
De acordo com uma pesquisa feita pela Acordo Certo, fintech de renegociação de dívidas on-line, 56% dos brasileiros 
declararam ter dificuldades para poupar dinheiro. E são diversos fatores que contribuem para esse cenário. Na avaliação 
do especialista em finanças Francisco Gonçalves, os principais são o desemprego e a crise econômica. “Mesmo aqueles 
que possuem renda e estão trabalhando têm problemas de gastar menos do que ganham. A razão disso é o orçamento 
das famílias que tem sido corroído pela alta no preço dos alimentos, energia elétrica e combustível”, explica. 
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O relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), responsável por medir a vontade de empreender em países do mundo todo, aponta que no Brasil o desejo 
de abrir uma empresa própria subiu 75% no último ano, passando de 30%, em 2019, para 53% em 2020. No total, 50 milhões de brasileiros querem se tornar 
empreendedores. Mas, para ser bem-sucedido na empreitada é necessário planejamento, principalmente, em períodos de instabilidade econômica. “Elaborar 
um plano de negócio e de investimentos e uma pesquisa de mercado são essenciais, pois quanto maior o conhecimento do empreendedor e suas experiências, 
maiores serão as chances de sucesso”, destaca a analista do Sebrae Minas, Gabriela Martinez. 

50 milHÕes sonHAm com negÓcio PrÓPrio
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“Atuar para garantir a segurança da população faz parte 
da missão da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg)”, garantiu o presidente da entidade, Flávio 
Roscoe. Ele reforçou esse compromisso durante solenidade, 
semana passada, que teve como finalidade doar equipamentos 
de informática para ampliação do projeto “Plantão Digital”, 
em parceria com o Governo do Estado, por meio da Polícia 
Civil de Minas Gerais. A iniciativa acelera os procedimentos 
destinados à elucidação de crimes e nas investigações com a 
implementação de videoconferências.

Mãos dormentes e
formigando podem

indicar síndrome
do túnel do carpo

Dores, dormência, formigamento, 
fraqueza e falta de destreza nos dedos 
e nas mãos que, na maioria das vezes, 
são piores à noite. Foram esses os 
sintomas que levaram Juliana, Aline 
e Raquel a procurarem um médico. 
As três foram diagnosticadas com 
síndrome do túnel do carpo, uma 
doença que acomete, principalmen-
te, mulheres devido a alterações 
hormonais e metabólicas. “Trata-
-se de uma neuropatia que causa 
compressão do nervo mediano, que 
passa por um canal chamado túnel do 
carpo, localizado no nível do punho”, 
esclarece Antonio Neder Filho, 2º vice-
-presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão (SBCM).

Round 6:
quais efeitos a série
pode ter na rotina

das crianças?

Mesmo com classificação etária de 16 
anos, a série coreana Round 6 tem sido 
assistida por crianças e adolescentes de 
todas as idades e vem causando polêmi-
ca. O motivo são as cenas de violência 
explícita e assassinatos. Os episódios 
trazem brincadeiras infantis conhecidas, 
como “batatinha frita 1, 2, 3”, “bolinha de 
gude” e “cabo de guerra”, porém, usadas 
numa espécie de jogo de sobrevivência. 
O assunto é tão sério que uma escola 
particular, no Rio de Janeiro, emitiu um 
comunicado aos pais alertando sobre o 
conteúdo da produção. Para a psicóloga 
Giovana Barros, a série vem despertando 
o interesse das crianças por conta dos 
elementos infantis mostrados, tais como 
as cores, personagens e músicas.

Candidata à
presidência da
OAB-MG, Carla

Silene fala sobre
renovar entidade

No dia 27 de novembro, a OAB-MG 
deverá eleger uma nova presidência. 
Com 28 anos de experiência, a advo-
gada empresarial e criminalista Carla 
Silene lidera a chapa “Nossa OAB” e 
reforça a necessidade de oxigenação 
da instituição. “Desde a época da 
faculdade, os nomes que hoje se 
apresentam como candidatos são 
os mesmos, o que provavelmente 
resultaria em uma estagnação da 
entidade. A reiterada repetição de gru-
pos à frente da gestão tem impedido 
a oxigenação, o empenho na defesa 
da advocacia e o resgate do brilho 
nos olhos dos advogados em Minas 
Gerais”, defende.

guardar dinheiro é um hábito difícil para 56% dos brasileiros
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Presidente da Fiemg destaca parceria 
do setor produtivo com o governo
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irracionalidades na pandemia

Há quase 2 anos, venho escre-
vendo artigos que se pautam 
pela busca de nova perspecti-
va, novo viés de análise, enfim. 

A minha intenção sempre foi e será perce-
ber algo que possa ajudar as pessoas e a 
sociedade em geral, onde estamos todos 
inseridos. Para usar termos mais simples 
e objetivos, há que se ter a consciência de 
estarmos no “mesmo barco” planetário, 
singrando a mesma rota traçada por um 
arquiteto supremo que deu ordem ao 
caos. É meu objetivo maior procurar exer-
cer a empatia, buscando meios racionais 
de reduzir tensões, de forma equilibrada 
e sem qualquer sectarismo.

Ilusão? Pode ser, mas precisamos fazer 
o máximo, como formadores de opinião, 
para repercutir o que seja bom para as 
pessoas, em geral, e não para grupos, em 
particular. O interesse político-eleitoreiro, 
muitas vezes, oblitera a nossa capacidade 
de distinguir uma coisa da outra.

Há uma “ciência” para todos os gostos, 
embasando discursos inflamados e destitu-
ídos da lógica aristotélica - que correlaciona 
pensamento com a verdade, por meio do 
silogismo. Jamais o pensamento científico 
e filosófico do grego Aristóteles se fez tão 
útil, como agora, em meio a essa barafun-
da de opiniões ditas científicas.

Nunca Aristóteles mexeu-se tanto no seu 
túmulo milenar, indignado com a profana-
ção da verdade científica, principalmente 
na Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da COVID-19, instalada no Senado da 
República, por estranha ordem emanada do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma “verdade” oriunda do prejulga-
mento da diretoria da CPI (“o presidente 
Bolsonaro é genocida e o culpado pelas 
600 mil mortes no Brasil”) e ratificada ape-
nas pelas vozes afinadas com a narrativa 
criada. Às vozes contrárias, a “liberdade” 
de dizer limita-se apenas a um sim ou não, 
sem qualquer explicação. 

Esta semana, tomei conhecimento de 
um diagrama lógico que retrata bem o qua-
dro confuso no qual estamos submetidos. 
Nele, há algumas indagações e conclusões 
desconcertantes, que bem poderiam aju-
dar na melhor compreensão do momento 
em que vivemos. Principalmente por parte 
daqueles integrantes do G7 da CPI, que se 
arvoram em donos da “verdade científica”. 
Vejamos:

Se as máscaras funcionam, por que 
os 2 metros?

Se os 2 metros funcionam, por que as 
máscaras?

Se ambos funcionam, por que os 
lockdowns?

Se os 3 funcionam, por que vacinas 
experimentais?

Se as vacinas são seguras, por que não 
há “cláusulas de responsabilidade” para os 
laboratórios?

Se tomamos 2 doses da vacina para 
manter os outros salvos, por que  os vaci-
nados têm que usar máscaras?

Se os vacinados podem pegar e trans-
mitir COVID, por que dar a eles um passa-
porte sanitário?

Poderíamos acrescentar outras consta-
tações perguntando também:

Se as pessoas que venceram o vírus 
conquistam imunidade natural bem supe-
rior à propiciada pela vacina, por que exigir 
delas a vacinação e impedi-las do direito de 
ir e vir em certos ambientes?

Se já morreram quase 18 mil por COVID 
no Brasil, depois de haverem tomado a se-
gunda dose, por que seguir acreditando na 
eficácia das vacinas? E o último e não me-
nos importante, se a redução no número de 
mortes por COVID é uma realidade, por que 
não atribuir isso à imunidade de rebanho 
e não às vacinas, já que as gigantescas 
aglomerações ocorridas no último 7 de se-
tembro não causaram recrudescimento nas 
infecções nem nas mortes, embora apenas 
47% das pessoas tenham sido vacinadas 
com 2 doses? São indagações dignas de 
reflexão, à luz da lógica aristotélica.

Mas nada disso foi levado em conta pela 
famigerada CPI. Assim, lamentavelmente, o 
que sobrará como legado dessa comissão 
será a triste lembrança das ameaças de 
prisão e dos métodos inquisitoriais utilizados 
contra testemunhas submetidas a constrangi-
mentos, principalmente as do sexo feminino. 

Também será lembrada pelas “crep-
tomoedas” e “biticóio”, neologismos 
cunhados pela sapiência de certo senador, 
quando indagava o empresário Luciano 
Hang. Justamente ele que conseguiu 
atingir seu objetivo de deixar à margem 
das investigações o mau uso de recursos 
públicos por estados e municípios. Por 
óbvias razões paternais...

E D I T O R I A L

leíse costa

“sempre os mesmos nomes”, diz carla silene
sobre necessidade de renovação na oAb-mg

“Oxigenação” é a principal palavra esco-
lhida por Carla Silene (foto) quando pergun-
tada sobre do que a Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção do Estado de Minas Gerais 
(OAB-MG) precisa na próxima eleição para a 
presidência da entidade. O pleito está mar-
cado para o dia 27 de novembro, por isso, o 
edição do brasil conversou com a advogada 
e professora que lidera o movimento “Nossa 
OAB” a respeito de suas principais motiva-
ções para estar à frente da instituição.

como surgiu a decisão 
pela candidatura à presi-
dência da oAb-mg?

Desde a época da faculdade, 
os nomes que hoje se apresen-
tam como candidatos são os 
mesmos, o que provavelmente 
resultaria em uma estagnação 
da instituição. A gente entende 
que para progredir e evoluir 
é necessário que novas ideias 
surjam. Essa é a principal razão 
pela qual me apresento como 
candidata. A reiterada repetição 
de grupos, nomes e sobrenomes 
à frente da gestão tem impedido 
a oxigenação, o empenho na de-
fesa da advocacia e o resgate do 
brilho nos olhos dos advogados 
em Minas Gerais, o que vai ser 
especialmente importante após 
esse período sofrido devido à pan-
demia. Os pilares do movimento 
“Nossa OAB” são a transparência, 
a união, a representatividade, a 
inclusão e a atitude.

“não é possível
deixar de lado

um fato histórico:
a oAb-mg

nunca teve sequer
uma candidata

mulher à presidência”

em relação à representa-
tividade da mulher, qual 
o histórico da oAb-mg e 
qual importância de um 
nome feminino renovar 
este posto?

Não é possível deixar de lado 
um fato histórico: a OAB-MG 
nunca teve sequer uma candidata 

mulher à presidência. Neste ce-
nário, pelo tempo na advocacia, 
qualificação e por toda trajetória 
de defesa dos direitos, percebi 
que era hora de me apresentar 
como uma pessoa apta para estar 
à frente da entidade. A “Nossa 
OAB” propõe uma renovação, 
uma mudança real, que repre-
sente todos os advogados de fato 
e não um pequeno grupo como, 
infelizmente, tem acontecido nos 
últimos anos.

o que é necessário para 
que haja uma maior ce-
leridade da justiça em 
minas e o cidadão possa 
ser atendido?

O problema da celeridade da 
Justiça passa por uma série de 
questões. Temos a notícia de que 
houve uma ruptura de diálogo 
entre a OAB-MG com os tribunais, 
especialmente, com o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
Isso torna difícil pensar em uma 

forma de reduzir o prazo para que 
os processos sejam solucionados. 
Resgatar este bom diálogo com 
as demais instituições é um fator 
fundamental para a questão da 
agilidade.

recentemente, o senado 
aprovou a criação do tri-
bunal regional Federal 
da 6ª região de minas, 
qual a importância desse 
avanço?

É uma vitória para Minas 
Gerais e para os mineiros porque, 
por vezes, nossas ações demo-
ravam demais a tramitar por 
estarmos agregados ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), que é extremamente 
abrangente com um enorme 
número de demandas. A luta 
pela instalação do TRF 6 é uma 
demanda antiga que vai contri-
buir para tornar mais célere o 
julgamento dos processos.

de volta ao interior
s grandes cidades que, por séculos a fio, foram palco de sonhos 
coloridos de muitas pessoas, especialmente, para aquelas que 
nasceram nos rincões dos países, já não têm o encanto estrela-
do como outrora. Agora, tantas demandas sociais e, sobretudo, 

a pandemia parecem ter levado a humanidade a refletir e o empilhamento 
de cidadãos nas megalópoles já não é um desejo da juventude.

A nova geração não tem interesse em se mudar para apartamentos 
pequenos nas capitais. É o que aponta o relatório “Agentes da Mu-
dança”, divulgado recentemente. A pesquisa realizada pela Electrolux 
investiga as tendências da juventude em relação ao futuro. O estudo 
entrevistou 13.886 pessoas de 13 países, incluindo o Brasil, com idades 
entre 15 e 20 anos.

De acordo com a sondagem, o jovem idealiza morar em uma casa 
(32%) na zona rural ou interior (33%). Para essa juventude mundial, a 
vida na cidade grande está quase sempre associada ao estresse e ao 
consumo. 

Segundo a consultora do mercado imobiliário, Arlene Gomes, é 
importante ressaltar que a pesquisa foi realizada no período da pan-
demia o que, certamente, impactou o resultado. “Há uma mudança de 
comportamento e uma reflexão sobre a moradia e não só onde, mas 
como morar”, afirma.

Arlene observa que quem vive em munícipios menores tem um dia 
a dia mais calmo. “Com base nos meus clientes, noto que quem está 
em cidades menores vive, de fato, uma vida mais tranquila. Pessoas 
com filhos pequenos têm migrado para o interior por variados motivos, 
mas, especialmente, buscando qualidade de vida”. 

Fundamentalmente e, do ponto de vista da saúde e da espirituali-
dade, quem sobreviveu à crise sanitária vai refletir bastante e planejar 
melhor o futuro. E os jovens têm todo o direito de pensar de maneira 
diversa de seus pais e, quem sabe, daqui a algumas décadas, seguir 
um roteiro diferente deste que vivenciamos em 2021, inclusive abando-
nando a correria, desacelerando e, com isso, deixando para trás velhos 
costumes de uma sociedade megaconectada. 

Ao que tudo indica, essa é uma tendência que veio para ficar. E seja 
no interior ou na capital, enquanto as pessoas repensam sobre suas 
moradias, o mercado imobiliário aquece. “O setor foi beneficiado com 
a pandemia, os cidadãos 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 morar, trabalhar, estudar, de tudo. A 
COVID-19 fez com que os indivíduos reformassem os ambientes que 
estavam, comprassem ou alugassem outro imóvel. Além dos incentivos 
fiscais do governo para facilitar esse movimento do mercado. As imobili-
árias que estavam preparadas se fortaleceram neste período. Empresas 
que demorariam 5 anos para aplicar algum tipo de tecnologia tiveram 
que fazer essa adaptação em menos de 1 ano”, avalia a especialista.

Formei-me em 1998 e, na famí-
lia, não havia ninguém na área do 
direito. Assim, trabalhei em alguns es-
critórios e, no ano de 2001, tornei-me 
assessora no extinto Tribunal de Alça-
da. Fiquei lá até 2007. Em 2008, após 
ter minha filha, retornei à advocacia, 
inicialmente no Núcleo de Prática do 
Centro Universitário Newton Paiva 
e, posteriormente, em escritório. Em 
2016, juntamente com um amigo, 
montei o Carla Silene e Eduardo 
Milhomens Sociedade de Advogados. 
Paralelamente, cuidei de aprofundar 
nos estudos, fiz pós-graduação em 
Direito Empresarial e Ciências Crimi-
nais, mestrado em Teoria do Estado e 
Direito Constitucional e doutorado em 
Direito Penal. Atuo na área criminal 
desde que me formei, é a minha 
paixão. Sempre fui defensora da 
liberdade, do respeito ao ser humano, 
da presunção de inocência, da legali-
dade e da alteridade.

Quem é carla silene?
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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

cPis e a sucessão 
O assunto dominante na Câmara de Vereadores de Belo Horizon-

te são as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que apuram 
assuntos envolvendo a prefeitura da capital e o próprio prefeito 
Alexandre kalil (PSD).  Do outro lado, na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), a CPI da Cemig tem como objetivo descobrir 
desmandos da companhia e, de quebra, vincular os debates à ima-
gem do governador romeu Zema (Novo). Ou seja, como tem ficado 
claro, os objetivos podem até ser nobres, mas, inquestionavelmente, 
possuem também um cunho político. 

comentário único. Por parte da Câmara, quem “faz a caveira” de 
kalil é a presidente da Casa, nely Aquino (Podemos), enquanto no 
Legislativo, a artilharia disparada está sob comando do presidente 
da CPI, deputado cássio soares (PSD), que tem como alvo Zema. 

disputa pelo senado
Os políticos tradicionais ficam de “cabelo em pé” com os rumores 

de que o deputado estadual cleitinho Azevedo (Cidadania) pretende 
disputar a eleição para uma vaga ao Senado em 2022. Seu prestígio 
junto à juventude e seu bom desempenho nas redes sociais seriam 
os caminhos trilhados na empreitada. A conferir...

itaú x banco do brasil
A recente propaganda do Banco Itaú se identificando como 

instituição financeira de Minas Gerais levou o Banco do Brasil (BB) 
a reagir e divulgar a mensagem: “Nós também somos mineiros e 
temos uma boa estrutura em todo o estado”. Ou seja, uma guerra 
pela conquista de clientes. 

em tempo: Há um mês, o Itaú monopolizou a folha salarial dos 
funcionários do estado, tirando este privilégio do BB. Como dizem 
no ditado popular: “que vença o melhor”. 

Política x justiça
Em Brasília, é tida como certa a aprovação da Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) que permite ao Congresso Nacional 
fiscalizar o Ministério Público (MP). Aliás, esse tema interessa a todos 
os políticos corruptos, como se comenta nos bastidores da Câmara 
Federal. Ou seja, em breve, o MP vai ser controlado pelos políticos, 
talvez, os mesmos que atualmente são réus em vários processos. 
Cruz credo, pessoal!

cPi sem objetivo
Na concepção de grandes nomes do direito brasileiro, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, no Senado, fez muito 
barulho, mas colherá pouco resultado.

números perversos
O ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

gonzalo Vecina, e outros médicos entendem que se a campanha da 
vacinação contra a COVID-19 tivesse sido minimamente organizada, 
as autoridades de saúde poderiam ter salvado quatro em cada cinco 
pacientes contaminados pelo vírus. Será mesmo, doutor? 

união brasil
Ao fazer uma análise do momento político nacional, o cientista 

político ricardo sennes concluiu: “A chegada do partido União Brasil 
vai mudar o estilo dos bastidores da política brasileira”. Em sua 
avaliação, a nova sigla deverá priorizar a eleição de governadores, 
senadores e deputados nos níveis estadual e federal. 

comentário único. Resta saber se o palpite do cientista vai dar 
certo. Afinal, já se fala a respeito do fortalecimento de uma terceira 
via para a sucessão presidencial. 

Política em sabará 
Na histórica cidade de Sabará, já circulam informações indicando 

que o atual prefeito Wander borges (PSB), efetivamente, abdicaria 
do cargo para se candidatar a deputado estadual outra vez. 

sucessão em uberlândia
Em Uberlândia, segundo maior colégio eleitoral mineiro, o 

tema relacionado à eleição do próximo ano começa a esquentar. 
No entanto, há um consenso entre muitas lideranças com relação à 
candidatura da atual secretária de Governo e Comunicação e primei-
ra-dama do município, Ana Paula junqueira, a deputada federal.

ex-governador Alberto Pinto coelho se
diz pronto para retornar à vida pública

Em política, não há aposentadoria 
compulsória. Assim, se for para 
contribuir com Minas ou com o país, 

a fim de debater sobre o Brasil real e visando a 
contenção da inflação e a diminuição deste fosso 
social, os mineiros e brasileiros podem contar 
comigo”. Essa afirmação exclusiva ao edição é 
do ex-governador Alberto Pinto Coelho.

Alberto já foi deputado estadual por vários 
mandatos, presidente da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG), vice-governador e 
governador por um ano e nove meses.  Atual-
mente, ele está sem filiação partidária, mas, 
agora, com o avanço da vacinação contra a 
COVID-19 e a queda no número de infectados 
com o vírus, se diz pronto para novas tarefas, 
inclusive seu retorno à vida pública, claro se 
isso for de interesse da população. Alberto é 
considerado um homem público de diálogo 
franco.

ex-governadores em ação
Relativamente ao ex-governador Fernando Pi-

mentel (PT), todas as informações disponíveis apon-
tam para uma possível candidatura dele à Câmara 
Federal. Além de ter comandado o estado, Pimentel 
foi vice-prefeito e prefeito de Belo Horizonte e deixou 
o posto com imensa popularidade, especialmente 
por conta de seus projetos nas periferias. Segundo 
os matemáticos da política mineira, o seu potencial 
de retorno é uma realidade, devendo ser um dos 
parlamentares mais votados do PT no próximo ano. 

Ainda sem ligação partidária formal, o 
ex-governador Eduardo Azeredo, de acordo 
com pessoas próximas a ele, tem sido sondado 
por diversas siglas para assinar a sua ficha de 
filiação, mas, por enquanto, apenas analisa os 
cenários. Nos bastidores, a insinuação indica 
que caso decida voltar à vida pública, seria por 
meio do pleito no Congresso Nacional como 
candidato a deputado federal. 

Quem vive um impasse é o senador Antonio 
Anastasia (PSD). Ex-governador, ele terá o seu 
mandato no Senado encerrado no fim de 2022 

e, há cerca de 2 meses, se declarou candidato à 
reeleição. No entanto, outro representante do 
seu partido, Alexandre Silveira, também resolveu 
colocar o seu nome à disposição da Casa Alta e, 
inclusive, começou a fazer viagens pelo interior, 
dialogando com lideranças políticas sobre o 
tema. E, para piorar, as chances de Anastasia ser 
indicado para membro de alguma Corte da Justi-
ça em Brasília foram só diminuindo. Em verdade, 
se trata de um bom técnico, professor de elevada 
qualificação, mas sem muita articulação política. 
Contudo, como consolo, amigos sinalizam uma 
possível ida dele para o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Quanto a outro ex-governador, o tucano Aécio 
Neves, parece que tudo está resolvido. Ele deverá, 
efetivamente, tentar mais uma reeleição para a 
Câmara Federal, aliás, com apoio do Palácio do 
Planalto. Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, o mineiro tem acesso permanente ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso tem 
ofertado uma sobrevida política a ele. Os enten-
didos no assunto calculam que sua continuidade 
como parlamentar é uma realidade factível.

Governo e setor produtivo unidos por
um estado com mais segurança pública

O setor produtivo mineiro, por meio da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), realizou, no dia13 de outubro, a doação 
de equipamentos de informática para a ampliação 
do projeto “Plantão Digital”. Foram repassados 
30 monitores, 15 computadores, 15 microfones, 
15 webcams, 15 caixas de som multimídia e 60 
headsets. Esses equipamentos serão disponibili-
zados para o projeto nas cidades de Santa Luzia, 
Sabará, Nova Lima, Contagem, Betim, Ribeirão das 
Neves, na região metropolitana, e Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro.

Segundo Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, 
atuar para garantir a segurança da população 
mineira faz parte da missão da federação. “O 
setor produtivo está à frente de diversas ações de 
melhoria do bem-estar da sociedade e a doação 
dos kits ao projeto ‘Plantão Digital’ é uma delas”, 
afirma o líder empresarial. “Para que o setor in-
dustrial seja próspero e competitivo, a segurança 
do local em que as indústrias operam, e de sua po-
pulação, é essencial”, ressalta Roscoe, pontuando 
que a Fiemg é parceira do Governo do Estado na 
melhoria, em todos os âmbitos, do ambiente de 
negócios mineiro.

Ele explicou que a primeira remessa de equipa-
mentos doados foi adquirida com recursos próprios 
e será usada para aparelhar as centrais do “Plantão 
Digital”. Logo em seguida, segundo ele, a federação 
fará uma campanha junto a indústrias de todo o 
estado, no intuito de torná-las parceiras do projeto, 

de forma a garantir que o “Plantão Digital” alcance 
mais municípios mineiros, beneficiando mais cida-
dãos e mais empresas, com acesso a segurança 
pública mais ampla.

Alcance
O delegado geral e chefe da Polícia Civil Joaquim 

Francisco Neto e Silval - presente à solenidade de en-
trega do equipamento doado pela Fiemg -, detalhou 
que o projeto constitui uma iniciativa inovadora, já 
adotada por outros estados da federação. Ele infor-
mou que 35 das 68 delegacias regionais do estado 
já dispõem do “Plantão Digital” em funcionamento, 
além de três delegacias de comarcas. A intenção é 
que o projeto esteja instalado em 50 delegacias 
regionais até o fim deste ano.

Ele ponderou que, com os avanços da tecnologia, 
o que se busca com o projeto é reduzir as distâncias, 
com o uso da videoconferências na atividade de polícia 
judiciária, reduzir as dificuldades de vítimas, testemu-
nhas e advogados em seus deslocamentos, além de 
otimizar o emprego da força de trabalho das polícias.

“Sem dúvidas, a parceria da Fiemg demonstra o 
compromisso da indústria com a segurança pública. 
Um estado com melhor segurança pública é um 
estado vocacionado ao investimento, ao desenvolvi-
mento e ao avanço industrial”, destaca Neto e Silva.

O “Plantão Digital”, que é uma iniciativa do Go-
verno do Estado, por meio da Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), tem o intuito de facilitar o acesso 
da população à segurança pública, proporcionando 
mais prevenção e, como consequência, menos im-
punidade e mais investigação e apuração de crimes, 
por meio da realização de videoconferência. Desta 
maneira, irá garantir mais rapidez nos procedimen-
tos e ausência de deslocamentos de policiais, vítimas 
e testemunhas em ocorrências para outra cidade. 

Segundo Thiago Rocha Ferreira, delegado de 
polícia e gerente do “Plantão Digital”, utilizar vi-
deoconferência para que as atividades de duas ou 
mais delegacias de plantão sejam concentradas e 
dirigidas por um delegado irá permitir que o outro 
profissional, que estaria de plantão, seja redirecio-
nado para outras atividades. “Dessa maneira, os 
demais policiais estarão liberados para se dedicarem 
às ações de investigação criminal, imprimindo cele-
ridade e alcançando melhores resultados”, conta.
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Zema lança programa de apoio às universidades
federais com a liberação de r$ 500 milhões

O governo de Minas vai repassar 
R$ 500 milhões a 8 universidades pelo 
Programa de Apoio às Universidades 
Federais de Minas Gerais. O anúncio 
foi feito no dia 8 de outubro pelo 
governador Romeu Zema  (Novo),em 
São Sebastião do Paraíso, no Sul de 
Minas.

Deste total, R$ 30 milhões serão 
usados para a consolidação do cam-
pus da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA) de São Sebastião do Paraíso, 
cujo projeto pedagógico aprovado 
pelo Ministério da Educação (MEC) 
prevê quatro cursos de graduação e 
um curso de pós-graduação, todos 
focados em inovação, ciência e tecno-
logia. Outros R$ 53,3 milhões também 
serão destinados à UFLA para obras e 
projetos, totalizando R$ 83,3 milhões 
para a universidade.

 “O campus da UFLA vai ser viável 
devido a uma ajuda do estado da 
ordem de R$ 30 milhões, além dos 
outros investimentos em demais 
projetos. Com isso, essa unidade vai 

poder disponibilizar cursos de gradu-
ação e pós. Ela será entregue mobilia-
da, com equipamentos e vai oferecer 
cursos na área de inovação, ciência e 
tecnologia”, ressaltou o governador.

Além da UFLA, serão contem-
pladas as universidades federais de 
Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora, UFMG, 
São João del-Rei, Viçosa e do Triân-
gulo Mineiro.

Projetos e melhorias
O objetivo do programa é garantir 

maior integração das universidades pú-
blicas federais para desenvolver proje-
tos e ações conjuntas com a educação 
básica, além de promover a melhoria 
na qualidade de ensino do Estado 
de Minas Gerais por meio de investi-
mentos nestas instituições de ensino 
superior. Os recursos serão destinados 
para a realização de obras, compra de 
mobiliários e equipamentos, entre ou-
tros, com prazo de execução estimado 
que varia entre 5 e 28 meses.

Dos R$ 500 milhões, R$ 464,8 mi-
lhões serão para o desenvolvimento 
de 62 projetos. Outros R$ 35,2 milhões 
ainda serão definidos posteriormente.

Entre as ações previstas na UFLA 
estão investimentos em obras de 
adequação e ampliação do hospital 
da universidade para atendimen-

to de alta complexidade. Estão 
previstos R$ 24 milhões para essa 
intervenção.

Outros R$ 17,3 milhões serão 
usados na equipagem do hospital 
universitário e R$ 12 milhões na com-
plementação da Usina Fotovoltaica 
da UFLA.

Alberto Pinto coelho pode
voltar ao cenário político

Fernando Pimentel é eventual
candidato a deputado federal

eduardo Azeredo ainda não
tem uma definição sobre 2022
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro

roberto luciAno Fortes FAgundes

engenHeiro, Presidente dA FederAÇão  de cVb-mg, VP do brAsil cVb, VP dA
FederAminAs, Presidente do conselHo do instituto sustentAr – roberto@clan.com.br

Para frente é que se anda
Convivemos com uma situação única 

de comportamento humano, que nos leva a 
questionar: se você ao entrar em um avião, não 
agrada da figura do piloto, torce para ele cair 
durante o voo, mesmo com você lá dentro como 
passageiro? Creio que não. E é uma situação 
análoga que estamos vivendo em nosso país. 
As pessoas são levadas a ver, ler e ouvir, uma 
mídia contundente que só ressalta notícias 
ruins ou mal interpretadas, conduzindo aos 
seus ouvintes informações incorretas, deixando 
de lado aquelas positivas, que ajudariam a 
gerar uma visão mais otimista do país. Não 
pretendo entrar no plano político, pois ainda 
temos um ano pela frente para sabermos quem 
sairá candidato e decidirmos em quem votar. 
Quero procurar me ater ao atual momento, 
principalmente fazendo uma análise a mais 
isenta possível.

Na apresentação dos mil dias de atuação 
do atual governo, vimos que 600 foram dentro 
desta situação inesperada, esta pandemia 
causada pelo COVID, pegou o mundo inteiro 
despreparado para enfrentá-la. Os projetos de 
inicio dos governos tiveram que ser posterga-
dos, dando prioridade ao combate contínuo, 
tentando amenizar todas as mazelas que o 
mundo passou a vivenciar. Os resultados duran-
te este período que ainda estamos passando, 
começam a ser conhecidos e a aparecer, entre 
tantos vejamos alguns:

O Canadá terá a pior recessão desde a 2a 
Guerra Mundial. O seu Produto Interno Bruto 
(PIB) deve sofrer retração de 6,8% e o déficit 
deve ser quase dez vezes maior do que o previs-

to anteriormente. As medidas adotadas devem 
levar o país a mais severa crise econômica em 
anos e a fazer com que o déficit orçamentário 
do país cresça quase dez vezes em relação às 
previsões pré-crise.

A França também vive a pior crise econô-
mica em décadas, mesmo com a tentativa do 
governo de limitar os danos causados pela 
epidemia, que já causou grande impacto em 
suas atividades. Assim como a maioria dos 
países, a França optou pelo confinamento 
de sua população e proibiu o funcionamento 
de uma série de atividades consideradas não 
essenciais. Para muitas empresas isso significou 
vários dias ou semanas sem atividades ou com 
menos trabalho, representando assim uma for-
te queda no seu caixa. A maioria dos negócios 
não essenciais teve que fechar suas portas por 
ordem do governo.

Portugal vive a 5ª pior crise em 150 anos. 
A economia não registrava uma queda de 8% 
desde a crise de 1928, com Salazar. Esta crise 
foi a mais dura, apesar de registrar até agora 
um número menor de mortes. A Inglaterra viu a 
sua economia encolher 20,4% e o Reino Unido 
entrou oficialmente em recessão e é maior 
do que qualquer outro país do G7. O governo 
impôs um bloqueio nacional para conter o 
avanço do vírus e a consequente retração do 
PIB, lembrando que até o fim do ano passado, 
o PIB nominal do Reino era o sexto maior do 
mundo, atrás dos EUA,China, Japão, Alemanha 
e Índia. Centenas de milhares de pessoas já 
perderam seus empregos e nos próximos meses 
muito mais perderão.

Na Alemanha o setor varejista sofre a 
pior contração desde a 2a Guerra Mundial. 
Devido aos contínuos lockdown adotados pelo 
governo, muitos consumidores mudaram seus 
hábitos de compra. 

O PIB da Itália registra queda de quase 
9% e a revolta da população pelas restrições 
impostas pelo governo. 

A Austrália entra em recessão após 30 
anos de crescimento, com sua economia 
despencando 7%. Apesar das grandes aju-
das públicas, a desaceleração da economia 
mundial e as drásticas reduções, acabaram 
com quase três décadas de crescimento. Na 
Argentina a crise econômica não dá trégua, 
onde 4 entre 10 pessoas são pobres. A reati-
vação comercial pós-pandemia é insuficiente 
para reverter a curva.

E os Estados Unidos apresenta uma som-
bria previsão sobre a recuperação econômica, 
com a pior variação anual do PIB desde 1946.

Como vemos, a pandemia se transformou 
em um sinônimo de recessão, com uma devas-
tação sem precedentes em tempos de paz. É 
muita pretensão nossa acharmos que o Brasil 
não estaria contaminado por esta recessão 
mundial. Voltando ao início, temos que louvar 
as notícias positivas que o governo conseguiu 
produzir, apesar dos pesares.  A prestação de 
contas apresentada pelos mil dias foi, cá entre 
nós, melhor do que esperávamos. Acreditemos 
em nosso potencial, deixemos a política para 
o ano próximo e vamos trabalhar com afinco, 
pois assim poderemos esperar que dias me-
lhores virão.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Política em ipatinga
O ancião sebastião Quintão (MDB), prefeito por mais de uma vez 

em Ipatinga, capital do Vale do Aço, manda avisar que “pendurou as 
chuteiras”. Ele, agora, vai cuidar apenas de suas fazendas na região.

eleição em juiz de Fora 
Já em Juiz de Fora, município da Zona da Mata, a prefeita mar-

garida salomão (PT) tem se tornado uma das grandes conselheiras 
do ex-presidente lula (PT) que, por sinal, está sendo esperado na 
cidade nos próximos dias. 

conselheiro no tcemg 
A bancada do PSDB, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), está sendo trabalhada para fechar apoio ao deputado dalmo 
ribeiro quanto à indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Presidente evasivo 
Segundo alguns jornalistas de Brasília, toda vez que o presidente 

jair bolsonaro se depara com um problema realmente sério, trata 
logo de terceirizar as demandas. Eu, hein?!

sucessão mineira
Politicamente, o vice-governador Paulo brant continua isolado. 

Depois de ter se filiado ao PSDB, já pensando no pleito do próximo 
ano, ele é ignorado pelo núcleo do governador romeu Zema (Novo). 
Isso ainda vai dar xabú! 

stF e o Planalto
Os otimistas de plantão apostam em um clima mais harmônico 

entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto diante 
das últimas conversas de bastidores. No entanto, se a ala radical do 
governo voltar a ganhar força, tudo pode mudar.

crime organizado
Pessimista quanto à segurança do brasileiro, o filósofo luiz 

Felipe Pondé comentou: “Para complicar o quadro, o controle das 
penitenciárias precisou ser reforçado devido aos membros do crime 
organizado, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo”. Ave 
Maria, gente!

sem evento
Vêm de todos os lados as críticas contra a ideia do relator da Co-

missão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, renan calheiros, 
no que diz respeito à realização de um megaevento para marcar o 
encerramento dos trabalhos. “Seria um verdadeiro circo armado”, 
comenta o jornalista merval Pereira. 

desigualdade brasileira
Professor e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, josé Vicen-

te disse, semana passada, que somente por meio da melhoria do 
sistema de ensino público é que será possível caminhar em direção 
contrária à desigualdade.

insegurança alimentar
Autoridades do Ministério da Agricultura trabalham para me-

lhorar o apoio ao setor produtivo nacional, pois se o preço da cesta 
básica continuar subindo desordenadamente, poderá provocar uma 
crise de insegurança alimentar.

56% dos brasileiros ainda têm
dificuldades para poupar dinheiro

Guardar algum dinheiro é um luxo para 
poucos, principalmente, durante a 
pandemia de COVID-19 que desestabi-
lizou a vida financeira de muita gente. 

Segundo levantamento feito pela Acordo Certo, 
fintech de renegociação de dívidas on-line, 56% 
dos brasileiros declararam ter dificuldades em 
conseguir poupar. Seja para uma emergência, 
realizar uma viagem, comprar uma casa ou até 
mesmo um carro, ter uma quantia reservada 
é algo considerado impossível para a maioria 
das pessoas, visto que mal conseguem fechar 
as contas no fim do mês.

Na avaliação do especialista em finanças 
Francisco Gonçalves, os principais fatores 
que contribuem para esse cenário são o de-
semprego e a crise econômica. “O que tenho 
observado é que mesmo aqueles que possuem 
renda e estão trabalhando têm problemas de 
gastar menos do que ganham. A razão disso é 
o orçamento das famílias que tem sido corro-
ído pela alta no preço dos alimentos, energia 
elétrica e combustível”, explica.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação ofi-
cial do país, calculada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou 
1,16% em setembro e alcançou 10,25% nos últi-
mos 12 meses, sendo a maior taxa para o mês 
desde 1994. Os números foram puxados pela 
alta de 6,47% na conta de energia elétrica, que 
passou a vigorar a bandeira Escassez Hídrica e 
acrescentou R$ 14,20 na conta de luz a cada 
100 kWh consumidos.

Outro indicador que corrobora para que 
os brasileiros não consigam guardar algum 
dinheiro é o fato de 30,2 milhões de pessoas 
sobreviverem com até um salário mínimo 
(R$ 1,1 mil). As informações são de um estu-
do elaborado pela consultoria IDados, com 
base nos indicadores da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (Pnad). Somado 
a isso, o país ainda concentra uma taxa de 
desemprego de 14,1% e atinge 14,4 milhões de 
cidadãos. Além de tudo, cerca de 60 milhões 
estão inadimplentes.

cultura do “se sobrar”
Para Gonçalves, apesar da situação finan-

ceira desfavorável, a população brasileira 
conserva também a cultura do “poupar se 
sobrar”. “Essa ideia não funciona, porque 
dificilmente vai acontecer de restar alguma 
quantia do salário. Muitas pessoas têm esse 
pensamento e sempre postergam para o mês 
seguinte”.

Ainda segundo o especialista em finanças, 
a melhor estratégia é a de “guardar antes”. 
“Ao receber o salário, reserve pelo menos 10% 
do valor. Vai ser difícil logo no início, mas com 
o tempo você aprende a viver com os 90% 
restantes. Essa porcentagem será aumentada 
gradativamente até alcançar os 20%. É impor-
tante entender onde estão todos os gastos e 
distribuir melhor o dinheiro. Um método que 
pode auxiliar bastante é a regra do 50-30-20”, 
esclarece.

Proporção mensal dos gastos
% exemplo

50% para os 
gastos fixos

Aluguel, despesas com 
água e luz e etc.

30% para os 
gastos flexíveis

Compras de mercado, 
remédios, delivery e etc.

20% para os 
investimentos

Construção da reserva 
de emergência e 
quitação de dívidas

Ele acrescenta que muitas pessoas não têm 
o hábito de compreender o orçamento domésti-
co. “A educação financeira e um planejamento 
são imprescindíveis e torna mais fácil priorizar 
como investir o dinheiro. Crie um objetivo para 
poupar e mantenha o foco. Não pense apenas 
no imediatismo e se preocupe também em 
acumular patrimônio para o futuro”, conclui.

especialista em finanças aponta o desemprego
e a crise econômica como principais fatores
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leíse costa

auxílio emergencial

de r$ 600,00* 

a aSSemBleia 

criou o
Outros poderão dizer 
que criaram esse 
auxílio. Não se engane!

*Parcela única, paga de 14 a 29 de outubro, a mais de um milhão de famílias 

com renda mensal de até R$ 89,00.

Acesse  
almg.gov.br/
auxiliofamilia  
e saiba mais

50 milhões de brasileiros querem abrir
uma empresa nos próximos 3 anos

A vontade de empreender 
nunca esteve tão em 
alta no Brasil como atu-
almente. O número de 

pessoas que ainda não têm um ne-
gócio, mas que desejam abrir uma 
empresa nos próximos 3 anos cres-
ceu 75%, passando de 30% (2019), 
para 53% (2020) e atingindo o pa-
tamar de 50 milhões de brasileiros. 
É o que aponta o relatório Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), 
realizado com apoio do Sebrae, em 
parceria com o Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (IBPQ). 
Pela primeira vez, o estudo  também 
identificou que ter uma empresa é o 
segundo maior sonho da população 
brasileira.

Mesmo após momentos críticos 
que os empreendedores viveram, 
devido às medidas de contenção 
ao novo coronavírus, curiosamente, 
o que motivou um terço dos entre-
vistados a empreenderem foi justa-
mente a pandemia da COVID-19. “O 
Brasil teve a maior variação da taxa 
de Empreendedorismo Potencial 
quando comparado com outras 
economias, ou seja, foi aqui que a 
crise sanitária serviu para incentivar 
o empreendedorismo”, ressalta a 
analista do Sebrae Minas, Gabriela 
Martinez.

o que diz quem 
já empreende

Abrir um negócio próprio é 
uma tomada de decisão comple-
xa, mas recompensadora, garante 
a publicitária Nicole Pappon. Com 

apenas 23 anos, ela fundou, em 
2020,  sua própria assessoria de 
influenciadores digitais, que já 
atende 25 clientes. “Criei uma boa 
rede de contatos durante o perío-
do trabalhando em outra agência 
e, conversando com outros pro-
fissionais, decidi me arriscar. Já 
estávamos em cenário pandêmico 
e o marketing de influência mais 
do que nunca estava se mostrando 
necessário”, lembra.

Ela conta que, em março deste 
ano, a equipe saltou de três para 13 
funcionárias, números que indicam 
o potencial do segmento. “Abrir 
uma empresa no Brasil é por si só 
um desafio devido às burocracias 
e taxas de impostos exorbitantes. 
Se é o seu sonho, avalie o tamanho 
da sua vontade porque não será 
fácil, mas não há nada como ver 
a empresa prosperando, gerar 
empregos e saber que estou contri-
buindo para mudar as estatísticas 
de mulheres em cargos altos. No 
final do dia vale a pena!”, avalia.

Delian Corrêa, 39, também 
deu o pontapé para iniciar seu ne-
gócio. “Minha vontade de empre-
ender no setor de alimentos surgiu 
da minha aptidão e paixão pela 
cozinha brasileira e pelos pedidos 
de família”, conta a empresária 
que criou uma marca de farofa 
artesanal em junho deste ano.

Ela conta que as primeiras 
decisões tomadas foram a defini-
ção do produto, nome da marca, 
criação do logo, estudo de emba-
lagem, prazo de validade e pesqui-
sa sobre público-alvo e mercado. 
“Minha jornada tem sido desafia-
dora, mas bem-sucedida. Estou 
feliz com os comentários e elogios 

dos clientes, além de convites 
de programas de televisão para 
mostrar meu trabalho. Ainda não 
atingi minhas expectativas, porém 
o trabalho está fluindo muito bem 
e logo devo alcançar o objetivo de 
mil farofas por mês. Atualmente, 
vendo 150 mensalmente”, diz.

A dica dela é focar no objetivo. 
“Encontrei desafios, mas nunca 
deixei que eles travassem a minha 
caminhada. Tive medo de fracas-
sar e também ouvi muitos palpites 
querendo me fazer desistir, mas 
fui forte e venci. Hoje, afirmo que 
abriria milhões de vezes a mesma 

empresa porque amo o que faço 
e estou super feliz com meu negó-
cio”, comemora.

Quem também decidiu in-
vestir após perceber uma lacuna 
no mercado de tecnologia foi a 
mineira Bárbara Machado, 23. 
Em parceria com sua sócia, criou 
há 4 meses uma HR tech, tipo de 
startup que soluciona problemas 
do setor de recursos humanos. 
“No primeiro ano na universidade, 
me apaixonei por tecnologia e 
decidi que seria uma mulher em 
tech. Trabalhei como cientista de 
dados e desenvolvedora web em 
grandes empresas. Mas sentia 
falta de ver mais mulheres entre 
meus colegas nos times de tecno-
logia. Faltava referência, alguém 
que eu pudesse me espelhar”, diz.

E o negócio tem ido bem. “Con-
seguimos faturar mais de R$ 10 mil 
e  testamos nosso produto com 
mais de 250 desenvolvedoras. No 
momento, contamos com mais de 
30 clientes que vieram de forma 
orgânica, incluindo unicórnios bra-
sileiros (startups que superaram o 
valor de US$ 1 bilhão). Além disso, 
firmamos parceria com 7 cursos 
de programação e mais de 15 fa-
culdades e comunidades on-line 
de mulheres em STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Mate-
mática, em português) e temos 5 
pessoas na equipe, com algumas 
novas contratações vindo nos pró-
ximos meses”, compartilha.

Segundo ela, a melhor forma 
de aprender sobre empreendedo-
rismo é  empreendendo. “Além 
disso, ter amigos que empreen-
dem é muito bom, pois você pode 
tirar suas dúvidas com pessoas 

que já passaram pelo mesmo. 
Por fim, indico os livros “Zero to 
One” do Peter Thiel e o “The Lean 
Startup” do Eric Ries”. P
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Terceiro maior centro logístico do país
vai ser construído no Sul de Minas

O governo de Minas, por meio 
da Agência de Promoção de Investi-
mento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), atraiu mais um grande 
investimento para o Sul do estado: o 
3º maior centro logístico do país, o 
BWP Business Park – Extrema. A inicia-
tiva vai movimentar R$ 750 milhões e 
gerar 6.500 empregos diretos.  

Serão estabelecidos dois par-
ques logísticos de e-commerce, 
somando 8 galpões construídos 
em 400 mil metros de Área Bruta 
Locável (ABL), o correspondente a 
38 campos de futebol.

Os dois condomínios que vão 
abrigar os empreendimentos estão 
em fase de construção. O primeiro 
galpão do projeto 1 será entregue 
ainda neste mês e os galpões do 
projeto 2, até meados de 2022.  

O protocolo de formalização 
do investimento foi assinado e o 
projeto segue em implantação, rei-
terando o compromisso do governo 
mineiro com a retomada do desen-
volvimento econômico no estado.

O secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Fer-
nando Passalio, destaca que o Indi 

tem trabalhado para mostrar para 
empresas desenvolvedoras, de 
comércio eletrônico e operadores 
logísticos o potencial mineiro. 

“Esse investimento vem consoli-
dando, ainda mais, Extrema como um 
dos grandes celeiros de e-commerce 
nacional, uma vez que o município 
oferece infraestrutura para melhorar 
toda essa capacidade de armaze-
namento logístico e escoamento de 
produção. A ação pavimenta a vinda 

de outras iniciativas e segue a linha 
de sucesso do município e de Minas 
Gerais no esforço de atrair novas em-
presas”, explica o secretário.

empreendimento de ponta

O projeto, encabeçado pela 
BlackWall assessoria de captação 
de recursos e real state, tem a Diase 
como construtora especializada em 
centros de distribuição e indústrias e 

leva a assinatura do arquiteto Alcindo 
Dell’Agnese, que tem no currículo 
grandes empreendimentos pelo Brasil.

Os dois condomínios são consi-
derados projetos de ponta no país, 
com galpões que captam energia fo-
tovoltaica e tecnologia de reuso de 
água, além de arquitetura moderna 
baseada em parâmetros internacio-
nais de sustentabilidade e certifi-
cação internacional LEED Gold que 
promete revolucionar o mercado de 

logística do Sul de Minas Gerais, de 
acordo com o diretor-presidente da 
BlackWall, Bernardo Werneck.

“Em termos de tecnologia e 
infraestrutura, o BWP Business 
Park – Extrema é um dos melhores 
condomínios logísticos do Brasil. 
Nossos inquilinos são de diversos 
setores e existem multinacionais de 
e-commerce que estarão conosco. Já 
fechamos com empresas e operado-
ras logísticas, como a Via Varejo, o 

grupo JSL Júlio Simões e a Frio Pe-
ças. O apoio do Indi foi fundamental 
para acelerar as aprovações e deixar 
toda a parte documental em ordem 
para atrair investidores”, completa.

localização privilegiada
Para o diretor de Atração de 

Investimentos do Indi, Adriano Car-
valho, o empreendimento consolida 
a cidade como um grande centro 
logístico de comércio eletrônico de 
Minas Gerais e do Brasil, já que o 
município responde por 25% da 
atividade do setor no país.

“O Indi vem trabalhando muito 
próximo de empreendimentos desse 
porte com o intuito de atrair grandes 
empresas do comércio eletrônico. 
Buscamos melhorar a qualidade de 
equipamentos logísticos para receber 
as iniciativas, dada a exigência cada 
vez maior do setor. Queremos que 
o exemplo de Extrema se expanda 
para o Triângulo Mineiro, o Norte e o 
Noroeste de Minas, para que empre-
endimentos ocupem outras áreas do 
estado com a mesma qualidade de 
atração de empresas de renome”, diz.
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Planejamento 
e paciência

Segundo a analista do 
Sebrae, quem pensa em 
empreender precisa pla-
nejar, principalmente, em 
períodos de instabilidade 
econômica. “Uma boa saída 
é elaborar um plano de ne-
gócio e de investimentos e 
fazer pesquisa de mercado, 
pois quanto maior o conhe-
cimento do empreendedor e 
suas experiências, maiores 
serão as chances de sucesso. 
Vale ressaltar ainda que é 
necessário trabalho árduo 
e paciência para tornar o 
empreendimento viável e 
bem-sucedido”, aconselha 
Gabriela.

Já em relação às más 
práticas, é preciso fugir da 
desorganização, da dificul-
dade de separar a empresa 
da vida pessoal e da falta de 
conhecimento sobre a área 
que deseja atuar. “Por isso 
é muito importante se capa-
citar e buscar apoio. Entre 
os dias 23 e 27 de outubro, 
ocorre a Feira do Empreen-
dedor 2021 Sebrae. Serão 5 
dias de programação diver-
sificada e oportunidades de 
negócio, totalmente gratui-
ta e 100% on-line”, informa.

http://www.indi.mg.gov.br/
http://www.indi.mg.gov.br/
http://www.indi.mg.gov.br/
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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

olHA A línguA goVernAdor - Depois do bate-boca que houve entre o 
governador Romeu Zema (Novo) e o presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus, pela paternidade do auxílio 
emergencial de R$ 600 pagos pelo governo mineiro a partir desta sema-
na, mais uma crise envolve Zema. É que a ALMG soltou uma campanha 
para falar da ação dos deputados no momento em que o dinheiro começa 
chegar aos necessitados e o governador veio a público aconselhar os 
beneficiados que não gastem a quantia nos botecos. Outra vez, houve 
discussão pela fala de Zema.

bolsonAro AgorA Quer goVernAr - O presidente Jair Bolsonaro, que 
passou todo o seu mandato criando crises, parece ter acordado e quer recu-
perar o tempo perdido, principalmente no momento em que as pesquisas 
não lhe são favoráveis. Outro dia, ele manifestou interesse em privatizar 
a Petrobras depois que teve uma conversa com o presidente da empresa, 
Joaquim Silva e Luna, que pormenorizou detalhes e disse que ela não pode 
receber ingerência política, porque parte dos seus sócios estão na Bolsa e 
isso geraria até processos contra o presidente. Assim, Bolsonaro achou que 
seria melhor que ela fosse privatizada, já que ele não manda na política de 
preços da Petrobras. Joaquim explicou a Bolsonaro que além do preço do 
barril ter explodido no mercado internacional, o dólar alto no Brasil propor-
cionou este disparate no valor da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Lá, 
no fundo, o Bolsonaro deve ter pensado o quanto ele colaborou para que 
o dólar disparasse depois das crises que gerou sem precisar.

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

Presidente eficiente

O empresário Pedro 
Magalhães coman-
da a Companhia 

de Gás de Minas Gerais 
(Gasmig), cuja eficiên-
cia a coloca como uma 
das maiores empresas do 
ramo em todo o Brasil. 
A sua gestão tem trazido 
bons resultados para os 
consumidores.
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cursos gratuitos do senac em todo o estado:
mais de 5.400 vagas serão abertas em outubro

O Senac está com mais de 5.400 
vagas abertas em outubro em todo o 
estado para cursos dentro do Progra-
ma Senac de Gratuidade (PSG). Para 
se inscrever, a renda familiar mensal 
per capita do candidato, ou seja, a 
renda bruta dos componentes do 
grupo familiar dividido pelo número 
de pessoas, não pode ultrapassar o 
valor de dois salários mínimos. Exis-
tem oportunidades em diversas áre-
as como informática, estética, saú-
de, marketing, finanças, gestão, 
entre outras. Mais informações e a 
oferta completa de todos os cursos 
no estado podem ser conferidas 
no site do Senac. 

A maioria das aulas acontecerá 
de forma remota, especialmen-
te as teóricas, o que democratiza e 
amplia o acesso, pois, dessa forma, 
os cursos poderão ser realizados 
independentemente da cidade que 
o interessado residir. Importante 
ressaltar que, os cursos que deman-

dam aulas práticas, terão sua reali-
zação de forma presencial, por isso 
o candidato deverá se inscrever na 
unidade do Senac mais próxima.

 

Vagas em bH

As unidades do Senac em 
BH (Centro, Venda Nova e Núcleo 
de Pós-Graduação) estão com mais 
de 640 vagas abertas no total. As 
oportunidades são variadas e vão 
desde cursos técnicos como técnico 
em enfermagem, técnico em finan-
ças e técnico em marketing a cursos 
livres como recepcionista, consul-
toria em imagem, atendente de 
farmácia, assistente administrativo, 
excelência em vendas e muito 
mais. As aulas terão início ainda 
em outubro.

 
• Senac Centro (Rua dos Tupi-

nambás, 1038 – Centro). Informa-
ções: 0800-7244440

• Senac em Venda Nova (Av. 
Liége, 213 - Jardim dos Comerciá-
rios. Informações: (31) 3343-5700

• Núcleo de Pós-Graduação (Rua 
Guajajaras, 40, 15º e 16º andares – 
Centro). Informações: (31) 3048-9400

 

sobre o senac 

Com um olhar atento às tendên-
cias mundiais e no contexto da Revolu-
ção 4.0, o Senac tem como propósito 
oferecer educação profissional de qua-
lidade, com base nas demandas em-
presariais e sociais, e nas tendências 
do mundo do trabalho, da inovação e 
dos princípios de sustentabilidade. O 
portfólio de cursos da instituição é 
desenvolvido com base na neces-
sidade do mercado, considerando 
pesquisas, estudos e contatos diretos 
com os empresários. São 41 unidades 
educacionais distribuídas no estado 
e 12 carretas móveis que reproduzem 
os ambientes das salas de aula.

incrível a vitalidade do Dom Francisco Barroso, Bispo 
Emérito de Oliveira e ouro-pretano de nascimento. Chegou aos 
93 anos, celebrando missa todos os dias e ainda presidindo o 
Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro em Ouro Preto, que promoveu 
uma cerimônia no teatro da velha Vila Rica  para lembrar dos 
150 anos da mulher no poder nas Américas, com a Princesa 
Izabel. Fôlego de 7 vidas e ele já está na nona. 

o grupo ccr da BH Airport, que administra o Aeroporto 
de Confins, foi o ganhador do leilão do Aeroporto da Pam-
pulha. Sinal de que o velho campo de pouso da cidade vai 
continuar existindo e vivendo um novo momento. Era tudo 
que todos queriam. 

e, agora, uma pergunta: O saudoso empresário Al-
bertinho Ramos construiu um aeroporto em sua cidade, 
Cordisburgo, próximo ao autódromo de Curvelo e o doou já 
pronto ao Governo do Estado. Seria também uma alternativa 
a Confins e Pampulha? Até agora nada foi feito pelo governo 
para assumir o aeródromo.

As escolas de samba e blocos vão esquentar os tamborins 
no Rio de Janeiro. É que já estão sendo vendidos os ingressos 
para o Carnaval da Sapucaí 2022.

domingo, dia 17 de outubro
Denise Guerra
Deputado Lafaiete Andrada
Tiago Reis – Rádio Itatiaia 
Sérgio Henrique Moreira

segunda-feira, 18
Geraldo Pereira Sobrinho 
Deputado Sávio Souza Cruz 
Fabrício Calazans - Rádio Itatiaia 
Wellington Campos - Rádio Itatiaia 
Dr. Ivan Coelho Marcial

terça-feira, 19 
Paulo Romano 
Márcio Canguçu
Hélio Machado 
Pedrinho Friche 
Flávia Pessoa Santos - ALMG

Quarta-feira, 20
Dona Latife Haddad Pereira dos Santos
Radialista Zilma Brandão 

Quinta-feira 21
Ex-deputado Paulo Heslander
Delegado JB Moreira 
Jornalista Janete Ribeiro 
Delegado Oto Teixeira Filho 

sexta-feira, 22
Maria de Lurdes Reis
Leia dos Reis Francisco

sábado, 23 
Maria Elza Veras 
Advogado Francisco Goiás
Advogado Delcio Mitri 
Jornalista Maria Helena - esposa de Carlos Felipe

boA notíciA em meio Aos ProblemAs - Já são 100 milhões vacinados 
com duas doses no Brasil e segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio 
Baccheretti, até final de dezembro, poderemos chegar a imunização de 
rebanho, com praticamente 80% da população mineira sem o perigo de 
adoecer gravemente com a COVID-19. Para ele, a primeira providência 
deverá ser a desobrigação de se usar a máscara em locais como praças, 
ruas, avenidas e locais abertos. Recomendando-se ainda o uso da máscara 
nos coletivos e locais fechados.

http://www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade/
http://www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade/
https://www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade/
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leíse costa

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

síndrome do túnel do carpo causa
dormência e formigamento nos dedos

Mulheres são as mais acometidas pelo transtorno

No início, sentia só uma 
dormência nas pontas 
dos dedos, mas logo 
passou para as mãos e, 

depois, começaram as dores fortes e o 
inchaço. Os incômodos surgiram também 
nos braços, não aguentei mais,  minha 
mão já estava deformada”, descreve 
Juliana Gabbi, 32, sobre os sintomas que 
a levaram a procurar um médico. Após 
exames, ela foi diagnosticada com sín-
drome do túnel do carpo (STC).

“A STC é uma neuropatia que causa 
compressão do nervo mediano, que passa 
por um canal chamado túnel do carpo, lo-
calizado no nível do punho”, explica Antonio 
Neder Filho, 2º vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM). Isso 
acaba levando o paciente a sentir dores, 
dormência, formigamento, fraqueza e al-
terações de destreza nos dedos e nas mãos 
que, na maioria das vezes, são piores à 
noite. De acordo com a SBCM, a dormência 
ou formigamento ocorrem com mais frequ-
ência no polegar, indicador, médio e anelar.

Considerada uma doença comum no 
mundo, a condição afeta, principalmente, 
o gênero feminino. “Estatísticas apontam 
que para cada 1 homem acometido, 8 mu-
lheres são diagnosticadas com a condição, 
devido aos fatores de predisposição”, diz. 
Dados do Ministério do Trabalho e Previ-
dência mostram que a STC é um dos prin-
cipais problemas de saúde que afastaram 
as pessoas de suas ocupações em 2020: 
foram 17.355 benefícios concedidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para o especialista, as causas podem es-
tar relacionadas às alterações hormonais, 
especialmente, durante os períodos de gra-
videz, pós-parto e menopausa. “Também 
pode estar ligado a distúrbios metabólicos 
como a tireoide, diabetes e sequelas de 
fraturas da extremidade distal do rádio. 
Além disso, existe um tipo da síndrome 
chamada de idiopática em que não se de-
termina a causa específica da doença, mas 
está atrelada a alterações anatômicas”.

Trabalhando em uma padaria, Ju-
liana conta que chegava a dormir com 
gelo nas mãos durante a noite na ten-
tativa de amenizar as dores. “Quando o 
trabalho exige demais, coloco as órteses 
e amanheço sem dores. Tenho  muitas li-
mitações, quando os incômodos pioram, 
levantar pesos e até varrer a casa já se 
tornam uma tortura. Hoje, faço fisiote-
rapia e tomo injeção de corticoide, mas 
ainda dói”, afirma.

Dormência e dor foram os motivos que 
levaram a arquiteta da informação, Aline 
Câmara, 32, a procurar o médico. “Uso tala 
para dormir, cetoprofeno e nimesulida, mas 
não consegui realizar a fisioterapia por falta 
de tempo. Convivo com dores ao dirigir, não 
consigo esfregar panelas, pegar peso e te-
nho dificuldade de abrir garrafas e potes em 
geral. Já fui bitolada com isso, mas hoje me 
dou super bem, aceitei minhas limitações 
e minha família me ajuda muito”, conta.

Cansada da dormência, formigamento 
e dor constante nas palmas da mão, a 
supervisora pedagógica Raquel Squarcio, 
55, realizou o procedimento cirúrgico há 2 
meses. “Estou na expectativa da cirurgia 
sanar porque a fisioterapia não resolveu 
quase nada. Além disso, tomei vários 
remédios inflamatórios e fitoterápicos, 
analgésicos, pomadas e  uso talas”, conta. 

De acordo com o filho, a cura definitiva 
da síndrome só é possível com cirurgia. 
“Já o tratamento pode ser por meio de 
medicação para alívio da dor e vitamina 
B que pode ajudar a melhorar a condição 
do nervo. Fisioterapia, uso de corticoides 
e anti-inflamatórios não hormonais 
também podem auxiliar na redução do 
edema na região e atenuar sintomas. 
Mas, somente com cirurgia, o problema 
não volta”, completa. Para avaliação, é 
indicado procurar um ortopedista.

Ainda segundo ele, a principal conse-
quência de quem ignora os sinais da patolo-
gia é a atrofia da musculatura da região tê-
nar e a perda do movimento de antepulsão 
do polegar, dificultando a oponência deste 
dedo - o que permite a realização de tarefas 
que exigem destreza, como segurar objetos 
e colocar uma linha na agulha, por exemplo. 

“Evitar a STC é difícil porque ela apa-
rece devido ao desenvolvimento de pato-
logias metabólicas e hormonais. Porém, 
controlar essas doenças pode ser uma for-
ma de prevenção. Também pedimos para 
evitar dormir sobre as mãos, com elas 
debaixo do travesseiro ou com punhos 
dobrados. Por isso, recomendamos que 
os pacientes durmam com uma órtese ou 
tala para manter o punho em uma posição 
neutra durante o sono”, esclarece Filho.
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A trama ficcional e a saúde mental dos jovens

Em um cenário distópico 
no qual a doença mudou 
a rotina da sociedade e 

trouxe milhões de morte, as 
personagens ainda precisam 
superar as consequências psi-
cológicas do flagelo. A citação 
acima poderia ser a sinopse de 
livro, mas, infelizmente, não é. 
A ficção científica sempre teve 
o poder de antecipar conceitos, 
prever situações e moldar opini-
ões, mas, dessa vez, está mais 
para protagonistas no auxílio 
à reversão.

A COVID-19 faz suas vítimas 
não só por si. Tem deixado um 
rastro de diversos outros proble-
mas e transtornos. Esgotamento 
irritação, insônia e tristeza tam-
bém são pandêmicos e assus-
tam pela depressão e suicídio. A 
Agência Brasil divulgou no início 
de outubro uma pesquisa reali-
zada pela Inteligência em Pes-
quisa e Consultoria (Ipec) que 

ouviu 2 mil pessoas na cidade 
de São Paulo (SP) e nas regiões 
metropolitanas do Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Curitiba e 
Salvador. Os resultados revelam 
o impacto da pandemia na saú-
de mental dos jovens.

A tristeza foi referida por 48% 
da população geral e chegou a 
58% dos jovens. E, entre 18 e 
24 anos, 39% dos entrevistados 
afirmaram que a saúde mental 
ficou ruim no período e 11% 
disseram que ficou muito ruim, 
num total de 50%. Enquanto, na 
amostra total, 5% narraram que 
a saúde mental está muito ruim 
e 25% ruim, totalizando 30%. 
A pesquisa ainda mostrou que 
entre os jovens de 18 a 24 anos, 
53% têm irritação e 45% sofrem 
de insônia.

O evidente efeito entre os 
jovens traz à tona a vulnerabili-
dade em que se encontram, po-
rém, a solução pode estar justa-

mente na ficção. O afastamento 
saudável da realidade vindo da 
literatura pode contribuir com o 
retrocesso do quadro. Ao imergir 
em uma trama ficcional, o leitor 
tem a oportunidade de isolar-se 
da realidade e dar abertura para 
o alívio. A pausa oferecida pelo 
livro, além de ser um estímulo 
diferente, pode ajudar no des-
canso que a mente precisa para 
recuperação.

O desafio é encontrar títulos 
que gerem afinidade e quebrem 
a resistência e a inércia, como a 
obra Virkadaz, lançamento da 
editora Inverso. Nesse aspecto, 
os livros jovens adultos são óti-
mas opções, pois trazem uma 
linguagem dinâmica e tramas 
imaginativas que atraem o 
leitor. A leitura descomplicada 
desse gênero proporciona uma 
experiência despregada da rea-
lidade que permite relaxar e dar 
novo ânimo à rotina.
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daniel Amaro

série Round 6 causa preocupação
em pais e instituições de ensino

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

A série coreana da Netflix Round 6 tem feito 
sucesso e é uma das mais assistidas na 
história da plataforma de streaming. Na 
produção, brincadeiras infantis conhecidas, 

como “batatinha frita 1, 2, 3”, “bolinha de gude” e 
“cabo de guerra” são usadas numa espécie de jogo de 
sobrevivência. Os participantes disputam um prêmio 
milionário e aqueles que não atingem o objetivo final 
são assassinados.

Mesmo com classificação etária de 16 anos, o enre-
do tem sido assunto entre crianças e adolescentes nas 
escolas e redes sociais como Instagram e Tik Tok. No en-
tanto, apesar de todo sucesso, também vem causando 
polêmica e preocupação dos pais ou responsáveis. Isso 
porque a série contém cenas de torturas psicológicas, 
violência explícita, suicídio, sexo e tráfico de órgãos.

O tema é bastante sério, tanto que uma escola 
particular na Zona Oeste do Rio de Janeiro enviou 
um comunicado aos pais e responsáveis fazendo um 
alerta sobre a série. “Sabemos que é responsabilidade 
da família decidir o que é melhor para suas crianças, 
mas, enquanto educadores, temos o dever de alertar e 
honrar o compromisso com a educação. Certos de sua 
compreensão, nos colocamos a disposição para qual-
quer esclarecimento que se faça necessário”, diz o texto.

De acordo com diretores da unidade, Round 6 
tem sido pauta entre alunos de 7 e 8 anos durante 
o recreio e horários livres. Elas também estariam 
reproduzindo brincadeiras que fazem alusão ao as-
sassinato de personagens. “Lembramos, apenas para 
informação, que canais de streaming como a Netflix 
e outros possuem a ‘Restrição de visualização por 
classificação etária’, uma ferramenta preciosa para 
que nossas crianças acessem somente o conteúdo 
apropriado à sua idade”, informa.

Para a psicóloga Giovana Barros, a série vem 
despertando o interesse das crianças por conta dos 
elementos infantis mostrados, tais como as cores, 
personagens e músicas. “Uma das cenas mais clássi-
cas é a da boneca numa espécie de versão mortal da 

brincadeira ‘batatinha frita 1, 2, 3’. Existem desenhos 
animados que também possuem algumas sequên-
cias de violência, mas é tratada de forma fantasiosa, 
enquanto que em Round 6 a morte é uma realidade 
banal e constante”.

Ainda de acordo com ela, quando as crianças e 
adolescentes assistem ao conteúdo de cunho violento 
repetidas vezes acabam por tornar isso como algo 
comum. “Podem desencadear sentimentos de raiva 
e dificuldade de controlar as emoções. O cérebro 
também cria um bloqueio e começa um processo de 
dissociação para que não sintam mais a dor e angústia 

que as cenas geram. Com o tempo, acabam perdendo 
a empatia e a capacidade de ajudar o próximo. Nesta 
fase da vida ainda são imaturos e muito vulneráveis 
a estímulos”.

Na avaliação da pediatra Ana Carolina Almeida, as 
crianças e adolescentes ainda estão em pleno desen-
volvimento neuropsicomotor. “Ao terem contato com 
as imagens de agressão e violência da série, a estrutura 
cerebral delas pode ser afetada e causar disfunção no 
sistema neurológico e endocrinológico. É necessário 
um lado emocional e maturidade, coisas que a maioria 
que pertence a essa faixa etária não possui”.

relatos de responsáveis

Tatiane Vilela é professora e mãe de Deivide, 9 
anos. “Meu filho comentou comigo que ele é o único 
na turma de amigos que ainda não assistiu Round 6. 
Ele disse que todos os colegas já viram a temporada 
completa, inclusive, alguns acompanhados dos pró-
prios pais. Depois ficam comentando sobre as sequ-
ências e brincadeiras mostradas na série. Acredito que 
não é um conteúdo para crianças. Eu acompanhei um 
trecho e são muito fortes as de assassinatos”, comenta.

Já a cabeleireira Carla Silva, mãe do adolescente 
Arthur, 14 anos, afirma que o filho já tinha assistido o 
primeiro episódio sozinho. “O ouvi comentando com 
um colega e perguntei do que se tratava. Ele contou 
com a maior naturalidade que era uma série em que 
as pessoas que perdiam as provas eram mortas. Fiquei 
horrorizada com essa resposta. Passei a ver os demais 
capítulos junto com ele e fui explicando as coisas que 
as pessoas são capazes de fazer por dinheiro”.

Proibir ou não?

Inevitavelmente, a maioria das crianças e adolescen-
tes tem acesso ao conteúdo das redes sociais. Mesmo 
que não assistindo a Round 6, já se deparou com algum 
material relacionado. Caso os filhos despertem interesse 
pela série, a psicóloga orienta manter um bom diálogo 
dentro de casa. “Primeiramente, os pais devem ficar 
atentos ao que os pequenos consomem na internet. 
Hoje, as crianças possuem uma liberdade de escolha 
sobre o que vão assistir, visto que muitos não têm tem-
po para fiscalizar. É importante conversar sobre o que 
é pertinente e saudável para cada idade”, recomenda.

Ainda segundo a psicóloga, explicar os motivos da 
proibição é uma boa. “Falar dos possíveis impactos, 
como terem pesadelos, medo de ficarem sozinhos 
e permanecerem impressionados devido às cenas é 
necessário. Os pais também podem esclarecer que os 
filhos não precisam fazer tudo que outros colegas estão 
fazendo. Esse sentimento de realizar algo contrário ao 
que os responsáveis pediram não os deixam confortá-
veis, caso queiram burlar a regra estabelecida”, finaliza.

Round 6 traz elementos infantis na trama e pode despertar a curiosidade das crianças e adolescentes
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Auxílio emergencial beneficiará mais
de 1 milhão de famílias mineiras

Representantes da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) realizaram uma visita institu-
cional a Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). O ob-
jetivo do encontro, 
que contou com as 
presenças de Emir 
Cadar e Leonardo 
Tavares, presidente e 
membro, respectiva-
mente, do Conselho 
de Infraestrutura da 
Fiemg (Coinfra), Ma-
rina Freire, advoga-
da da Gerência de 
Assuntos Legislativos 
da Fiemg, e Flávia Viegas, gerente de 
Assuntos Legislativos da Fiemg, foi o 
de conhecer a Comissão Extraordiná-
ria Pró-Ferrovias Mineiras.

O grupo foi recebido pelo presi-
dente da Comissão, o deputado João 
Leite (PSDB), que relatou os avanços 
dos trabalhos, a aprovação da emen-
da constitucional do estado que prevê 
o regime de autorização ferroviária, 
que irá facilitar mais investimentos 
no setor, e a alteração na Legislação 
Federal, que está para ser aprovada.

“Mostramos o apoio da federa-
ção à pauta ferroviária e da impor-
tância do investimento em novas 

linhas, sejam elas de pequenas 
ligações ou projetos de grande porte 
e estruturantes”, explica Leonardo 

Tavares pontuando 
que Leite convidou 
a entidade para ser 
um dos membros da 
comissão. Segundo 
ele, as ferrovias são 
importantes para o 
setor mineiro, pois 
dinamizam o esco-
amento e facilita a 
logística resultando 
na diminuição de 
frete. “Os investi-
mentos permitirão 
que outros tipos de 

cargas utilizem a infraestrutura ferro-
viária”, ressaltou.

Cadar destacou a importância da 
Fiemg, por meio do Coinfra, na parti-
cipação da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras. “Como setor 
produtivo, precisamos ser ouvidos 
e entender como os projetos serão 
elaborados e executados. Somos 
uma voz ativa que tem o intuito de 
ajudar a construir um ambiente de 
negócios melhor para Minas Gerais 
e, desta maneira, gerar mais em-
pregos e qualidade de vida para a 
população”, ressaltou o presidente 
do colegiado.

O auxílio emergencial do For-
ça-Família será pago a pessoas 
em condições de extrema pobreza 
no período de 14 a 29 de outu-
bro. O benefício é resultado de 
um trabalho que os deputados 
estaduais mineiros iniciaram em 
janeiro deste ano, quando foi lan-
çado o Recomeça Minas, plano da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) para recuperar o 
desenvolvimento econômico e 
social do estado.

Em abril, ao longo de 16 en-
contros que contemplaram todas 
as regiões mineiras, a ALMG 
reuniu representantes dos setores 
prejudicados pela pandemia de 
COVID-19 e lideranças políticas 
para recolher sugestões de apri-
moramento do plano, contido 
no Projeto de Lei (PL) 2.442/21, 
de autoria coletiva dos 77 depu-
tados e que tinha como primeiro 
signatário o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus (PV). 

Esse projeto, após ser ampla-
mente debatido com a sociedade 
e aprimorado pelos deputados 
e deputadas, deu origem à Lei 
23.801, publicada no dia 22 de 
maio. Entre outras inovações, a 
norma facilitou a regularização de 
dívidas tributárias, direcionando 

os recursos obtidos para a deso-
neração fiscal e o financiamento 
dos setores econômicos mais 
impactados pela crise econômica 
decorrente da pandemia. 

Mas essa legislação também 
trouxe um importante avanço 
para assegurar a dignidade e 

a cidadania das pessoas em si-
tuação de extrema pobreza: o
Força-Família. Trata-se de um 
auxílio no valor de R$ 600,00, 
a ser pago em parcela única a 
famílias com renda mensal de 
até R$ 89,00 por pessoa, ins-
critas no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico). 
A medida deve beneficiar mais 
de 1 milhão de famílias mineiras.

minimizando impactos 

O presidente da ALMG lembra 
que os parlamentares tiveram 

a sensibilidade de considerar as 
necessidades mínimas dessas fa-
mílias, que precisam de comida 
no prato enquanto buscam opor-
tunidades e emprego. 

“O Força-Família foi criado a 
partir do entendimento de que 
é preciso amparar as famílias 
mineiras. É uma ação urgen-
te. Muitos sofrem com a fome, 
o desemprego e a pobreza. O 
Força-Família vai reduzir o sofri-
mento dessas pessoas e dar-lhes 
um mínimo de alento”, afirma.

Não obstante as necessidades 
urgentes das pessoas vulneráveis 
no contexto de crise econômi-
ca agravada pela pandemia, a 
data de início do pagamento 
do Força-Família foi adiada por 
solicitação do Governo do Estado. 

Conforme a Lei 23.801, a data 
limite para pagamento do benefí-
cio seria 1º de agosto. Porém, o Exe-
cutivo estadual alegou posterior-
mente que seria melhor fazer esse 
repasse após o encerramento do 
auxílio emergencial do governo fe-
deral. Assim, o início dos pagamen-
tos foi adiado para 1º de novembro.

De acordo com o calendário do 
auxílio emergencial Força-Família, 
publicado na última semana pelo 
Executivo, a data foi antecipada 
por uns dias e os pagamentos 
agora serão feitos de maneira 
escalonada entre 14 e 29 de outu-
bro. Terão prioridade para receber 
o auxílio as famílias que não têm 
o benefício do programa Bolsa 
Família e as constituídas por mães 
solteiras e seus filhos.
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Assembleias virtuais são permitidas
desde que previstas em convenção

Durante boa parte do ano passado, 
quando o Brasil estava inteiramente em 
isolamento social, vigorou a lei 14.010/20, 
que permitiu a realização de assembléias 
virtuais nos condomínios. A lei perdeu 
o efeito no dia 30 de outubro do ano 
passado, mas muitos prédios continuam 
com a prática. A assembleia virtual não é 
ilegal, porém, se não estiver prevista na 
Convenção, pode ser anulada.

Tanto a Lei dos Condomínios (4591/64) 
quanto o Novo Código Civil (10.406/02), 
criaram normas para os condomínios 
bem antes do avanço da tecnologia que 
permite realizar reuniões com várias pes-
soas de maneira remota. Porém, as duas 
legislações determinam que a convenção 
condominial é o instrumento que normati-
za como as assembleias devem acontecer. 
Por isso, tudo o que foge ao conjunto de 
regras, pode ser questionado.

Para alterar a Convenção a fim de 
permitir a realização das assembleias 
virtuais, o síndico deve convocar uma 
assembleia nos moldes do que já está 
definido, discutir o assunto e colocá-lo em 
votação. O quórum mínimo é de 2/3 dos 
moradores. “É importante ficar atento ao 
quórum. Muita gente acha que são dois 
terços dos presentes, mas esse mínimo é 
relacionado às unidades do condomínio”, 
alerta o presidente do Sindicato dos Con-
dominios Comerciais Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais (Sindicon MG), advogado 
especializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz. Caso esse 
requisito não seja cumprido, a implantação 
do sistema virtual para reuniões também 
pode ser questionado judicialmente.

Acesso 

Ao decidir pela implantação das 
assembleias virtuais, o condomínio 
também precisa verificar se todos os 
condôminos têm facilidade de acesso à 
plataforma digital escolhida. Isso pode 
ser um pouco dificultado em prédios 
com grande quantidade de idosos, que 
têm pouca intimidade com a tecnologia, 
ou em locais onde o sinal de internet é 
falho. Segundo o presidente, todas essas 
questões devem ser observadas com 
atenção porque “se esse novo método 
não permitir a participação de todos por 
igual, não deve ser adotado”, diz ele.

Outro detalhe importante que deve 
ser pensado ao se optar pela assembleia 
virtual é o registro. A ata deve ser feita 
da mesma forma como acontece nas 
reuniões presenciais. Ela pode tanto 
ser assinada no livro físico, quanto por 
meio de assinatura eletrônica, mas isso 
também deve ser definido antes.

A convocação para a assembleia 
virtual também deve ser feita de acordo 
com a Convenção do Condomínio; não 
basta apenas mandar uma mensagem 
por WhatsApp, a não ser que isso tam-
bém seja incluído junto com a atualiza-
ção das normas sobre assembleia.

Precaução 

Apesar de recomendar esses cui-
dados, o Sindicon MG ainda orienta 

os síndicos para darem preferência às 
assembleias presenciais, tomando todos 
os cuidados relativos à pandemia de 
coronavírus, para evitar eventuais ques-
tionamentos futuros, já que não existe 
ainda lei que regulamente a realização 
das reuniões à distância. Há projetos 
de lei tramitando no Congresso sobre 
o assunto, mas eles ainda não foram 
aprovados.

Para conseguir uma orientação 
mais segura, o Sindicon MG fez uma 
consulta à corregedoria do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais para se certifi-
car sobre a legalidade das assembleias 
virtuais e sobre outros pormenores que 
eventualmente possam ser motivo para 
nulidades. A consulta foi feita em março 
e até o momento, o sindicato aguarda 
resposta.

carlos de Queiroz: “muita gente acha que
são dois terços dos presentes, mas esse mínimo

é relacionado às unidades do condomínio”
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“é uma ação
urgente.

muitos sofrem
com a fome,

o desemprego
e a pobreza”

https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/auxiliofamilia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=forca-familia
https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/auxiliofamilia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=forca-familia
https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL
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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

A Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) recebeu Moção de Aplausos 
da Câmara Municipal de Conta-
gem pela construção de um plano 
de trabalho para a despoluição da 
Lagoa da Pampulha. Aprovada 
pelos vereadores, durante reu-
nião plenária, a homenagem foi 
concedida também à Prefeitura 
de Contagem.

“Tal ação é de suma impor-
tância para protegermos nossas 
nascentes e recursos hídricos 

que tanto precisam de atenção. 
Parabéns pela iniciativa louvável 
e precisa”, justificou a vereadora 
Moara Saboia (PT), autora da 
Moção apresentada à Mesa 
Diretora da Câmara Municipal 
de Contagem.

Em reunião realizada na PBH 
em 24 de setembro foi definida a 
formação de uma equipe técnica 
com representantes das prefeitu-
ras de Belo Horizonte e Contagem 
e da Copasa para, em até 45 dias, 

apresentar um plano para a des-
poluição da Pampulha.

As medidas passam pela interli-
gação de 9,8 mil residências à rede 
de esgotamento sanitário  – 21% 
delas na capital e 79% em Conta-
gem. A questão demanda ainda 
uma discussão social, envolvendo 
áreas de vulnerabilidade e ocupa-
ção desordenada. O plano ainda 
está em elaboração e vai trazer pra-
zos, soluções, responsabilidades e 
custos para a realização das obras.

Plano estratégico Ferroviário: trens turísticos
demandam investimentos de r$ 700 milhões

Dez propostas com análise de pré-viabilidade, que atenderiam 32 municípios, foram detalhadas em audiência pública

Elaborado pela Fundação Dom Cabral, o Plano 
Estratégico Ferroviário de Minas Gerais teve 15 alter-
nativas de trens turísticos analisadas, das quais 10 
propostas foram selecionadas para estudos de pré-
-viabilidade, significando investimentos da ordem de 
R$ 700 milhões.

Os dados foram trazidos à Comissão Extraordiná-
ria Pró-Ferrovias Mineiras, em audiência pública no 
dia 7 de outubro, pela superintendente de Transporte 
Ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade, Vânia Cardoso.

Ela detalhou quais são as 10 ideias e frisou que 
elas poderão atender 32 municípios, uma população 
de 3,2 milhões de habitantes e 1,2 milhões de passa-
geiros por ano. “Juntas, elas somam 560 quilômetros 
de linhas e teriam um custo anual de operação da 
ordem de R$ 53 milhões. Das 10 iniciativas, uma de-
las, do trem entre Belo Horizonte e Brumadinho, na 
região metropolitana de Belo Horizonte, é objeto de 
estudos financiados pela mineradora Vale e executa-
dos pela empresa Sysfer, e foi incorporada ao plano”. 

Ainda sobre esse trecho BH- Brumadinho, a supe-
rintendente registrou que os estudos trabalham com 
dois cenários: um com o trem partindo da Estação 

Central da capital e, o outro, saindo também do 
Belvedere.

As duas opções, segundo ela, apresentam boa 
viabilidade, mas há gargalos que ainda precisam ser 
vencidos, como o fato de que duas concessionárias, 
a MRS e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA), precisam 
estar juntas no plano. Ela ainda pontuou a parceria 
do museu do Inhotim para a iniciativa.

Questionada pelo presidente da comissão, 
deputado João Leite (PSDB), sobre os recursos que 
estariam assegurados para esses projetos, Vânia disse 
que o Governo do Estado tem atuado para viabilizar 
a criação de um fundo ferroviário.

Segundo ela, conversas nesse sentido têm sido 
mantidas com o governo federal em torno de propos-
tas já encaminhadas e cujos desdobramentos estão 
sendo aguardados para breve. A superintendente de 
Transporte Ferroviário do Estado adiantou que esses 
recursos poderão vir, por exemplo, da renovação de 
concessões da FCA e da MRS.  

Gestões junto ao Ministério Público Federal tam-
bém têm sido feitas, de acordo com ela, para que 
componham esse fundo também recursos oriundos 
de indenização paga pela FCA, em decorrência da 
devolução de trechos que estavam sob sua concessão.

Vânia acrescentou que Minas é um estado que 
tem um marco regulatório ferroviário robusto, cons-
truído com a participação da comissão, o que, na sua 
avaliação, dá segurança jurídica ao setor privado para 
investir no modal.

sem limitação

Sobre demandas locais colocadas por participan-
tes da audiência, como a volta da ligação a Cajuri no 
projeto do trem de Cataguases, Vânia esclareceu que 
os projetos selecionados na fase de pré-viabilidade 
não limitam outras possibilidades. “Qualquer mu-
nicípio que tenha uma proposta pode apresentá-la, 
estamos à disposição para analisar”, frisou.

Da mesma forma, ela esclareceu que os estudos 
de pré-viabilidade dos projetos tiveram como base, 
sobretudo, análises financeiras e tarifárias, enquanto 
outros fatores também devem ser levados em conta 
nas análises daqui para frente. “Para além da ques-
tão financeira, agora precisamos olhar para eles com 
uma dimensão maior do retorno que podem trazer 
para seus municípios e regiões”, explicou..

Segundo a superintendente, em um cenário 
conservador, os projetos apresentados podem gerar 

quase 4 mil empregos diretos e indiretos, o que em 
uma perspectiva mais otimista poderia chegar a qua-
se 8 mil empregos, com um aumento na arrecadação 
do estado com impostos de R$ 38 milhões a R$ 77 
milhões, anualmente.

O deputado João Leite, que pediu a audiên-
cia junto com os deputados Gustavo Mitre (PSC), 
vice-presidente, e Mauro Tramonte (Republicanos), 
defendeu que os projetos apresentados possam ter 
em mente o que já é realidade em estações de trem 
pelo mundo. “Muitas são hoje verdadeiros shoppings 
centers, e essa possibilidade de se ter mercados e 
até escolas em propostas do plano poderia viabilizar 
vários projetos”, afirmou.

Vânia não descartou a viabilidade da ideia e 
disse que o próprio operador dos trechos pode pen-
sar nessas alternativas e que elas ainda não foram 
analisadas dentro do plano, porque o estudo de 
pré-viabilidade foi mais geral.
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PbH recebe homenagem por plano de
despoluição da lagoa da Pampulha
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As propostas estudadas e detalhadas pela 
gestora foram as dos trechos:

 Além Paraíba (Porto Novo a Simplício), 
na Zona da Mata - 12,4 km

 Caparaó/Espera Feliz (Zona da Mata) - 
15,34 km

 Cataguases/Além Paraíba (Zona da 
Mata)/Três Rios, no Rio de Janeiro (Trem 
Rio Minas) - 168 km

 Jacutinga (Sapucaí a Monsenhor Dutra), 
no Sul de Minas – 11,65 km

 Perdões (Centro-Oeste)/Lavras/Carran-
cas (Sul de Minas) – 99,72 km

 Poços de Caldas (Sul)/Águas da Prata, 
em São Paulo – 32,09 km

 São Sebastião do Rio Verde/Passa Qua-
tro (Sul de Minas) - 25,28 km

 Viçosa/Cajuri (Zona da Mata) - 10,78 km
Lavras/Três Corações/Varginha (Sul de 
Minas) – 123,52 km

 Belo Horizonte/Brumadinho (RMBH) - 
60,60 km (Estação Central) e 48,90 km 
(Belvedere)

Propostas de trens turísticos

os projetos
apresentados
podem gerar

4 mil empregos
diretos e
indiretos



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
16 a 23 de outubro de 2021

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & jornalista

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

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

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

noVA FleXibiliZAÇão PArA bAres e restAurAntes

Pec PArA tirAr A AutonomiA do
ministério Público é umA VergonHA

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou novas me-
didas para ampliar a capacidade do público nos bares 
e restaurantes. Agora, esses estabelecimentos poderão 
colocar uma pessoa para cada 4 metros quadrados. 
Antes, a lotação autorizada era de um cliente para cada 
5 metros. Já a lotação máxima de 8 pessoas por mesa 
continua valendo. As regras também serão válidas 
para atividades de entretenimento, ao vivo, em bares e 
restaurantes. Essas alterações sempre são bem-vindas 
para a retomada econômica, principalmente diante dos 
avanços da vacinação e da estabilidade dos indicadores 
epidemiológicos e assistenciais da pandemia. Contudo, 
os empresários do setor ainda esperam uma ampliação 
maior no horário de funcionamento e no aumento do 
número de pessoas por mesa.

Está em tramitação, na Câmara dos Deputados, a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que preten-
de acabar com a independência do Ministério Público 
(MP) nas investigações de combate à corrupção. Esse 
projeto interessa ao centrão e aos partidos que estão 
sendo investigados e punidos pelo MP. Pela proposta, 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
passa a ter poderes de até mudar as decisões do MP, o 
que significa que nunca mais políticos serão punidos, 
o que é um verdadeiro escândalo. A proposta provocou 
revolta entre promotores e procuradores, pois é vista 
como uma tentativa de interferência externa no órgão. 
Nas eleições de 2022, vamos votar para retirar todos 
esses políticos corruptos da vida pública que apoiam 
essa proposta vergonhosa que prejudica a sociedade. 
Ela, dificilmente, será aprovada porque a reação está 
sendo muito forte.

c A n A l   A b e r t o

Paulo guedes e a sua conta em paraíso fiscal. 
A notícia de que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, tem offshore em paraíso fiscal 
caiu como uma bomba no governo Bolsonaro. 
Offshore é um termo em inglês usado para 
definir empresa aberta em outros países, nor-
malmente em locais onde as regras tributárias 
são menos rígidas e não é necessário declarar 
o dono, bem como a origem e o destino do 
dinheiro. Não é ilegal, desde que comunicado 
à Receita Federal, mas a falta de transparência 
desse tipo de empresa faz com que sirva para 
fins ilícitos como esconder patrimônio. Guedes 
virou alvo de críticas dos congressistas, porque 
o ato viola o artigo 5º do Código de Conduta 
da Alta Administração Federal. Engraçado, o 
ministro que ataca todos os incentivos fiscais 
da indústria brasileira tem offshore em paraíso 
fiscal para não pagar imposto no Brasil. Não é 
só uma questão legal, mas de ética e coerência. 
O ministro da Economia acredita tanto na sua 
própria política para o Brasil que mantém seu 
dinheiro no exterior.

esclarecimento de homicídios no país. O Brasil 
esclarece 44% dos seus assassinatos, de acordo 
com uma pesquisa de 2018, divulgada pelo 
Instituto Sou da Paz. O levantamento indica 
que os locais que mais elucidaram homicídios 
foram Mato Grosso do Sul (89% do total), Santa 
Catarina (83%) e Distrito Federal (81%). Minas 
Gerais esclareceu 46% dos homicídios.  Paraná 
(12%), Rio de Janeiro (14%) e Bahia (22%) 
foram os estados com as menores taxas. É 
importante ressaltar o avanço no percentual de 
esclarecimento de homicídios no Brasil. Entre 
as razões apontadas pelo Sou da Paz, está a 
melhora na capacidade investigativa, indicada 
pelo número de crimes esclarecidos no mesmo 
ano em que aconteceram. A modernização 
da gestão, infraestrutura e remuneração das 
polícias civis é uma das recomendações do Sou 
da Paz para que as taxas de esclarecimento de 
assassinatos sigam aumentando nas unidades 
federativas.

incêndios no Pantanal mataram 17 milhões 
de animais. As queimadas que atingiram a 
região do Pantanal, em 2020, mataram quase 
17 milhões de animais. A conclusão é de um 
estudo realizado por 30 pesquisadores da Em-
brapa Pantanal, do ICMBio e do Ibama, além 
de universidades federais e organizações não-
-governamentais.  Para chegar a esse resultado, 
os pesquisadores fizeram trilhas em linha reta e 
coletaram as amostras de animais mortos nos 
incêndios. Ao todo, o grupo percorreu 114 qui-
lômetros e, a partir das amostras, os pesquisa-
dores aplicaram um modelo matemático para 
chegar a esse assombroso número. Segundo 
os pesquisadores, é preciso mais tempo para 
avaliar os impactos que as queimadas estão 
causando no Pantanal. As mudanças climáticas 
têm agravado as secas na região, aumentando 
a probabilidade de novos incêndios. Triste 
realidade para um dos cartões-postais mais 
bonitos do Brasil.

A Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) foi parceira da Associa-
ção dos Municípios da Microrregião 
do Leste de Minas Gerais (Assoleste) 
na realização de um evento em Go-
vernador Valadares: o 2º Encontro 
de Prefeitos e Prefeitas. Na ocasião, 
gestores municipais, vice-prefeitos 
e vereadores da região para de-
baterem, junto com deputados e 
autoridades políticas, as principais 
pautas da região: a inclusão de 81 
municípios mineiros na Superinten-
dência do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), a concessão para a 
duplicação da BR-381 e a retomada 
das obras do hospital regional.  O 
evento contou com o apoio da 
AMM, Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) e Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

O presidente da AMM e vice-
-presidente da CNM, Julvan Lacerda, 
representou as duas entidades e 

apresentou as principais pautas 
municipalistas e propostas aplicá-
veis ao contexto dos municípios 
da região. “Parabenizo a toda a 
equipe da Assoleste pela realização 
do evento, foi um momento de 
celebração, três vitórias de lutas 
antigas da região e, por isso, preci-
samos continuar unidos, prefeitos, 
vereadores, com deputados federais 
e estaduais, junto com o Senado, 
para continuarmos tendo êxito 
para o movimento municipalista e, 
consequentemente, melhorias para 
a população”, disse.

Ele destacou ainda a importân-
cia da luta municipalista e da união 
dos gestores para que resultados 
aconteçam, além da luta principal, 
que é a revisão do pacto federativo. 
“Nosso dinheiro não pode ficar 
concentrado em Brasília, ele é do 
povo. Essa é a nossa luta, essas 
três conquistas refletem isso, que 
é a aplicação do dinheiro onde o 

povo vive e nós vamos continuar 
para que ele não se perca nos 
ralos da corrupção, burocracia e 
dos privilégios. Que ele chegue 
às cidades para ser aplicado em 
serviços públicos de qualidade para 
o cidadão”.

O presidente da Assoleste, pre-
feito de Divino das Laranjeiras e 
anfitrião, Kinka Alves (Avante), 
ressaltou a alegria em receber as 
autoridades. “É uma satisfação fazer 
esse evento tão importante e em um 
momento ímpar do Leste de Minas 
Gerais. “Tivemos a inclusão de 81 
municípios na Sudene, a duplicação 
da BR-381 até Valadares e  a notícia 
tão esperada do nosso governador 
que as obras do hospital regional 
vão voltar à ativa”, disse.

Estiveram presentes mais de 
50 prefeitos, 30 vice-prefeitos e 
vereadores da região Leste do es-
tado, além de deputados estaduais 
e federais.

Presidente da Amm pede união
para mais conquistas municipalistas
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Prefeito de Uberlândia inaugura
Centro de Especialidades Odontológicas

P ara ampliar o atendimento de procedimen-
tos mais complexos em odontologia para 
a população, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
inaugurou, no dia 7 de outubro, o Centro de 

Especialidades Odontológicas Marta Evangelista. O 
local de atendimento foi instalado na antiga sede do 
Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), 
na estrutura em que funcionava a parte administra-
tiva da autarquia. 

Com isso, a realização dos procedimentos de 
pediatria e outros mais complexos da odontologia, 
como endodontia, periodontia e cirurgia oral, além 
do diagnóstico bucal com ênfase em detecção do 
câncer de boca e atendimentos a pessoas com defici-
ência, passam a ser ofertados num local mais amplo 
e centralizado. Antigamente, estes procedimentos 
aconteciam nas Unidades de Atendimento Integrado 
(UAI) dos bairros Roosevelt e Pampulha.

“Esta é mais uma novidade em benefício da 
saúde do nosso povo. A criação do centro gerará 
uma melhora direto no atendimento odontológico 
a várias pessoas na nossa cidade, em uma estrutura 
completamente adaptada e própria para o serviço”, 
destacou o prefeito. 

Todo o atendimento de odontologia pela rede 
municipal, bem como orientação e prevenção às 
doenças, é feito pela Rede de Atenção à Saúde Bu-
cal. Os procedimentos menos complexos continuam 
sendo feitos nas unidades básicas de saúde. Os casos 

que exigem maiores cuidados serão direcionados 
para o centro de especialidades pelos profissionais 
das unidades básicas de saúde. O novo espaço con-
templa sete consultórios, que realizarão uma média 
de 30 agendamentos por dia, além dos pacientes 
de casos de urgência e pós-operatório.

“O cuidado bucal é um item importante porque 
ele reflete toda a saúde do organismo. Com a criação 
do centro de especialidades foi possível unir as duas 
equipes, que antes atendiam nas UAIs e ofertarmos 
aos profissionais um local adequado de trabalho e 
atendimentos das especialidades. Além disso, libe-
ramos espaços nas UAIs para outros atendimentos”, 
detalhou o secretário de Saúde Gladstone Rodrigues 
da Cunha.
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FeliPão é um técnico
mAis Que ultrAPAssAdo

O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi demitido 
do Grêmio e deixou a equipe na zona de rebaixamento, 
sendo um sério candidato à Série B em 2022. Aliás, após 
o empate com o Cuiabá em Porto Alegre, recentemente, o 

elenco gaúcho partiu para 
cima da diretoria tricolor 
pedindo a saída dele. No 
vestiário, alguns atletas 
disseram que não iriam 
se reapresentar para o 
treinamento se o Felipão 
não fosse demitido. De-
pois de uma passagem 

medíocre pelo Cruzeiro, quando viu o barco afundando ele 
caiu fora para ficar com a boa imagem de que salvou o time 
do rebaixamento para a terceira divisão. E, o pior, é que 
muitos jornalistas idolatraram esse treinador ultrapassado 
dizendo que ele salvou o Cruzeiro de ir para a Série C. É 
uma opinião demagógica e mentirosa de muitas pessoas 
da imprensa mineira.
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Futebol sem tV!

Com o preço médio dos 
ingressos elevado para os 
padrões dos brasileiros, em 
média R$ 50, se o torcedor 

for ao estádio com a esposa e um 
filho será R$ 150 só de ingressos, 
mais R$ 30 de lanche, mais estacio-
namento, ou seja, a ida ao estádio 
não sai por menos de R$ 200. As 
diretorias dos clubes sempre fazem 
promoções, um exemplo são os só-
cios-torcedores, que pagam menos. 

Nos últimos anos, o torcedor 
acostumou a sentar na poltrona da 
sala, reunir a família, tomar cervejas 
e refrigerantes, acompanhados de 
tira-gostos, para assistir as partidas 
de futebol do Campeonato Mineiro. 
Parece que, no próximo ano, a si-
tuação será diferente. A Federação 
Mineira de Futebol (FMF) está tendo 
dificuldade para fechar acordo com 
as emissoras de televisão para a 
transmissão dos jogos do Mineiro 
2022.

Já estamos em outubro, o 
Campeonato Mineiro tem previsão 
de começar no final de janeiro. 
Essa indefinição pode trazer várias 
dificuldades para as equipes se or-
ganizarem para a disputa, uma vez 
que a renda das transmissões ajuda 
as equipes do interior a contratarem 
jogadores e organizarem a logística 
de viagens e jogos. 

Há anos, o tradicional compra-
dor dos direitos de transmissão no 
futebol brasileiro desde a década 
de 1970, o Grupo Globo vem pas-
sando por várias reformulações e 
enxugando gastos por conta da 
pandemia e a queda de patrocínios 

em suas programações esportivas e 
nos comerciais diários da emissora 
e, com isso, acabou mudado a polí-
tica diante do futebol.

A Globo, que já tinha perdido 
o monopólio das transmissões 
da janela de 2019 a 2024 para a 
Turner, na TV fechada, também 
abriu mão de contratos da Copa 
Libertadores no ano passado. E, 
recentemente, viu a Record TV fe-
char acordos com os Campeonatos 
Paulista e Carioca para 2022. Em 
Minas Gerais, o terceiro Estadual 
mais bem pago do país, também 
sofreu forte baque.

Em 2021, no seu último ano 
de contrato, a Globo pagou R$ 43 
milhões, valor que contemplava 
todas as mídias (aberta, fechada, 
pay-per-view e internet). Como 
não há premiação no Estadual, 
a cota era repartida entre os 
clubes. Os grandes Atlético e 
Cruzeiro levavam cerca de R$ 14,5 
milhões cada, o América, R$ 4 mi-
lhões, e o restante era repartido 
com as equipes do interior e a 
FMF, que conduz as negociações. 
Os times do interior ganhavam 
cerca de R$ 900 mil.

A emissora carioca tinha a 
preferência para a renovação do 
contrato do Campeonato Mineiro, 
mas apresentou uma proposta 
cinco vezes menor e em um novo 
formato. A Globo ofereceu um 
valor fixo para os clubes entre R$ 8 
milhões e R$ 10 milhões referente 
à exibição em TV aberta.

A emissora também propôs 
uma cota variável de percentual 

do pay-per-view, que seria men-
surável de acordo com a venda 
de pacotes para cada torcida. Na 
conta da empresa, os ganhos 
girariam entre R$ 15 milhões e 
R$ 20 milhões. Mas esses valores 
não eram garantidos e cairiam, em 
grande parte, na conta de Atlético e 
Cruzeiro, que têm torcidas maiores. 
Essa, de toda forma, era a pro-
posta, que não foi oficiosamente 
eliminada, mas tudo indica que a 
Globo sairá da transmissão, o que 
causa uma verdadeira revolução 
nos clubes do interior, que preci-
sam da verba para sobreviver. Os 
acordos da Record TV com os dois 
maiores Estaduais do país, no en-
tanto, aumentaram o pessimismo 
para o lado das equipes mineiras.     

Passado o período de exclu-
sividade contratual da Globo, a 
FMF, com o apoio dos clubes, vem 
conversando  com outros players 
de mercado, dos mais tradicionais 
às novas tecnologias. A federação 
está analisando com a Band Minas 
para a TV aberta e da Amazon, da 
WarnerMedia, do OneFootball e 
da TV NSports para pay-per-view. 
Aconteceram conversas, mas as ne-
gociações ainda não avançaram. O 
certo é que nenhum delas chegará 
ao patamar atual oferecido pela 
Globo. A Record, que também se 
reuniu com a FMF, não teria inte-
resse, neste momento, podendo ser 
uma novidade em breve. Sem jogos 
na televisão, o tradicional radinho 
de pilha e os celulares poderão 
ser a realidade para acompanhar 
os jogos!

itambé/minas é apresentado
para a temporada 2021/22

O Itambé/Minas, atual campeão do 
Mineiro, da Copa Brasil, do Sul-americano 
e da Superliga, começou a escrever mais 
um capítulo de uma história campeã. 
O elenco da equipe para a temporada 
2021/22 foi apresentado oficialmente no 
Minas I, em Belo Horizonte (MG). 

O evento contou com a presença das 
atletas, membros da comissão técnica e 
da Diretoria do Minas, devidamente tes-
tados e sob os protocolos de bioproteção 
do Clube. Os torcedores do Itambé/Minas 
puderam acompanhar o lançamento da 
equipe ao vivo e on-line, por meio do 
canal oficial do Minas no YouTube.

A central e capitã do Itambé/Mi-
nas, Carol Gattaz, destaca a confiança do 
elenco na busca dos seis títulos que serão 
disputados. “Estamos muito empolgadas 
e a motivação é grande para o início da 
temporada. Nós sabemos que vai ser uma 
temporada intensa, com vários campeo-
natos, mas o Itambé/Minas está pronto. 
Todos os outros times querem ganhar 
da gente, principalmente porque fomos 
campeãs de tudo na última temporada, 
mas conhecemos a força da nossa equipe 
e estamos preparadas”, afirma a meda-
lhista olímpica.

Para o técnico do I també/Mi-
nas, Nicola Negro, o objetivo é conquis-
tar ainda mais títulos.  “A expectativa 
como sempre é alta. É claro que o 
nosso time vem de uma temporada 
histórica, realmente fantástica, mas 
temos que lembrar que isso já faz par-
te do passado. Cada temporada tem 
uma história diferente e sabemos que 

vamos enfrentar times competitivos, 
mas vamos trabalhar para construir 
mais um capítulo campeão do Itambé/
Minas”, afirma o italiano.

o campeão voltou!

A estreia do Itambé/Minas aconteceu, 
pela primeira vez, na temporada 2021/22 

no dia 15 de outubro,  na Arena Minas 
Tênis Clube. No dia seguinte, também pelo 
Campeonato Mineiro, o adversário foi o 
Dentil/Praia Clube. Em função da pande-
mia, o confronto contra o Sada/Tambasa/
Argos pelo campeonato estadual foi 
transferido para o dia 1º de dezembro. 
Todos os jogos serão transmitidos pelo 
canal Nsports.

Para a temporada 2021/22, o Itam-
bé/Minas manteve a base da equipe e 
renovou com as centrais Carol Gattaz, 
Thaisa Daher e Júlia Kudiess, além das 
levantadoras Macrís e Pri Heldes. A líbero 
Léia e a oposta Danielle Cuttino também 
continuaram no time, assim como as 
ponteiras Pri Daroit e Luiza Vicente. Entre 
as novidades estão a líbero Júlia, a oposta 
Kisy, a ponteira Priscila Souza e a ponteira 
turca Neriman Ozsoy, contratadas para 
temporada, além da central Rebeca que 
foi promovida das categorias de base após 
representar o Brasil no Mundial Sub-18.

Nicola vai comandar o Itambé/Mi-
nas pelo terceiro ano seguido e terá 
como assistente técnico Durval Nunes, 
o Duda, que está na segunda passagem 
pelo clube. Outras duas novidades na 
equipe técnica é a chegada da bicampeã 
olímpica Sheilla Castro como auxiliar 
técnica e da fisioterapeuta Bruna Me-
lato. O estatístico Rodrigo Fuentealba e 
o preparador físico Alexandre Marinho 
completam a comissão do Itambé/Minas.

“Vamos trabalhar 
para construir

mais um capítulo
campeão do

itambé/minas”

“estamos muito
empolgadas e a

motivação é
grande para
o início da

temporada”
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Sada Cruzeiro conquista Campeonato
Mineiro pela 12ª vez consecutiva

A hegemonia continua em 
Minas Gerais. O Sada Cruzeiro con-
quistou o 13º título de Campeona-
to Mineiro de Vôlei da sua história 
–  o 12º de forma consecutiva -, de 
forma invicta, com a vitória sobre 
o Fiat/Gerdau/Minas por 3 sets a 
1 – parciais de 25-22, 27-25, 24-26, 
25-21 -, no dia 8 de outubro no 
Ginásio do Riacho em Contagem 
(MG). Na disputa do terceiro lugar, 
na abertura da rodada, o Montes 
Claros América derrotou o Brasília 
por 3 a 0.

Foi o primeiro título do técnico 
do Sada Cruzeiro, Filipe Ferraz, que 
assumiu o cargo nesta tempora-
da, no lugar do argentino Marcelo 
Mendez, depois de 12 anos como 
jogador do clube. Ele tem todos os 
11 títulos anteriores com a camisa 
celeste, como jogador e, agora, 
começa uma nova história em um 
novo cargo. O Minas segue na fila. 
A última vez que o time da Rua 
da Bahia conquistou o Estadual 
foi em 2007.

O próximo compromisso do 
Sada Cruzeiro na temporada é a 
Supercopa, contra o Funvic/Natal, 
que será realizada no dia 26 de 
outubro, às 21h30, no Ginásio 
Júlio Domingos de Campos, em 
Várzea Grande (MT), torneio que 
abre oficialmente a temporada 
nacional de clubes.

O Minas sentiu falta do pon-
teiro Honorato para equilibrar o 

passe e do oposto cubano Sanchez 
para substituir  Leandro Vissotto 
nos momentos de instabilidade 
que desfalcaram o grupo de-
pois de testarem positivo para o 
COVID-19. Além deles, o central 
Juninho também contraiu o co-
ronavírus.

O técnico Nery Tambeiro esca-
lou o ponteiro Marcus no lugar de 
Honorato e o jogador foi caçado 
no saque. O Sada Cruzeiro come-
çou arrasador, fazendo 4 a 1 no 
primeiro set e depois 9 a 3, com 
um saque agressivo, dificultando 
a virada de bola rival. O Minas, 

ao contrário não agredia no sa-
que. Foi um jogo de muitos erros 
dos dois lados, típico de início de 
temporada.

Os dois sets seguintes termi-
naram com a diferença mínima, 
um para cada lado, e decidida nos 
erros. Faltou para o Minas mais 
eficiência nas bolas de segurança, 
enquanto do outro lado Wallace e 
Rodriguinho seguraram melhor a 
virada de bola. O Minas chegou a 
estar vencendo o quarto set por 
16 a 14, mas voltou a errar na 
recepção, facilitando a marcação 
do Sada Cruzeiro.
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https://www.youtube.com/watch?v=XjDMaw_U9DQ
https://www.youtube.com/watch?v=XjDMaw_U9DQ
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-apresenta-comissao-tecnica-para-temporada-2021-22/
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https://www.instagram.com/p/CUvRx79LQBB/
https://webvolei.com.br/2021/10/minas-supera-desfalques-por-covid-e-e-finalista/
https://webvolei.com.br/2021/10/minas-supera-desfalques-por-covid-e-e-finalista/

