do Sul de Minas para 
defender a cota mínima de água no Lago 
de Furnas. A fala dele conquistou dezenas 
de colegas prefeitos, muitos, inclusive, o 
aplaudiram de pé. 

Dias depois dessa reunião, aconteceu 
também o encontro de Kalil com a ministra 
Cármen Lúcia, relatora do processo junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a 
decisão favorável para que o Lago de Furnas 
não seja desfigurado como tem acontecido, 
pois isso só faz agravar ainda mais a crise hí-
drica, trazendo consequências ao fornecimento 
de energia, além de dizimar os negócios do 
turismo na região.    

Relativamente ao duelo político, agora 
aceito pelo prefeito, não chega a ser novidade. 
O seu adversário, Zema, de alguns meses pra cá, 
começou a visitar muitos municípios, algo que, 
até então, ele não fazia. “O governador mineiro 
resolveu, a seu modo, fazer política. Então, o 
nosso nome, que é o do prefeito belo-horizontino, 
também precisa ser disseminado em todas as 
regiões para avaliação das lideranças locais e, 
finalmente, pelos próprios eleitores”, comenta 
o presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV).

Projetos políticos 
Formadores de opinião, ouvidos pelo 

edição do brasil, consideram que o roteiro 
dos dois neste projeto político de 2022 já 
está traçado. Segundo eles, Kalil vai procurar 
resgatar os valores políticos mineiros, presti-
giando nomes tradicionais, dando prioridades 
a temas significativos, como viabilizar projetos 
do setor produtivo, além de estimular a cultura 
e o turismo, sem perder de vista as questões 
sociais. “Kalil, em sua administração, sempre 
respeitou muito os funcionários públicos”, ga-
rante o líder do Governo na Câmara Municipal, 
Léo Burguês (PSL).

Quando percorre as regiões mineiras, 
Zema o faz apenas para prestigiar lideranças 
ou anunciar alguma obra. Mas, até por uma 
questão de ética, não fala de política. Ele, 
ao longo de 3 anos de administração, não 
mudou em nada a sua bandeira ideológica. 
Ou seja, continua defendendo privatizações 
das empresas do governo. Além disso, ele de-
seja diminuir o tamanho do estado e trabalha 
para fazer o acordo com o governo federal, o 
que, na avaliação de muitos deputados de 
oposição, significa muitas perdas para quem 
é funcionário de carreira do governo mineiro 
devido ao achatamento salarial e outras teses 
que desagradam os membros efetivos da 
máquina estatal.

Prefeito da capital mineira
em ritmo de pré-campanha

governador zema continua
defendendo as privatizações
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Zema apresenta balanço de
ações após 32 meses de governo

O governador Romeu Zema 
(Novo) participou, no dia 
22 de setembro, na Cidade 

Administrativa, em Belo Horizonte, 
de um encontro híbrido (parte pre-
sencial e virtual) com integrantes da 
Open Mind Brazil, clube formado por 
diretores e presidentes de grandes 
empresas do país.

Os secretários de Desenvolvi-
mento Econômico, Fernando Passa-
lio, e de Educação, Julia Sant´Anna, 
também estiveram presentes.

Zema fez um resumo das princi-
pais conquistas e desafios à frente 
do Governo do Estado desde que 
iniciou a gestão. “Assumimos um 
estado arrasado e abandonado. 
Nesses 32 meses, todo o nosso foco 
foi equilibrar as contas e arrumar a 
casa para que Minas voltasse a ter 
condições de ser viável. Muito sacri-
fício foi feito. Reduzimos secretarias 
de 21 para 12, mas conseguimos 
enxugar a máquina e diminuir 
cargos”, disse.

outras medidas da gestão

 Zema destacou outras medidas  
concretizadas nesse tempo de gover-
no. “Alcançamos resultados positivos 
em várias áreas. Em relação aos 
servidores, colocamos os salários em 
dia após 6 anos. Se olharmos para 
o todo, vemos que tivemos muitas 
melhorias. A educação em Minas 
está melhor, a saúde e a segurança. 
A atração de investimentos entre 
2019 a 2021 foi recorde, alcançando 

R$ 136 bilhões. E estamos muito mais 
transparentes em relação aos gastos 
públicos”, pontuou.

O CEO da Open Mind Brazil, 
Lúcio Ferreira Júnior, ressaltou a 
relevância do encontro como forma 
de aproximação entre os setores 
público e privado. “Empresários, 
executivos e gestores públicos têm 
que trabalhar em sinergia para 
o bem comum. É preciso acabar 
com essa mentalidade de que essa 

aproximação é ruim. O setor pro-
dutivo deve estimular a geração de 
empregos, renda e dignidade social. 
Só assim teremos um crescimento 
sustentável da economia”, finalizou.

 
Open Mind Brazil

A Open Mind Brazil foi criada no 
início de 2020, ainda no começo da 
pandemia. A organização composta 
por cerca de 370 empresários, presi-
dentes e acionistas tem o objetivo de 
aproximá-los com reuniões diárias, 
fortalecendo o networking e facili-
tando a geração de novos negócios.

São promovidos, ainda, encon-
tros periódicos com representantes 
do setor público, privado, persona-
lidades, entre outros, para debater 
temas relevantes da atualidade.

Entre as empresas mineiras que 
participam da iniciativa estão Lab 
Teste, Laboratório Geraldo Lustosa, 
Totvs BH, Localiza, Aura Brasil, Ger-
dau e Hermes Pardini, entre outras.
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Presidente da cdl/bh critica
aumento da taxa de juros

Como era esperado, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) anunciou o aumen-
to da Taxa Selic. O objetivo, segundo o 
Banco Central, é frear o processo infla-

cionário que vem corroendo o poder de compra 
dos brasileiros.

De acordo com o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 
Marcelo de Souza e Silva, a elevação da taxa 
pode fazer sentido quando se pensa em conter 
pressões como alta do dólar, disparada de 
preços de combustíveis e alimentos. “Mas, por 
outro aspecto, pode impactar o desempenho da 
economia real, já que com a taxa de juros em 
patamares maiores, as empresas tendem a frear 
seus investimentos e o crédito fica mais caro. É 
importante frisar que, atualmente, o crédito é 
o grande propulsor para o crescimento de nossa 
economia”. 

Ele acrescenta que, atualmente, estamos viven-
ciando o melhor momento de controle da pandemia, 
desde o seu início. “Isso tem impactado no otimismo 
dos varejistas, que estão esperançosos que os pró-
ximos meses serão positivos para os negócios. Na 
capital mineira, encerramos o primeiro semestre 
com aumento de quase 5% nas vendas. Ainda temos 
pela frente importantes datas comemorativas que 
prometem levar o consumidor às compras”.

O presidente da CDL/BH afirma que, neste 
momento, a economia está sendo reaquecida. 
“Com o avanço da imunização em massa, con-
trole da pandemia e retomada das atividades 
comerciais e prestação de serviços, a tendência é 
que os resultados sejam cada vez mais positivos. 
Por isso, é essencial que o governo tenha o cuida-
do de manter uma taxa que não crie obstáculos 
para essa retomada, controle a inflação e garanta 
essa recuperação em longo prazo”.

Presidente da cdl/bh,
marcelo de souza e silva
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http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud
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AdministrAdor, ProFessor dA noVA FAculdAde e suPerVisor de comunicAção, do centro
de integrAção emPresA-escolA de minAs gerAis (ciee/mg) – comunicAção@cieemg.org.br

desafios do mercado de trabalho
Para muitos estudantes, o planeja-

mento dos estudos consiste em entrar 
em uma faculdade, fazer um curso de 
graduação, conquistar e manter a tão 
sonhada vaga no mercado de trabalho em 
um ambiente cada vez mais competitivo. 
O que acontece é que o contexto de com-
petitividade, de necessidade de inovação 
e da busca de novos conhecimentos, 
faz com que os profissionais de todas as 
áreas refaçam seus planos de reciclagem 
e atualização em cada etapa da carreira. 

A busca por atualização está cada vez 
mais aquecida e em todos os segmentos 
os profissionais precisam estar por dentro 
das inovações tecnológicas disponíveis 
no cenário empresarial. Portanto, ser 
bem-sucedido envolve a incorporação do 
dinamismo e do contínuo aperfeiçoamen-
to nos planos de carreira. 

Podemos entender a formação conti-
nuada como capacitação de curta duração 
que permitirá o aperfeiçoamento das 
diretrizes práticas, independentemente 
da atividade profissional. Trata-se de 
uma proposta de atualização profissional 
alinhada com as demandas do mercado 
de trabalho e que aumenta as chances de 
empregabilidade e visibilidade no merca-
do de trabalho.

Na realidade, o conceito de forma-
ção continuada tomou força a partir de 
1996 com a implementação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
Na área da educação, a formação conti-
nuada é considerada um direito para os 
profissionais que lecionam em qualquer 
estabelecimento de ensino, mas até os 
dias atuais identificamos que há muito 
que se fazer neste sentido. Diante de 
tantas mudanças, muitas delas advindas 
do ambiente corporativo, o desafio do 
professor é o de se manter atualizado e 
possibilitar que o aluno esteja em con-
dições de atender às demandas exigidas 
pelo mercado de trabalho.

Mesmo com retração do mercado de 
trabalho nos tempos atuais, as pessoas 
estão cada vez mais se especializando 
e se atualizando para garantir um bom 
posicionamento. E o advento das novas 
tecnologias, dos novos conceitos e das no-
vas experiências, sempre será necessário 
atualizar os conhecimentos para o melhor 
desempenho das competências no cargo 
em que a pessoa atua.

Quanto ao futuro do mercado de 
trabalho, florescem novas profissões 
como consequência da revolução digi-
tal, dentre elas, aquelas que envolvem 

tecnologias como o Big Data ou a Inte-
ligência Artificial. O grande desafio é o 
de preparar pessoas para que atendam 
a essas demandas que o mercado de 
trabalho já apresenta. Muitas empresas, 
preocupadas com a necessidade de 
treinar, capacitar e preparar seus cola-
boradores para essa nova realidade, ofe-
recem treinamentos para otimização do 
desempenho do trabalhador ensinando 
a ele novas competências (upskilling) ou 
para realocação do trabalhador em um 
novo posto de trabalho que exija novas 
competências (reskilling).

Para os candidatos que ambicionam 
uma oportunidade no mercado de tra-
balho, estejam preparados para uma 
trajetória repleta de desafios que exigirão 
o aperfeiçoamento contínuo tanto das 
chamadas habilidades duras, que exigem 
habilidades técnicas (hard skills) como 
pelas habilidades suaves, que se referem 
à inteligência emocional (soft skills). Em 
uma empresa moderna, todos devem 
estar preparados para fazer a gestão da 
mudança, aprimorando continuamente 
habilidades pessoais e interpessoais 
que possam agregar o desenvolvimento 
eficiente das organizações das quais 
fazem parte.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Ações dos governadores
Na avaliação dos especialistas, os governadores e os prefeitos 

foram os vencedores no confronto estabelecido pelo Palácio do Pla-
nalto, quando ele decidiu suspender a vacinação contra a COVID-19 
para os adolescentes.  Naturalmente, os estados e municípios agiram 
de maneira diferente à orientação de Brasília. 

setor energético
Quando foi presidente da Eletrobras, Aloísio Vasconcelos já 

falava da falta de investimento do governo federal para o setor de 
infraestrutura e que isso acarretaria em sérios problemas no seg-
mento energético. Essa sua observação foi feita há 16 anos. Agora, 
o problema está escancarado. 

Aras x mendonça
Na bolsa de apostas entre jornalistas da cobertura política de 

Brasília, o procurador-geral do Ministério Público, Augusto Aras, tem 
alguns pontos de vantagens em relação ao ex-advogado Geral da 
União, André mendonça, na questão da indicação para uma vaga ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo assim, mendonça continua 
visitando os senadores e pressionando para que o seu nome seja logo 
sabatinado. Será um duelo interessante.

descontrole emocional
Nos bastidores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

COVID-19, semana passada, circulou a seguinte informação: se a 
comissão convocar a ex-esposa do presidente da República, Ana 
cristina Valle, o descontrole emocional de Jair bolsonaro seria total.

consequências das queimadas
O número recorde de queimadas no Norte do país e na região do 

Pantanal vai impactar, negativamente, na produção do agronegócio nos 
próximos anos devido à falta de chuva na região. Essa é avaliação feita 
por especialistas, mas ninguém fala nada sobre como evitar o problema. 

Política e roubalheira
“O Novo Código Eleitoral, em processo de aprovação no Senado, 

é uma janela aberta para alguns políticos especializados em rouba-
lheira. Quem duvidar, é só esperar para ver o que vai acontecer”. 
Opinião do jornalista marcelo tas.

demissão de um líder
Em Brasília, políticos de partidos de oposição recomendam: 

“O atual líder do Governo na Câmara Federal, ricardo barros (PP), 
deveria facilitar a vida do Palácio do Planalto e solicitar sua demissão 
do posto”. A previsão é que o nome do parlamentar seja o principal 
alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19. É 
esperar para conferir... 

salário surreal 
Falta confirmação oficial, mas o ti-ti-ti de bastidores, no Planalto, 

é grande: o buchicho é de que o salário do presidente da Petrobras 
é de R$ 240 mil. Ou seja, uma montanha de dinheiro por mês e, 
enquanto isso, o preço da gasolina passou dos R$ 6 há cerca de um 
mês. Quanta insanidade, pessoal! 

ironias de um historiador 
Eis aqui um comentário maldoso do historiador paulistano marco 

Antonio Villa: “O poder é tão fascinante que leva empresários, sem 
nenhuma indústria, a se tornarem presidentes das Federações das 
Indústrias de alguns estados, especialmente no Norte do Brasil. Isso 
é que é apego ao poder”.

79% dos internautas fizeram compras
por aplicativos nos últimos 12 meses

Os aplicativos para smartphone estão em 
alta e sendo bastante utilizados pelos consumi-
dores nos últimos anos. Com poucos cliques é 
possível fazer a compra de qualquer item, seja 
um produto, serviço ou até mesmo alimentos. 
De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, 8 em 
cada 10 (79%) internautas fizeram alguma 
aquisição usando apps nos últimos 12 meses.

Questionados sobre as razões que os levam 
a utilizar a plataforma, a maioria respondeu 
praticidade e agilidade (54%). Entre outros 
motivos, estão a ideia de não precisar sair de 
casa (49%) e a facilidade de acesso do celular 
de qualquer lugar (47%).

Produtos mais comprados pelos
internautas via aplicativo

Comidas e bebidas por delivery 65%

Serviços de transporte 48%

Moda e vestuário 35%

Eletrônicos/Informática 34%

Produtos de beleza,
cosméticos, perfumes

32%

Para o presidente da CNDL, José César da 
Costa, o consumo por meio de aplicativos cres-
ceu de forma exponencial nos últimos anos e o 
varejo investiu nessa tendência, que também 
foi impulsionada pelo cenário de pandemia. 
“As grandes marcas construíram apps mais 
ágeis e práticos, assim como investiram no 
relacionamento com os clientes, buscando en-
tender melhor sobre seus hábitos de consumo, 
necessidades e preferências. Os aplicativos de 
transporte, por exemplo, têm sido muito utili-
zados por idosos, que até então tinham certa 
resistência”, analisa.

A recepcionista Ana Paula Martins possui di-
versos aplicativos instalados em seu smartphone. 
“Utilizo bastante, principalmente para pedir 
comida e transporte. Na pandemia é muito mais 

prático, pois consigo selecionar o alimento que 
desejo, pagar diretamente no app e receber o 
pedido sem sair de casa. Tenho até uma lista com 
os meus locais de compra preferidos”.

Quem também faz uso das ferramentas é o 
estudante Marcelo Ribeiro. O foco dele são os 
aplicativos de lojas de grandes marcas. “Devo 
ter uns 10 ou mais instalados no meu celular. 
Quando necessito de algum produto, pego o 
smartphone para pesquisar os preços. Alguns 
estabelecimentos dão descontos especiais para 
quem comprar pelo app ou ainda oferecem o 
frete grátis. Consigo receber alertas de promo-
ções também, sobretudo, próximo de datas 
comemorativas”, afirma.

Força das redes sociais

Anúncios de grandes varejistas e até mes-
mo pequenas lojas influenciam na decisão de 
compra dos brasileiros. Prova disso é que 40% 
dos entrevistados disseram ter adquirido pro-
dutos e serviços pelas redes sociais nos últimos 
12 meses. Os principais motivos são rapidez e 
praticidade (42%), conseguir interagir e tirar 
dúvidas com o vendedor, encontrar os melho-

res preços e ofertas do mercado (39%) e ser 
atraído pela publicidade (36%).

Nas redes sociais, a pesquisa também 
detalhou quais são os itens mais buscados. No 
topo do ranking, aparecem comidas e bebidas 
por delivery (47%). Já os produtos de moda e 
vestuário (40%) ficaram em segundo lugar, 
seguidos por cosméticos, perfumes e produtos 
para o cabelo (36%).

“O cliente quer ter acesso a canais de 
compra que permitam escolher o que for 
mais conveniente. Isso significa que o varejo 
precisa continuar desenvolvendo experiências 
que atraiam os consumidores e promovam o 
engajamento. Ou seja, é fundamental reduzir 
cada vez mais a distância entre o varejo físico 
e comércio on-line, além de direcionar esforços 
para oferecer uma excelente experiência de 
compra ao usuário”, afirma.

Praticidade e agilidade estão entre as principais
vantagens apontadas pelos consumidores

“As grandes marcas
construíram apps

mais ágeis e práticos”
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leíse costa

maioria dos brasileiros acredita em
retomada da economia só em 2022

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.

Desemprego, crise hídrica e 
inflação resultam em aumen-
tos consecutivos nos preços 
de produtos e serviços. Para o 
brasileiro, já não há mais tempo 
hábil para solucionar esses pro-
blemas em 2021. Nova rodada 
da pesquisa Radar Febraban, 
realizada no início de setembro, 
mostra que 68% da população 
estima que a economia só deve 
dar sinais de melhora a partir 
de 2022. Esse percentual ultra-
passa os 70% na faixa de 25 a 
44 anos e 75% entre os que têm 
ensino superior e recebem de 2 
a 5 salários mínimos.

De acordo com o levanta-
mento, feito trimestralmente, 
somente 9% têm expectativa 
que a situação econômica me-
lhore este ano, uma queda de 
4 pontos em relação a junho e 
retorno ao patamar de março. 
Já a parcela que não enxerga 
quaisquer perspectivas de dias 
melhores cresceu gradativa-
mente: 9% em março, 12% em 
junho e 15% agora. E o mais 
grave: os jovens são os mais 
desacreditados, 21% dos entre-
vistados de 18 a 24 anos não 
têm nenhuma esperança em 
relação à economia em 2021.

Para o economista e pro-
fessor de comércio exterior, 
Leandro Diniz, as pessoas estão 
realistas. “A perspectiva é de 
piora. Primeiro, por conta do 
que a pandemia fez com a ati-

vidade empresarial. Segundo, 
é nítido o maior endividamento 
das famílias brasileiras devido 
à redução da capacidade de 
pagamento por causa de uma 
renda que é comida pela infla-
ção. E, principalmente, por falta 
de esperança que as atividades 
econômicas consigam decolar 
totalmente em 2022”, afirma.

Parte do negativismo que 
assola o país pode ser atri-
buído à próxima fatura de 
energia elétrica. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) anunciou a criação da 
“bandeira tarifária escassez 
hídrica” que já está em vigor 
e adiciona R$ 14,20 às contas 
a cada 100 kW/h consumidos, 
o que representa uma alta de 
49,63% em relação à bandeira 
vermelha patamar 2, até então 
a mais alta do sistema. 

Mas, como explica a men-
tora em finanças Silvia Ma-
chado, até o “remédio” para a 
crise agrava a “doença”. “Essa 
nova medida foi criada para 
tentar inibir o nosso consumo. 
O grande problema é que, 
além de ser mais cara, ela afeta 
todos os campos da economia. 
Energia é como o combustível, 
quando aumenta todos os 
produtos encarecem, pois, as 
empresas vão pagar mais caro 
para produzir, logo, os preços 
no supermercado também 
sobem”, diz.

Silvia reforça que as em-
presas ficam sem saída. “A 
indústria continua consumindo 

a mesma quantidade de ener-
gia para a produção, só que 
com valor da conta mais alto. 
Então, ela também vai calcular 
essa despesa e alterar o preço. 
Por isso, vemos as pessoas 
mudarem hábitos alimentares, 
de consumo e até mesmo de 
transporte. Seja pegar uma 
carona em vez de ir de carro, 
usar o transporte público ou a 
bicicleta porque o orçamento 
familiar está mais 
apertado num 

período de tantas restrições de 
salário, queda de receita e per-
da de emprego”, exemplifica.

 Diniz concorda com a fala 
da mentora em finanças. “O 
Estado aumenta os tributos 
no afã de coletar mais dinheiro 
para resolver o problema, só 
que, ao fazer isso, o próprio go-
verno acaba afetando o custeio 
de uma produção. A indústria 
fica mais cara e, automati-

camente, o produto 
encarece”.

Mesmo com uma boa con-
dição financeira, a dona de casa 
Grazielli Ferraz, 35, precisou 
cortar uma série de gastos para 
lidar com os novos preços nas 
gôndolas. “O principal corte vai 
ser tirar meu filho mais novo 
da escola particular no ano 
que vem, mas o nosso plano, 
inicialmente, é que ele retorne 
quando a situação melhorar 
porque sabemos que a educa-
ção precisa ser uma prioridade. 
Mas, ficou insustentável. Fora 
isso, tivemos que fazer várias 
adaptações no supermercado 
ou simplesmente deixamos 
de comprar algumas coisas. 
Sinceramente, estou com medo 
da próxima fatura de energia”, 
conta a mãe de três meninos.

Na análise dos dois espe-
cialistas, três principais fatores 
devem impactar no bolso da 
população nos próximos me-
ses. “Analisando friamente, 
todos os produtos e serviços 
que possuem relação com os 
governos, federal ou estadual, 
são os que mais pesaram. 
Combustível, energia e água. 
Porém, é preciso lembrar que 
o governo tem gastado um 
dinheiro absurdo para manter 
uma série de benefícios sociais, 
como o auxílio emergencial de-
vido ao alto nível de desempre-
go. Ou seja, o governo precisa 
injetar dinheiro na máquina 
pública para mantê-lo. É um 
ciclo negativo que nenhuma 
administração até hoje con-
seguiu quebrar”, alerta Diniz.

Para Silvia, nesse cená-
rio, restam poucas opções 
às famílias. “É preciso rever 
alguns hábitos e o estilo de 
vida. Considere um aluguel 
mais barato ou o carro na 
garagem que é pouco usado, 
mas que ainda está financia-
do. É o momento de continuar 
com esse empréstimo? Infe-
lizmente, já são mais de 67% 
das famílias endividadas. O 
principal conselho é respirar, 
sentar e buscar resolver o 
que dá em curto prazo. Tente 
reduzir aquela assinatura de 
revistas ou streaming que não 
utiliza. Opte por pesquisa de 
preços para compras necessá-
rias. Todo valor mais baixo é 
bem-vindo, mesmo que sejam 
centavos porque, no final, faz 
diferença. Reveja contratos, 
financiamentos e taxas de 
juros. Em algumas situações, 
a portabilidade pode fazer 
com que a parcela seja menor 
ou a redução do tempo para 
pagamento”, aconselha.

Fonte: Radar Febraban/Setembro

acreditam que a in-
flação e o custo de 

vida irão aumentar nos pró-
ximos 6 meses

74%

apostam no aumento 
da taxa de juros76%

preveem o aumento 
do desemprego54%
creem que o poder de 
compra das pessoas 

vai diminuir

51%

Os jovens são os mais desacreditados:
21% não têm nenhuma esperança
em relação à economia em 2021
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A todos, os nossos Parabéns!
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E-mail: acir.antao@ig.com.br

PreFeiturA - Estava na hora da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico (SMDE) lançar uma campanha de ocupação do 
Centro da cidade pelo comércio tradicional, ao invés da prefeitura 
gastar dinheiro com obras nas esquinas, diminuindo o tamanho 
das ruas. Seria melhor reformar os passeios e limpá-los, algo que 
se mostra cada vez mais necessário.

trAnsPorte coletiVo - A Câmara está discutindo quem fica no 
lugar da BHTrans, mas  seria hora  de propor uma modificação 
no atual sistema de transporte coletivo da cidade, retirando do 
Hipercentro esse festival de ônibus que fechou hotéis, lojas e 
afastou moradores da região. Poderíamos de uma cajadada só: 
revitalizar o Centro com ocupação das lojas, volta de morado-
res, embelezar as ruas e facilitar a volta dos grandes anúncios 
luminosos.

crise nos SHOPPINGS - Comerciantes dos shoppings da cidade 
estão passando por muitas dificuldades. É que, com a pandemia, 
o comércio caiu vertiginosamente em todo o país e nestes centros 
de compras não foi diferente. As despesas para os comerciantes em 
shoppings são grandes, além dos impostos e obrigações sociais de 
seus empregados. A tendência é a migração para as lojas de rua 
que, neste momento, estão vazias e com aluguéis mais em conta.

o presidente do
senado, rodrigo
Pacheco (dem),

comandou reunião
que aprovou a criação
do tribunal regional

Federal 6ª região,
em belo horizonte

reunião
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emergência climática em debate na Fiemg
Indústria se une a especialistas e autoridades públicas das áreas de

meio ambiente e sustentabilidade para traçar estratégias para COP 26

Especialistas, executivos, lideranças 
e autoridades debateram no dia 20 de 
setembro, no evento “Oportunidades da 
Agenda de Mudança do Clima e a Impor-
tância da Retomada do Desenvolvimento 
de Minas Gerais”, os principais pontos da 
participação de Minas Gerais e do Brasil na 
26ª Conferência das Partes sobre Mudanças 
Climáticas da Organização das Nações Uni-
das (ONU) - COP 26-, que será realizada em 
Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 
12 de novembro.

O encontro, promovido pela Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), teve como objetivo discutir 
estratégias econômicas e sustentáveis 
para o desenvolvimento do estado, pós-
-crise sanitária provocada pela COVID-19 
e que estejam em sinergia com os com-
promissos firmados pelo Brasil no âmbito 
do Acordo de Paris, que visam o combate 
do aumento da temperatura terrestre 
provocada pelo aquecimento global. Ele 
também se tornara um marco para as 
questões ambientais em Minas Gerais, 
tendo em vista que ocorrerá anterior-
mente à Conferência das Partes sobre a 
Mudança Climática (COP 26, Glasgow/
Escócia,) reforçando a preocupação e o 
compromisso da indústria com o enfren-
tamento às Mudanças Climáticas.

“Estamos vivendo uma emergência 
climática”, afirma Mário Ferreira Campos 
Filho, presidente da Associação das Indús-
trias Sucroenergéticas de Minas Gerais e 
do Conselho de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Fiemg durante 
a abertura do evento. 

Para ele, estamos em um dos perío-
dos mais secos da história, com reflexos 
importantes na área energética e hídrica 
para a indústria e sociedade como um 
todo. “Os impactos são significativos e 
precisamos pensar em uma forma de 
mitigá-los”, pontua. Segundo o empre-
sário, os próximos 10 anos serão cruciais 
para que os países possam atingir as suas 
metas climáticas. “Os assuntos ambien-
tais estão se tornando, cada vez mais, 
importante no dia a dia de todos”, diz.

De acordo com presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), Roberto Simões, a 
relação conflituosa entre produzir e con-
servar é passado. “Temos buscado, com 
sucesso, a sustentabilidade nos negócios”, 
ressalta Simões, afirmando que Minas 
Gerais tem uma das agriculturas mais diver-
sificadas do país, sempre se desenvolvendo 
acima da média nacional e que o setor 
está apto para enfrentar os desafios do 
desenvolvimento econômico sustentável.

Para o embaixador do Reino Unido no 
Brasil, Peter Wilson, “cada país enfrenta 
a escolha entre lançar as bases para um 
crescimento sólido, sustentável e inclusivo 
ou continuar com as emissões poluentes 
nas próximas décadas”.

A secretária de Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável, Marília 
Melo, participou do evento e compartilhou 
as ações do governo estadual em relação 
à agenda de mudança do clima, como a 
adesão do estado ao programa Race to Zero, 
e a participação na COP 26. O secretário de 
Estado Adjunto de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais, Guilherme Faria, 
apresentou a palestra “Atração de investi-
mentos e a agenda de mudanças do clima”.

Na parte da tarde, o encontro contou 
com a participação de especialistas, exe-
cutivos, lideranças e autoridades expondo 
soluções para os desafios e oportunidades 
que a sustentabilidade traz para governo, 
empresas e sociedade civil.

Ao final do evento foi lida a Carta Com-
promisso, assinada pelas entidades (Fiemg, 
Faemg e as Secretarias de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e Desenvolvimento Econômico), onde é re-
afirmado o compromisso pelas instituições 
em contribuir com a redução dos efeitos 
adversos das mudanças climáticas.

dia 25 de setembro
é o aniversário do

empresário José de
carvalho Jorge, figura
de destaque da nossa

sociedade, na foto com
sua esposa Aldija
carvalho Jorge.

Parabéns!
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de repente, os empresários de ônibus da cidade se 
tornaram bandidos. É muito fácil criticá-los. É bom contar a 
história de muitos deles, que iniciaram como trocador, foram 
motoristas e, mais tarde, viraram donos de linhas com um 
ônibus velho, que usavam de dia e consertavam à noite. 

depois que todos os empresários das empresas que fazem 
linhas do interior enfrentaram estradas ruins, buracos, poeira 
e lama, em épocas de chuva e se submeteram à fiscalização 
do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DER-MG) ou Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit), chegam os donos de cartola 
querendo fazer transporte de passageiro por aplicativo, sem 
passar pelo controle desses órgãos, sem garantir seguro de 
vida para o passageiro e sem se comprometerem com horá-
rios, seja com ônibus cheios ou vazios. 

como presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), 
Alexandre Kalil (PSD) acordou e começou a ir ao interior. Se 
quiser chegar ao Governo do Estado pelo voto direto, que 
ande pelos rincões de Minas.

domingo, dia 26 de setembro
Drª. Nilza Januário - Jaraguá
Paulo Roberto de Matos 
Arlete Rodrigues Viana 
Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima
Leonardo Ângelo - Rádio Itatiaia

segunda-feira, 27
Vilminha - esposa do jornalista e radialista Acir Antão
Luizinho Buldrini - Contagem
Silvinho Luquini - Contagem
Álvaro Damião - Itatiaia

terça-feira, 28
Dr. Iazíde de Bedran Filho
Álvaro Brandão Azeredo

Quarta-feira, 29  
Ademir Lucas - ex-prefeito de Contagem 
Coronel Leonel Arcanjo
Saulo Coelho - provedor da Santa Casa de BH

Quinta-feira, 30
Dr. Helton Guimarães 
Marcos Raimundo Pessoa Duarte
Evangelina Moreira Rosa 

sexta-feira, dia 1º de outubro
Carlos Eduardo Orsini - jornalista
Deputado Paulo Guedes

sábado, 2 
Waldir Luiz Cardoso 
Vereador Gilberto Ferreira (Sabará)
Virgílio Ravazano José de Castro
Ari de Melo Franco
Jornalista Patrick Vaz
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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

terAPeutA ocuPAcionAl
helena.carnieri@smartcom.net.br
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Reaprender movimentos é
possível para quem sofreu AVC

Quando nós, terapeutas, 
encontramos soluções 
para melhorar a vida dos 

pacientes, ganhamos o dia. Foi 
o que aconteceu comigo ao 
conhecer os fundamentos do 
Método Perfetti (ou reabilitação 
neurocognitiva), baseado no 
processo de reaprendizagem dos 
músculos.

O método foi criado pelo 
neurologista e psiquiatra italia-
no Carlo Perfetti nos anos 1970, 
e tem como objetivo melhorar 
a qualidade dos movimentos de 
cada paciente de forma persona-
lizada. Não apenas recuperá-los, 
mas melhorá-los e aprimorá-los 
com o passar do tempo. É preciso 
ir muito além, com coragem 
e determinação da equipe de 
terapeutas e do próprio paciente 
e sua família.

Se um paciente sofre uma 
lesão neurológica como o Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), 
por exemplo, é comum que sua 
recuperação envolva exercícios 

para estimular, fortalecer e 
alongar os músculos. Mas para 
que a reabilitação seja efetiva, 
é preciso reeducar o próprio 
cérebro, ou seja, ativar as áreas 
cognitivas relacionadas a cada 
músculo.

A relação dos nossos mús-
culos com essa incrível máquina 
que é o cérebro vai muito além 
do que conhecemos, e tem sido 
inspirador entrar um pouco mais 
a fundo nesse tema. Isso porque 
todo o conceito Perfetti está 
baseado em ativar áreas do cé-
rebro e suas conexões para gerar 
movimento. E como fazer isso?

Por meio do reaprender – 
aprender de novo a usar deter-
minadas áreas da mente; pela 
reorganização de movimen-
tos. Assim, a atividade dirigida 
permite criar estratégias para 
que o cérebro grave essa nova 
informação, de forma ativa e 
duradoura.

Uma das técnicas utiliza-
das é o reconhecimento de 

posição, em que o paciente 
está de olhos fechados e re-
aprende a conectar músculo 
e pensamento. Não apenas 
as funções musculares são 
reativadas paulatinamente, 
mas também as capacidades 
cognitivas como a atenção, 
a percepção, a memória, a 
imagem motora e a resolução 
de problemas.

Só assim é possível reinte-
grar a relação entre corpo e 
mente e recuperar as habili-
dades que foram perdidas com 
a lesão ou doença. O Perfetti 
é sempre aplicado por um 
terapeuta e utiliza exercícios e 
objetos do cotidiano, adapta-
dos para que o paciente possa 
interagir com eles.

Por isso, cada exercício 
pensado na Terapia Ocupa-
cional é personalizado, e não 
existem receitas prontas. As 
transições do paciente irão 
ditar os próximos passos. Feliz 
em poder ajudar!

trAnsPlAntes de órgãos cAem 30% em minAs gerAis
No Brasil, número de doadores diminuiu 13%

campanha Setembro Verde é dedicada à 
conscientização para a importância da do-
ação de órgãos. Dados do MG Transplantes 
apontam que houve uma queda de 30% 

nos transplantes realizados em Minas Gerais no com-
parativo entre 2019 e 2020. Isso tem ocorrido, princi-
palmente, pelo aumento de 50% na recusa familiar 
em doar os órgãos do ente que faleceu.

No Brasil, a pandemia impactou os índices. Ape-
sar de a taxa de notificação de potenciais doadores 
ter crescido 13% no primeiro semestre, o número de 
cirurgias caiu no mesmo percentual. Os dados são 
da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO). A queda se deve a perda de 24,9% na taxa 
de efetivação da doação e, também, a alta de 44% 
na taxa de contraindicação, em parte pelo risco de 
transmissão da COVID-19, pela dificuldade de se fazer 
o teste PCR para a detecção da doença ou para obter 
o resultado rapidamente.

Tudo isso afeta a fila de espera. O último balanço 
divulgado pelo MG Transplantes assinala que 4.981 
pessoas aguardam por um órgão no estado. No Bra-
sil, ainda em 2020, esse número passava de 40 mil. 
Estima-se que, em todo país, o número de pacientes 
que morrem a espera seja de 44%. Por isso, aguardar 
o “sim” de uma família pode ser angustiante.

Para Valeska Porto, mãe de Maria Eduarda Porto 
que, com apenas 13 anos, travou uma longa batalha 
até conseguir um novo rim, é preciso falar mais sobre 
o tema. “A Duda nasceu prematura de 6 meses porque 
teve uma obstrução no canal do ureter. Ela já estava 
com sofrimento fetal e, por isso, foi preciso fazer o 
parto, pois a urina não passava no canal da uretra e 
isso estava prejudicando os rins. Quando ela nasceu, 
foi levada para cirurgia a fim de tentar salvá-los. Ela 
ainda nasceu com má formação urinária por causa da 
prematuridade”.

De lá para cá, Maria Eduarda passou por 16 cirur-
gias. “Em novembro de 2019, Duda amanheceu com 
o rosto inchado, fui ao médico e ela teve uma parada 
respiratória. Minha filha foi levada ao Centro de Terapia 
Intensivo (CTI) e recebeu um cateter de hemodiálise. 
Esse tratamento seria feito até conseguirmos um novo 
rim. Na minha família, só meu marido era compatível, 

mas, com a pandemia, o processo se tornou mais len-
to, uma vez que o quadro dela estava relativamente 
controlado. Em novembro de 2020, estávamos na 
hemodiálise e o médico me ligou avisando que havia 
um órgão compatível com ela chegando de Ipatinga. 
Uma criança da mesma idade da Duda sofreu morte 
encefálica e a família iria doar seus órgãos. Fomos 
para o hospital, ela fez todos os exames e estava apta 
a receber a doação”.

O tempo de espera não foi fácil. “É difícil ter uma 
criança diagnosticada com uma doença que não tem 
cura. Nós sabíamos que o transplante traria uma 
qualidade de vida que ela não tinha. Há 10 meses, 
Duda pesava 25 quilos e tinha 1,10m de altura. Hoje, 
pesa 40 kg e tem 1,43m de estatura. A doação mudou 
a vida dela. Por isso, é preciso falar mais sobre o tema. 
É necessário tratar o assunto nas escolas para que as 
crianças cresçam entendendo a importância disso 
e, num futuro próximo, a gente tenha famílias que 
entendam e respeitem a vontade do doador”.

Quando a doação é para uma criança, como no 
caso de Maria Eduarda, tudo fica ainda mais delicado. 
É o que explica o gastro hematologista Antônio Marcio 
Andrade. “A morte de uma criança é algo incomum, 
inesperado e difícil de aceitar. Desse modo, é ainda 
mais duro para a família, em um momento de tanta 
dor, tomar esta decisão, porque provavelmente a ideia 
nunca tinha sido discutida antes. Como esse tipo de 
doação é mais raro, a fila move-se lentamente, sobre-
tudo, em casos onde não é possível fazer transplante 
intervivo – rins, fígado e medula, por exemplo”.

Essa situação reforça a importância de se falar so-
bre transplante infantil, segundo o nefrologista José de 
Resende Neto. “Existe um protocolo a ser seguido e, no 
Brasil, isso funciona muito bem. Quando uma pessoa 
apresenta o quadro de morte encefálica, passa por 
uma série de exames para que isso seja confirmado. 
Após a conclusão, a família é avisada. Por isso, é essen-
cial que a pessoa fale em vida que quer ser doadora”. 

Ele acrescenta que essa postura deve ser adota-
da, porque é complexo abordar a família que está 
passando por esse processo de luto. “Isso reduz muito 
o potencial de doação. É preciso reforçar que uma 
pessoa salva várias vidas com a doação de órgãos. 
É um gesto nobre e conversar com os familiares e 
amigos sobre esse desejo é fundamental para que 
ele seja respeitado”.

Aos 13 anos, maria eduarda celebra a nova vida após o transplante
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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
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facebook.com/SucodeUvaAurora
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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.

casos de violência contra idosos crescem 
mais de 82% durante a pandemia em mg

O s casos de violên-
cia contra os idosos 
cresceram durante a 
pandemia em Minas 

Gerais. Só no primeiro semes-
tre de 2020 tiveram 5.963 
ocorrências desse gênero, 
enquanto que, em 2019, fo-
ram 3.202. Os índices seguem 
uma tendência nacional. 
Estima-se que, no Brasil, es-
ses episódios tenham crescido 
90%, saltando de 21.749 em 
2019 para 41.547 em 2020. 
Essas informações foram le-
vantadas pela pesquisadora 
Fabiana Martins Dias de An-
drade, da Escola de Enferma-
gem da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), com 
base na análise de vários 
canais de denúncia.

A advogada especializa-
da em Direitos Humanos, 
Cida Vidigal, explica que a 
pandemia gerou um ambien-
te mais propício à violência 
do idoso. “E nem sempre 
ela é física. A maioria dos 
casos envolve a utilização do 
cartão de crédito deles, por 
exemplo, ou em emprésti-
mos e transferência de prio-
ridades. Eles se transformam 
em escravos dos próprios 
f i lhos no que se refere à 
obrigação de sustentá-los e, 
dessa forma, são agredidos 
para que o façam. Ou seja, o 
cenário que já era ruim pio-
rou ainda mais no contexto 
pandêmico”.

Ela esclarece que a violên-
cia pode ocorrer em diversas 
circunstâncias, desde as mais 
sutis até o atraso em cuidado 
de higiene pessoal do idoso. 
“Isso pode se estender no 
descuido em fornecer alimen-
tação de boa qualidade e 
medicação correta; até aos 
atos mais graves, como maus 
tratos por violências físicas, 
psicológicas e sexuais; aban-
dono assistencial, emocional e 
financeiro; abusos financeiros, 
como usurpação do benefício 
(aposentadoria) e obtenção 
de empréstimos (consignados 
em instituições financeiras), 
entre outros”.

Segundo Cida, no que se 
refere a ambientes privados, 
no Brasil, temos muitos re-
gistros de abandonos, vio-
lências físicas, psicológicas e 
endividamento do idoso por 
seus familiares mais próximos. 
“Estudos indicam que entre 5% 
e 10% deles sofrem tipos de 
abuso que não geram lesões 
no ambiente familiar ou na co-
munidade. No espaço público, 
eles são vítimas de violência 
verbal devido à intolerância 
de alguns mais jovens; nos 
transportes públicos, pela falta 
de gentileza e atenção e nas 
ruas estão mais vulneráveis a 
acidentes”.

Aposentado, o engenhei-
ro Ademir Trindade, 71, infe-
lizmente, está dentro desse 
índice. Ele relata que já pas-
sou por diversas situações, 
mas que duas foram mais 
marcantes. “A primeira foi 

quando eu dei a um sobrinho 
o meu cartão de débito para 
que ele comprasse alguns 
medicamentos pra mim. Ele 
desapareceu no fim de sema-
na e, quando voltou, descobri 
que havia gastado R$ 1.300 
em bares e outros lugares. 
Fiquei triste, pois confiei nele. 
Não quis denunciar, mas um 
dos meus filhos comprou a 
briga e conseguiu que ele me 
devolvesse a quantia. Outra 
foi no Centro de BH. Precisei 
ir resolver uma pendência no 
banco e uma pessoa esbarrou 
em mim e acabou me derru-
bando no chão. Não parou 
para ajudar. Sei que ando 
mais devagar pela idade, mas 
nada justifica a humilhação 
que passei”.

Para ele, isso acontece por 
inúmeros fatores. “As pessoas 
estão frias e egoístas. Além 
disso, existe um imediatismo 
que muitos de nós não con-
seguem acompanhar. Nós, 
idosos, estamos no momento 
de desacelerar. É preciso enten-
der isso e respeitar. Valorizar os 
idosos, é valorizar o passado”.

Cida acrescenta que não 
há respeito à velhice no Brasil. 
“Valoriza-se muito a juventude, 
em detrimento das experiên-
cias vividas pelos mais velhos. 
Somos um povo sem memória 
e isso nos priva de sermos 
gratos aos que pavimentaram 
os caminhos para a sociedade 
que hoje temos. Para mudar-
mos esse cenário, é preciso 
olhar para os idosos como 

sujeitos que ainda podem nos 
ensinar, sermos tolerantes e 
respeitosos”.

como denunciar
A delegada Marcelle Ba-

cellar, titular da Delegacia 
Especializada em Atendimento 
à Pessoa com Deficiência e ao 
Idoso, reforça que qualquer 
pessoa pode denunciar a vio-
lência. “É dever de todos nós 
zelar pelo bem-estar e seguran-
ça dos idosos. No momento da 
denúncia, não é preciso provas. 
A Polícia Civil irá investigar 
o caso e todos os envolvidos 
serão ouvidos. Poderão ainda 
ser feitos exames de corpo de 
delito, além de exames peri-
ciais que possam comprovar a 
violência”.

A delegada acrescenta que 
há punições ao agressor. “Os 
crimes contra idosos estão 
previstos no Estatuto do Idoso 
e podem ter penas de detenção 
ou reclusão e variam entre 6 
meses a 12 anos, dependendo 
de cada crime”. 

consequências
Independentemente do 

tipo, a violência contra a pes-
soa idosa deixa consequên-
cias. A psicóloga Marli Cunha 
elucida que, pelo aspecto da 
vulnerabilidade de inúmeros 
idosos, percebe-se que, em 
alguns casos, sua capacitação 
física, intelectual e emocional 
está diminuída. “Por vezes, fra-
gilizados e com a presença de 

sintomas físicos de depressão 
ou de episódios depressivos”. 

Segundo a especialista, 
houve ainda um aumento 
de ocorrências relacionadas 
a transtornos de ansiedade 
diante das inúmeras mortes 
ocorridas nesse período de con-
finamento. “Idosos que tinham 
uma vida prazerosa e repleta 
de atividades, passaram a 
ficar temerosos de sair. Outros 
sequer saem como antes para 
evitar sofrem algum golpe ou 
violência. Mas também tem 
uma parcela que já superou 
essas situações e retomou a 
vida com maior cautela”.

dia 27 de setembro é o dia nacional do idoso
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Violências contra 
a pessoa idosa po-
dem ser denunciadas 
em Belo Horizonte na 
Delegacia Especiali-
zada de Atendimento 
à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso; e, 
nas demais cidades, 
em qualquer dele-
gacia de Polícia Civil. 
Também é possível 
fazer denúncia anôni-
ma pelo Disque 100. 
Em casos de flagran-
te, ainda é possível 
acionar a Polícia Mi-
litar pelo 190.

Alerta
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deputados cobram revisão da
tributação dos combustíveis
Quase 50% do preço da gasolina é composto por impostos, enquanto margem bruta dos postos é de cerca de 4% em BH

O  litro da gasolina 
vendido acima de 
R$ 6 nos postos 
de Minas Gerais 
tem assustado os 

consumidores e pressionado 
ainda mais a inflação. Para 
discutir o peso da tributa-
ção na formulação dos preços 
dos combustíveis, principal-
mente a base de cálculo do 
ICMS, a Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) 
realizou audiência pública no 
dia 21 de setembro.

Segundo Carlos Eduardo 
Guimarães, presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 
Estado (Minaspetro), o ICMS e 
os impostos federais Pis, Cofins 
e Cide representam 43% do 
preço da gasolina. Os custos 

de produção são de 50% e as 
margens de ganho brutas dos 
postos e das distribuidoras de 
4% e 3%, respectivamente. 
Ou seja, de cada R$ 100 de 
gasolina comprada nos postos, 
responsáveis por despesas 
como aluguel, energia e mão 
de obra, eles ficariam com 
apenas R$ 4.

O empresário também 
apresentou dados que indi-
cam aumento, apenas em 
2021, de 31% no preço da ga-
solina no País, impactado pela 
elevação de 50% do preço do 
combustível na refinaria e de 
57% do etanol – utilizado na 
composição da gasolina – nas 
usinas. “78% do preço final 
é determinado por agentes 
públicos, para alimentar a 
máquina estatal”, se queixou 
Arthur Villamil, advogado do 
sindicato. 

Em Minas Gerais, a alíquo-
ta de ICMS sobre a gasolina é 
de 31%, a segunda maior do 
Brasil. Também encarece o 
produto final a base de cálculo 
desse imposto, que incide so-
bre o Preço Médio Ponderado 
Final (PMPF), apura-
do mensalmente no 
estado para acompa-
nhar o preço que os 
consumidores estão 
de fato pagando.

De acordo com o 
deputado Bruno En-
gler (PRTB), isso quer 
dizer que há uma cobrança de 
imposto sobre imposto, uma 
vez que o ICMS também está 
embutido no PMPF. “O ICMS é 
um imposto de natureza não 
cumulativa, não pode incidir 
sobre si mesmo”, afirmou o 
parlamentar, autor de projeto 
de lei que trata sobre essa 
questão especificamente em 
relação aos combustíveis.

“Nosso sistema tributário 
é injusto e cruel com os contri-
buintes”, apontou o deputado 
Elismar Prado (Pros), também 
contra a chamada bitribu-
tação, quando um imposto 
integra a sua própria base 
de cálculo. Considerando-se 
esse aspecto, o ICMS chegaria 
a representar 45% do preço 
da gasolina, ressaltou o de-

putado Bartô (sem partido), 
presidente da comissão e au-
tor do requerimento para a 
audiência.

Ele também defendeu a re-
visão da alíquota praticada 
no estado, tendo em vista o 

aumento exponen-
cial da arrecadação 
do Poder Executivo 
neste ano. Para o 
parlamentar, a re-
dução de impostos 
se traduz em maior 
arrecadação no mé-
dio e longo prazos, 

uma vez que o consumo do 
produto atingido pela medida 
também tende a aumentar.

“O ICMS de Minas é dos 
mais caros do Brasil, alguma 
medida tem que ser tomada”, 
ponderou o deputado Cleitinho 
Azevedo (Cidadania).

Disparidade – Paulo Miran-
da Soares, presidente da Fede-
ração Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
(Fecombustíveis), comentou 
a disparidade das alíquotas 
da gasolina e do etanol (16%, 
a segunda menor do País). No 
seu entender, talvez o estado 
pudesse fazer uma equalização 
dessas alíquotas, depois de 
passar a impressão de querer, 
e conseguir, turbinar a venda 
de etanol.
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Divulgação

Wagner Rogana, consul-
tor do setor de combustíveis, 
apresentou também a forte 
correlação entre o preço da gasoli-
na e a cotação do dólar. Conforme 
informou, hoje o barril de petróleo 
custa cerca de US$ 75, o mesmo 
preço praticado no mesmo período 
de 2018. De lá para cá, a gasolina 
aumentou 31% e o valor do dólar 
frente ao real 40%. “Também tive-
mos o boom das commodities, com 
o aumento de 93% do biodiesel (que 
faz parte da composição do diesel) e 
de 114% do etanol”, explicou.

ICMS dos combustíveis represen-
ta 20% da arrecadação do estado 
responsável pela Secretaria Adjunta 
de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio 
Gomes abordou o regime de tribu-
tação dos combustíveis e sua impor-
tância na arrecadação de Minas. A 
participação desses produtos na ar-
recadação é de 20%, maior que a do 
comércio, da indústria e da energia, 
o que representa cerca de R$ 900 
milhões por mês e uma expectativa 
de mais de R$ 10 bilhões ao final do 
ano para os cofres públicos.

A preponderância é da gasolina 
(46%), seguida pelo diesel (36%) e 
pelo etanol (11%). O estado possui 
mais de 5 mil postos de combustí-
veis e o segundo maior do consumo 
desses produtos no Brasil.

O secre-
tário isentou 
o  g o v e r n o 
pela forte va-
riação do pre-
ço dos combustí-
veis, segundo ele 
relacionada à políti-
ca de preços da Petrobras, que por 
sua vez está sujeita ao dólar e ao 
preço do barril do petróleo.

“Os estados têm mantido as 
alíquotas estáveis. Não existe es-
paço pra redução de tributo sem 
equilíbrio fiscal, ainda temos um 
orçamento deficitário”, alertou, so-
bre as demandas recebidas duran-
te a audiência. Ele ainda ressaltou 
que a metodologia de cálculo do 
ICMS é homogênea no país, o que 
impediria um voo solo de Minas 
para uma nova base de cálculo da 
tributação sobre os combustíveis.

Além das alíquotas de 31% 
sobre a gasolina e de 16% sobre 
o etanol, Minas adota as porcen-
tagens de 15% sobre o diesel e 
de 18% sobre o gás liquefeito de 
petróleo (GLP).

A Semana Nacional de 
Trânsito é comemorada 
entre os dias 18 e 25 de 
setembro e tem o objetivo 
de conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
do respeito e responsabi-
lidade no trânsito. 

A semana é o momen-
to também de reforçar a 
necessidade de evoluir-
mos para um sistema de 
trânsito mais eficiente, 
sustentável e que respei-
te cada vez mais o meio 
ambiente no controle de 
emissão de poluentes. 

Em Minas Gerais, o 
segmento de transporte 
de passageiros, conta 
com um programa para 
promover a melhoria da 
qualidade de vida dos 
transportadores, enga-
jando-os em ações de 
responsabilidade socio-
ambiental, contribuindo 

para uma operação mais 
sustentável, eficiente e 
que respeite o meio am-
biente.

 Há 14 anos, empresas 
de transportes de passagei-
ros de Minas Gerais contam 
com o maior programa am-
biental da iniciativa priva-
da do Brasil, o Despoluir. O 
programa é uma realização 
da CNT e do Sest Senat 
que, entre outras ações, 
realiza avaliações veicula-
res gratuitas. Ele ganhou 
notoriedade internacional 
há 2 anos, quando foi re-
conhecido pelas Nações 
Unidas por promover a 
redução de poluentes e 
favorecer a qualidade de 
vida dos trabalhadores 
do transporte e de toda a 
sociedade. 

Desde 2007, o Des-
poluir desenvolve ativi-
dades práticas que bus-

cam evitar os impactos 
na natureza advindos do 
setor. Ao longo da sua 
trajetória, foram mais de 
3,3 milhões de avaliações 
veiculares, atendendo 
mais de 55 mil transpor-
tadores, engajando-os em 
ações de cuidado com o 
meio ambiente e contri-
buindo para a melhoria 
da qualidade de vida e 
do ar, especialmente nos 
grandes centros urbanos. 
Desta forma, o programa 
atinge seu propósito de 
contribuir para o desen-
volvimento sustentável no 
Brasil, gerando benefícios 
para todos.  

Em Minas Gerais, o 
Despoluir é coordenado, 
no setor de passageiros, 
pela Federação das Em-
presas de Transporte de 
Passageiros do Estado de 
Minas Gerais (Fetram).

Programa despoluir destaca atividades
na semana nacional de trânsito
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“o icms é um
imposto de

natureza não
cumulativa,

não pode
incidir sobre
si mesmo”

Para os produtos mineiros, o mundo é o limite
Fiemg e Amazon celebram acordo para facilitar a exportação das indústrias do estado

A Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg) 
celebrou, no dia 21 de 
setembro, um acordo com 

a Amazon, uma das maiores empre-
sas de e-commerce e tecnologia do 
mundo. A parceria tem o intuito de 
facilitar a exportação de produtos 
das indústrias mineiras diretamente 
para os consumidores dos Estados 
Unidos, utilizando para isso, o pro-
grama Global Selling, da Amazon.  

O e-commerce transfronteiriço 
representa, atualmente, 20% do 
e-commerce global, sendo que 68% 
dos produtos comercializados são 
dos setores de vestuários, calçados 
e acessórios. “São áreas da indústria 
criativa que são muito fortes em 
Minas Gerais”, afirmou o presidente 
da Fiemg, Flávio Roscoe, na soleni-
dade de assinatura do acordo. Só 
nos Estados Unidos, país sede da 
Amazon, 87% da população tem 
acesso à internet e as vendas via 
e-commerce, em 2020, foram de 
US$705 bilhões, sendo que cerca de 
33% dos consumidores americanos 
fizeram compras internacionais no 
último ano via marketplace. Entre 
2020 e 2024, o crescimento da mo-
dalidade foi de 10% ao ano.

“Estamos iniciando uma parceria 
que será muito importante para o 
nosso país. Tenho certeza de que 
várias empresas mineiras irão ade-
rir à Amazon e isso irá abrir portas 
para todo o mundo”, afirmou o líder 
empresarial pontuando que a Fiemg 
é a primeira entidade de classe a 
celebrar um acordo com multina-
cional.  “É a viabilização da conexão 
da indústria mineira diretamente 
ao consumidor norte-americano”, 
reforçou Roscoe, ressaltando que a 
empresa Bike Wear já está comer-
cializando na Amazon dos EUA e que 
a marca Luiza Barcelos deve iniciar 
a venda de seus produtos antes da 
Black Friday, no final de novembro.  

Mundialmente, as vendas no 
e-commerce têm crescido e devem 
alcançar US$5 trilhões em 2021. 
No Brasil, o aumento foi de 41% 
em 2020 em relação a 2019. “Este 
tipo de compra explodiu entre os 
brasileiros e a Amazon tem um im-
portante papel neste crescimento. A 

maior parte de nossas vendas são 
realizadas por parceiros, pequenos 
empreendedores”, afirmou Ricardo 
Garrido, head of marketplace da 
Amazon Brasil.  

O executivo esclareceu que a 
parceria com a Fiemg tem o intuito 
de internacionalizar os produtos 
brasileiros, com foco no mercado 
estadunidense, utilizando para isso, 
a infraestrutura da Amazon. “Não 
será necessário a abertura de uma 
conta internacional e o processo será 
desburocratizado”, ressaltou Garrido.  

O relacionamento entre Minas 
Gerais e a Amazon não começou com 
a assinatura do acordo com a Fiemg. 
A multinacional abriu, em novembro 
de 2020, um centro de distribuição 
de seus produtos na cidade de Betim, 
região metropolitana de Belo Hori-
zonte. Para que isso ocorresse, as 
negociações entre o governo mineiro 

e a “gigante” do varejo começaram 
em 2019 e, atualmente, o centro 
de distribuição gera centenas de 
empregos diretos. “Quando se fala 
em logística é necessário pensar 
em Minas Gerais”, disse João Paulo 
Braga, diretor do Instituto de De-
senvolvimento Integrado de Minas 
Gerais (INDI). “A indústria mineira 
mostra, cada vez mais, a sua com-
petitividade. Este acordo irá tornar 
as vendas on-line mais fáceis, menos 
burocráticas, fazendo com que as 
empresas mineiras cresçam ainda 
mais”, afirmou.

O evento de assinatura do acordo 
entre Federação mineira e a Amazon 
foi realizado de maneira remota e 
contou com a presença de Manoel 
Bernardes, presidente do Sindijoias e 
da Câmara da Indústria do Vestuário 
e Acessórios da Fiemg. “O mundo 
será o limite”, afirmou Bernardes.

Flávio roscoe: “são áreas da indústria criativa
que são muito fortes em minas gerais”
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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

modA mineirA

minAs gerAis está em chAmAs

AumentA o Fluxo de cAminhÕes nAs
estrAdAs e o risco de Acidentes

A marca de roupas Bene-
dicta Culture, fundada por Cás-
sia Neves, lançou, em setem-
bro, a nova coleção premium 
de roupas inspirada em Minas 
Gerais: a “Coleção Barroco Tar-
dio” e anunciou o Movimento 
“Benedicta na Estrada”. A 
Benedicta tem como proposta 
o lançamento de micro coleções 
ao longo deste e do próximo 
ano. Em paralelo, o Movimen-
to “Benedicta na Estrada” 
tem o propósito de divulgar e 
fortalecer o mercado da moda 
local e o turismo das cidades em que for realizado. A marca tem 
como foco impactar inicialmente 10 cidades, nos próximos meses 
será divulgado em suas redes sociais. Para ter o projeto em seu 
município, entre em contato pelo Instagram: @benedicta.culture.

A combinação de tempo seco com temperaturas altas, associa-
das ao vento, contribui efetivamente para a proliferação de inúme-
ras queimadas pelo Brasil. Apesar das características marcantes de 
setembro, um dos principais motivadores de incêndios é o próprio 
homem. Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte e região metro-
politana, várias cidades do interior estão convivendo com os focos 
de incêndios em pastos, Cerrado, Caatinga e na Mata Atlântica. O 
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é uma instituição por 
excelência, está tendo muito trabalho, mas não pode combater 
todos os focos ao mesmo tempo. O ser humano está destruindo o 
planeta com esse tipo de vandalismo. Casas e outros bens podem ser 
destruídos, além dos animais e plantas. Cerca de 90% dos incêndios 
são criminosos. Quem faz isso é muito irresponsável e tem que ficar 
na cadeia por muitos anos. Chega de impunidade!

Nos últimos anos, o fluxo de veículos pesados tem aumentado 
muito nas estradas estaduais e federais do país, o que é um risco para 
ocorrência de acidentes com os carros de passeio ou motocicletas. 
O movimento de automóveis pesados sempre foi influenciado pela 
produção e circulação de bens duráveis e de primeira necessidade, 
como sinalizado pelo dinamismo recente da indústria de alimentos e 
as vendas de supermercados. Com a flexibilização, subiu o transporte 
de cargas e as rodovias estão mais perigosas. Soma-se a isso a impru-
dência de alguns motoristas que dirigem em alta velocidade, fazem 
ultrapassagens erradas ou deixam de fazer manutenção periódica 
em seus veículos, sejam pesados ou leves. Nunca é demais dizer que 
a vida é uma só e responsabilidade no trânsito é um dever de todos.

c A n A l   A b e r t o

Violência doméstica cresce a cada dia. 
O isolamento social, devido à pan-
demia, mudou a dinâmica do medo. 
Diminuíram os crimes nas ruas, mas 
muitas pessoas passaram a ser alvo 
de violência dentro da própria casa. E 
o mais surpreendente é que os autores 
são pessoas conhecidas ou que têm 
laços afetivos com a vítima. Para ten-
tar conter esse avanço, o governador 
Romeu Zema (Novo) sancionou uma 
lei, na qual os síndicos ou adminis-
tradores de condomínios em Minas 
Gerais devem comunicar a delegacia de 
Polícia Civil e aos órgãos de segurança 
pública indícios que apontem violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
crianças, adolescentes e idosos.

crianças estudam em escolas sem ba-
nheiros e água potável. Já dura algum 
tempo a discussão sobre a volta às aulas 
presenciais no Brasil e   isso envolve 
diversas questões. Muitas crianças têm 
a escola como única fonte de alimen-
tação e estão passando fome com a 
paralisação. Os estudos também estão 
sendo comprometidos, por problemas 
como a falta de acesso à internet por 
parte dos alunos. E, para piorar, mais de 
800 mil crianças estudam em colégios 
que não têm banheiros e, até mesmo, 
água potável. Sem contar que outros 
milhares estudam em instituições sem 
energia elétrica ou acesso à rede de es-
goto. Isso é revoltante. É preciso insistir 
na fiscalização e cobrar dos gestores 
públicos medidas efetivas para oferecer 
tranquilidade aos alunos e professores. 
Sem uma educação de qualidade, não 
há como esperar que os jovens sejam 
bons profissionais no futuro.

cresce o número de pessoas em situa-
ção de rua. O Brasil possui, atualmente, 
150 mil pessoas em situação de rua, que 
vivem à margem da sociedade e, muitas 
vezes, invisíveis nas grandes cidades. 
Segundo informações da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), o esta-
do possui 18 mil pessoas em situação de 
rua, sendo que mais de 9 mil delas estão 
em Belo Horizonte. Os principais moti-
vos que levam essas pessoas a viverem 
nas ruas são os conflitos familiares, al-
coolismo, desemprego e perda da mora-
dia. Ninguém merece viver dessa forma.

deputados cobram extensão da nova estrada
de Ferro minas espírito santo até Fabriciano

A extensão por mais alguns quilô-
metros da nova Estrada de Ferro Minas 
Espírito Santo (EFMES), até o novo 
distrito industrial em implantação em 
Coronel em Fabriciano (Vale do Aço), co-
meçou a ser negociada entre lideranças 
da cidade e a direção da empresa 
Petrocity Portos S.A., responsável pelo 
empreendimento ferroviário. As duas 
partes trocaram informações sobre os 
projetos em andamento e a viabilidade 
da iniciativa, em audiência pública da 
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).

Como primeira medida, a Petrocity 
deverá incluir Coronel Fabriciano em 
uma rodada de visitas técnicas a ser 
realizada no início de outubro, prevista 
inicialmente para ocorrer somente nas 
cidades onde serão instaladas pela 
empresa, ao longo da nova ferrovia, 
as chamadas Unidades de Transbordo 
e Armazenamento de Cargas (UTACs): 
São Mateus e Barra de São Francisco, 
no Espírito Santo, e Governador Vala-
dares (Rio Doce) e Ipatinga (Vale do 
Aço), em Minas Gerais. O anúncio da 
abertura de negociações foi feito pelo 
presidente da empresa, José Roberto 
Barbosa da Silva.

A audiência pública atendeu a re-
querimento do presidente da Comissão, 
deputado João Leite, e do deputado 
Tito Torres, ambos do PSDB. A proposta 
era justamente que representantes 
da Prefeitura de Coronel Fabriciano 

apresentassem à Petrocity o projeto 
do novo parque industrial, que incluirá 
uma plataforma multimodal, também 
conhecido como porto seco, e assim pu-
dessem convencer a direção da empresa 
a remodelar o projeto da EFMES para 
também contemplar Fabriciano.

O  p re s i d e n te  d a  Co m i s s ã o 
Pró-Ferrovias comemorou o início do 
entendimento entre as duas partes e 
entregou ao representante da Petrocity 
o Caderno do Marco Legal Ferroviário do 
Estado de Minas Gerais, um compêndio 
das mais recentes normas aprovadas 
na ALMG que têm permitido destravar 
a retomada de investimentos no modal 
ferroviário no Estado. 

“Esse novo marco legal foi o que 
inspirou o governo federal a editar a Me-
dida Provisória (MP) 1.065/21, conforme 
me contou o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas”, adiantou 
João Leite. 

Constam do caderno a Lei 23.230, 
de 2019, que reconhece como de rele-
vante interesse cultural do Estado as 
linhas e os ramais ferroviários existen-
tes em Minas, protegendo inclusive os 
leitos abandonados pelas concessioná-
rias; a Lei 23.748, de 2020, que institui 
a Política de Transporte sobre Trilhos no 
Estado; e a Emenda à Constituição 105, 
de 2020, que cria as modalidades de 
autorização e permissão para explora-
ção do transporte ferroviário, a fim de 
favorecer a ampliação dos investimentos 
privados no setor.

união 
Já a MP publicada pelo governo 

federal no último dia 31 de agosto cria 
o Programa de Autorizações Ferroviá-
rias  (Programa Pro-Trilhos), que possi-
bilita a construção de novas ferrovias por 
autorização, como já ocorre na exploração 
de infraestrutura nos setores portuário 
e aeroportuário. Com isso, a Petrocity 
poderá dar andamento aos seus planos: 
a construção da EFMES e a inauguração de 
um porto privativo em São Mateus. Atual-
mente, todas as ferrovias brasileiras são 
da União, com exploração concedida à 
iniciativa privada.

No caso do Vale do Aço, o grande 
empecilho ao escoamento de cargas é a 
Vale, que, dona da concessão da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas (EFVM), pratica-
mente monopoliza as composições com 
o transporte de minério de ferro de suas 
plantas para exportação. No caso da 
EFMES, a previsão é de que a nova ferro-
via seja inaugurada em março de 2024, 
com a conclusão do porto até 2026. O 
planejamento original previa a extensão 
da ferrovia até Sete Lagoas (Central), mas 
o planejamento teve que ser limitado para 
garantir a viabilidade econômica.

“Não descartamos nem mesmo a 
possibilidade de transportar passageiros, 
mas por enquanto focamos no transporte 
de cargas para tornar o empreendimento 
possível”, destacou José Roberto. A expec-
tativa de retorno financeiro é de oito anos, 
segundo ele, e o projeto inclui até mesmo 
a instalação de um gasoduto e de uma 
infraestrutura de telecomunicações ao 
longo da nova ferrovia. Em São Mateus, 
além do porto, o Condomínio Logístico 
de Urussuquara contará, entre outras 
estruturas, com usina termoelétrica, 
datacenter, unidade hoteleira e complexo 
administrativo.

“A nossa bitola (distância entre os 
trilhos) será de 1,6 metro, com um tercei-
ro trilho (bitola mista), para favorecer a 
integração com ferrovias mais antigas (de 
bitola métrica, de um metro), acrescentou 
o executivo. A extensão da nova ferrovia 
será de cerca de 420 quilômetros. O inves-
timento total no projeto não foi revelado, 
mas somente a implantação de cada uma 
das quatro UTACs previstas, conforme a 
apresentação exibida pela empresa na 
audiência, custará R$ 56 milhões.

Prefeitura de Itabirito realiza
melhorias em escolas municipais

A Prefeitura de Itabirito segue 
trabalhando em prol do conforto e da 
segurança de alunos e funcionários da 
rede municipal de ensino. As escolas 
José Ferreira Bastos, no bairro Bela Vista, 
e Ribeirão do Eixo, na comunidade de 
Ribeirão do Eixo, receberam melhorias 
na estrutura recentemente.

Na Escola José Ferreira Bastos, 
as obras incluíram construção de 
dois sanitários para portadores de 
necessidades especiais,  reforma 
de quatro sanitários e da sala de 
impressão, além da implantação 
de novas prateleiras e bancadas em 
granito. 

Na cozinha, as intervenções con-
templaram rede hidrossanitária, 
elétrica, bancadas, pias, torneiras, 
revestimento em piso e parede e 
pintura. Também foram realizadas me-
lhorias na despensa e área de serviço; 
construção de espaço coberto, ao lado 
da cozinha, para instalação de tanques 
e bebedouro; e reforma da sala de 
informática, incluindo piso, paredes e 
rede elétrica.

“Essas obras são importantes para 
o bom funcionamento das escolas, 
garantindo o aprimoramento para o 
uso adequado dos alunos e dos profis-
sionais da educação. Estamos atentos às 
demandas relacionadas à infraestrutura 
das nossas escolas”, destaca o secretário 
de Obras e Serviços, Geraldo Torres. 

Com 90% das obras concluídas, a 
Escola de Ribeirão do Eixo foi contem-
plada com muro de divisa com blocos de 
concreto, sapatas, pilares e vigas. Foram 
executados 412m2 de muro em torno da 
escola e 140m3 de muro de gabião para 
contenção de talude, abaixo da escola. 
Para drenagem, foram utilizados 20 
metros de canaleta de concreto e 111m2 
de vegetação geotêxtil. Além disso, foi 
instalado novo portão de acesso para os 
alunos e funcionários.
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O atual presidente da 
Associação Minei-
ra de Municípios 

(AMM), Julvan Lacerda, 
é um dos nomes cotados 
para disputar o Sena-
do, no entanto, outros 
entendem que ele pode 
ser um bom candidato a 
vice-governador
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.065-de-30-de-agosto-de-2021-341649416
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.065-de-30-de-agosto-de-2021-341649416
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23230&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23230&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23748&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=105&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=105&comp=&ano=2020
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o trabalho de alta performance no hipismo

O que os atletas preci-
sam para o desempe-
nho perfeito em uma 
competição? Além do 

treinamento e esforços diários, 
eles precisam estar em perfeita 
sintonia com o corpo e a mente. E 
para tornar isso possível é preciso 
desenvolver a alta performan-
ce. No hipismo, o conceito é o 
mesmo, mas a prática é ainda 
mais desafiadora, uma vez que o 
esporte é o único a depender de 
um animal. Inclusive, a prática é 
importante para qualquer atleta 
que deseja encontrar o seu melhor 
potencial e melhorar em diversos 
aspectos, tanto em questões 
relacionadas ao lado físico, como 
ao aspecto cognitivo e emocional.

O trabalho de desenvolvimen-
to de alto desempenho no hipis-
mo é personalizado e integrado, 
unindo treinador, psicólogo es-
portivo e outros profissionais para 
identificar as principais “dores” 
do atleta para então traçar obje-
tivos com o intuito de melhorar: 
seja uma dificuldade técnica na 
performance da modalidade ou 
algum aspecto emocional, que 
inclui por exemplo, controle do 
nível de ativação da ansiedade, 
autoconfiança, elevar o nível de 
concentração, timidez e outros 
aspectos. Em casos de crianças e 
adolescentes, o trabalho também 
envolve os pais.

Durante o treinamento, são 
avaliados pela equipe de pro-
fissionais todas as nuances 
tanto na parte técnica (postura, 
posicionamento, movimento do 
corpo, distâncias para saltar e 
outros aspectos) quanto tática 
(tais como: tipos de curvas rea-
lizadas na competição, estraté-
gias para a realização da pista) 
e emocional.

A filmagem é um dos ins-
trumentos utilizados para que o 
atleta seja observado por várias 
perspectivas, a fim de detectar o 
menor detalhe que possa ser me-
lhorado. Quando, por exemplo, o 
atleta apresenta insegurança, o 
seu corpo e a sua postura demons-
tram tal fragilidade. Portanto, se 
o atleta apresenta uma excelente 
habilidade técnica, mas é “fraco” 
mentalmente, todas as suas habi-
lidades podem se perder.

Durante o trabalho, são reali-
zadas avaliações para identificar 
o que melhorou e o que precisa 
ter mais atenção, além da análi-
se qualitativa que é de extrema 
relevância.

A prática precisa, sobretudo, 
da conexão do cavaleiro ou 
amazona com o cavalo. Um dos 
fatores que impacta bastante 
no desempenho dos atletas é a 
autoconfiança. Dessa forma, o 
trabalho psicológico é fundamen-
tal, especialmente para vencer 

ou diminuir as dificuldades ou 
evoluir na performance que de-
seja conquistar.

O alto desempenho no hi-
pismo também estimula o au-
tocontrole, contribuindo para 
a melhora do controle do nível 
de ativação de ansiedade e 
frustrações comuns em qualquer 
competição, além dos medos 
inerentes ao hipismo, como cair 
do cavalo, por exemplo, e o fato 
de encarar o desafio que a com-
petição proporciona.

O tempo para atingir as mu-
danças propostas pelo trabalho 
de alto desempenho varia de 
acordo com o atleta e quem pode 
alcançar resultado em alguns 
meses. No entanto, por depender 
também do atleta, não há como 
estipular um tempo mínimo.

Uma das conquistas  do 
trabalho de alta performance 
é influenciar o cavaleiro ou a 
amazona a encarar os desafios, 
aprender a lidar com erros e 
dificuldades e não desistir ao se 
deparar com eles. E isso pode 
ser levado para a vida pessoal, 
uma vez que há desafios que só 
a pressão e a ansiedade de uma 
competição podem proporcionar. 
Portanto, o trabalho de alto de-
sempenho no hipismo impacta 
o atleta e a vida pessoal, afinal 
antes de ser um atleta, ele é uma 
pessoa.

Entre os dias 8 e 11 de setembro, o Comitê 
Organizador da 24ª Surdolimpíada de 
Verão 2021 recebeu a visita técnica 
de dois delegados representando os 

Comitês Internacionais de Esporte para Surdos 
da Europa e da Ásia e Oceania. O objetivo de 
Iosif Stavrakakis, da Grécia, e Mohammad Par-
gar, do Irã, era conhecer o planejamento para 
a realização do evento multidesportivo e dos 
lugares em que competições serão realizadas.

Membros do Comitê Organizador iniciaram 
as atividades com uma reunião onde todas as 
estratégias, diretrizes e questões de logística 
da Surdolimpíadas foram apresentadas aos 
visitantes pelos membros Richard D. Ewald, 
secretário-executivo (CEO) do Comitê, e Gus-
tavo Perazzolo, presidente interino do Comitê 
Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), 
entidade máxima responsável por eventos 
desportivos internacionais para surdos.

Após, foram dias de visitas técnicas para re-
conhecimento de alguns dos locais que sediarão 
provas em Caxias do Sul e Farroupilha. Entre 
eles, estavam o Centro Esportivo Sesi Caxias do 
Sul, o Recreio da Juventude, o Ginásio Vasco da 

Gama (Vascão), Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), o Complexo Poliesportivo da Fundação 
Marcopolo, o Clube Juvenil, o Santuário de N. 
Sra. de Caravaggio e o Ginásio Municipal de 
Farroupilha. 

Ainda, foram recebidos no Centro de Treina-
mento do E. C. Juventude, Estádio Centenário 
e Clube Caxiense de Caça e Tiro. “A comitiva 
internacional ficou muito satisfeita com a 
qualidade das instalações apresentadas. Em 
alguns dos locais serão feitos investimentos 
e melhoras, sendo este um grande legado da 
Surdolimpíadas: após as competições, a popu-
lação poderá utilizar os espaços renovados”, 
explica Ewald.

Também foram realizados diversos en-
contros administrativos com parceiros da 
Surdolimpíada, como MobiCaxias, UCS e Escola 
Municipal Especial de Ensino Fundamental 
Helen Keller. Os delegados foram recepciona-
dos no gabinete da vice-prefeita de Caxias do 
Sul, Paula Ioris (PSDB), presidente de Honra 
do Comitê Organizador, onde foram recepcio-
nados por ela e pelo prefeito municipal, Adiló 
Didomênico (PSDB).

De acordo com Ewald, Stavrakasis e Pargar 
ficaram impressionados com as estratégias 
apresentadas e, principalmente, muito contentes 
com a preocupação demonstrada em envolver 
ativamente a comunidade surda na organização 
do evento. 

“Outro ponto favorável assinalado por eles 
é o grande comprometimento do Poder Público, 
com interesse e motivação para realizar na região 
um evento desta magnitude, além da confirma-
ção da importância do vínculo da competição 
com o esporte, o turismo e a economia locais”, 
afirma Ewald. O CEO aponta que ainda há muito 
trabalho pela frente, mas que esta visita técnica 
deixou a coordenação tranquila e com a certeza 
de que está no caminho certo. “Eles deixaram 
uma lista de sugestões e asseguraram que deve-
mos manter esta linha de organização.”

A 24ª Surdolimpíada de Verão 2021, evento 
multidesportivo mais antigo depois dos Jogos 
Olímpicos, será realizada de 1 a 15 de maio de 
2022. Esta será a primeira realizada na América 
Latina, tornando esse um momento histórico e 
uma grande vitória para a comunidade surda 
brasileira.

comitê da surdolimpíadas de Verão 2021
recebe visita técnica internacional
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Nadador Benito Choucair e o técnico
Eduardo Santos vão representar

a seleção na Copa Pacífico

Os nadadores minas-
tenistas Benito Chou-
cair e Marcelo Araujo 

disputaram a quarta etapa 
do Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Maratonas 
Aquáticas 2021, classificatória 
para o Sul-americano Juvenil 
e para a Copa Pacífico, no dia 
17 de setembro, em Brasília. 
Benito, que terminou em 
quarto lugar, da categoria 
Junior, alcançou a classifi-
cação para a Copa Pacífico 
de Águas Abertas, que será 
em Salinas, no Equador, em 
novembro, e vai representar a 
seleção brasileira na competi-
ção internacional. O treinador 
Eduardo Almeida dos Santos 
também foi convocado e vai 
integrar a comissão técnica 
do time brasileiro. 

Benito tem alcançado im-
portantes resultados na disputa 
do Brasileiro de Maratonas 
Aquáticas. Pela categoria Ju-
nior, o nadador do Minas ven-
ceu a primeira e a segunda eta-
pas, em São Luís e em Salvador, 
respectivamente; e ficou em 
terceiro lugar na terceira etapa, 
em Palmas, todas na distância 
de 7,5km. Na quarta etapa, em 
Brasília, disputada na prova de 
10km, o minastenista terminou 
em quarto lugar (2h15m58), 
resultado que garantiu uma 
vaga na seleção.

“Essa convocação é um 
sonho realizado. Batalhei 
muito para conseguir estar 
na seleção. Espero chegar 
às melhores condições para 
poder lutar por um pódio na 
Copa Pacífico. Estou no Minas 

desde a base e agradeço a 
cada treinador que tive, todos 
foram essenciais para a minha 
formação como atleta e como 
pessoa. Agradeço a minha 
mãe, minha maior incentiva-
dora e, ao Minas Tênis Clube, 
por me dar todo suporte para 
viver isso. Juntos somos ainda 
mais fortes”, disse. 

Ainda na etapa de Brasília, 
o nadador Marcelo Araújo 
competiu pela categoria Sênior 
e ficou em sétimo lugar, após 
completar a prova de 10km 
em 2h17m12. Já na terceira 
etapa, além de Benito, o Mi-
nas foi representado por Cauã 
Watanabe Braga, que terminou 
em quinto lugar no Junior 
(1h35m53), e por Tiago Ruas 
Deluca, que ficou em quinto no 
Juvenil (1h35m34).
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Prefeitura de BH retoma atividades
do Programa Esporte Esperança

Com aulas de futebol (mis-
to), o Esporte Esperança, 
programa desenvolvido 

pela Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), retomou suas ações pre-
senciais no dia 21de setembro. As 
atividades da Escolinha de Futebol 
serão realizadas no campo Arena 
Morro das Pedras, na Rua Brás, 
50, bairro Nova Granada, região 
Oeste da capital. 

Dentro das medidas de con-
trole da pandemia, as aulas serão 
realizadas às terças e quintas-
-feiras, em duas turmas mistas 
nos horários de 11h às 12h ( faixa 
etária de 7 a 11 anos) e 13h às 
14h  (12 a 17 anos). As inscrições 
são realizadas no local, nos dias 
e horários das atividades (vagas 
limitadas). 

As aulas serão ministradas 
por profissional graduado em 
Educação Física e estagiário da 
equipe da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. Terão como 
foco os aspectos técnicos e táticos 
da modalidade, das capacidades 
físicas e motoras, além da socia-
lização. 

 

Programa  

Em função das medidas de 
controle da pandemia da CO-
VID-19, as atividades presenciais 
do Esporte Esperança foram in-
terrompidas em março de 2020 
e migraram para a plataforma 
digital. As vídeoaulas, postadas 
no canal do YouTube da PBH, têm 
conteúdos sobre jogos, brincadei-

ras e fundamentos de diversos 
esportes.  

O programa garante às crian-
ças e aos adolescentes o acesso 
aos esportes, aos jogos, à ginás-
tica e às brincadeiras. Antes da 
pandemia, atendia mensalmente 
a mais de 6,5 mil alunos.   

A Arena Morro das Pedras é 
um equipamento esportivo que 
passou por ampla reforma por 
meio do projeto Várzea Viva, 
desenvolvido pela prefeitura em 
parceria com a iniciativa privada. 
Outros equipamentos contem-
plados pelo Várzea Viva e que 
também  receberam melhorias 
completas foram a Arena Incon-
fidência, Campos do Santa Cruz 
e Reunidos.
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