
Pedidos de empréstimos
para viajar crescem 307%

 
Muitos brasileiros têm optado por pedir empréstimos para conseguir 

viagar, conforme revela uma pesquisa feita pela FinanZero. Segundo a 
análise, o número de pedidos cresceu 307% em junho, quando compa-
rado ao mesmo período de 2020. Na opinião do professor de economia, 
Mathias Naganuma, a busca pelo crédito se dá, principalmente, pelo fato 
de as operadoras de turismo inserirem novos produtos no mercado. “Um 
exemplo são os concedidos pelas fintechs, que oferecem uma alternativa 
para viabilizar o acesso às viagens de seus clientes”.

De acordo com a projeção da Con-
federação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Natal terá o melhor 

desempenho dos últimos 8 anos na criação 
de vagas temporárias. A estimativa é que 
haja a contratação de 94,2 mil trabalhado-
res para atender ao aumento sazonal das 
vendas neste período. Minas Gerais fica 
em segundo lugar na quantidade de vagas 
ofertadas (10,67 mil), perdendo apenas 
para São Paulo (25,55 mil). Os maiores 
volumes de contratações deverão se con-
centrar nos ramos de vestuário (57,91 mil 
vagas) e de hiper e supermercados (18,99 
mil). “Em 2021, temos uma mudança de 
cenário e a esperança dos varejistas re-
novada. Os estabelecimentos comerciais 
estão voltando a receber um fluxo maior 
de consumidores e, consequentemente, 
têm registrado avanços sucessivos nas 
vendas desde abril”, explica o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros.
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A única vaga ao Senado continua cobiça-
da por diversos nomes, inclusive o presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM), 
Julvan Lacerda. Ele, aliás, deve deixar o MDB 
para viabilizar sua pretensão. Os demais 
nomes postulantes são o do senador Antonio 
Anastasia e o do diretor de Assuntos Técnicos 
e Jurídicos do Senado, Alexandre Silveira, 
ambos do PSD. Nessa lista, ainda aparecem 
o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) e o 
prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), que 
teria sido cogitado por Zema para compor 
seu projeto político. No entanto, não foram 
antecipadas mais informações sobre essa 
possibilidade.

Pandemia faz fila
de espera por

oftalmologistas em
Belo Horizonte crescer
Desde 2017, o auxiliar de serviços gerais Luiz Carlos da Costa 

aguardava sua consulta com o oftalmologista na capital mineira 
e só conseguiu avaliação para este mês. Isso porque a Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) tem mobilizado hospitais parceiros para 
tentar atender o maior número de pessoas que esperam por esses 
especialistas. “Com a retomada das atividades, a oferta histórica 
de consultas já não é mais capaz de controlar a fila que se formou. 
Temos uma grande demanda reprimida, mas a maioria dos servi-
ços ofertados não cresceu”, afirma João Neves de Medeiros, chefe 
do Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico, que passou a 
atender nos finais de semana para diminuir essa espera.

Residir em uma casa (32%) na zona rural ou interior (33%) é como os jovens 
idealizam suas moradias no futuro. É o que aponta o relatório “Agentes da mu-
dança” de 2021, da Electrolux, que investiga os desejos das novas gerações. Para 
a consultora do mercado imobiliário Arlene Gomes, a pandemia tem impacto 
direto nessa tendência. “As pessoas começaram a procurar por mais casas e por 
áreas de respiro. Há uma mudança de comportamento e uma reflexão sobre a 
moradia e não só onde, mas como morar”. 

Reality shows:
por que esses

programas
caíram tanto no 
gosto popular?
Nos últimos dias, o país tem acompanha-

do o que acontece em “A Fazenda”, reality 
show transmitido pela Record TV. No início do 
ano, o Big Brother Brasil gerou uma enorme 
repercussão. Isso mostra que os reality shows 
têm tomado um importante espaço na nossa 
sociedade e na televisão. Mas qual deve ser 
o limite disso? O edição do Brasil conversou 
com a psicóloga Katiúscia Caminhas Nunes 
sobre o tema. 

Cinco nomes encabeçam a lista
pela disputa ao Senado em 2022

de olho no senado, Julvan
lacerda deve deixar o mdB

Re
pr

od
uç

ão
/T

V
G
lo

bo

No futuro, jovens dizem
querer morar no interior
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Quem vai pagar essa conta?

Não sei se por ideal ou por 
pressão de manifestantes, 
o governador Romeu Zema 
(Novo), vetou parcialmente, 

na semana passada, um projeto de lei 
aprovado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) que regulamen-
tava os serviços de fretamento e, na 
prática, impedia que ônibus por aplica-
tivos rodassem em Minas Gerais. O veto 
veio depois de uma intensa campanha 
nas redes sociais e diversas manifesta-
ções com o tema #busãolivre. Os que 
exigiam o veto do governador, entre 
eles alguns proprietários de ônibus 
e de pequenas empresas de turismo, 
usavam o argumento da liberdade eco-
nômica e a livre concorrência no setor.

Ao vetar o projeto, o governador, 
eleito por um partido que tem a liber-
dade econômica como um dos seus 
principais pilares, agrada seus correli-
gionários e cria um enorme problema 
jurídico para o estado. Atualmente o 
transporte público é baseado no mo-
delo de concessão, ou seja, o estado 
concede à iniciativa privada o direito 
de explorar as linhas de ônibus inter-
municipais. Para isso, são assinados 
contratos entre empresas e o governo 
com direitos e deveres para ambas as 
partes. 

No caso de Minas Gerais, os con-
tratos entre as empresas e o governo 
foram renovados há cerca de 8 anos, 
ainda na gestão de Anastasia. Algumas 
centenas de empresas pagaram ao go-
verno algumas centenas de milhões de 

reais para terem o direito de explorar o 
setor. Em contrapartida, essas conces-
sionárias se comprometeram a cumprir 
uma tabela de horários, partidas e 
destinos exigidos pelo governo. No 
desenho desta concessão, foi aplicado 
o conceito de subsídio cruzado, ou seja, 
um modelo em que uma empresa que 
recebe uma linha lucrativa também 
recebe uma linha deficitária. Assim, 
consegue atender a maior parte de 
população mineira. Por esse modelo, 
um ônibus pode e deve partir de seu 
destino com apenas um ou 40 passa-
geiros, sem prejuízo para a empresa.

Agora, imaginemos que a ALMG 
mantenha o veto do governador e 
que os ônibus por aplicativos passem 
a concorrer diretamente com essas 
empresas que pagaram pelo direito 
de prestarem esses serviços com ex-
clusividade. A primeira reação dessas 
empresas será acionar o estado na 
justiça para serem reembolsadas pelo 
investimento. Em um segundo momen-
to, vão interromper os seus serviços 
regulares e entrar para as plataformas 
digitais. A consequência disso será 
a total desregulamentação do setor 
e uma queda abrupta na qualidade 
dos serviços. Os mineiros, sobretudo 
aqueles que moram em municípios 
menores, serão privados dos serviços 
de transporte público. Um ótimo exem-
plo dessa tendência é o caso do Uber. 
Barateou os serviços de transporte 
público individual, tirou a renda de 
milhares de taxistas e agora é motivo 

de reclamação de todas as partes. Seja 
dos motoristas, que não conseguem a 
renda que tinham no início, seja dos 
passageiros, que têm dificuldades de 
encontrar veículos disponíveis.

Ao vetar o projeto, Zema não só 
precariza o setor como cria uma inse-
gurança jurídica que afasta investimen-
tos. Os liberais do Novo estão cansados 
de saber que um dos principais motores 
para atração de investimentos privados 
é a estabilidade jurídica. Como confiar 
em um estado cujo governo quebra 
contratos tão relevantes?

A defesa intransigente que fazem 
da liberdade econômica é de uma 
ingenuidade tão absurda, difícil de 
acreditar. Remonta às teorias da escola 
austríaca de economia do século XIX e 
início do XX, há muito ultrapassadas. 
Não podemos imaginar que o livre 
mercado resolva tudo. O estado preci-
sa tutelar os interesses gerais. Só sob 
essa tutela é possível organizar uma 
cidade, preservar o meio ambiente e, 
principalmente diminuir desigualda-
des, inclusive regionais. E o transporte 
público coletivo, que é um direito 
fundamental da constituição tem um 
papel fundamental na redução dessas 
desigualdades. Sem esse direito, não 
há acesso adequado à saúde, à edu-
cação e ao trabalho. 

Quero acreditar que Zema sim-
plesmente cedeu à pressão dos mani-
festantes. Se age baseado em teorias 
tão arcaicas, seu governo, certamente, 
sairá muito caro aos mineiros.

E D I T O R I A L

Por que reality shows 
fazem tanto sucesso?

Basta anunciar um novo 
reality show que não dá ou-
tra: só se fala nisso. Acon-
teceu com o Big Brother, 
exibido pela Rede Globo no 
início do ano e, agora, com 
A Fazenda, na Record TV. 
Seja por casos de superação, 
como o de Gil do Vigor, ou 

de polícia, como o possí-
vel estupro cometido pelo 
cantor Nego do Borel. Mas, 
afinal, por que será que esse 
formato de programa gera 
tanta comoção? É a vida que 
influencia o que acontece lá 
dentro ou o contrário? Para 
responder a essas e outras 
perguntas, o edição do Brasil 
conversou com a psicóloga 
Katiúscia Caminhas Nunes.

Por que as pessoas gostam tanto 
de reality shows?

O gosto por esse formato não se restringe 
aos brasileiros. Os programas e páginas na 
internet, que visam transmitir ao público o 
dia a dia das pessoas, têm ganhado cada 
vez mais espectadores. A identificação com 
os integrantes, com suas trajetórias de vida, 
conflitos, dores, dificuldades e aspectos 
emocionais explicam essa crescente visibi-
lidade. Além disso, durante a pandemia, 
vimos a busca pelos realities como forma de 
se ausentar e se envolver com questões fora 
da realidade.

 

que tipo de impacto essas atra-
ções causam em nosso dia a dia?

A presença dos realities faz a discussão 
sair das telas, passando a estar presente 
nos bate-papos entre familiares e amigos 
e, até mesmo, em conversas informais e 
nas redes sociais. Nos últimos programas 
foram levantados pontos e aspectos atu-
ais em nossa sociedade como racismo, 
feminismo, machismo, homofobia, abuso 
sexual e respeito às diferenças. Eles apa-
recem como uma oportunidade de trazer 
esses assuntos tão necessários e provocar 
debates, trocas e reflexões. 

Por outro lado, vemos que os compor-
tamentos e vivências dentro dos realities 
e, a partir das identificações geradas, 
podem ocasionar gatilhos emocionais, 
acarretando sofrimento a alguns teles-
pectadores. Além de motivar brigas e 
polarização de torcidas, sem de fato, em 
alguns momentos haver uma conversa 
em relação aos temas que fazem parte 
da nossa sociedade.

tem sido comum a exposição de 
situações como possíveis casos 
de estupro e outras violências em 
realities, mas nem assim as pes-
soas deixam de assistir. Por quê?

Infelizmente, esse tipo de situação con-
tinua a acontecer tanto dentro de realities 
como fora deles. Vemos, diariamente, casos 
abusivos ocorrerem. Hoje, a sociedade de 
forma geral, diante desses tristes e lamentá-
veis episódios, busca e cobra por respostas. 
As redes sociais ganham papel de destaque, 
sendo a principal ferramenta de pressão 
social para que a emissora se posicione e 
tome as medidas cabíveis.

A permanência por continuar assistindo 
se dá pela curiosidade em ver os desdobra-
mentos e a postura que será adotada dentro 
do confinamento, identificação gerada a 
partir de tais acontecimentos e, até mesmo, 
pela sensação de controle e de busca de 
justiça por meio dos votos.  

 

o que leva as pessoas a seguirem 
os participantes a ponto de briga-
rem para defendê-los?

A identificação e empatia sentidas 
são os principais fatores. O envolvimento 
da população com os participantes, com 
a vida deles dentro e fora dos progra-
mas, é crescente. A história, dificuldades 
enfrentadas, visão de vida, situações e 
posicionamentos vivenciados dentro do 
programa contribuem, sendo esses pontos 
importantes para a conquista de seguido-
res. Vemos que os realities se tornaram 
uma grande vitrine social para a busca por 
divulgação e fama.

É possível afirmar que os progra-
mas, de fato, mostram a realida-
de?

Os realities vêm com a proposta de 
mostrar a realidade vivida durante o con-
finamento. Acompanhamos, ao longo dos 
programas, a vivência de conflitos, sofri-
mento por parte dos participantes, dilemas 
amorosos, superação, disputa por relações 
de poder, preconceitos, dentre tantos outros 
pontos que, por não haver um roteiro pre-
estabelecido, faz com que se assemelhem 
e tenham elementos próprios da existência 
humana. Entretanto, não podemos perder 
de vista que tais programas são apenas um 
recorte da nossa realidade e não ela em si. 
Um exemplo é o fato de pessoas diferentes 
participarem de festas e comemorações, 
enquanto o mundo vivia e sofria com o dis-
tanciamento social imposto pela pandemia.

 

os realities deixaram de ser ape-
nas entretenimento?

Eles ainda cumprem um papel im-
portante em relação ao entretenimento. 
Contudo, os programas, por meio dos par-
ticipantes, têm levantado questões rele-
vantes para nossa sociedade, assumindo 
um lugar de discussão e representação 
dos problemas da realidade brasileira. 
Com isso, dentro do cenário atual, os 
realities passam a ocupar um lugar de 
reflexão sobre as dificuldades estruturais, 
discussões políticas, sociais e culturais. E 
isso fomenta os debates diários, fazendo 
com que a sociedade olhe e, muitas vezes, 
se escandalize com as fragilidades e ou-
tros temas inerentes a existência humana 
e a convivência social.

nat macedo

Psicóloga explica o quanto este tipo de programa pode nos influenciar
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As crises brasileiras
epois de um ano e meio em isolamento, com a finalidade 
de conter os números da pandemia, agora, os brasileiros 
continuam em alerta devido a outras crises, também de 
dimensões nacionais, como as tensões hídrica e energé-
tica. E isso, indubitavelmente, tem impacto direto na vida 

de todos, especialmente junto à população mais pobre.
A falta de chuva reduz a safra advinda dos meios rurais, contri-

buindo para escassez de produtos nos supermercados. Estes, por sua 
vez, vendem alimentos por preços exorbitantes, inclusive no que diz 
respeito à cesta básica, cujos produtos de primeira necessidade estão 
sendo comercializados por valores elevados em todo o Brasil. Isso tem 
dificultado a rotina de quem recebe uma renda mínima e se vê obrigado 
a usar grande parte dos recursos para se alimentar.

Relativamente à crise de energia, ela está, literalmente, escurecendo 
a vida dos ricos e pobres. As indústrias, diante da bandeira vermelha, 
tiveram de fazer um provisionamento financeiro à altura da demanda 
para poder quitar as contas. E esse valor pago pelo setor produtivo é, 
sem a menor cerimônia, repassado aos alimentos e demais artigos 
disponíveis nas gôndolas, criando um problema em cadeia.  

No bojo desses acontecimentos, o cenário vai se complicando diante 
do aumento inflacionário. Por certo, vem daí o roteiro que culmina no 
endividamento das famílias. O economista e professor de comércio 
exterior, Leandro Diniz, diz que isso se deve à redução da capacidade 
de pagamento por causa de uma renda que é comida pela inflação. 

Os especialistas cumprem sua parte ao alertarem que este ano 
está perdido do ponto de vista do crescimento econômico. O nível de 
desemprego é assustador e aliado à falta de esperança de muitos setores 
produtivos e empreendedores, as incertezas aumentam. Para eles, o 
impacto no bolso das pessoas tem início com o descontrole de preços 
de produtos e serviços relacionados aos governos federal e estadual, 
começando pelo combustível, energia e água. 

Diante dessa realidade, o governo Bolsonaro não tem encontrado 
solução plausível a não ser gastar muito dinheiro para a manutenção de 
uma série de benefícios sociais, mas, pelo visto, tem ficado cada vez mais 
distante de resolver a demanda, segundo avalia Diniz. Até porque, na 
opinião dele, essas ajudas são importantes, entretanto, naturalmente, 
insuficientes para minimizar a necessidade das famílias, especialmente 
as mais vulneráveis. 

Ao que tudo indica, o jeito vai ser o brasileiro respirar, buscar resolver 
o que dá em curto prazo e aguardar as cenas dos próximos capítulos 
desta novela que já dura quase 2 anos.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

AnA PAulA JunqueirA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

secretáriA de goVerno e comunicAção dA PreFeiturA de uBerlândiA

Você não está sozinha: salve maria!
As notícias sobre a violência contra a mu-

lher, que surgem na mídia recorrentemente, 
nos trazem muita reflexão e preocupação. 
Em pleno século XXI, mulheres seguem sendo 
violentadas dentro de suas próprias casas e 
precisam, infelizmente, recorrer a exposição das 
redes sociais, gritar por socorro pela janela ou 
até usar a criatividade para pedir ajuda.  

As histórias têm se repetido em nosso país. 
Seja um telefonema para autoridade policial 
simulando um pedido de delivery, divulgando 
vídeos pelas redes sociais ou até mesmo, como 
vimos recentemente, gritar pela janela do apar-
tamento pedindo socorro. Tudo isso com apenas 
um propósito: de que sua vida seja salva. 

Com o objetivo de combater a violência 
contra a mulher e facilitar a realização deste tipo 
de denúncia, enquanto secretária de Governo 
e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia, 
desenvolvi um aplicativo em março de 2019, 
gratuito, de fácil instalação e intuitivo, que faci-
lita o acesso para quem precisa pedir ajuda. É o 
Salve Maria! Quando o Botão do Pânico é acio-
nado, a localização da vítima é compartilhada 
com a Polícia Militar e a ajuda é encaminhada 
imediatamente. Se a situação não é com você, 
há também a possibilidade de fazer uma de-
núncia, fornecendo informações básicas como 

o nome dos envolvidos e o endereço. Tudo isso 
alinhado a um forte processo de segurança e 
de dados para evitar trotes.

Essa foi a uma das formas que encontramos 
para que as vítimas possam fazer uma denúncia 
sem que ninguém perceba, de forma simples e 
rápida, sem exposição de quem pede ajuda e 
sem alertar o agressor. Desde o seu lançamento, 
o aplicativo conta com 14.319 downloads para 
os sistemas iOS e Android, além de já ter rece-
bido mais de 1.300 pedidos de ajuda, sendo 
812 denúncias e outros 503 acionamentos do 
Botão do Pânico.

Sei o quanto é difícil tomar a decisão de se 
fazer esse tipo de denúncia. Ter a certeza de que 
os gritos, os empurrões e as demais agressões 
não foram impulso do momento é um proces-
so doloroso e complexo. Além disso, estudos 
mostram que a pandemia aumentou os casos 
de violência contra a mulher, pois o isolamento 
social ou o convívio maior com o agressor são 
algumas justificativas para esse triste cenário. 
Pois saiba, você mulher, que me lê neste mo-
mento, no “Salve Maria” não há julgamentos. 
Lá, você pede socorro e recebe ajuda! 

 Tenho consciência de que precisamos lutar 
muito para que as mulheres não passem mais 
por essa lamentável situação. Por isso, além de 

criarmos o aplicativo em Uberlândia, também 
disponibilizamos o seu código fonte, gratuita-
mente, a qualquer órgão público que queira 
efetivar esta ação em seu município, pois sabe-
mos o quanto é fundamental expandirmos os 
limites de atuação contra a violência doméstica. 
Cidades como Aquidauana, no Mato Grosso do 
Sul, São Luís do Maranhão, Paracuru, no Ceará, 
Luziânia, em Goiás, Fundão, no Espírito Santo, 
Catanduva, Salto e Limeira, no estado de São 
Paulo, Búzios e Rio das Ostras, no estado do Rio 
de Janeiro, e também Patos de Minas, Betim e 
Divino aqui mesmo de Minas, já nos procuraram 
para utilizarem esta tecnologia. Os municípios 
de Ribeirão Pires, no interior de São Paulo, e de 
Araxá, no Triângulo Mineiro, já estão em uma 
fase mais avançada para uma possível parceria 
para a implantação da ferramenta.

Também tenho a mais absoluta certeza de 
que ampliar a representatividade feminina nos 
governos, criar políticas públicas específicas, 
aumentar as punições aos agressores e, prin-
cipalmente, encorajar a denúncia são possibi-
lidades de vislumbrarmos um futuro melhor a 
todas nós, mulheres. Os desafios são grandes, 
mas já provamos para a história que, com luta 
e coragem, conseguimos vencer todos eles. 
Não se esqueça, mulher: você não está sozinha!

Presidente da Amm pode deixar
mdB para disputar o senado

dirigente nacional do Pt
realiza plenárias em minas

A secretária nacional de 
Finanças e Planejamen-
to do Partido dos Tra-
balhadores (PT), Gleide 

Andrade, tem percorrido todo o 
estado para divulgar a vinda do ex-
-presidente Lula (PT) à Minas Gerais 
e também preparando os atos do 
“Fora Bolsonaro”, que aconteceram 
no dia 2 de outubro.  

Ela esteve em João Monlevade, 
na regional do PT do Médio Piracica-
ba, e em Ipatinga, regional Vale do 
Aço, no último final de semana. Na 
pauta, análise de conjuntura e a mo-
bilização da legenda para o próximo 
“Fora Bolsonaro”. A informação foi 
repassada pelo ex-vereador Marcos 
da Luz (PT), que foi candidato a pre-
feito em Coronel Fabriciano. 

No dia 25 de setembro, ela 
participou da plenária regional em 

Ipatinga com os presidentes dos di-
retórios municipais do PT da região 
do Vale do Aço, Ipatinga, Timóteo, 
Coronel Fabriciano, Santana do 
Paraíso e Belo Oriente, e demais 
companheiros. Tratou também da 
importância da participação das 
mulheres na política.  

“Seguimos firmes no forta-
lecimento do nosso PT e na luta 
por um Brasil com justiça e de-
mocracia! Lula mantém 11 pontos 
percentuais a mais do que todos 
os adversários somados, o que o 
levaria a vencer no 1º turno se as 
eleições fossem hoje”, destaca. 

O ex-presidente lidera a corrida 
eleitoral de 2022. É o que aponta a 
mais recente pesquisa Ipec, onde 
Lula aparece com 48% das inten-
ções de voto, enquanto Bolsonaro 
tem 23%. 

 

Perfil 
Gleide é graduada em filosofia 

pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais (PUC-MG) e 
mestranda em Políticas Públicas 
pela Fundação Perseu Abramo. Foi 
coordenadora nacional da Campa-
nha pela Reforma Política promo-
vida pelo partido. Ex-secretária de 
Finanças do PT de Minas Gerais, 
ocupou cargos na Prefeitura de Belo 
Horizonte (gestões Patrus Ananias 
e Fernando Pimentel). É ativista e 
militante do PT desde 1986.
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Julvan lacerda deve
deixar o partido

reginaldo lopes almeja
disputar o senado

Vittorio medioli teria sido
sondado para participar do pleito
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cPi x zema
Opiniões de deputados integrantes da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Cemig, na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), materializam um raciocínio em relação aos aconte-
cimentos dos bastidores. Segundo eles, os indícios de irregularidade 
são evidentes, resta saber a mando de quem aconteceram. Se do 
governador romeu zema (Novo) ou por intermédio de seus algozes 
no Partido Novo, sigla que permeia todo o cerne do atual governo 
estadual. 

cena única - Experiente, o deputado e relator sávio souza cruz 
(MDB) não perdoa. Para ele, houve negligência do governador, pois 
o chefe do Executivo estadual não seria tão ingênuo a ponto de não 
saber dos acontecimentos não republicanos nos meandros da Cemig. 
Isso ainda vai dar xabú, podem apostar!

comunicação capenga  
O governador Romeu zema (Novo) faz uma comunicação pessoal 

de primeira linha por meio de suas redes sociais. Mas, a Comunicação 
Social do Governo é extremamente insensível para não dizer insípida. 
São esses os comentários ouvidos com frequência nos bastidores da 
ALMG, nas rodas de cafezinho na Savassi ou na porta do famoso Café 
Nice, no Centro de BH. Xiiiiiii!

transporte sem liderança
Está em curso entre o governo do Estado e a ALMG, um projeto 

permitindo que empresas de fretamento de ônibus, inclusive por 
aplicativo, funcionem como transporte regular. Mas, na avaliação 
de especialistas, isso vai terminar prejudicando as companhias 
tradicionais que são obrigadas a cumprirem regras e horários na 
condução de passageiros, interligando toda Minas Gerais.

comentário único - Acontece que alguns setores não estão 
em sintonia com as demandas do momento. Neste sentido, deve 
fazer falta a liderança de nomes como de Abílio gontijo, dono da 
Gontijo e um dos pioneiros no setor de transporte de passageiros 
em Minas Gerais. 

clésio não retorna
Consta nos meandros políticos de Brasília que o ex-presidente 

da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o mineiro clésio 
Andrade, não tem a mínima intenção de retornar à vida pública. 
Ele, segundo amigos, irá centrar seu apoio ao projeto político de 
seu sobrinho, o deputado federal diego Andrade (PSB), como já 
aconteceu na última eleição, diga-se de passagem.  

Pimentel federal?
Nos meandros do PT mineiro, já circula a informação indicando 

que o ex-governador Fernando Pimentel será candidato a parlamen-
tar federal, com expectativa de passar dos 200 mil votos.

goleiro nas eleições
Do alto de seus 41 anos e vivendo um bom momento no fute-

bol, apesar do Cruzeiro, o goleiro Fábio está sendo procurado por 
diversos grupos políticos para se candidatar a deputado federal. 
Por enquanto, ele não fala nada, mas tem aquele ditado popular: 
“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Quem sabe...

candidatura palaciana
Esse comentário foi ouvido no Café Boca de Pito, no Edifício 5ª 

Avenida, na Savassi. O secretário de Estado de Governo, igor eto 
(Novo), almeja ser candidato à Câmara Federal no ano que vem, 
mas espera ser apadrinhado, incondicionalmente, pelo governador 
romeu zema (Novo). Coitado dele, gente!

doutores na berlinda
“A situação é tão complicada pelo Brasil afora, que existem 

muitos engenheiros colocando seus diplomas nas gavetas e pegan-
do o volante de um carro de aplicativo. Ou seja, o desemprego no 
país atinge proporções nunca vistas antes”. Palavras do reitor da 
Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

Auxílio Brasil
Relativamente à implementação do programa Auxílio Brasil 

pelo governo federal, o assunto recebeu elogios do cientista político 
ricardo sennes. Mesmo assim, ele disse: “Esperemos para saber 
de onde vem o dinheiro para que o programa seja levado a efeito”.

As últimas informações de bastidores 
indicam que o presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), Julvan 

Lacerda, já estaria com um pé fora do MDB. A in-
tenção dele é colocar seu nome para a disputa ao 
Senado e, como o seu atual partido é uma espécie 
de “colcha de retalhos”, estaria desligando-se da 
sigla para buscar um novo rumo político.

Diante de sua reconhecida liderança no in-
terior do estado, Julvan, na realidade, tem sido 
cortejado ao longo deste ano pelas alas ligadas 
ao prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD) e, 
também, pelos articuladores do projeto político 
do governador de Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo).  

Em verdade, ele é um defensor do municipa-
lismo. Foi graças ao seu trabalho como presidente 
da AMM que o governo mineiro voltou a pagar 
as dívidas dos municípios em dia. De acordo 
com uma sondagem extraoficial, em sua nova 
caminhada, Julvan tem a possibilidade de contar 
com apoio de 500 lideranças, entre prefeitos e 
ex-prefeitos. 

medioli e reginaldo lopes

Recentemente, Zema teria se aproximado 
politicamente do prefeito de Betim, Vittorio 
Medioli (PSD). As insinuações se configura-
riam em abrir espaço para que Medioli fosse 
candidato a vice-governador ou ao Senado, 
dependendo dos desdobramentos referentes 
ao tema. Como o assunto ainda está no campo 
das especulações, não se conhece a posição 
formal do prefeito de Betim, embora pessoas 
próximas a ele tenham afiançado: “O projeto 
é conduzir a cidade até o final do seu manda-
to, deixando a marca da melhor administração 
que o município já teve”. 

Tem havido encontros regionais do PT pelo 
interior do estado com o escopo de debater 
a importância da sigla no projeto político 
de 2022. No momento, todos os cenários 
são analisados, inclusive de não terem um 
candidato ao governo de Minas, porém, não 
abrem mão de um nome para ser aspirante ao 
Senado. Atualmente, essa sugestão delineia 
sobre o atual deputado federal Reginaldo 
Lopes, ex-presidente do PT estadual. 

Anastasia e silveira
No PSD, partido de Kalil, continua o duelo 

entres dois nomes: o atual senador Antonio Anas-
tasia e seu suplente, Alexandre Silveira. Como 
já registrado pela imprensa, os dois se colocam 
como pretendentes a uma vaga ao Senado, mas 
esse assunto ainda vai ser debatido exaustiva-
mente nos meandros da sigla. 

Silveira é diretor de Assuntos Técnicos 
e Jurídicos do Senado, além de presidir, no 
âmbito estadual, o PSD. Como secretário-geral 
do partido nacionalmente, mantém contatos 
permanentes com expressivas lideranças, 
inclusive com o presidente Gilberto Kassab. 
Enquanto aguarda o momento oportuno para 
aprovar seu nome pelos convencionais, ele já 
tem marcado presença nos acontecimentos 
políticos de Belo Horizonte e do interior de 
Minas Gerais.

 Em contrapartida, há 60 dias, o senador 
Anastasia concedeu entrevista à imprensa se 
dizendo candidato à reeleição. Para além desta 
declaração, deve ser registrado que ele só foi 
vitorioso em suas eleições quando fazia parte do 
grupo de Aécio Neves, no PSDB.



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
2 a 9 de outubro de 2021

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO S

Psicanal í t ico
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

mArcelo de souzA e silVA

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo horizonte (cdl/Bh)

A hora e a vez dos pequenos
De janeiro a abril deste ano, mais de 

1 milhão de micro e pequenas empresas 
foram abertas em nosso país. Este número 
é reflexo direto das demissões provocadas 
ao longo de 2020. Infelizmente, no último 
ano, 1,3 milhão de empresas paralisaram 
as atividades temporária ou definitiva-
mente. Desse montante, mais de 520 mil 
fecharam as portas definitivamente.

Com tanta mão de obra disponível no 
mercado, mas poucas vagas de emprego, 
a saída encontrada por muitos foi criar 
o próprio negócio. A maioria deles na 
categoria microempreendedor individu-
al (MEI), os famosos MEIs. Com menos 
burocracia, benefícios atraentes e uma 
margem de lucro que passou de R$ 81 mil 
ao ano para R$ 130 mil, ser MEI se tornou 
uma opção mais rentável para os novos 
empreendedores.

O comércio varejista de vestuário e 
acessórios lidera o tipo de atividade exerci-
da por esses novos empresários. A promo-
ção de vendas aparece em segundo lugar 
como a atividade que mais cresce entre 
as pequenas e médias empresas (PMEs) 
seguida pelo segmento de cabeleireiro, 
manicure e pedicure.

Uma recente pesquisa da Confede-
ração Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) nos mostrou que metade desses 

MEIs está otimista para um avanço no 
próximo semestre. Em relação à econo-
mia do país, 49% dos MEIs acham que irá 
melhorar e 65% estão confiantes quanto 
ao avanço de seu negócio. A prova disso é 
que uma em cada três micro e pequenas 
empresas pretende investir nos próximos 
90 dias. Entre os que pretendem investir, 
os principais objetivos são: ampliar o 
estoque (27,8%), investimento em mídia 
e propaganda (24,0%) e compra de equi-
pamentos (23,9%).

No mês de agosto, 41% desses empre-
endedores afirmam que o desempenho da 
empresa foi ótimo ou bom, especialmente 
as empresas com dez funcionários ou mais. 
Isso nos dá uma prévia das próximas datas 
comemorativas que teremos até dezembro 

como Dia das Crianças, Black Friday e 
Natal. Para essas ocasiões, a expectativa 
é que os pequenos sejam a força principal 
das vendas e negócios.

Essas datas irão movimentar o varejo e 
a prestação de serviços. Para isso, é preciso 
que as micro e pequenas empresas estejam 
estruturadas para atender a demanda.

Todos esses dados nos convidam à 
seguinte reflexão: precisamos apoiar os 
micro e pequenos empresários, pois eles 
são a força motriz de nossa economia. 
É preciso que haja políticas públicas de 
incentivo e apoio a esses profissionais.

E mais, precisamos com urgência criar 
um cenário econômico seguro, capaz de 
atrair mais investimentos para essas MEIs 
e MPEs e, somente assim, iremos avançar 
na recuperação econômica com emprego, 
renda e desenvolvimento.

Para contribuir com o ritmo de cres-
cimento da economia e da geração de 
empregos, a CDL/BH lança, em breve, um 
programa de apoio para os microempre-
endedores individuais da capital e região 
metropolitana. Vamos apoiar os micro 
empreendedores na criação, consolidação 
e sustentabilidade de negócios, acesso a 
linhas de crédito com taxas diferenciadas, 
consultoria jurídica e contábil, dentre ou-
tros benefícios.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

uma recente pesquisa da
confederação nacional dos
dirigentes lojistas (cndl)

mostrou que metade desses
meis está otimista para um

avanço no próximo semestre

Pedidos de empréstimos
para viagens crescem 307%

Com o avanço da vacinação contra a 
COVID-19, falar sobre a volta à normalidade 
não parece mais um sonho distante. Após o 
longo período de isolamento, alguns segmen-
tos já estão sentindo uma melhora. Dados da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) 
mostraram que, em maio, o setor na esfera 
nacional cresceu 45,7%, com faturamento de 
R$ 9,6 bilhões . Entretanto, em meio à alta 
de preços dos itens básicos, como viajar sem 
comprometer o orçamento? A solução para 
muitos tem sido fazer empréstimo, segundo 
revela uma pesquisa feita pela FinanZero. 

De acordo com a análise, a procura por crédi-
to para viagens apresentou um avanço de 307% 
em junho deste ano quando comparado a 2020. 
Já no comparativo mês a mês, a alta apontada 
para a busca de dinheiro por conta de viagens 
foi de 15% em relação ao mês anterior. Conforme 
a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no 
mesmo mês, as empresas aéreas registraram 
aumento de 16,2% no número de passageiros no 
comparativo com o mesmo período de 2020. O 
percentual é equivalente a mais de 4,2 milhões 
de pessoas que voaram pelo país. 

Para o sócio-diretor da FinanZero, Cadu 
Guidi, todo gasto requer planejamento. “E, 
em uma viagem, não é diferente. Por isso, é 
importante analisar as despesas fixas no mês 
para saber o que irá sobrar. Só assim, terá cer-
teza se faz sentido a solicitação do empréstimo 
para esse fim”.

O professor de economia, Mathias Naga-
numa, explica que a busca por empréstimo se 
dá, principalmente, pelo fato de as operadoras 
de turismo inserirem novos produtos no mer-
cado. “Tudo isso em decorrência da queda de 
faturamento. Um exemplo são os concedidos 
por meio de fintechs, que oferecem uma al-
ternativa para viabilizar o acesso às viagens 
de seus clientes”.

Para ele, o mais indicado é buscar meios 
de incluir a viagem no orçamento.“Atualmente, 
inúmeras empresas de turismo oferecem pro-
gramas em que se paga uma mensalidade 
e, após determinado tempo, o cliente tem a 
possibilidade de escolher o destino que deseja 
viajar. Não há incidência de juros e os pacotes, 
para os que participam do ‘clube’, são comer-
cializados a preços mais baixos. Outra opção 
é trocar os pontos acumulados em programas 
de cartão de crédito para pagar a totalidade da 
viagem ou ao menos uma parte dela”.

O turismólogo Gustavo Zschaber diz que as 
pessoas já estão enxergando a viagem como 
uma forma de investimento e não como algo 
supérfluo. “Sendo assim, é preciso colocar esse 
parcelamento como algo essencial, semelhan-
te a conta de luz e água, por exemplo. E, agora, 
tudo é mais facilitado, principalmente devido 
aos parcelamentos e empréstimos”.

A designer de unhas, Izabel Moraes, optou 
por pedir um empréstimo para conseguir as 
vantagens de uma promoção para o Nordeste. 
“Se eu pagasse à vista, o desconto beirava os 
R$ 400 no pacote que inclui passagem aérea 
e hotel. Parcelado tinha juros e aumentaria o 
valor final. Já na hora de solicitar o emprésti-
mo, consegui um parcelamento muito bom e 
sem juros. Vi vantagem e decidi seguir por esse 
caminho. Minha viagem é mês que vem e está 
toda paga graças ao empréstimo, sendo que já 
quitei duas das 6 prestações e, por isso, estou 
indo tranquila”, conclui.

A busca por crédito se
dá, principalmente, pelo
fato de as operadoras de
turismo inserirem novos
produtos no mercado

Pedir dinheiro emprestado para viajar pode ser vantajoso, mas é preciso cautela
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Jogos de azar
Existem muitos lobbies em Brasília visando à implementação de 

leis com o objetivo de defender o retorno oficial dos jogos de azar. 
É aguardar para conferir...

inflação e Banco central 
Especialistas em assuntos econômicos esperam com ansiedade 

as decisões do Banco Central para evitar a escalada inflacionária 
que tem atormentado os brasileiros. Será uma tarefa complicada, 
com certeza!

Vergonha mundial
Jornalistas da crônica política de Brasília, especialmente, os que 

não têm ligação com a ideologia política do presidente Jair Bolsonaro 
avaliam que a lei proposta pelo governo federal, relativa ao uso das 
terras indígenas para exploração de minério, vai terminar expondo o 
Brasil de maneira ridícula nos quatro cantos do mundo. Ave Maria!

laboratórios farmacêuticos 
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CO-

VID-19, senador omar Aziz (PSD), lembrou que: “Teria de haver um me-
canismo para investigar os ganhos astronômicos dos laboratórios farma-
cêuticos durante o período da pandemia”. Tarefa difícil, senhor senador!  

redes sociais
“Quando se trata de redes sociais, os usuários do sistema, os 

internautas, precisam saber de uma realidade: eles nunca devem 
pedir desculpas, pois isso não irá resolver nada. O negócio é seguir 
em frente e serem mais coerentes na hora das postagens”. Opinião 
do filósofo luiz Felipe Pondé.

Precatórios e a Justiça 
Juristas de plantão de todo o Brasil esperam uma verdadeira 

enxurrada de ações na Justiça, caso o governo, efetivamente, consiga 
mudar a lei para o pagamento dos precatórios federais. A conferir...

Brasileiros famintos
Por enquanto, o governo federal não desmentiu a informação 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicando a 
existência de cerca de 19 milhões de pessoas passando fome no país. 
Meu Deus, é muita gente.   

ministro vaidoso
“Conheço o colega, o médico e atual ministro da Saúde, marcelo 

queiroga. Ele era um bom profissional, mas, agora, está demonstrando 
muita vaidade. Isso não é bom”. Opinião do médico gonzalo Vecina, ex-
-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Eu, hein?!

de Bolsonaro para Bolsonaro 
Ao avaliar o recente discurso do presidente Jair Bolsonaro na 

abertura da sessão da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Nova Iorque, o filósofo mario sergio cortella ironizou: “A fala do 
presidente serviu para agradar a ele próprio, ou seja, ele e seu grupo 
de seguidores”.

Fies em risco
Coube as autoridades do Ministério da Educação (MEC) confirma-

rem a existência de mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes com 
o pagamento do Financiamento Estudantil (Fies). Isso, segundo os espe-
cialistas, pode ser um problema sério para a continuidade do programa.
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quase 11 mil trabalhadores temporários devem
ser contratados em minas gerais para o natal

O último trimestre do ano é 
favorável para quem está 
em busca de um novo 

emprego ou deseja ter uma 
renda extra. É que a evolução da 
vacinação no Brasil e o aumento 
da circulação de consumidores 
deverão fazer com que o Natal 
de 2021 registre a maior oferta 
de vagas temporárias para a 
época dos últimos 8 anos. Se-
gundo projeção da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a esti-
mativa é que haja a contratação 
de 94,2 mil trabalhadores para 
atender ao aumento sazonal das 
vendas neste fim de ano.

Em comparação com o ano 
passado, a entidade também 
prevê um aumento de 3,8% nas 
vendas natalinas. Os estados de 
São Paulo (25,55 mil), Minas 
Gerais (10,67 mil), Rio de Janeiro 
(7,63 mil) e Paraná (7,19 mil) 
concentrarão mais da metade 
(54%) da oferta de vagas.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, o Natal de 
2020 coincidiu com a segunda 
onda da COVID-19 e fez com que 
a contratação de temporários 
para o período fosse a menor 
em 5 anos (68,3 mil). “Em 2021 
temos uma mudança de cenário 
e a esperança dos varejistas 
renovada. Os estabelecimen-
tos comerciais estão voltando 
a receber um fluxo maior de 
consumidores e, consequente-
mente, têm registrado avanços 
sucessivos nas vendas desde 
abril”, explica.

Período Vagas (em mil)

2015 67,4

2016 75,1

2017 81,2

2018 87,5

2019 91,6

2020 68,3

2021 94,2

Os maiores volumes de con-
tratações deverão se concentrar 
nos ramos de vestuário (57,91 mil 
vagas) e de hiper e supermercados 
(18,99 mil). Fabio Bentes, econo-
mista da CNC responsável pelo 
estudo, lembra que as lojas de ves-
tuário, acessórios e calçados são, 
historicamente, as que respondem 
pela maior parte dos empregos 
temporários neste período do 
ano. “Enquanto o faturamento 
do varejo cresce em média 34% 
na passagem de novembro para 
dezembro, no segmento de vestu-
ário o faturamento costuma subir 
90%”, ressalta.

A CNC estima que 8 em cada 
10 vagas ofertadas deverão ser 
preenchidas por vendedores e 
atendentes (60,7 mil), seguido 
de operadores de caixa (15,2 mil) 
e repositores de mercadoria (7,4 
mil). O salário médio de admissão 
para as vagas temporárias no 
Natal deverá ser de R$ 1.608, valor 
5,1% maior em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Além da maior oferta de va-
gas, a taxa de efetivação dos 
temporários deverá ser maior do 
que nos últimos 5 anos. A expec-

tativa da entidade é de absorção 
definitiva de 12,2% dos 94,2 mil 
trabalhadores. “As incertezas 
quanto à rapidez no combate aos 
fatores que têm dificultado uma 
evolução ainda mais favorável 
das condições de consumo e os 
desdobramentos decorrentes da 
crise hídrica tendem a impedir 
uma taxa de efetivação próxima 
àquelas observadas antes de 
2016”, explica Bentes.

Época de contratações

Depois de 5 meses desempre-
gada, Evelyn Santos foi contratada 
como caixa temporária de um 
supermercado no final do ano 
passado. “Esse emprego veio num 
ótimo momento da minha vida. 
Sei que a demanda no fim do ano 
sempre é mais alta e precisam de 
mais pessoas. Inicialmente, seria 
apenas por 3 meses, porém, sur-
giu uma vaga fixa e acabaram me 
contratando. Fiquei feliz demais e 
estou no emprego até hoje”.

O avanço da vacinação e a 
crescente intenção de consumo 
das famílias têm deixado os em-
presários animados. De acordo 
com Ricardo Barbosa, proprietário 
de uma loja de brinquedos, a 
contratação temporária  no ano 
passado foi muito pequena. “Isso 
foi devido às incertezas econômi-
cas e estávamos enfrentando uma 
alta no número de casos e mortes 
pela COVID-19. Mesmo assim, 
tivemos demanda e admitimos 4 
funcionários temporários. Houve 
um aumento nas vendas on-line e 
pelo delivery. Dois trabalhadores 
foram efetivados”, relata.

Ainda segundo o empresário, 
o Natal é a melhor data para o co-
mércio. “Este ano esperamos um 
incremento de 20% nas vendas e 

um movimento maior na loja físi-
ca. Recentemente, contratamos 3 
temporários para o Dia das Crian-
ças. Já para o Natal, pretendemos 
admitir 7 trabalhadores. Estamos 
com o estoque bem abastecido 
para as comemorações”, finaliza.

direitos do temporário

O contrato de trabalho tem-
porário é aquele em que o traba-
lhador é admitido para atender 
à necessidade de substituição 
provisória de algum empregado 
ou em razão de demanda com-
plementar de serviços. É regulado 
pela Lei 6.019/74, com alterações 
legislativas pela 13.429/17 e pelo 
Decreto 10.060/19. As empresas 
podem contratar temporários por 

um período de 180 dias, podendo 
ser prorrogado por mais 3 meses. 
Depois desse prazo, o trabalhador 
só poderá ser contratado nova-
mente como temporário 90 dias 
após o término do contrato. 

O trabalhador terá registro na 
carteira de trabalho, na condição 
de temporário e recolherá Imposto 
de Renda e INSS. O empregado 
também tem direito a receber 
FGTS. Ele tem os mesmos bene-
fícios dos demais empregados, 
como o pagamento de horas 
extras, adicional noturno, des-
canso semanal remunerado e 13º 
salário, proporcionais ao período 
trabalhado. É importante lembrar 
que o temporário não goza de 
férias, uma vez que não chega a 
atingir um ano de trabalho.

Fonte: CNC

contratação de temporários
ao longo dos anos

natal de 2021 
deve registrar
a maior oferta

de vagas
temporárias
para a época
dos últimos

8 anos

o maior volume de contratação deve se concentrar no ramo de vestuário, com a oferta de 57,91 mil vagas
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CDL/BH promove ação social para
mães e bebês do Hospital Sofia Feldman

Projeto Afeto, realizado pela Fundação CDL, vai receber produtos de higiene e enxoval para a maior maternidade do estado

Uma das principais maternida-
des da capital mineira, o Hospital 
Sofia Feldman, no bairro Tupi e com 
uma unidade no Carlos Prates, é 
uma instituição filantrópica refe-
rência em atendimento a gestantes 
e cuidados neonatal. A entidade é 
totalmente financiada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e é a maior 

maternidade de Minas Gerais, aten-
dendo gratuitamente gestantes 
e recém-nascidos de mais de 300 
municípios do estado. Somente 
em seu entorno, são beneficiados 
600 mil habitantes. Mensalmente 
são realizados cerca de 900 partos.

Apesar de sua grandeza e 
importância, o Hospital Sofia 

Feldman sobrevive também de 
doações. Por isso, ações como 
o Projeto Afeto, realizado pela 
Fundação CDL, braço social da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), em par-
ceria com a CDL Jovem e a Rádio 
CDL 102.9, se mostram cada vez 
mais importantes para a manu-

tenção desse espaço assistencial. 
O projeto promove arrecadação 
de produtos de higiene pessoal e 
itens de enxoval para as mulheres 
que dão à luz na maternidade.

S ã o  a ce i to s  i te n s  p a ra 
recém-nascido como manta, 
roupas de bebê, toucas, luvas, 
meias e toalhas. Entre os produ-

tos de higiene pessoal, a maior 
necessidade de arrecadação é 
de sabonete adulto e infantil, 
absorvente e fralda. As doações 
podem ser feitas nos postos de 
coleta espalhados pela capital, 
montados em estabelecimentos 
comerciais, restaurantes, sorve-
terias e postos de combustível. 
A entrega das arrecadações está 
prevista para a última semana 
de outubro.

“Na última edição, realizada 
em 2020, arrecadamos 11 mil 
itens, beneficiando cerca de 900 
famílias. Para este ano, nossa 
meta é superar a arrecadação e 
poder ajudar ainda mais famílias. 
Hoje, mais do que nunca, precisa-
mos unir nossos esforços em prol 
da solidariedade e união”, pontua 
o presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva.

Segundo o presidente da Fun-
dação CDL, Vilson Mayrink, o ob-
jetivo do Projeto Afeto é “acolher 

e apoiar mulheres no momento 
da maternidade, fortalecendo o 
vínculo afetivo entre mães e filhos 
e, dessa forma, promover qualida-
de de vida, amparo, acolhimento 
e bem estar nos momentos do 
pré-natal e do pós-parto às ges-
tantes, às mães e às crianças 
recém-nascidas”.

As doações podem ser rea-
lizadas até o dia 22 de outubro, 
nos seguintes endereços na CDL/
BH (Av. João Pinheiro, 495 – Boa 
Viagem); Fundação CDL-BH (Av. 
Amazonas, 311 – Centro); Oraldent 
(Av. Brasil, 1930 – Funcionários); 
Van Gogh Papelaria (Av. Coronel 
José Dias Bicalho, 187 - São Luís/
Pampulha); Let’s Sport (Av. Silva 
Lobo, 1685 – Grajaú); Alfazema 
(Rua Pitangueiras, 38 – Santo An-
tônio); RB Semijoias (Rua Úrsula 
Paulino, 1321 – Betânia); e Amadis 
Bar (unidades - Av. Fleming, 480 – 
Ouro Preto e Rua Vitório Marçola, 
160 – Anchieta).

Presidente da Fundação cdl, Vilson mayrink
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D A  C O C H E I R A

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A LU X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

E-mail: acir.antao@ig.com.br

correndo Atrás do PreJuízo - O presidente Jair Bolsonaro acordou. De 
repente, ele entendeu que todas as atitudes tomadas até agora, o levaram 
para o buraco. Sua avaliação está cada dia pior e, com os números das últimas 
pesquisas, ele não disputa o segundo turno das eleições presidenciais do pró-
ximo ano. Sua avaliação eleitoral está péssima, e não é pra menos: a gasolina 
nunca esteve tão cara, assim como o óleo diesel, o gás, a carne, o arroz, o 
feijão, o frango e todos os alimentos no geral. Para completar sua ruína, vive-
mos uma seca terrível com a falta de chuva, que resultou no encarecimento 
da energia elétrica com a criação de uma nova bandeira, acima da vermelha, 
até então a tarifa mais alta. Enquanto o presidente caça briga, o Brasil está 
em chamas.  Nenhuma ajuda emergencial vai solucionar a avaliação eleitoral 
de Bolsonaro. O que ele tinha que fazer, não fez. Agora, “a Inês já é morta”.

Fim dA BhtrAns. Com a votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH), a empresa foi extinta e a prefeitura terá um prazo de 15 anos para 
encerrá-la. Mas, como ficarão seus funcionários que nada têm a ver com 
a administração fraudulenta ocorrida durante anos? Alguns estão prepa-
rando um dossiê incriminando diretores que por lá passaram. Quem ficou 
mal nessa história foi o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que prometeu abrir 
a caixa preta da BHTrans, mas, no final, quem cumpriu a tarefa foi a CMBH.

APoio Perigoso - O governador Romeu Zema (Novo) escolheu o lado 
errado ao vetar o projeto que regulariza o ônibus por aplicativo em Minas. 
Com o veto, ele apoiou o empresário da Buser em detrimento aos donos 
de empresas de transportes que estão há anos trabalhando no estado, 
realizando viagens entre a capital e as cidades do interior, muitas das 
quais foram feitas por estradas de terra durante anos. As empresas legal-
mente estabelecidas são fiscalizadas pelo Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e seus motoristas têm 
que passar por aperfeiçoamento constantemente, além dos passageiros 
possuírem seguro viagem. Os ônibus que saem das rodoviárias cumprem 
horário com ou sem passageiros. No transporte por aplicativo, nada disso 
acontece. Apesar do erro do governador, a Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) deverá rejeitar o veto.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Prêmio nobel da Paz
o vice-presidente da

Assembleia legislativa
de minas gerais (Almg),
Antônio carlos Arantes
(PsdB), a vice-prefeita

de itapecerica, Joyce rios
(mdB) e o ex-ministro
da Agricultura, Alysson

Paulinelli, que está
disputando o Prêmio

nobel da Paz
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O presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
desembargador Gilson Soares 
Lemes, participou da abertu-
ra do II Fórum Nacional dos 
Juizados do Torcedor e dos 
Grandes Eventos (II Fonajut) 
no dia 28 de setembro. No 
fórum, discutiram a segurança 
e a pacificação proporcionada 
pelo Judiciário em shows, fes-
tas, exposições e competições 
esportivas.

Lemes, que também está à 
frente do Conselho de Supervisão 
e Gestão dos Juizados Especiais, 
destacou a importância da ini-
ciativa, que ele definiu como 
“uma oportunidade privilegiada 
e qualificada de reflexão e con-
graçamento”, particularmente 
num momento tão desafiador 
como o atual, ainda em meio à 
pandemia.

Segundo o desembargador, 
a retomada de eventos que 
envolvam público expressivo é 
um anseio de muitos, mas de-
penderá da articulação de uma 
rede focada na responsabilidade 
individual e coletiva, no compro-
metimento, na segurança e na 
cooperação para o bem comum.

“Todos os atores envolvidos 
devem estar juntos, somando 
esforços, para que os estádios 
sejam ambientes de convivência 
pacífica, para que possamos 
ver cada vez mais o retorno das 
famílias às partidas de futebol, 
com pais, filhos e netos em um 
ambiente de harmonia e paz. 
Sigamos com confiança na ciên-
cia e muito trabalho, sem jamais 
perder a esperança”, afirmou.

O presidente relembrou epi-
sódios traumáticos, como a 
decisão da Supercopa São Paulo 

de Juniores, em 1995, e ressaltou 
que o Fonajud pode ajudar a evi-
tar ocorrências do tipo, mostran-
do alternativas bem-sucedidas 
na gestão de eventos de massa 
e refletindo sobre as condições 
sociais, históricas e culturais que 
explicam tais situações.

“Na chamada ‘Batalha Cam-
pal do Pacaembu’, integrantes de 
torcidas organizadas invadiram 
o campo e se enfrentaram, cau-
sando a morte de uma pessoa e 
deixando 102 feridos. Por isso, 
é tão significativo que, durante 
três dias, magistrados, dirigentes 
de clubes, ex-jogadores, árbitros 
de futebol, jornalistas, especia-
listas em segurança, prefeitos 
e representantes de instituições 
públicas se encontrem e dia-
loguem, contribuindo para a 
pluralidade dos pontos de vista 
sobre o assunto”, disse.

Presidente do tJmg gilson lemes abre
Fórum nacional dos Juizados do torcedor

qual será o critério que a Prefeitura de BH vai adotar para distri-
buir o auxílio emergencial criado por votação pela Câmara Municipal? 

num ato de desespero, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) levou a 
Copasa à Justiça por causa da poluição da Lagoa da Pampulha. Só não 
explicou que sua reação foi devido ao prazo dado pela Unesco para re-
paração das obras no local, que já deveriam estar finalizadas. O prefeito 
não conseguiu resolver o imbróglio do puxadinho do Iate Tênis Clube, o 
mau cheiro da lagoa e o abandono do local pelo Executivo municipal. 
Só uma promessa foi cumprida: a reforma da Igreja de São Francisco. 

Falando na Igreja de São Francisco, ela será sagrada Santuário, 
em ato a ser ministrado pelo arcebispo Dom Walmor de Oliveira 
Azevedo, no dia 4 de outubro, dia do santo. O espaço construído 
por Juscelino Kubitschek (JK), quando foi prefeito da cidade, ficou 
anos sem ser sagrada, pois o arcebispo da época, Dom Antônio dos 
Santos Cabral, ficou insatisfeito com o local, que ficava ao lado da 
Casa do Baile, do Iate Tênis Clube e do cassino, hoje Museu de Arte 
da Pampulha (MAP). Ele justificou dizendo que o lobo, na obra de 
Ceschiatti, tinha cara de cachorro. Ela só foi sagrada por Dom João 
de Resende Costa, em 1957, quando JK estava na Presidência da 
República, que participou pessoalmente da cerimônia.

contagem anunciou a melhoria de 75 linhas de ônibus, com 
a inclusão de novos horários a pedido dos usuários de transporte 
coletivo municipal. Enquanto isso, em Belo Horizonte, os passageiros 
continuam a se acotovelar dentro dos ônibus todas as manhãs.

domingo, dia 3 de outubro 
Maria Emília Haddad
Srª Nancy Magalhães
Ex-governador Alberto Pinto Coelho
Ex-deputado Elmiro Nascimento
Leonardo Figueiredo – Rádio Itatiaia
Delegado João Reis

segunda-feira, 4
Jornalista Aloísio de Moraes
Tarcísio Delgado - ex-prefeito de Juiz de Fora
Lilian Vaz de Melo

terça-feira, 5
Roberto Cardoso
Ana Maria Vasconcelos

quarta-feira, 6 
 Sra. Glícia Chaves de Moura
Coronel Klínger Sobreira de Almeida

quinta-feira, 7
Fernando Paz
Sheila Mares Guia

sexta-feira, 8
Dílson de Abreu
Washington Mello
Jornalista Kid Moreira
Vereador Arnaldo de Oliveira- Contagem

sábado, 9
Diógenes Fantini - ex-prefeito de Sabará
Larissa Guedes
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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
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Horizonte Belo
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depressão em mulheres: a cura através do som

O s números compro-
vam: a incidência de 
doenças psicológicas, 
como a depressão, é 

cada vez maior no século XXI. 
Um relatório da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) apon-
ta que o número de casos de 
depressão aumentou 18% entre 
2005 e 2015: são 322 milhões 
de pessoas em todo o mun-
do, na maioria mulheres. No 
Brasil, a depressão atinge 11,5 
milhões de pessoas (5,8% da 
população).

É o mundo VUCA, regido 
pela complexidade, volatilidade, 
ambiguidade e incerteza, que 
contribui para o crescimento de 
distúrbios psicológicos.

A doença é uma das prin-
cipais causas de incapacitação 
no mundo, limitando o funcio-
namento físico, pessoal e social. 
É caracterizado pela tristeza e 
possui sintomas como falta de 
apetite, insônia, baixa autoesti-
ma e humor deprimido. Quando 
não diagnosticado e tratado, 
nos casos mais graves, a depres-
são pode resultar em suicídio.

Por isso a importância de 
campanhas como o Setembro 
Amarelo, da Associação Brasi-

leira de Psiquiatria (ABP), em 
parceria com o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), cujo objeti-
vo é conscientizar e prevenir o 
suicídio no Brasil. Trabalhos de 
conscientização como este trans-
formam; refletir em conjunto e 
conversar abertamente sobre 
este tema é imprescindível para 
nortear o tratamento da do-
ença, buscando possibilidades 
para todos.

Uma das formas de se cui-
dar e cuidar do outro pode 
ser por meio da utilização da 
música. Linguagem que pode 
curar, elevar, acalmar, iluminar, 
fortalecer, estimular, confortar, 
encorajar, animar e, ainda, fazer 
perguntas estimulantes e dar 
respostas satisfatórias.

A música expressa a dinâmi-
ca da personalidade humana, 
a qualidade do ser, difícil de 
ser captada por palavras, que 
são limitadas para explicar a 
música - que por si, expressa o 
significado da experiência. Es-
tudos científicos têm reforçado 
a noção de que a ressonância 
é a base para a cura por meio 
do som e da música. O valor 
terapêutico? Está na capacida-
de da música produzir efeitos 

nos mais variados níveis do ser 
humano.

A musicoterapia desloca o 
foco da doença para o núcleo 
saudável da pessoa. Transfor-
ma as impossibilidades em 
possibilidades. Tristeza e de-
pressão dão lugar à alegria e 
relaxamento. O que antes sofria 
disfunção no corpo, após a 
música gera um equilíbrio. Mas 
não é simplesmente prescrever 
que alguém escute a música 
preferida e a depressão deixará 
de existir, devem ter padrões de 
frequências sonoras estudadas, 
harmonizadas e escolhidas para 
produzirem o efeito necessário 
em cada caso.

A melhor ajuda que o trata-
mento pode proporcionar é que 
torna os obstáculos da doença 
mais amenos e mais fáceis de 
serem ultrapassados. Ao esta-
belecer um diálogo interdisci-
plinar entre musicoterapia e 
a cura de doenças, é possível 
colher resultados benéficos 
para o corpo e para a saúde da 
mulher. Uma terapia como esta 
pode ajudar na compreensão 
dos desejos e necessidades e 
criar os meios para cuidar de 
si mesma.

Pandemia afeta fila de espera
por oftalmologistas em Bh

Hospital Evangélico de BH vai atender aos finais de semana para diminuir fila do SUS

A Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) estima que 2,2 
bilhões de pessoas tenham algum 

tipo de deficiência visual ou cegueira. 
Desses casos,  80% poderiam ser 
evitados. Globalmente, as principais 
causas desses problemas são os erros 
de refração não corrigidos e as cata-
ratas. Em relação ao grau de dificul-

dade: 188,5 milhões de pessoas têm 
deficiência moderada, 217 milhões 
enquadram-se entre o nível mode-
rado e grave e 36 milhões são cegas.

Para reduzir o número de pessoas 
cegas e com deficiência visual, a OPAS 
é categórica: garantir  acesso aos 
serviços de cuidados com a visão, 
especialmente nas regiões pobres. 
Isso porque a incidência de doenças 
oculares é quase quatro vezes mais 
comum entre os pobres e analfabetos.

Mas, se a procura por consultas 
oftalmológicas já era grande, o 
presidente da Sociedade Mineira 
de Oftalmologia (SMO) e chefe do 
Centro de Oftalmologia do Hospital 
Evangélico (COHE), João Neves de Me-
deiros, alerta que a COVID-19 piorou a 
situação. “Existe uma demanda entre 
15% e 20% da população por atendi-
mento todo ano. Em Belo Horizonte, 
seriam necessárias de 300 a 400 mil 
consultas oftalmológicas anualmen-
te. Desse total, 50% têm plano e esse 
índice cai para 150 a 200 mil. Durante 
a pandemia, além das pessoas não 
quererem sair de casa, os serviços 
eletivos diminuíram para garantir as 
normas de segurança. Porém, agora, 
já com a retomada das atividades, a 
oferta histórica de consultas já não é 
mais capaz de controlar a fila que se 
formou”, afirma.

Diminuir essa fila é um desafio 
à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
que, com recursos do Sistema Único 
de Saúde (SUS), mobilizou o COHE 
para apoiar a missão: até o final 
do ano, vai disponibilizar consultas 

com oftalmologistas aos sábados e 
domingos. A estimativa é de 1.200 
atendimentos por fim de semana. 
“Foi nossa opção para uma resposta 
significativa até voltarmos a ter um 
controle dessa demanda reprimida, 
já que atender 100 pessoas a mais 
não teria um efeito sobre o problema. 
Nossa meta é atender 20 mil pacien-
tes até dezembro”, estima Medeiros.

Quem já passou por essa fila 
é o auxiliar de serviços gerais Luiz 
Carlos da Costa, 48. “Aguardava ser 
chamado desde 2017 e sempre que 
ia ao posto de saúde a resposta era: 
‘Aguarde’. E eu esperava, pois já fui 
orientado a não fazer exames em 
qualquer ótica devido estrabismo e 
a miopia, afinal, com o tempo, pos-
so desenvolver glaucoma”, conta.

Ele relata que sentia dores de 
cabeça constantes, além da dificul-
dade para ler à distância. “Até hoje 
existe, mas, com uso de óculos, tive 
melhoras na visão. Fui num sábado 
e o atendimento foi excelente”, diz.

cuidados com a visão
Quando o assunto é saúde 

dos olhos, Medeiros reforça que a 
prevenção é essencial para evitar 
casos irreversíveis. “As causas de 
cegueiras mais comuns são catara-
ta, glaucoma, degeneração macular 
devido à idade e retinopatia diabéti-
ca, sendo a catarata reversível e as 
outras não. Em relação às deficiên-
cias visuais, o principal motivo é o 
erro refracional”.

Além disso, existem períodos 
da vida em que a procura por um 
especialista é crucial, mesmo sem 
sintomas, porque existem doenças 
silenciosas. “Ainda na maternidade, 
é preciso fazer o teste do olhinho. 
Crianças de 6 a 10 anos necessitam 
de uma consulta, pois, muitas vezes, 
não relatam dificuldade na visão 
porque nunca enxergaram bem e 
isso só vai ser percebido a partir 
de um baixo desempenho escolar. 
Entre os 40 e 45 anos também é 
importante porque começa a surgir 
a presbiopia, que é a visão cansada, 
especialmente, para perto. Após os 
60, é necessário ir de 2 em 2 anos, 
pois aumenta a frequência de ca-
tarata, glaucoma e degeneração 
macular”, explica o especialista.

Portanto, o primeiro cuidado é 
manter uma periodicidade de visita 
ao oftalmologista. “Sugerimos o 
uso de óculos escuros para diminuir 
a intensidade da luz que entra no 
olho porque, ao longo de décadas, 
isso acelera o envelhecimento do 
órgão. É fundamental o uso de 
Equipamento de Proteção Indivi-
dual (EPI) dependendo do trabalho 
da pessoa. O que mais vemos em 
serviço de emergência são trauma 
ocular e corpo estranho. Acontece 
da pessoa trabalhar em uma serra-
lheria, não usar o equipamento e 
deixa ir muita sujeira e fagulhas nos 
olhos. No geral, não ser sedentário 
e ter uma alimentação saudável 
também ajudam a manter a saúde 
ocular”, diz.

como marcar a consulta?
As marcações são feitas 

exclusivamente por meio das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) - o posto de saúde do 
bairro -, responsável por reque-
rer os pedidos. Essas demandas 
entram na fila da Central de 
Regulação do SUS em Belo 
Horizonte que direciona as so-
licitações para os prestadores 
de serviço cadastrados pela 
PBH. Após isso, a Central faz 
contato para marcar o dia e o 
horário da consulta.

2,2 bilhões de pessoas no mundo vivem com deficiências na visão
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leíse costa

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

no futuro, jovens idealizam
morar em casa no interior

A nova geração não quer 
saber nem de aparta-
mento, nem de capital, 
pelo menos é o que 

aponta o relatório “Agentes da 
mudança” de 2021. A pesquisa 
realizada pela Electrolux inves-
tiga as tendências da juventude 
em relação ao futuro. No que diz 
respeito à moradia, o jovem ide-
aliza morar em uma casa (32%) 
na zona rural ou interior (33%). O 
estudo entrevistou 13.886 pessoas 
de 13 países, incluindo o Brasil, 
com idades entre 15 e 20 anos.

Segundo o levantamento, 
para os jovens pesquisados, a casa 
desempenha um “papel central 
em um bem-estar da pessoa, 
representando um espaço para 
recarregar as energias e socializar 
com seus entes queridos”. Entre 
os que não se veem morando na 
cidade, o motivo relatado é de 
que a vida urbana está associada  
ao estresse e ao consumo desne-
cessário.

É válido ressaltar que as entre-
vistas foram realizadas no período 
da pandemia da COVID-19, o que 
para a consultora do mercado 
imobiliário, Arlene Gomes, tem 
impacto direto. “Eu não conhecia 
esse dado entre os jovens, mas 
observo essa tendência na práti-
ca, independentemente da faixa 

etária. As pessoas começaram a 
procurar por mais casas e por áre-
as de respiro. Há uma mudança de 
comportamento e uma reflexão 
sobre a moradia e não só onde, 
mas como morar”, diz.

Segundo a consultora, esse 
movimento não tem acontecido 
apenas entre as novas gerações. 
“Com base nos meus clientes, na 
capital e no interior, observo que 
quem está em cidades menores 
vive, de fato, uma vida mais 
tranquila. Pessoas que têm filhos 
pequenos em cidades grandes mi-
graram para o interior por varia-
dos motivos, mas, especialmente, 
buscando qualidade de vida”.

Quem repensou sobre onde 
morar em agosto do ano passado 
foi Amanda Bielski, 26. “Tudo 
começou quando os dois amigos 
que moravam comigo precisa-
ram voltar para suas cidades por 
causa da pandemia em junho. 
Então, eu já tinha que entregar 
o apartamento, mas me vi sem 
vontade nenhuma de procurar 
outro. Olhando hoje, acho que 
estava doente com tantas notícias 
ruins sem nenhuma data certa, 
naquela época, para vacina no 
Brasil. Então, em vez de mudar de 
endereço, propus para minha na-
morada: ‘Vamos mudar tudo?’”, 
conta a desenvolvedora que saiu 
do bairro Cidade Jardim, na capi-
tal, para morar em Cumuruxatiba, 
distrito da Bahia.

Sobre um possível retorno 
para um grande centro, Amanda 
reluta. “Eu não vou dizer que vou 
ficar aqui para sempre, porque 
é impossível saber isso. Mas, 
muita coisa mudou, a minha 

cabeça estava acelerada, tudo 
acontecia muito depressa e 
eu não processava nada, só ia 
vivendo. A minha rotina hoje é 
completamente diferente. Então 
o que eu sei hoje é que posso 

mudar de cidade, mas não me 
vejo no futuro comprando uma 
casa em BH”.

mercado preparado?

Sobre a preparação do setor 
imobiliário para atender esta 
nova demanda, Arlene diz que 
tudo ainda é embrionário. “Há 
movimentos do mercado nesta 
área. Existem startups que, cada 
vez mais, investem em ambientes 
compartilhados e iniciativas que 
estão priorizando a natureza e a 
sustentabilidade. Agora, nas imobi-
liárias ainda tem um bom universo 
para crescer nesse sentido porque 
elas ainda encaram a moradia de 
uma forma bem tradicional. Ainda 
falta um olhar para esse público do 
amanhã”, acredita.

A informação também foi re-
cebida com surpresa pelo diretor 
da Câmara do Mercado Imobili-
ário e Sindicato das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Minas 
Gerais (CMI/Secovi-MG), Rodrigo 
Carvalho. “Nunca ouvi falar dessa 
tendência entre o público jovem. 
Mas, vemos muitas empresas 
imobiliárias especialistas na sua 
proposta nascendo, inclusive aque-
las especializadas no interior, mas 
também nas chamadas smart city 
centradas no bem-estar social. En-
tão se essa tendência se efetivar de 
fato, o mercado vai se adaptar para 
atender a demanda”, acrescenta.

Atualmente, no entanto, Car-
valho não vê força no movimento. 
“Observo que profissionais da área 
de tecnologia têm feito esse mo-
vimento de ir para o interior. Isso 
porque, na essência, o trabalho 
já era home office. Já aqueles que 
começaram a trabalhar remota-
mente por causa da pandemia e 
já tinham raízes no interior, apro-
veitaram o momento para voltar 
para lá e até entregaram contratos 
de locação que tinham na capital. 
Mas, isso acaba não afetando tanto 
nosso dia a dia”, ressalta.

Seja no interior ou na capital, 
enquanto as pessoas repensam 
sobre suas moradias, o mercado 
imobiliário aquece. “O setor foi 
beneficiado com a pandemia, 
as pessoas começaram a pensar 
sobre o lar com uma reflexão 
diferente. Agora, elas imaginam 
um escritório, um espaço para os 
filhos porque virou o local de mo-
rar, trabalhar, estudar, de tudo. A 
COVID-19 fez com que os indivídu-
os reformassem os ambientes que 
estavam, ou comprassem outro 
imóvel ou alugassem outro. Além 
dos incentivos fiscais do governo 
para facilitar esse movimento 
do mercado. As imobiliárias que 
estavam preparadas se fortalece-
ram neste período. Empresas que 
demorariam 5 anos para aplicar 
algum tipo de tecnologia tiveram 
que fazer essa adaptação em 
menos de 1 ano”, conclui Arlene.
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orçAmento PArA 2022 PreVê dÉFicit de r$ 11 Bilhões

Em solenidade realizada 
no dia 30 de setembro 
na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), 

o presidente da Casa, deputado 
Agostinho Patrus (PV), recebeu 
do Governo do Estado o projeto da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) para 
2022, que prevê um déficit de R$ 
11 bilhões.

O projeto deve agora ser re-
cebido em Reunião Ordinária do 
Plenário para começar a tramitar 
na ALMG, assim como a proposta 
de revisão do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG), 
também entregue ao presidente.

Os dois projetos foram entre-
gues ao Legislativo pela secretária 
de Estado do Planejamento e 
Gestão, Luísa Barreto. Ela destacou 
que o déficit previsto para 2022 é 
inferior ao que foi projetado para 
este ano, de R$ 16 bilhões.

Segundo a secretária, essa 
redução deve ser possível com 
o crescimento da receita tributá-
ria do estado, que deverá ter um 
incremento por conta da melhoria 
da economia, mas também por 
conta da inflação.

O projeto da LOA espelha essa 
perspectiva, prevendo uma am-
pliação total das receitas da ordem 
de 20 bilhões, excluindo as recei-
tas intraorçamentárias, e de R$ 
18,5 bilhões em receita tributária.

Ainda que se perceba uma 
melhoria do cenário fiscal, Luísa 
ponderou que os gastos também 
crescem com a inflação e que a 
perspectiva para 2022 é que o es-
tado ainda fique acima dos limites 
máximos com a despesa de pes-
soal fixados em relação à receita 
corrente líquida. A secretária ainda 
ressaltou que o maior desafio or-
çamentário que o governo ainda 
enfrentará no ano que vem é o dé-
ficit previdenciário, de R$17 bilhões.

A titular da Seplag salientou 
que a reforma da Previdência 
aprovada pela ALMG no ano 
passado paralisou o crescimento 
desse déficit, que este ano ainda 
deve ter um decréscimo de R$ 300 
milhões. “Mas ainda será um défi-
cit significativo, que supera o pre-
visto para 2021”, pontuou Luísa, 
frisando que o estado tem, hoje, 
em sua folha 600 mil servidores 
inativos, contra 300 mil na ativa.

Também participaram 
da solenidade o subsecre-
tário de Planejamento e Or-
çamento da Seplag, Felipe 
Magno, e o líder do Governo 
na ALMG, deputado Gustavo 
Valadares (PSDB).

O parlamentar desta-
cou que o projeto da LOA 
é complexo, pois ditará os 
rumos do estado no ano 
que vem. “É necessário 
que se tenha calma na 
apreciação, com o objetivo 
de aperfeiçoamento, e isso 
deve ocorrer até meados de 
dezembr”, comentou. 

gustavo Valadares, Agostinho Patrus, luísa Barreto e Felipe magno
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O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, foi re-
cebido pelo presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIE-
MG), Flávio Roscoe, na sede 
da entidade, em Belo Hori-
zonte no dia 30 de setembro.

Bolsonaro se reuniu com 
líderes industriais empresa-
riais, que reivindicaram plei-
tos para o desenvolvimento 
de Minas Gerais e do Brasil.

Bolsonaro ressaltou a 
criação, em agosto, de 280 
mil vagas empregos e para-

benizou os empresários pela 
geração de postos de traba-
lho e agradeceu a confiança 
do setor produtivo no país. 
O presidente citou a criação 
do TRF-6, que vai agilizar o 
andamento de milhares de 
processos, a verba para o 
metrô de BH e a privatização 
de órgãos, como os Correios. 
“Sempre fui estatizante, mas 
agora eu mudei. Queremos 
um Estado mais enxuto”, 
pontua.

Na ocasião foi entregue 
ao presidente da República 

propostas para a melhoria 
do ambiente de negócios das 
áreas de Comércio Exterior, 
Tributário, Meio Ambiente, 
Energia, Trabalho e Emprego.

Flávio Roscoe afirma 
que o documento contém 
contribuições, das mais di-
versas áreas, que podem 
ser executadas pelo poder 
executivo, sem a necessidade 
de mudança de legislação. 
“São medidas que vão, ainda 
mais, dinamizar a economia 
e favorecer o ambiente de 
negócios do país”, diz.

Presidente da Fiemg Flávio roscoe
recebe presidente Jair Bolsonaro
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Projetos 
Todos os anos o Governo do Estado encaminha ao Legislativo esses pro-

jetos entregues. A LOA estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento 
Fiscal e do Orçamento de Investimentos das empresas controladas pelo 
Estado para o próximo ano, estabelecendo as políticas públicas e demais 
despesas governamentais a serem realizadas no exercício, além das fontes 
de financiamento.

A programação orçamentária é feita em conformidade com os preceitos 
constitucionais, além do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Por sua vez, o projeto de revisão do PPAG contém em seus anexos os 
programas e as ações governamentais organizados por área temática e 
por setor de governo; o demonstrativo de programas e ações incluídos e 
excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração; 
e as alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a serem incor-
poradas pelo Poder Executivo.

PBH é destaque em ações
de proteção e defesa civil

A Prefeitura de Belo Horizon-
te (PBH), por meio da Subsecre-
taria de Proteção e Defesa Civil, 
recebeu um importante reconhe-
cimento do governo federal. A 
Defesa Civil Nacional, vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimen-
to Regional, reconheceu sete ini-
ciativas de sucesso realizadas no 
município que são consideradas 
“Boas Práticas” e que já estão 
disponíveis para serem replica-
das pelos órgãos de proteção e 
defesa civil de todo o Brasil. 

As iniciativas selecionadas 
foram organizadas com base nas 
seguintes categorias: gestão sis-
têmica com as ações de bloqueio 
de vias e do grupo de gestão de 
risco e desastre; mapeamento 
de áreas de risco com o projeto 
mapeamento de áreas de risco 
de inundação e alagamento; 
núcleos comunitários com o 
projeto mobilização comunitária 
em áreas de risco de inundação 
e de deslizamento; defesa civil 

na escola;  iniciativas para as 
comunidades com o projeto 
treinamento de comportamento 
de segurança durante o período 
chuvoso e plano de contingência.  

O Banco de Boas Práticas 
reúne 78 ações e a PBH foi a 
que mais apresentou projetos 
que contemplam conceitos de 
baixo custo, de fácil aplicação e 
que contribuem para aumentar 
a resiliência das comunidades e 
oferecem aos outros municípios 
e estados a oportunidade de 
melhoria nas ações de gestão de 
riscos e desastres.  

O subsecretário de Proteção 
e Defesa Civil, coronel Waldir 
Figueiredo, esclarece que a prefei-
tura obedece às recomendações 
do Marco de Sendai, principal ins-
trumento orientador de redução 
de risco de desastres adotado por 
países membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU). “A 
Defesa Civil de Belo Horizonte se 
tornou uma referência no Brasil. 

O reconhecimento das boas prá-
ticas colabora ainda mais para 
a promoção de uma cultura de 
prevenção, percepção do risco e 
adoção de medidas de proteção 
por parte da população”.  

Para o secretário Nacional 
de Proteção e Defesa Civil do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, coronel Alexandre 
Lucas, o Banco de Boas Práticas 
é uma importante ferramenta 
para a troca de conhecimentos 
entre agentes de defesas civis de 
todo o Brasil.  

“O Banco de Boas Práticas 
propicia a todos os profissionais 
das Defesas Civis estaduais e 
municipais a oportunidade de 
conhecer o que tem sido feito de 
bom em outros locais e aplicar 
nas suas próprias localidades”, 
afirma. “Esta ferramenta será 
importante para melhorarmos 
as políticas públicas relaciona-
das à proteção e defesa civil”, 
completa.
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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

congresso garante
81 cidades mineiras
na área da sudene
Após articulação do presi-

dente Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), o plenário 
do Congresso Nacional 

derrubou, no dia 27 de setembro, 
veto do Executivo ao projeto (PLC 
148/2.017), que incluiu 81 muni-
cípios de Minas Gerais, e outros 
três do Espírito Santo, na área 
de atuação da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). Com a reversão, as 
cidades vão ter direito a políticas 
de desenvolvimento regional 
com incentivos fiscais e acesso 
ao Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste (FNDE).

“A derrubada desse veto vai 
permitir o acesso dos municípios 
a novos investimentos e aos recur-
sos do Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste, gerando oportunida-
des de emprego e renda, o que é 
essencial diante do momento em 
que vivemos de enfrentamento à 
miséria, à fome e ao desemprego. 
Agradeço aos senadores e depu-
tados que tiveram sensibilidade 
e trabalharam em prol dessas 
cidades que necessitam de ajuda”, 
declarou Pacheco. Entre os muni-
cípios de Minas Gerais que vão ter 
acesso ao FNDE, estão localidades 
da região do Vale do Rio Doce 
que foram atingidas, em 2015, 
pelo rompimento da barragem da 
mineradora Samarco. 

O compromisso de atuar pela 
derrubada do veto foi adotado por 

Pacheco, ainda em junho, quando 
havia avaliado que a decisão da 
equipe do Ministério da Econo-
mia era “alheia à realidade das 
cidades brasileiras”. Na época, o 
Palácio do Planalto barrou a pro-
posta sob argumento de que a in-
serção desses municípios na área 
de atuação da Sudene acarretaria 
aumento de despesas. Entretanto, 
o presidente do Senado lembrou 
que o texto não vai representar 
impacto orçamentário e finan-
ceiro para as contas públicas do 
país, uma vez que ele trata sobre 
a redistribuição de recursos já 
previstos no orçamento, sem criar 
novas despesas. 

Municípios de Minas Gerais 
que passam a integrar a área 
da Sudene por meio do PLC 
148/2.017:  Açucena, Água Boa, 
Aimorés, Alpercata, Alvarenga, 
Bonfinópolis de Minas, Braúnas, 
Cantagalo, Capitão Andrade, Car-
mésia, Central de Minas, Coluna, 
Conselheiro Pena, Coroaci, Cupa-
raque, Divino das Laranjeiras, Di-
vinolândia de Minas, Dom Bosco, 
Dores de Guanhães, Engenheiro 
Caldas, Fernandes Tourinho, Frei 
Inocêncio, Frei Lagonegro, Gali-
léia, Goiabeira, Gonzaga, Gover-
nador Valadares, Guanhães, Imbé 
de Minas, Inhapim, Itabirinha, 
Itanhomi, Itueta, Jampruca, José 

Raydan, Mantena, Marilac, Mater-
lândia, Mathias Lobato, Mendes 
Pimentel, Mutum, Nacip Raydan, 
Naque, Natalândia, Nova Belém, 
Nova Módica, Paulistas, Peçanha, 
Periquito, Piedade de Caratinga, 
Resplendor, Sabinópolis, Santa 
Bárbara do Leste, Santa Efigênia 
de Minas, Santa Maria do Suaçuí, 
Santa Rita de Minas, Santa Rita do 

Itueto, Santo Antônio do Itambé, 
São Domingos das Dores, São 
Félix de Minas, São Geraldo da 
Piedade, São Geraldo do Baixio, 
São João do Manteninha, São 
João Evangelista, São José da 
Safira, São José do Divino, São 
José do Jacuri, São Pedro do Su-
açuí, São Sebastião do Anta, São 
Sebastião do Maranhão, Sardoá, 

Senhora do Porto, Serra Azul de 
Minas, Sobrália, Taparuba, Taru-
mirim, Tumiritinga, Ubaporanga, 
Uruana de Minas, Virginópolis e 
Virgolândia.

Municípios do Espírito Santo 
que passam a fazer parte da 
área da Sudene com base no 
PLC 148/2.017: Aracruz, Itarana 
e Itaguaçu.Participação do presidente do senado, rodrigo Pacheco, foi fundamental

A cidade de divino das laranjeiras passa a integrar a área da sudene
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A estufa de Alysson Paolinelli
Ao completar 85 anos de vida, 

um mineiro nascido em Bambuí 
chega ao topo da carreira profis-
sional e pessoal ao ser escolhido 
para concorrer a homenagem 
mais cobiçada por personalidades 
do mundo todo: a láurea eterna 
do prêmio Nobel da Paz. Alysson 
Polinelli não intermediou confli-
tos entre nações, não defendeu 
causas políticas ou humanitárias, 
mas pacificou gregos e troianos 
ao ensinar como tirar da terra o 
alimento que promove a paz no 
planeta. 

Alimentar o mundo é - e 
sempre será - um problema de 
vida ou morte. Nos anos 70, 
quando a população era menor e 
a vida mais farta, o então jovem 
e idealista engenheiro agrôno-
mo vislumbrou a capacidade 
produtiva do nosso país. E numa 
empreitada aventureira e ousada 
pôs em marcha um plano que dé-
cadas depois transformaria nossa 
produção pós-feudal no celeiro 
da humanidade, e o Brasil numa 
potência agrícola. E quando um 
país continental ruge nas planícies 
e nos planaltos – e até mesmo no 
cerrado, antes considerado impro-
dutivo – o mundo inteiro ouve. 
Um feito notável que faz do nosso 
eterno ministro da agricultura um 

dos mais brilhantes “cientistas 
da terra”, uma mente a iluminar 
uma das grandes emergências 
mundiais.

Cercado de atenção, se des-
dobra para atender a todos, de 
amigos a jornalistas do mundo 
inteiro; seja para receber home-
nagens no Brasil e em outros 
países; para conceber palestras ou 
comparecer a seminários, eventos 
e encontros virtuais. Uma agenda 
que não tem dia nem noite, nos 
fusos horários do globo. Com 
a sua simplicidade de gênio e 
de homem do campo aceita os 
louros, mas não se gaba deles. 
Justifica na nossa capacidade 
climática o sucesso da empreitada 
de uma vida inteira: “O Brasil é 
uma estufa a céu aberto. Que 
país produz quase o ano inteiro 
com as nossas condições?”, ensina 
modestamente. No entanto, é pre-
ciso respondê-lo: Somente o país 
que tem um Dr. Alysson Paolinelli.

Considerado o “pai do cerra-
do”, o “fundador da Embrapa” 
e de tantas outras façanhas me-
moráveis, é um entusiasta das 
potencialidades do Brasil. Sempre 
otimista, mantém o olhar no ama-
nhã e nas coisas que dão certo. No 
auge da maturidade inspira e esti-
mula jovens que surgem surfando 

no empreendedorismo que o agro 
proporciona. Seja na tecnologia 
de alta precisão, na criação de 
startups, no e-commerce, na agro 
tecnologia ou até mesmo na pro-
dução convencional.

O legado do Dr. Alysson não 
tem fronteiras. Pensando nas 
gerações que virão, ele criou o 
Fórum do Futuro, uma plataforma 
de desenvolvimento sustentável 
para promover a reverberação do 
conhecimento e capacitar mentes 
novas, sempre estimulando o diá-
logo da Ciência com a Sociedade, 
e buscando o desenvolvimento 
humano e das Nações. Uma en-
tidade com grandes parceiros no 
Brasil e no exterior. 

Para muitos de nós, “Dr. Alys-
son é o maior brasileiro vivo”. 
Agora é torcer para ser o escolhido 
também pelos especialistas elei-
tos pelo Comitê Nobel Norueguês. 
Cientistas, professores e outros 
intelectuais do mundo inteiro 
farão suas escolhas. A eleição será 
no dia 8 de outubro. Quem sabe, 
em semanas, os moradores de 
um condomínio em Lagoa Santa 
poderão dizer: “somos vizinhos 
de um prêmio Nobel da Paz”, e os 
brasileiros ainda mais orgulhosos 
dirão: “Nós temos um prêmio 
Nobel da Paz”. Viva Dr. Alysson!
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ArBitrAgem de FuteBol no 
BrAsil continuA muito ruim

ProgrAmAs PoliciAis no rádio e nA 
tV de mg deVem ser mAis críticos

A arbitragem de futebol no Brasil precisa se profissio-
nalizar porque continua muito ruim e atrasada. Precisamos 
de uma mudança de consciência nacional para que o nosso 
futebol fique mais parecido com o resto do mundo. Quem 
sabe uma ação conjunta de árbitros, jogadores, treinadores, 
imprensa, dirigentes e torcedores. Uma mudança de cultura 
geral. Muitos árbitros ficam marcando “faltinhas” e não dá 
cartão, pois falta pulso forte e os jogadores sempre fazem 
pressão em benefício de seus times. Eles preferem tentar 
controlar o jogo. Já os técnicos saem dos seus espaços 
demarcados e só faltam agredir o árbitro e os assistentes. 
O jogador brasileiro quando vai jogar no exterior sabe que 
lá não apitam qualquer coisa.

Os programas policiais na TV brasileira sempre têm 
grande audiência porque os apresentadores falam com mui-
ta firmeza e crítica, ou seja, tudo que o público quer ouvir. 
No entanto, nos programas policiais de rádio e TV em MG, 
os apresentadores e repórteres se portam de forma muito 
contida e ficam “em cima do muro”, sem fazer comentários 
mais críticos das notícias. Talvez por orientação das chefias 
ou por temer alguma represália e ameaças à integridade de 
seus profissionais. Nesse tipo de programa, o tom do discurso 
tem que ser firme, seguro, severo e reprovador, principal-
mente quando a pessoa comete ou confessa algum crime, 
seja violento ou não. Isso é fundamental para a credibilidade 
dos programas, que não apenas expõem o ocorrido, mas 
julgam imediatamente os envolvidos, dispensando provas 
e o direito de defesa.

c A n A l   A B e r t o

solução para despoluição da lagoa da Pampulha. 
Volta o assunto da despoluição da Lagoa da Pampu-
lha, um dos cartões postais de Belo Horizonte. Essa 
novela se arrasta há décadas, inclusive houve uma 
promessa de limpeza para a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, mas não se concretizou. Recente-
mente, a Copasa foi processada pela prefeitura por 
não interromper o lançamento de esgoto na Lagoa 
da Pampulha. Diante disso, o órgão e as prefeituras 
da capital mineira e de Contagem definiram um 
prazo de 45 dias para a apresentação de uma 
solução para a despoluição. Uma das medidas é a 
ligação de mais de 9 mil domicílios à rede de esgo-
tamento, mas isso envolve custos e precisa definir 
quem vai arcar com as despesas. Desde o início 
dos anos 2000 que vários prefeitos prometeram 
uma solução, inclusive para o seu uso de esportes 
náuticos, mas nada foi resolvido. É necessária a 
criação de uma política pública ambiental, com o 
envolvimento das autoridades de BH e Contagem, 
além das comunidades do entorno da lagoa. Vamos 
aguardar os próximos capítulos.

empresários precisam defender a paz e a de-
mocracia. Há tempos que o Brasil está vivendo 
um período de intolerância sem precedentes na 
história da República. O país tem acompanhado 
com frequência manifestações que defendem a 
ditadura, atacam o Supremo Tribunal Federal (STF), 
o Congresso, pregam a violência contra os jornalistas 
e disparam ameaças nas redes sociais. Muitos grupos 
têm se manifestado contra tais movimentos, mas o 
setor empresarial mantém o silêncio. Os grandes 
executivos brasileiros quase não falam sobre essa 
situação. Os empresários sabem que um país instável 
como o Brasil, com disputas políticas intermináveis 
e ódios profundos de todos os lados, vai despertar 
em algum momento a repulsa dos estrangeiros. 
Portanto, essa crescente intolerância será, sem 
dúvida nenhuma, péssima para os negócios. Ne-
nhum empresário quer ver o seu país mal falado no 
exterior. Então, tem que ter coragem para defender 
a paz e a democracia para o sucesso da economia.

responsável por grave acidente em Bh leva vida de 
luxo na França. Em 2009, a vida de quatro pessoas 
foi destruída depois de um grave acidente de carro, 
no cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com 
Rua Alagoas, na Savassi. O motorista que causou o 
acidente é um francês que não tinha permissão para 
dirigir no Brasil. Tinha saído de uma boate, estava 
alcoolizado e conduzia o carro em alta velocidade. 
Uma das vítimas está em estado vegetativo e as 
outras precisam conviver com as sequelas físicas e 
emocionais. Após 12 anos, o estrangeiro não pagou 
nem um centavo dos R$ 5 milhões de indenização. 
Hoje, leva uma vida de luxo na França como se nada 
tivesse acontecido e nunca ofereceu nenhuma ajuda. 
O mais revoltante é que ele teve a liberdade provisó-
ria, mediante ao pagamento de fiança. Ao receber o 
passaporte de volta, saiu do Brasil e voltou livre para 
a França. O francês não poderá mais ser punido pelos 
crimes, já que o processo prescreveu. O que se pode 
esperar de uma justiça morosa que não consegue 
punir um estrangeiro e proteger o próprio cidadão 
brasileiro em seu território?

A Prefeitura de Itabirito realizou 
a cerimônia de entrega da cober-
tura da quadra da Escola Municipal 
Guilherme Hallais França, no bairro 
Vila José Lopes. O evento contou 
com a participação do prefeito e 
dos secretários, além de represen-
tantes da mineradora Vale, respon-
sável pelos investimentos da obra. 

“É um orgulho imenso estar 
reinaugurando a quadra da escola. 
O local possuía muitos problemas 

e agora está todo revitalizado. 
Estamos avançando nas estruturas 
educacionais e esportivas do nosso 
município”, destaca o prefeito Or-
lando Caldeira (Cidadania).

A obra contemplou trabalhos 
de recuperação do piso e pintura 
das linhas de marcação da qua-
dra, reparos nos alambrados, 
além da construção da estrutura 
de cobertura. A quadra coberta e 
revitalizada atenderá, inicialmen-

te, às demandas de 412 crianças 
matriculadas na escola.

“A reforma da quadra é muito 
importante para nossa escola e 
para a nossa comunidade. Agora 
podemos desenvolver melhor 
as nossas atividades e trabalhos 
pedagógicos. Estamos ansiosos 
para apreciar e aproveitar essa 
nova estrutura toda revitalizada”, 
ressalta a diretora da escola, Tere-
sinha Gonçalves.

Prefeitura de uberlândia apresenta
projetos da loA e PPA para 2022

Previsão Orçamentária do município atinge R$ 4 bilhões

A Prefeitura de Uberlândia 
promoveu no dia 28 de setembro, 
a audiência pública digital que de-
talha a proposta da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) para o exercício 
de 2022 e do Plano Plurianual 
(PPA) que vai reger as diretrizes 
da administração municipal até 
2025. O evento aconteceu de 
forma remota, com acesso livre 
pelas redes sociais da prefeitura.

 Tais planejamentos são re-
gulamentados de forma comple-
mentar à Constituição Federal por 
meio da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Após a apresentação, 
os projetos devem ser encaminha-
dos e protocolados na Câmara 
Municipal para votação.

loA

A LOA mensura os projetos e 
atividades do programa de go-
verno e toma como base o projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), definida em maio deste 
ano, e conta com artigos e ca-
pítulos que estimam a receita e 

fixa os gastos do município para 
o exercício do ano seguinte.

Tanto a LDO quanto a LOA de-
vem ser elaboradas anualmente. 
As projeções elencadas no projeto 
da LOA 2022 apontam que há, 
para o próximo ano, uma estima-
tiva de arrecadação de mais de R$ 
4 bilhões. Destes, R$ 1,8 bilhão se 
remete às receitas próprias, que 
são tributos como ICMS, ISSQN, 
IPVA, ITBI, IPTU, FPM, IRRF, entre 
outros. Outro R$ 1,4 bilhão se refe-
re às receitas vinculadas (Fundeb, 
Saúde, operações de crédito, entre 
outras) e mais R$ 805 milhões são 
relativos às receitas da administra-
ção indireta (Dmae, Futel, Ipremu, 
Ferub, dentre outros).

PPA

O PPA é o instrumento que, 
aprovado, estabelece diretrizes, 
objetivos e metas da Adminis-
tração Pública para os quatro 
anos seguintes. É por meio 
dele que se prevê a criação de 
programas e passa a vigorar a 

partir do segundo ano da gestão, 
no caso, reeleita com execução 
até o primeiro ano do mandato 
subsequente.

Durante a apresentação do 
PPA 2022/2025, foram demons-
trados os eixos estratégicos da 
gestão, bem como as prioridades 
para o próximo ano. No topo da 
lista de prioridades está a saúde, 
com ações como a ampliação da 
Atenção Primária, construção e 
reforma de unidades de saúde, 
combate ao COVID-19, entre ou-
tras coisas.

Outro destaque é a área da 
educação, que define ações para 
recuperar o tempo de aprendiza-
gem perdido devido à pandemia 
e a elaboração de projetos de 
apoio pedagógico visando a supe-
ração das consequências da crise 
sanitária.

Na sequência estão desen-
volvimento social; trânsito e 
transporte; desenvolvimento 
econômico; administração; ci-
dade tecnológica e sustentável e 
saneamento.
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Itabirito inaugura cobertura de quadra
da Escola Guilherme Hallais França

VAnderlei luXemBurgo
continuA Polêmico

Um dos personagens mais polêmicos do futebol brasi-
leiro, Vanderlei Luxemburgo coleciona episódios tristes 
em sua longa trajetória. Discussões com jornalistas 

em programas esportivos, com árbitros e assistentes, além de 
jogadores. Recentemente, no 
Vasco, deixou o clube ao rea-
lizar um péssimo trabalho. E, 
agora, no Cruzeiro, chegou 
querendo demonstrar poder 
ao exigir salário em dia de 
atletas e funcionários como 
se fosse sua função. Pura de-
magogia porque ele continua 
o mesmo, ou seja, discutindo 
com árbitros e seus assisten-
tes durante e após os jogos, 
o que acaba influenciando no 
desempenho dos jogadores 
que ficam irritados com a 

situação. Muitos árbitros têm antipatia de Luxemburgo por 
causa do seu comportamento em campo. Hoje é um técnico 
decadente e seus esquemas táticos estão muito ultrapassados 
e precisam ser modernizados.
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A bola é delas Protagonismo do futebol brasileiro
Tem gente que ainda torce o 

nariz. Não acredita. Não gosta. 
Acha que a coisa é para homem e 
outros argumentos. Mas tem muita 
gente que gosta, apoia, torce e 
participa ativamente. Fato é que 
o futebol feminino vem crescendo 
muito, ocupando espaço cada vez 
maior, agregando boas jogadoras, 
torcedores, patrocinadores e aten-
ção da mídia. 

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) vem organizando 
competições interessantes. Temos 
as séries A1 e A2 com calendário 
eficiente. Na A2, participam 36 
clubes, representando todos os 
estados e o Distrito Federal. Mais 
de mil atletas devidamente ins-
critas. O RB Bragantino é o atual 
campeão, o Clube Atlético Mineiro 
é o vice. 

Na série A1, a principal, partici-
pam 16 times, representando cinco 
estados e o distrito federal. Quase 
duzentas atletas estão registradas. 
O Corinthians é o atual campeão. 
O Palmeiras é o vice. Os clubes 
investem em comissões técnicas 
qualificadas, locais de treinamento 
e de jogos, salários e ajudas, assim 
como na estrutura interna. A CBF 
repassa verba para transporte, 
hospedagem e alimentação e 
oferece prêmio em dinheiro para 
os melhores.

Além das séries A1, que abre 
vagas para competições interna-
cionais e da A2, a CBF promove 
também competições para as 

Honrado com o convite do 
editor-chefe do edição do Bra-
sil, Eujácio Antônio Silva, para 
substituir o grande amigo e ídolo 
Emanuel Carneiro nesta coluna 
deste grande e tradicional jornal, 
mesmo sabendo que a missão 
é muito difícil, ousei e aceitei o 
convite. 

Não tenho a pretensão de 
igualar ou superar o ídolo Ema-
nuel Carneiro, apenas passar aos 
leitores deste respeitável jornal, 
por meio de uma comunicação 
direta, isenta e objetiva, as in-
formações e opiniões sobre os 
temas em destaque no Brasil e 
no mundo.

Com relação ao tema propos-
to no título desta primeira coluna, 
temos, após transcorrida a 22ª 
rodada do Campeonato Brasileiro 
de 2021, sinais claros dos clubes 
que poderão abiscoitar o título 
deste ano. A toda evidência, o 
protagonismo ficará entre Atlético 
Mineiro, Flamengo e Palmeiras.

Encerrada a 22ª rodada, a si-
tuação dos 4 primeiros colocados 
na tabela de classificação são: em 
primeiro lugar, com 21 jogos dis-
putados e 46 pontos ganhos, está 
o Atlético Mineiro. Em segundo, 
também com 21 jogos realizados, 
vem o Palmeiras com 38 pontos 

meninas do sub16 e Sub18. Para o 
ano que vem será criada mais uma 
série denominada A3.

Destaque também no futebol 
feminino para a participação da se-
leção brasileira em várias competi-
ções como Pan-Americano, Copa do 
Mundo e Olimpíadas, com várias 
medalhas e troféus conquistados. 
Temos diversas jogadoras de alta 
qualidade técnica, reconhecidas 
internacionalmente, atuando nos 
principais clubes do planeta. E te-
mos a melhor jogadora de futebol 
do mundo, a supercraque Marta, a 
mais premiada. 

Em Minas, o futebol feminino 
também cresce a cada ano. Vá-
rias experiências foram feitas no 
passado no formato amador pela 
Federação Mineira de Futebol. 
A profissionalização chegou faz 
pouco tempo, mas já é uma bela e 
boa realidade.

A edição de 2021 já está acon-
tecendo. Participam seis times: 
Atlético, América, Cruzeiro, Funorte 
de Montes Claros, Social de Fabri-
ciano e Ipatinga. A primeira fase 
vai até 23 de outubro, a segunda 
até 6 de novembro e a final dia 13 
de novembro. O Atlético conquistou 
o título do ano passado. O público 
pode acompanhar os jogos acessan-
do o portal da fmf.com.br, onde um 
canal exclusivo transmite os jogos.

E falando em transmissão, 
destacamos que o futebol feminino 
está chamando a atenção da mídia 
em todo o Brasil. Vários jornais 

e portais vêm abrindo espaço. 
Centenas de emissoras de rádio, 
especialmente as comunitárias e 
webs transmitem os jogos ao vivo 
e mantém programas específicos 
em suas grades de programação. 
Nas grandes decisões, emissoras 
de televisão transmitem em rede 
nacional, assim como jogos da 
seleção. 

Interessante também ressaltar 
que o futebol feminino está am-
pliando o espaço para o trabalho 
das mulheres jornalistas. Dezenas 
estão atuando nas coberturas 
como narradoras, comentaristas, 
repórteres, redatoras, editoras e 
outros setores do segmento. É um 
mercado de trabalho crescente. E 
as mulheres estão dando show de 
conhecimento e informação. 

Outro setor que cresce com o 
futebol feminino é o da publicida-
de. Grandes empresas já colocam 
suas marcas nas camisas dos times, 
instalam placas nos estádios e pro-
movem várias ações de marketing, 
movimentando muito dinheiro, 
gerando emprego e renda para 
muita gente.  

Como se observa, o futebol 
feminino cresce em organização 
e qualidade. As meninas sabem 
jogar, entendem dos fundamentos 
e das táticas. Os jogos são bem dis-
putados e só não lotam os estádios 
porque existe a restrição de acesso. 

Preste atenção. Fique de olho 
no futebol feminino. Vale a pena. A 
final de conta a bola é delas.

ganhos. Em terceiro, já com 22 
jogos realizados e 36 pontos 
ganhos, se encontra o Fortaleza 
e, por incrível que se pareça, em 
quarto, com 19 jogos realizados 
e apenas 35 pontos ganhos, está 
o Flamengo.

Percebe-se que a situação do 
Atlético Mineiro é bastante confor-
tável, uma vez que, ele está com 
11 pontos à frente do Palmeiras, 
segundo colocado, com 8 pontos 
de vantagem, com 10 pontos à 
frente do Fortaleza e 11 pontos à 
frente do Flamengo.

Considerando que o Flamen-
go tem 2 jogos a menos em 
relação ao Atlético e que o próprio 
Atlético e o Palmeiras têm 1 jogo a 
menos com relação ao Fortaleza e 
que todos esses concorrentes ven-
çam essas partidas em atrasos e o 
Atlético perca a sua, ainda assim 
ele manteria sua liderança, pois 
continuaria com seus 46 pontos, 
o Palmeiras iria para 44 pontos, 
o Flamengo iria para 41 e o For-
taleza ficaria com seus 36 pontos 
porque ele não tem partidas em 
atraso.

Desse modo, para que o Atlé-
tico passe a ter o protagonismo do 
futebol brasileiro, basta continuar 
no seu ritmo do Brasileirão e es-
quecer o vexame da Libertadores.

minas homenageia atletas e treinadores
que participaram dos Jogos de tóquio

Pela primeira vez, após a realização 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Minas 
Tênis Clube reuniu os 11 atletas e os dois 
treinadores que representaram o time 
minastenista no Japão para uma série de 
homenagens, no Teatro do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas, na Unidade I. 

A diretoria do Minas, representada no 
palco pelo presidente Ricardo Santiago, 
pelo presidente do Conselho Deliberativo, 
Kouros Monadjemi, e pelo vice-presiden-
te, Carlos Henrique Martins Teixeira, en-
tregou a todos os homenageados um pin 
com o selo de “atleta/treinador olímpico 
do Minas” e uma placa em reconhecimen-
to à conquista dos medalhistas. 

A cerimônia no Teatro também contou 
com a presença do deputado Coronel 
Henrique (PSL); do secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Elberto Furtado 
Júnior; do presidente da Federação 
Aquática Mineira, Eros Damasceno; do 
subsecretário de Esportes da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social, 
José Francisco Filho, o Pelé do Vôlei; e 
do presidente da Federação Mineira de 
Vôlei, Tomás Mendes, além de diretores 
do clube e representantes das empresas 
patrocinadoras das equipes esportivas.

“É uma honra homenagear os atletas 
e treinadores que se dedicaram e, agora, 
figuram entre os melhores do mundo. 
Esse ciclo olímpico foi atípico. Acompa-
nhamos de perto o que vocês fizeram 
para superar os desafios que apareceram 
pelo caminho, principalmente com a pan-
demia. Vocês foram resilientes, criativos, 
dedicados e, acima de tudo, guerreiros, 
pois seguiram firmes com foco no objetivo 
maior, os Jogos de Tóquio”, afirmou o 
presidente do Minas. 

Santiago disse ainda que o Minas 
Tênis Clube se orgulha de fazer parte 
dessas conquistas. “Tudo isso é resulta-
do do trabalho não apenas dos atletas, 

da comissão técnica, mas também de 
profissionais de todas as áreas que, dia-
riamente, fazem com que essa instituição 
seja um ambiente de desenvolvimento 
do Esporte, da Cultura, da Educação e do 
Lazer. Parabéns a todos e que venham 
mais conquistas”. 

Em nome de todos os atletas, Carol 
Gattaz, que está em sua oitava tempora-
da no Itambé/Minas e foi medalhista de 
prata em Tóquio, agradeceu pela home-
nagem e ressaltou o orgulho em vestir as 
cores minastenistas. “Quero agradecer 
ao Minas Tênis Clube em nome de todos 
os atletas e técnicos que foram para os 
Jogos Tóquio. É uma honra e um orgulho 
representar tantas pessoas incríveis. O clu-

be foi fundamental para que eu pudesse 
conquistar esta medalha e acredito que 
foi essencial na trajetória de todos até 
os Jogos”. 

Carol acrescentou que já disse algu-
mas vezes que divide a carreira em dois 
momentos. “Um antes e outro depois do 
Minas. Antes de chegar aqui eu era uma 
jogadora e no Minas eu me tornei uma 
atleta de verdade. Toda a estrutura, os 
profissionais da equipe multidisciplinar, 
a boa gestão da diretoria, tudo isso foi 
importante para a minha evolução e 
também para alcançarmos os resulta-
dos. Só tenho mesmo que agradecer 
e parabenizar o Minas por ser uma 
referência esportiva no Brasil e, prin-

cipalmente, uma grande potência na 
formação de atletas”, celebrou a central 
minastenista. 

homenagem especial

A diretoria do Minas também relem-
brou grandes momentos da história do 
clube e iniciou uma série de homena-
gens aos atletas que representaram o 
time minastenista em edições passadas 
dos Jogos Olímpicos. Durante o evento, 
Marcus Mattioli, que conquistou a me-
dalha de bronze na natação nos Jogos 
de Moscou, em 1980, recebeu uma placa 
em reconhecimento a toda dedicação e 
conquistas pelo clube. 

“A natação me abriu muitas portas e 
me trouxe muitos títulos, honras e meda-
lhas. O carinho e a amizade que a natação 
me trouxe e, principalmente, a alegria e o 
orgulho de portar essa camisa, de ser mi-
nastenista, de fazer parte dessa família, eu 
carrego o tempo todo com muito orgulho. 
Muito obrigado, em meu nome e de todos 
os atletas olímpicos. Agradeço ao presidente 
Ricardo Santiago, ao presidente do Conselho 
Kouros Monadjemi e ao vice-presidente 
Carlos Henrique por essa oportunidade”, 
agradeceu Marcus Mattioli. 

A campanha olímpica

Reconhecido como um dos principais 
clubes formadores de atletas olímpicos do 
Brasil, o Minas Tênis Clube mostrou a sua 
força, mais uma vez, e encerrou os Jogos 
Olímpicos de Tóquio com quatro atletas 
conquistando medalhas, sendo a melhor 
campanha do clube em uma edição dos 
Jogos. O Minas foi representado por 12 
atletas e três técnicos em Tóquio. Pelo 
vôlei feminino, representaram o clube 
a central Carol Gattaz e a levantadora 
Macrís, medalhistas de prata. No vôlei 
masculino, o representante foi o central 
Maurício Souza. Já o ginasta Caio Souza 
e o técnico Ricardo Yokoyama fizeram 
parte da Seleção Brasileira de Ginástica 
Artística. 

Representaram a equipe de natação 
do Minas, os atletas Aline Rodrigues, 
Beatriz Dizotti, Bruno Fratus, Fernando 
Scheffer, Guilherme Costa e Vinicius Lanza, 
pela seleção brasileira, e Julia Sebastian, 
que competiu pela Seleção Argentina. 

Também pela natação, o treinador 
Sérgio Marques integrou a comissão 
técnica do Brasil. Fratus e Scheffer foram 
medalhistas de bronze. A equipe ainda 
teve o tenista Marcelo Melo, formado na 
base do clube, e o técnico Daniel Melo.
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Após transcorrida
a 22ª rodada

do Campeonato
Brasileiro

de 2021, o
protagonismo

ficará entre
Atlético Mineiro,

Flamengo e
Palmeiras,

que poderão
abiscoitar o título

deste ano


