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Trabalho híbrido não tem
o devido amparo da CLT
O

trabalho híbrido vai fazer parte
do cotidiano brasileiro, após o
isolamento social por conta da
COVID-19. O novo formato passa a ser
uma realidade no Brasil e no mundo,
porém, a advogada Lorena Lage, especialista em direito para startups, antecipa que a modalidade ainda não tem
amparo da legislação trabalhista. Neste
caso, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) protege apenas o trabalhador
que atua no sistema de home office.
Para evitar problemas futuros, Lorena
sugere que o empregador tome a decisão de definir as atividades a serem
desenvolvidas pelos colaboradores,
mas para não ter dúvidas, o ideal é a
elaboração de um contrato de trabalho
ou aditivo, uma espécie de complementação, especialmente quando houver
mudanças de rotina em relação aos
horários e locais.
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44% das compras na internet
são realizadas por impulso
De acordo com um levantamento da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com o
Sebrae, 44% dos brasileiros compram por
impulso no ambiente on-line. As comidas e
bebidas por delivery (47%) lideram o ranking
dos artigos mais cobiçados, seguido pelo
segmento de moda e vestuário (42%), itens
para a casa (26%) e eletrônicos e artigos
de informática (21%). “O problema maior é
quando o valor das prestações extrapola o
orçamento do consumidor e ele não consegue
quitar as faturas. Dessa forma, passa de endividado para inadimplente e ainda pode ter
o nome negativado nos órgãos de proteção
ao crédito”, alerta o especialista em finanças
Rafael Souza.

Asma: 16% dos
pacientes adoeceram
devido à profissão
A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
(ASBAI) estima que 20 milhões de brasileiros sofrem
com asma, desse total, 16% devido ao ambiente de
trabalho, categoria chamada de asma ocupacional.
Por lidarem com produtos químicos e biológicos,
padeiros, agricultores, cabeleireiros, marceneiros e
pedreiros estão entre as profissões mais suscetíveis
a desenvolverem a enfermidade durante as funções
que exercem. “O controle da exposição ao agente
ocupacional tem enorme relevância nestes casos.
O tratamento consiste no afastamento do local de
exposição e o uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) adequado”, adverte José Elabras
Filho, médico e especialista em alergia, imunologia
e pneumologia.
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Mercado pet cresce 35% durante
pandemia e empolga empreendedores
A crise econômica imposta pela pandemia da COVID-19 parece ter passado longe do mercado voltado
para os animais de estimação. No Brasil, a população de cães, gatos, aves e outros bichos já soma 144,3
milhões e seus tutores são grandes consumidores. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), o aumento do setor
nos últimos anos, período da crise sanitária, foi de 35%, consolidando um mercado de R$ 50 bilhões. “Não
vamos andar para trás. Além dos pet shops que estão em todo o país, existem outras atividades que têm
apresentado crescimento, como os serviços de pet care, pet walkers e hospedagem, e até os mais criativos,
como padarias exclusivas para animais de estimação e negócios de lazer e turismo que aceitam a entrada
deles”, explica Nelo Marraccini, porta-voz do IPB.

Filiação de Rodrigo Pacheco
ao PSD deve esquentar
corrida pelo governo mineiro
A filiação do presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD movimenta a
cena política brasileira, pois,
ele passa a ser um nome
disponível para disputar
a terceira via na sucessão
presidencial. O que impactaria, inclusive, nos meandros
da política mineira. A sua
presença na sigla é uma
sinalização de aliança com
o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD),
pré-candidato ao governo
de Minas. Fora isso, outros
políticos também foram
sugeridos para o projeto
eleitoral de 2022, como o
presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), Agostinho Patrus
(PV), para ser vice de Kalil
e Antonio Carlos Arantes
(PSDB), que pode ser o companheiro de chapa do governador Romeu Zema (Novo).

Pacheco pode aceitar o desafio de
disputar a Presidência da República
Política – Página 3
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Trabalho híbrido: modalidade deve
se tornar tendência nas empresas
Daniel Amaro
As medidas de isolamento para conter a disseminação da COVID-19 influencia-

ram diretamente no funcionamento das empresas,
fazendo um novo modelo de
negócio ganhar destaque: o
trabalho híbrido. É um formato flexível ao colaborador,

que pode exercer parte de
suas atividades na estrutura
física da organização e outra
em home office, em sua casa
ou local que entender ser
melhor.

A modalidade deve se
tornar frequente na rotina
de milhões de pessoas a
partir do próximo ano e
grande parte das empresas
deve optar pelo trabalho

Divulgação/Lage & Oliveira

Qual a diferença entre home office e trabalho
híbrido?
É importante esclarecer que o popularmente conhecido como home
office é definido como teletrabalho na CLT, ou seja, o funcionário pode
realizar seu serviço fora do ambiente da empresa, utilizando tecnologias
de informação e comunicação para se manter vinculado ao empregador,
ainda que pontualmente haja a necessidade de ir até a sede da empresa.
Já o modelo de trabalho híbrido representa a junção de duas formas
de atuação, na qual é permitido exercer a função tanto presencial quanto
remotamente. A forma de funcionamento do híbrido pode variar de acordo
com as regras da organização. Algumas empresas permitem semanas seguidas de trabalho em home office, já outras optam por fazer essa divisão,
intercalando semana a semana ou em dias alternados.

trabalho, bem como controlar e disciplinar o trabalho de acordo com os
objetivos da empresa. E, ainda, estabelecer os dias ou ocasiões que o
mesmo deverá comparecer presencialmente na organização, o que não
descaracteriza o teletrabalho.

Colaborador e empresa devem concordar com
a modalidade escolhida?

Como fica a jornada de trabalho e os custos
para exercício das atividades?

A legislação trabalhista brasileira não tem nenhum dispositivo que
fale especificamente sobre o trabalho híbrido. Contudo, ela versa sobre o
teletrabalho e podemos utilizá-lo para regulamentar e entender qual o enquadramento adequado do formato que a empresa pretende adotar. Porém,
para evitar discussões judiciais a respeito da jornada de trabalho e, principalmente, pagamento de horas extras e adicional noturno, a orientação é fazer
a estruturação apropriada da modalidade para que a dispensa de ponto seja
utilizada, tal como permitido pela legislação, tão somente quando de fato a
forma de atuação estiver de acordo com o estabelecido para o teletrabalho.

Vale reforçar que o empregador possui o poder de decidir como serão
desenvolvidas as atividades do empregado decorrente do contrato de

não sofrer nenhuma sanção
e evitar discussões judiciais.
Sobre essa questão, o Edição
do Brasil conversou com
Lorena Lage, especialista em
direito para startups.

A decisão deve ser registrada por meio de um contrato de trabalho
ou aditivo (uma complementação ao contrato inicial, quando houver a
modificação durante o curso de trabalho). Caso a empresa queira mudar
o regime de teletrabalho para presencial, o colaborador deve ser avisado
com 15 dias de antecedência. Esse é o tempo necessário para a transição.
Igualmente, também deve ser assinado um novo aditivo contratual, estipulando a mudança.

O que muda para as empresas que decidirem
adotar um desses formatos?

O empregador é quem controla os dias que
serão trabalhados de forma presencial?

híbrido. Contudo, essa forma
de atuação não está prevista
na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), sendo
necessário organização e
cautela do empregador para

Lorena Lage: “A legislação trabalhista
brasileira não tem nenhum dispositivo que
fale especificamente sobre o trabalho híbrido”

No artigo 62 da CLT é determinado que o funcionário, na modalidade
de teletrabalho, não está submetido ao controle de jornada e, por consequência, não possui gratificação por trabalhar em eventuais horas extras.
Na CLT também há a definição de que os custos com o teletrabalho para o
exercício das atividades do colaborador, sejam quais forem, deverão ter a
definição no contrato de trabalho quanto à responsabilidade do empregado
ou da empresa e, caso sejam arcados pelo empregador, não integrarão a
remuneração do empregado.
Para o teletrabalho, o empregador não precisa controlar a jornada
de trabalho e a hora extra do colaborador, mas precisa se certificar de
que não está havendo excesso de trabalho e orientar quanto às normas
de saúde e segurança para realização das atividades. Nesse sentido,
o home office pode ser executado por um funcionário que tenha um
contrato de teletrabalho estabelecido e que, em sua casa, prestará os
serviços acordados.

EDITORIAL

José Maria Trindade

Debates sobre as ferrovias

s autoridades públicas e o setor produtivo mineiro estão
em consonância sobre a importância da volta de ferrovias
em diferentes pontos do estado, pois isso poderia ser uma
alternativa para o escoamento dos produtos agrícolas e da
produção industrial. Hoje, somos dependentes do transporte terrestre, o
que nos torna vulneráveis a prestação de serviços por meio de caminhões
e carretas. No entanto, é necessário buscar alternativas para que não
haja um monopólio e consigamos dinamizar o segmento, inclusive com
a possibilidade de termos preços mais módicos em relação às tarifas
e os fretes praticados atualmente que fazem os itens transportados
encarecerem substancialmente.
Este assunto agora está sendo tratado formalmente por uma Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia no âmbito da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), tendo como presidente o deputado tucano
João Leite.
Ao receber uma visita de representantes da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), recentemente, João Leite mencionou
os avanços dos trabalhos, como a aprovação da emenda constitucional
do estado, que estabelece o regime de autorização ferroviária, com
objetivo de facilitar mais investimentos no setor, a partir das mudanças
provenientes da lei federal, a ser aprovada no Congresso Nacional.
O parlamentar respondeu aos empresários da Fiemg sobre a
importância da entidade empresarial mineira à pauta ferroviária,
especialmente, com vista à construção de novas linhas, sejam elas de
pequenas ligações ou projetos de grande porte.
No referido encontro, o presidente do Conselho de Infraestrutura
da Fiemg, Emir Cadar Filho, foi convidado a indicar um representante
da federação para compor a Comissão Pró-Ferrovia como membro
permanente. Ele destacou o significado fecundo do conselho, acrescentando que o setor produtivo, em sua avaliação, precisa ser ouvido para
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
emprego e renda para a população”, disse.
O incremento de ferrovias é importante no que diz respeito ao desenvolvimento do transporte em geral. Contudo, o aporte para a viabilização
de projetos desta magnitude exigem grandes investimentos. Por isso,
essa junção do poder público com representantes do empresariado
mineiro pode resultar em um saldo positivo, cabendo ao primeiro a
regulamentação das leis que regem o sistema, enquanto que o segundo
pode ajudar a atrair investidores.
O assunto merece atenção especial de quem, neste limiar de século, está no comando de lideranças, seja no setor público ou privado.
Esperamos que ocorra bom senso sobre esse debate que se mostra tão
singular e importante para Minas Gerais.

A

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

Os preços dos combustíveis ameaçam a Petrobras

O

que há de comum entre o preço
da gasolina, a estatal Petrobras
e as eleições? Tudo. O presidente Jair Bolsonaro se confessou
estatista quando era deputado, mas diz
que agora está diferente e quer privatizar.
A joia da vez é a superestatal do petróleo,
que ameaça a sua reeleição. O dilema é
atual no Palácio, ou o presidente interfere
e administra os preços dos combustíveis,
ou perde as eleições. A opção adotada
é uma saída inexistente, tentar mostrar
que o governo não tem nada a ver com
os altos preços do álcool, gasolina, diesel
e o gás de cozinha. Para o caso do gás,
a estratégia é minorar os reflexos para
os mais pobres e distribuir uma nova
modalidade do famoso vale gás. Mas o
dilema do presidente é a comparação
com a reação do consumidor americano.
Nos Estados Unidos, se o preço da gasolina aumenta, a culpa não é do governo.
É que por lá, o mercado é desconcentrado,
com disputa acirrada e a cultura ensina que
o governo só cuida da macroeconomia.
Aqui o estado é o pai e a mãe. Também
é a empresa que detém o monopólio em
boa parte da indústria, portanto da extração até a bomba o domínio é estatal. O
argumento para estatizar sempre foi o de
área estratégica. Se é estratégica e o setor
é estatizado, então a culpa é do governo
e a interferência seria a opção lógica. Mas
os aliados não querem.
Sem opção, o governo partiu para
cima do ICMS, o imposto dos estados.
O novo cálculo do imposto estadual vai
abrir um grande buraco nos cofres regionais e não vai resolver o problema. Essa

diferença será engolida na esteira da distribuição, transporte e venda nos postos.
No final, o governo vai continuar pagando a conta em impopularidade dos altos
preços dos combustíveis. O certo é que o
petróleo é uma commodity e como tal, os
preços do livre mercado internacional devem prevalecer. As reuniões demoradas
no governo discutem se a combinação
adotada aqui deve continuar. A meta é
manter o preço do petróleo no valor do
real. O dólar está nas alturas e o barril
do chamado ouro negro também está
impossível. O grande debate é se mesmo
produzindo petróleo, refinando e distribuindo, a Petrobras, monopolista, deve
mesmo seguir os preços internacionais.
O argumento é de que há uma linha de
importação, mas é uma fatia pequena,
menos de 30% de todo combustível
consumido.

O resultado desta equação é que
a Petrobras lucra quase R$ 50 bilhões.
Para a empresa tudo certo. Para quem
recebe dividendos melhor ainda, para
o motorista, a situação fica complicada
demais. Esse será um debate forte nas
eleições do ano que vem. Não há como
fugir, a Petrobras é estatal, portanto
governo. Administrar os preços é a lógica. O lucro, pelo lucro é um custo que o
governo está mantendo a contragosto.
Houve um entendimento geral de que a
história do “petróleo é nosso”, já passou.
É deles. Dos diretores felizes funcionários da empresa. Eles recebem salários
astronômicos, tem vantagens esquisitas
e privilégios que deixam os funcionários
públicos vermelhos. O cargo de presidente da Petrobras é muito melhor do que o
de presidente da República, que nomeia
o chefe da estatal. A escalada de preços
dos combustíveis assusta
e interfere nos outros
preços, da mesa do
brasileiro, a comida. Esta relação
é que tira o sono
do presidente
B o l s o n a ro e
ele sabe que se
não fizer nada
agora, a partir
de janeiro de
2023, outro
pode fazê-lo.
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Araxá ou BH

Antonio Carlos Arantes é lembrado
para ser vice de Romeu Zema

Tem marqueteiro recomendando ao governador Romeu
Zema (Novo) que comece a propalar o seguinte slogan: “Araxá
é igualmente importante como Belo Horizonte”. Isso deve
ser sugestão de algum auxiliar que também divulga sobre
a garantida reeleição de Zema, embora ainda falte um ano
para o pleito de 2022.
Comentário único. Há 4 anos, o então tucano Antonio
Anastasia estava com uma popularidade de mais de 60% nas
pesquisas eleitorais, no entanto, perdeu exatamente para um
candidato desconhecido do grande público, o senhor Romeu
Zema. Calma, gente!

Projeto político de Alexandre
Kalil pode ser fortalecido

Agostinho Patrus está muito
próximo ao prefeito de BH

Aço de Minas

Pacheco filia-se ao PSD de olho
na terceira via presidencial
Eujácio Silva

A

confirmação da filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
ao PSD provocou um alvoroço nos
meandros políticos de Brasília, Belo
Horizonte e São Paulo. Se antes o nome dele
era avaliado como uma possível terceira via,
agora isso se torna uma realidade, devendo
demarcar seu espaço na disputa à Presidência
da República.
O amadurecimento do projeto político do
senador está ocorrendo desde o final do primeiro
semestre, quando o presidente do PSD, Gilberto
Kassab, sinalizou uma megaaliança, a nível nacional, para sustentar voos mais altos de Pacheco.
Aliás, na data da eleição do parlamentar para a
Presidência do Senado, ele recebeu o apoio dos
10 senadores pessedistas, inclusive os mineiros
Antonio Anastasia e Carlos Viana. Desde então,
abriu-se uma janela de aproximação que, agora,
se confirma.
A partir disso, os contatos de Pacheco com
o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil
(PSD), foram cada vez mais constantes. Os dois
na mesma sigla, está pavimentada a estrada
de um entendimento para a candidatura dele
à Presidência e de Kalil ao governo mineiro,
contando, possivelmente, com a participação

de Anastasia, já que, em princípio, Viana tem
a pretensão de também disputar vaga para
o Palácio Tiradentes, neste caso, por meio de
outro partido.

O aço bruto de Minas Gerais está fazendo sucesso no mercado nacional. O problema é que a China está com excesso
do produto em suas prateleiras e, a qualquer momento, pode
enviar o seu excedente para competir com os produtores
brasileiros.

CPI da vacina
Na medida em que as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cemig avançam nos bastidores
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a CPI dos
Fura-Filas, que também ocorre na ALMG, tem sido ofuscada.

necessário do presidente Jair Bolsonaro para não
atrapalhá-lo em relação à sua popularidade no
interior do estado.
Ainda sobre o governador, semana passada,
circularam informações nos corredores da ALMG
apontando o nome do primeiro vice-presidente
da Casa, Antonio Carlos Arantes (PSDB), como
sugestão a fazer parte da chapa de Zema. Arantes
foi prefeito de Jacuí, no Sul de Minas, por três
vezes, está no 5º mandato como parlamentar e
é considerado um nome de fácil diálogo, inclusive
nas discussões internas da Casa. Ele, nesta possível empreitada, contaria com apoio de centenas
de lideranças do ramo produtivo do estado,
especialmente no segmento do agronegócio,
agroindústria e outros setores afins.
Registra-se ainda que o PSDB, do deputado
Arantes, tem uma bancada de sete parlamentares no Legislativo mineiro e serviu de base de
sustentação para o governo Zema ao longo destes
quase 3 anos.
Segundo informações da imprensa, o presidente da Associação Mineira de Municípios
(AMM), Julvan Lacerda, tem recebido convites
constantemente para se filiar a vários partidos
políticos. Por enquanto, atrelado ao MDB, de
onde declaradamente almeja se afastar, ele, em
suas andanças pelo interior, reafirma categoricamente a sua candidatura ao Senado no pleito
do próximo ano.

Projeto Kalil
A ida de Pacheco para o PSD ocorre no momento em que a Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte vem questionando a administração de
Kalil. “Talvez, essa ‘dança das cadeiras’ provoque
a hibernação dessas denúncias falaciosas de alguns vereadores envolvendo o prefeito da capital
mineira”, comenta um amigo de Kalil.
E, caso isso se confirme, dois nomes podem
fazer parte do grupo comandado por Kalil: o do
presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), para
vice-governador e, concomitantemente, entra em
cena também o secretário-geral do PSD nacional
e ex-deputado federal, Alexandre Silveira, para
disputar o Senado.

Arantes e Julvan
É cada vez mais hermético o projeto político
do governador Romeu Zema. Filiado ao Partido
Novo, ele tem até o início do ano para, se necessário, mudar de sigla. Certamente, uma coisa já foi
avaliada pelos seus parceiros: o distanciamento

Sucessão estadual
Quando o assunto é a política estadual, os nomes de dois
prefeitos são sempre mencionados: o de Uberlândia, Odelmo
Leão (PP), e o de Betim, Vittorio Medioli (PSD). Eles são cortejados o tempo todo pelos dois grupos interessados no tema, o
governador Zema e o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Por enquanto, nenhum deles sinalizou pretensão de fazer essa mudança.

Política em Mariana
Segundo fontes de Brasília, a tendência é que o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) impeça, efetivamente, a posse do
prefeito eleito de Mariana, Celso Cota Neto (MDB), marcando
a realização de uma nova eleição.

Cassação de deputado
O plenário do TSE tem apreciado, diariamente, processos
contra políticos de todo o Brasil. Um desses referidos temas
diz respeito a um pedido de cassação contra o parlamentar
mineiro Miguel Corrêa (PT) por suposto gasto indevido em
campanha. Segundo o que se ouve sobre a petição, o pescoço
do deputado federal está a prêmio.

Uma guerra brasileira

São quase sete décadas de trabalhos na representação dos municípios mineiros e na defesa da causa
municipalista, potencializando o desenvolvimento e
a consolidação da autonomia municipal. E mais de 4
anos alcançando importantes conquistas para o municipalismo. A Associação Mineira de Municípios (AMM)
completou 69 anos, no dia 17 de outubro de 2021, com
o número recorde de 764 municípios afiliados, 386
adesões ao Diário On-line; e intensa pauta de ações e
realizações em prol dos municípios mineiros.
Entre as principais conquistas estão dois acordos
inéditos com o governo estadual. O primeiro, firmado em 2019, quando o estado começou a cumprir,
rigorosamente, os repasses de ICMS e Fundeb aos
municípios e a quitar a dívida acumulada pelo governo anterior. Já em 2021, está sendo construído
o segundo grande acordo, também liderado pelo
presidente Julvan Lacerda, com o governo estadual,
para garantir o pagamento de recursos da Saúde,
que totalizarão R$ 7 bilhões aos cofres dos 853
municípios mineiros.
Além disso, a gestão cumpre uma de suas bandeiras prioritárias que é a capacitação de gestores
e servidores públicos como forma de aprimorar

AMM

AMM completa 69 anos como a maior
entidade municipalista estadual

Ao comentar o número de mais de 600 mil mortos em
função da COVID-19, a jornalista Flávia Oliveira disse: “Foi
uma guerra brasileira sem, efetivamente, ter ocorrido um
confronto convencional. Mas a luta para se livrar do adversário, o coronavírus, ainda continua”.

Meio ambiente

Também em 2021, foram promovidos 18 cursos no
interior do estado.

AMM

a prestação de serviço aos cidadãos. Neste ano,
a AMM e o Sebrae, dentro do projeto Desenvolve
Minas Gerais, promoveram o total de 192 horas de
rodadas de mentorias, nos meses de maio, junho,
julho e agosto de 2021, referentes aos cursos de
compras públicas municipais, plano plurianual de
ações e nova lei de licitações, com a participação
efetiva de 802 servidores.
Nos últimos anos, o CQGP da AMM capacitou
mais de 12 mil pessoas nos cerca de 300 cursos, que
contemplam as principais áreas da gestão pública,
abordando os principais temas que afetam direta e
indiretamente a administração pública municipal.

Fundada em 17 de outubro de 1952, com a
filosofia e o propósito de reunir e representar os
municípios de Minas, nas esferas estadual e federal, a AMM busca, por meio das potencialidades
e individualidades, o fortalecimento de cada um
dos municípios mineiros e, consequentemente, o
desenvolvimento do Estado.
A AMM é fruto da contribuição de grandes
gestores que, juntos, criaram a maior associação
municipalista estadual da América Latina. Desde seu
início, no Edifício Codó, na Avenida Amazonas, até
a sua sede própria, na Avenida Raja Gabaglia, são
69 anos de história, transformando e qualificando
a gestão pública mineira.
O atual presidente da AMM, Julvan Rezende
Araújo Lacerda, é bacharel em Direito pela PUC Minas, delegado de Polícia Civil licenciado, ex-prefeito
de Moema e, também, primeiro vice-presidente da
Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O governo brasileiro parece estar disposto a dar mais
atenção à política de meio ambiente no Brasil. Os especialistas
da área estão animados, pois essa seria a chance de negociar
com o mundo sobre o interesse de investimentos, mas sem
perder o foco na preservação da Amazônia.

Crise hídrica
O presidente Jair Bolsonaro começou a pressionar o Ministério de Minas e Energia para voltar com as contas de luz
aos patamares normais. Mas, de acordo com especialistas,
mesmo com as chuvas recentes, os reservatórios continuam
bem abaixo do necessário para a geração plena. Ou seja,
será preciso esperar, pelo menos, até o final de novembro.

Cartão do Produtor Rural em Uberlândia
chega a mais de 1,8 mil propriedades
PMU

Em 3 meses de existência, o Cartão do Produtor Rural já é uma
realidade em 1.850 propriedades das comunidades rurais de Uberlândia. Desenvolvida pela prefeitura em parceria com o Sindicato
Rural e a Polícia Militar (PM), o recurso possibilita uma melhor localização dessas propriedades por meio de um código e coordenadas
geográficas, facilitando, assim, o acesso a serviços de segurança
pública. A entrega é feita por uma equipe da Secretaria Municipal
de Agronegócio, Economia e Inovação (SMAEI) e tem apoio da PM.
“Junto com a entrega do cartão, nossa equipe aproveita para
fazer uma atualização de dados dos produtores rurais, coletando
informações que vão nos auxiliar no aprimoramento das políticas
públicas para esse setor. Essa é também uma oportunidade de
estarmos mais próximos de cada produtor, de ouvir suas demandas e conhecê-los melhor”, ressalta a secretária à frente da pasta,
Thalita Jorge.
Dúvidas sobre o Cartão do Produtor Rural podem ser tiradas
junto à Smaei pelo telefone 3232-4336. No cartão, constam o nome
do produtor e da propriedade, além de coordenadas geográficas
e código da área. Esse código, único e exclusivo de cada imóvel, é
gerado pelo Cadweb, o sistema on-line de cadastro de atendimento
e despacho da PM. Trata-se de um banco de dados acessível tanto
para as Polícia Civil e Militar quanto ao Corpo de Bombeiros. Ao necessitar de suporte em uma emergência, o produtor passa as informações do cartão ao serviço
requisitado.
A área rural de Uberlândia corresponde a aproximadamente 95% do território de Uberlândia. São 3.896 km² por onde se estendem mais de 3 mil propriedades,
conforme registros da prefeitura e do Sindicato Rural. Ter um cadastro confiável e preciso desses imóveis é visto como essencial para entender quais as necessidades
em segurança pública de cada região e localizar os endereços com maior facilidade em situações emergenciais.

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

E C O N O M I A
Semana de guerra

Semana passada, em Brasília, o assunto dominante
nos bastidores do Congresso Nacional, como não poderia
deixar de ser, foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
estabelecendo mais controle político sobre os procuradores
e promotores de Justiça. Contudo, a ala mais conservadora
na Câmara Federal resolveu jogar pesado: o objetivo era
demonstrar que “são eles quem mandam”.

Presidente de plantão
Ironias à parte, os jornalistas da crônica política em Brasília
comentam que o presidente Jair Bolsonaro fica cada vez mais
atuando para atender seu grupo de seguidores de maneira
ideológica. Desse modo, quem termina dando as cartas nos
bastidores do governo é o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP), uma espécie de presidente de plantão. Cruz credo, gente!

Privatização da Petrobras
Quando ouviu que o governo federal, enfim, vai atuar
para garantir a privatização da Petrobras, o ex-secretário de
Desestatização e Privatização do Ministério da Economia, o
mineiro Salim Matar disparou: “Isso não passa de discurso
para enganar a população”. Que homem diferente, gente!

Ele quer dinheiro
Com problemas na Justiça e, ainda, em prisão por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Alexandre de Moraes, o presidente do PTB nacional, Roberto
Jefferson, teria confessado a amigos que está sem dinheiro
para pagar advogados. Quem se habilita para oferecer uns
trocados para o inocente Jefferson?

Preço da gasolina
Membros do governo federal estão preocupados com o
preço da gasolina, pois isso está impactando negativamente
na popularidade do presidente da República. O problema é
que as autoridades econômicas do governo querem diminuir
os valores pressionados pela redução do ICMS. E, com isso,
os governadores estão reagindo. Vai ter uma enorme queda
de braço, podem apostar. O Palácio do Planalto não pretende
começar janeiro, ano eleitoral, com esse problema no colo.

É possível piorar?

Mercado pet cresce 35% durante
pandemia e atrai novos negócios
Leíse Costa

A

crise econômica bateu à porta de
diversos setores conforme a pandemia da COVID-19 avançava e recuava
nos últimos 2 anos. O segmento voltado
para os animais de estimação, no entanto,
só prosperava. Se em 2020, avançou 13,5%
e fechou faturando R$ 40,1 bilhões, neste
ano, a estimativa é de 22,1% de incremento,
consolidando um mercado de R$ 50 bilhões.
No acumulado, o setor cresceu cerca de 35%
durante a crise sanitária. Os dados são do
Instituto Pet Brasil (IPB).
De acordo com a entidade, a população
de animais no Brasil é de 144,3 milhões entre
cachorros, gatos, aves, peixes e outros. E seus
tutores são consumidores assíduos. “Entendemos que, mesmo com as dificuldades impostas
pela crise sanitária, as pessoas não deixam de
cuidar de seus pets, mesmo que esse núcleo
familiar seja composto apenas de um indivíduo
que mora com seu animal de estimação”, acredita Nelo Marraccini, presidente do Conselho
Consultivo do IPB. O gasto médio mensal com
um pet varia de R$ 7,80 (aves) à R$ 422,59
(cães até 45 kg).
Entre as categorias mais consumidas, os
produtos ligados à alimentação (pet food),
isoladamente, representam R$ 26,8 bilhões,
53% do faturamento. Em seguida, figuram-se
a venda de bichos diretamente dos criadores
(11,3%), produtos veterinários (10,6%), serviços
gerais (9,3%), atendimento veterinário (9,4%)
e itens de higiene e bem-estar animal, o pet
care, que representava 5,6% do mercado,
cresceu 19,3% neste ano.

“As pessoas cada vez
menos têm filhos
e usam seu tempo
e verba para agradar
e humanizar seus pets”

Essa expressão é sempre ouvida nas imediações do gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes. A inflação
elevada, preço da gasolina sem controle, dólar nas alturas
e crise hídrica. Tudo isso faz crer que, antes de melhorar o
perfil do crescimento do Brasil, haverá uma piora. Santo Deus!

CBMM em Minas
Alguns deputados da ALMG têm levantado dados para
informar que a poderosa Companhia Brasileira de Metalurgia
e Mineração (CBMM), apesar de extrair todo o nióbio em Araxá, tem pouco envolvimento com a comunidade mineira em
geral. Segundo esses parlamentares, a empresa está de olho
mesmo é na privatização da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig).

O preço da liberdade
“A liberdade em todos os sentidos custa caro. E defendê-la,
então, requer muita maturidade”. Essa é a opinião do filósofo
Luiz Felipe Pondé.

Distanciamento social
“O discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes,
é de desenvolvimento econômico. Mas, na prática, o que
tem crescido é o fosso social com mais brasileiros abaixo da
linha da pobreza”. Comentário do empresário e ex-deputado
federal por São Paulo, Emerson Kapaz, durante entrevista à
TV Cultura.

Fome de milhões
Ao fazer uma análise referente ao quadro de pobreza
no Brasil, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José
Vicente, rememorou: “Atualmente, existem 20 milhões de
brasileiros que, uma vez por semana, ficam uma média de 12
horas sem se alimentar com uma única refeição sequer. Isso
é uma tragédia humana”, sentencia o professor.

23 a 30 de outubro de 2021

Atento aos dados bilionários e a tendência
de evolução do segmento, o empresário Rodrigo Felipe investiu em um plano de saúde para
cachorros. “A ideia veio na pandemia. Já temos
uma experiência na área da saúde humana
e percebemos a movimentação exponencial
no setor pet. Os números demonstram um
crescimento de mais de 50% de famílias que
adotaram um cão nos últimos 2 anos. Esses
‘bichinhos’ são responsáveis por gerar um
faturamento acima de R$ 40 bilhões. Ou seja,
existe demanda, pois quase 18%, o que corresponde a cerca de R$ 7 bilhões, são gastos
em clínicas e hospitais veterinários”, afirma.
Lançado neste mês, os valores do plano vão
de R$ 49,99 a R$ 299.
Depois de uma viagem aos EUA, o empreendedor Patrick Peters, em parceria com
seus sócios, também percebeu uma lacuna no
mercado. “Lançamos o primeiro super suplemento canino do Brasil. Investimos nele, pois
entendemos que ainda não existiam soluções
avançadas nesse sentido. Tínhamos apenas um
mercado de alimentação e medicação consolidado. Mas, não havia produtos para quem
quisesse melhorar a saúde dos cachorros,
sem precisar trocar de ração ou apelar para
medicamentos”, conta.
A ideia deu certo e o portfólio já expandiu
para oferta de um suplemento para juntas
e articulações e uma fórmula que socorre o
animal em caso de ingestão de substâncias
impróprias. “Acreditamos que se o mercado
de suplementação nacional acompanhar o
modelo de crescimento dos EUA, assim como
aconteceu com rações e serviços especializados, esse segmento vai crescer mais de 10
vezes nos próximos 5 anos, chegando a quase
R$ 2 bilhões anuais. O tutor está cada vez
mais exigente e buscando o melhor para seus
cachorros porque o pet figura como um membro da família, e como tal, merece os melhores
produtos e tratamentos”, afirma Peters.
Já no caso da estilista Barbara Jordano, a
adoção de sua cachorrinha a despertou para
investir no ramo. Por 11 anos, ela esteve à frente
de uma linha de moda feminina e juvenil no
mercado de varejo do Brasil. “Tudo mudou
quando adotei a Blair. Eu a levava para a fábrica e literalmente brincava de boneca, sempre
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costurando modelitos novos e charmosos. Já
não era consumidora do que tinha no mercado
pet, sempre achei os produtos muito caros e de
baixa qualidade”, conta a proprietária de uma
marca de roupas para animais.
Ciente que muitos tutores tratam os
bichinhos como filhos, ela apostou na personalização do serviço. “Esse mercado está
em ascensão constante e acredito muito num
crescimento bem significativo não só pra mim,
mas para toda cadeia. As pessoas cada vez menos têm filhos e usam seu tempo e verba para
agradar e humanizar os seus pets. Os meus
clientes se preocupam bastante com a qualidade do produto e a modelagem para que os
animais fiquem à vontade. Gostamos de saber
o nome, medidas para oferecer a melhor mercadoria e conquistar o consumidor na primeira
compra. E eles sempre voltam, indicam, elogiam e postam nas redes sociais”, comemora.
Marraccini corrobora as altas expectativas
dos empreendedores. “Não vamos andar para
trás. Além dos pet shops que estão em todo
o país, existem outras atividades que têm
apresentado crescimento, como os serviços de
pet care, pet walkers e hospedagem, e até os
mais criativos, como padarias exclusivas para
animais de estimação e negócios de lazer e
turismo que aceitam a entrada deles. Como
a população do Brasil está envelhecendo, e
cada vez mais se concentra em cidades verticalizadas, a procura por animais que possam
preencher a casa e oferecer companhia só
tende a crescer”, acredita.

José Luiz Mathias Borel
Presidente da Associação Mineira de Propaganda (AMP)
Publicitário e professor – jlsilvabhz@gmail.com

Não coloque todos os seus ovos em uma
única cesta, o Facebook pode parar de novo
Na tarde do último dia 4 de outubro, o
Facebook e as outras plataformas do grupo,
Instagram, Messenger e WhatsApp pararam
de funcionar simultaneamente. Saíram do ar.
A empresa está contabilizando até agora o
custo desta paralisação sem precedentes e o
fracasso global das plataformas. Considerado
o fracasso mais grave da história da empresa,
o crash atingiu duramente os anunciantes.
O site de verificação de fatos Snopes sugere que o gigante da mídia social sofreu uma
hemorragia de US$ 79 milhões em receita
publicitária durante as 6 horas de inatividade.
No entanto, o prejuízo financeiro pode ser contabilizado na casa dos milhões, mas é o sucesso
à reputação que pode revelar-se o aspecto mais
caro para o negócio em longo prazo, à medida
que os profissionais de marketing percebem
que a confiabilidade do Facebook não pode ser
considerada garantida.
Muitas empresas contam com essa infraestrutura para operar: 80% da receita do
Facebook vem de pequenas e médias empresas
(PMEs), muitas das quais estão totalmente nas
plataformas FB. Para a agência de notícias Reuters, pesquisadores da área informaram que
um erro humano pode ter resultado na falha,
mas uma sabotagem interna é teoricamente
possível. O analista principal da Forrester,
Renee Murphy, aponta que houve rumores de
que a interrupção era um problema do Border

Gateway Protocol (BGP). “Pode ser muito difícil
entrar em um roteador e alterar as tabelas de
rota de fora da organização, mas por dentro
é moleza. Se for realmente um problema de
BGP, isso é um grande problema. Isso não é
algo que deveria acontecer em uma empresa
tão sofisticada com tantos dados”.
Os impactos também foram sentidos em
outras instâncias. No mesmo dia, usuários
do Telegram reportaram demora no envio de
mensagens, ainda que não houvesse relatos
de falha generalizada na plataforma de mensagens. Além disso, houve queixas relacionadas
ao Twitter e até mesmo as operadoras do Brasil
e de outros países. Explicando quais etapas as
marcas devem seguir para garantir a continuidade da presença durante esses eventos, Aaron
Goldman, chefe de marketing da plataforma de
tecnologia de publicidade Mediaocean, aproveita a oportunidade para lembrar às marcas
a importância de uma estratégia de marketing
omnicanal. Com o contratempo do Facebook
demonstrando a loucura de colocar todos os
seus ovos na mesma cesta, Goldman afirma: “O
segredo é adotar uma abordagem omnicanal e,
idealmente, ter essa estratégia em vigor antes
que qualquer plataforma em particular caia”. Da
mesma forma que os consumidores não contam
com nenhum aplicativo para todo o seu consumo
de mídia e comunicação interpessoal, as marcas
não podem contar com nenhum aplicativo para

todo o seu marketing. “Gostamos de dizer que
esses profissionais precisam comercializar da
forma como os consumidores consomem, o que
significa mover-se sem problemas entre canais
e telas. Para executar em uma estratégia omnicanal, as marcas precisam de uma plataforma
centralizada que se conecte com todos os vários
canais de mídia e publicidade. Os profissionais
de marketing podem usar ferramentas automatizadas para lidar com o planejamento de
orçamento, definição de público, personalização
de criativos, gerenciamento de lances e medição
de campanha. Portanto, se o Facebook estiver
em baixa, ou simplesmente não tiver um bom
desempenho, os gastos serão transferidos para
outros parceiros de mídia e voltarão quando os
problemas forem resolvidos”.
Lembrando aos anunciantes que tempos
de crise, muitas vezes, trazem consigo novas
oportunidades, Goldman acrescenta: “No final
do dia, as marcas podem transformar desafios
como uma interrupção do Facebook em uma
oportunidade de se conectar com os consumidores de outras maneiras. Mas, para executar,
as marcas precisam ter uma abordagem omnicanal para tudo, da publicidade ao conteúdo
e ao comércio”. Com a poeira assentada,
Mark Zuckerberg emitiu um humilde pedido
de desculpas aos usuários pela interrupção,
culpando os problemas de uma atualização
do servidor que deu errado.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Daniel Amaro
“Tenho diversos aplicativos de compras instalados. Sempre que aparece uma
notificação de promoção, não resisto e
acabo adquirindo algo, principalmente,
roupas e eletrônicos”. O relato é da
designer Verônica Marques, consumidora
por impulso assumida. Ela faz parte de
uma fatia de 44% da população brasileira
que, muitas vezes, fazem compras pela internet sem pensar, segundo levantamento
da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com o Sebrae.
Verônica confessa que nem sempre
planeja suas compras. “Recebo novidades
no meu e-mail. Acredito que essa comodidade de receber o produto em casa é
o que me faz adquirir algo pelo menos
uma vez ao mês. Sem contar os descontos
oferecidos que nem mesmo a loja física é
capaz de disponibilizar. Teve uma ocasião
que descontrolei nos gastos e acabei com
um valor de fatura alto e não consegui
pagar”, conta.

“Geralmente,
a pessoa quer
evitar sofrimento
ou amenizar uma
emoção e acaba
criando gatilhos
para aquisição”

O estudo apontou quais são os produtos e serviços mais comprados por
impulso. Comidas e bebidas por delivery
(47%) lideram o ranking, seguido pelo
segmento de moda e vestuário (42%),
itens para a casa (26%) e eletrônicos e
artigos de informática (21%). Já entre os
motivos mais frequentes para compras
impulsivas estão as promoções (61%),
ficar navegando no site das lojas (43%) e
o recebimento de ofertas de lançamento
(28%).
Ainda segundo a pesquisa, os canais
de comunicação com os clientes que mais
favorecem as compras não planejadas
pelos brasileiros são as notificações de
ofertas de aplicativos de lojas (58%), os
e-mails com ofertas e promoções (49%)
e as propagandas no Instagram (48%).
De acordo com os internautas, os locais
mais utilizados para fazer as compras
on-line são os sites (86%) e aplicativos
de lojas (79%) e supermercados (68%).
O WhatsApp também foi citado e aparece
com 46%.
Fazer pesquisa de preço antes de
definir uma compra pela internet é um
hábito para 98% dos consumidores. Os
buscadores de informação (54%) são os
mais utilizados. Na sequência aparecem
os sites e aplicativos de lojas varejistas
(52%), plataformas de comparação de
preço (49%). As buscas ocorrem, principalmente, quando vão adquirir celulares
e smartphones (52%), eletrodomésticos
(49%) e eletrônicos (46%).
Para a psicóloga Lívia Alves, as
compras por impulso são uma resposta
comportamental. “O consumidor toma
a decisão rapidamente e não pensa nas
consequências financeiras. Geralmente,
a pessoa quer evitar sofrimento ou amenizar uma emoção e acaba criando ga-
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44% dos brasileiros compram
por impulso no ambiente on-line

tilhos para aquisição. É preciso ficar em
alerta, caso essas situações aconteçam
com frequência”.
Ela recomenda a não gastar dinheiro
em dias em que está mais ansioso, frustrado ou triste. “Faça um planejamento
das suas compras antes de realizá-las.
Analise a fatura do cartão de crédito. Não
adquira itens desnecessários só porque
eles estão mais baratos. Geralmente,
compras por impulso são acompanhadas
por sentimento de culpa, remorso ou
dúvida”, esclarece.

Cuidado com endividamento
O especialista em finanças Rafael
Souza explica que endividamento significa ter parcelas de compras ou de
crédito a vencer. “O problema maior
é quando o valor das prestações extrapola o orçamento do consumidor
e ele não consegue quitar as faturas.
Dessa forma, passa de endividado para
inadimplente e ainda pode ter o nome
negativado nos órgãos de proteção ao
crédito. Isso sem falar nos juros/multas

que são cobradas e podem fazer a dívida
aumentar mais”.
Ele recomenda ter cautela antes de
realizar uma compra. “Primeiro, veja a
necessidade de adquirir determinado
produto ou serviço. Caso realmente seja
útil, verifique se o valor mensal a pagar
cabe no orçamento. Faça também pesquisas e comparativos de preços antes
de tomar atitude. Durante o pagamento
das prestações, evite fazer outras para
não correr o risco de inadimplência”,
finaliza.

Gasmig congela o preço do
GNV até fevereiro de 2022
As tarifas de Gás Natural, praticadas pela Gasmig, são homologadas pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico
(Sede), que regula a distribuição de
Gás Natural canalizado no Estado
de Minas Gerais. Essa informação
sobre a tarifa é pública e pode ser
acessada nos sites das entidades.
Segundo Magalhães, agora é um
excelente momento para os motoristas que utilizam seus veículos
para o trabalho, tais como taxistas,
motoristas de aplicativos de passageiros e entregas, motoristas agregados em transportadoras, além
de empresas frotitas, locadoras de
veículos e autoescolas, realizarem
a conversão de seus veículos para o
GNV e/ou adquirir um veículo zero
quilômetro já com predisposição
para o GNV de fábrica, fabricado
em Minas Gerais, como é o caso
do Grand Siena GNV.
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Para o presidente da Gasmig,
Pedro Magalhães, o impacto
do congelamento poderá ser
medido diretamente pelos consumidores. Em recente pesquisa
realizada pela empresa, o preço
médio do metro cúbico do GNV
em Belo Horizonte e na Contagem é de R$ 4,29 - abaixo da
média do etanol (R$ 4,88) e da
gasolina (R$ 6,49). Os números
comprovam que o principal
diferencial do GNV em relação
aos seus concorrentes, o etanol
e a gasolina – é a economia,
que já ultrapassa os 50% e com
tendência de ampliação, tendo
em vista que os reajustes nos
preços do etanol e da gasolina
têm ocorrido com frequência, o
que não ocorre no GNV, que tem
reajustes trimestrais, sendo que
o próximo está previsto somente
para 01/02/2022.

Valor Econômico/Globo

A Companhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmig) decidiu congelar a
tarifa sem impostos do Gás Natural
Veicular por 90 dias, a partir de
01/11/2021. Esta iniciativa visa beneficiar os consumidores do Gás Natural
Veicular (GNV), além de estimular
os proprietários de automóveis que
estão enfrentando consecutivos
aumentos dos combustíveis a utilizarem o gás como uma opção mais
econômica. E sem ter que enfrentar
longas filas e o risco de desabastecimento. Hoje, em Minas Gerais,
circulam cerca de 43 mil carros com
o GNV. Isto demonstra a mudança
de comportamento dos motoristas
que procuram uma opção por um
combustível que não afete o seu
orçamento e que tenha um preço
mais atrativo. Os atuais preços dos
combustíveis líquidos corroem o bolso daqueles que trabalham e necessitam se locomover com seus veículos.

Para essas categorias citadas, a Gasmig está disponibilizando um Bônus de R$ 2 mil
por veículo convertido e/ou
adquirido com a predisposição
para o GNV. Outra informação
importante é que o Governo de
Minas Gerais concede isenção
de IPVA, no ano da compra do
veículo e do ano seguinte, para
os veículos zero km, com o kit
GNV instalado de fábrica e/ou
predisposição para GNV, fabricados no Estado. Atualmente só o
Grand Siena GNV é contemplado
por esse benefício, mas todos
os demais veículos que vierem
com essa predisposição também
serão contemplados. Os demais segmentos atendidos pela
Companhia sofrerão pequenos
reajustes a partir de 01/11/2021.
O segmento Industrial terá um
aumento médio de 2,45%, já

o Cogeração a variação é de
3,52%. O Segmento Residencial
e de Pequeno Comércio mantém
a tarifa congelada até fevereiro
de 2022, conforme anunciado
pela Gasmig em abril deste ano,
uma grande economia para os
consumidores mineiros já que o
preço do GLP aumentou cerca de
30% em 2021.

Roda Mais
Fizemos um comparativo em
relação às distâncias percorridas
com cada combustível (GNV,
etanol e gasolina), abastecendo
R$ 50,00 com cada um. Confira
o resultado: Valores utilizados
na simulação (média de preços
em Belo Horizonte e Contagem
- 19/10/2021) GNV: R$ 4,29/m³
- gasolina: R$ 6,49/litro - etanol:
R$ 4,88/litro.

Caso queira verificar a economia
que o seu veículo poderá ter, usando
o GNV, basta acessar o “Simulador”
(link abaixo), onde o próprio usuário
poderá entrar com os valores de
rendimento do seu veículo e os
preços dos combustíveis de sua região: http://www.gasmig.com.br/
NossosServicos/Veicular/Paginas/
SimuladorDeEconomiaGNV.aspx
Além do viés econômico do
GNV, podemos destacar que GNV
também é menos poluente, pois
apresenta uma redução média de
20% nas emissões de CO2, quando
comparado ao diesel e à gasolina.
Outra vantagem do GNV, frente
aos seus concorrentes (etanol,
gasolina e diesel), é não poder
ser adulterado, nem furtado. O
seu fornecimento é contínuo, com
qualidade garantida pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis – ANP.
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PSDB DIVIDIDO - Pelo andar dos últimos acontecimentos, a prévia no
PSDB deverá se converter num racha após o evento. Os dois principais
nomes, João Doria, governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, refletem não só a falta de elegância entre
filiados como a crise política que se abateu sobre o partido, que se
ressente da falta de um líder que pudesse conduzir este momento de
escolha de candidato a Presidência da República. Na verdade, Doria
não teve grandeza para conduzir o processo, pois desde o primeiro
dia de sua posse na governança paulista, já se apresentava como
postulante. A posição dele a favor da expulsão de Aécio Neves da
sigla o incompatibilizou com os tucanos mineiros.

VACINAÇÃO REAQUECE TURISMO - A ocupação dos hotéis nos últimos
dias vem animando o setor de turismo de todo o país e a Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) já se prepara para o final
do ano, recontratando os empregados que perderam emprego com
a pandemia. Os hotéis tiveram uma lotação neste último feriado de
Nossa Senhora Aparecida e Semana da Criança de 70% em Minas e
80% nas cidades praianas. Depois da crise de 2020, o setor deverá
crescer em torno de 20% neste ano. De acordo com as últimas pesquisas, 70% dos brasileiros querem voltar a viajar. Triste é saber que
o reajuste dos combustíveis e o dólar em alta, elevaram as tarifas
aéreas justamente no momento de aquecimento.

DA COCHEIRA

FLEXIBILIZAÇÃO - O secretário municipal de Saúde de BH, Jackson
Machado Pinto, anda otimista com os últimos resultados dos números da capital mineira nessa pandemia e anuncia que os ginásios
poliesportivos poderão receber público já nos próximos dias em jogos
de basquete, futebol de salão e vôlei. Ao mesmo tempo, informou
que tem conversado com a Belotur e, se confirmar a tendência de
queda nos casos e contaminação, a cidade deverá ter novamente o
seu Carnaval em 2022.

Êta Justiça! O vice-líder do Governo no Senado, Chico
Rodrigues, encontrado em casa com dinheiro na cueca, fruto
de desvio de recursos destinados à pandemia, está comemorando um ano do flagrante da Polícia Federal, com a omissão
do Conselho de Ética do Senado.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 24 de outubro
Empresário Modesto Araújo – presidente da Drogaria Araújo
Luiz Carlos Braga - superintendente do Mercado Central
Adriene Zacarias Nunes

Segunda-feira, 25
Marcelo Mascarenhas
Elza Mendes da Costa
Roberto Pimentel

Terça-feira, 26
Jornalista Eduardo Costa - Rádio Itatiaia
Cantor Milton Nascimento
Emídio Pacheco - Nova Lima

Quarta-feira, 27

Arquivo pessoal

O Ministério da Saúde, por meio do ministro Marcelo
Queiroga, quer implantar um programa de Política Pública de
Higiene Menstrual. O projeto vetado pelo presidente, oriundo
do Congresso, vai distribuir gratuitamente absorventes femininos via Sistema Único de Saúde (SUS).

É cada dia mais frequente as trombadas entre o ministro
da Economia, Paulo Guedes, e o centrão. Eles querem o lugar
de Solange Vieira da Presidência da Superintendência de
Seguros Privados (Susep). Guedes resiste.

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), diz ter muito
medo de chuva, principalmente quando o tempo fecha pelas
bandas da Serra do Curral. Para ele, fora Tereza Cristina e Vilarinho, o resto da cidade não tem projeto contra as enxurradas.

Maria Eugênia e o advogado Gustavo Azeredo
que ficaram noivos semana passada

Luiz Inácio Lula da Silva
Glorinha Brant

Quinta-feira, 28
Álvaro Bitencourt
Gracinha Barbosa
Silvio Fernandez dos Santos

Sexta-feira, 29
Hugo Penido Gatoni
Soraia Tavares

Sábado, 30
João Eraldo Lima
Sra. Neide Batista de Castro - esposa de Danilo de Castro

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sebrae lança marca território
“Vale do Jequitinhonha”
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 Conselho das Artesãs do
Jequitinhonha desenvolveu em
parceria com o Sebrae Minas, a
primeira marca território voltada
para o artesanato em Minas Gerais.
A iniciativa fortalece a identidade
e divulga a origem do produto,
além de estimular e valorizar o
artesanato regional. A cerimônia
de lançamento da marca território
“Vale do Jequitinhonha” foi realizada no dia 21 de outubro na cidade
de Minas Novas, às 19h.
Desde 2008, o Sebrae Minas
apoia um grupo de 130 artesãos,
na maioria mulheres, das comunidades de Coqueiro Campo, Campo
Alegre (distritos de Turmalina),
Cachoeira do Fanado (distrito de
Minas Novas) e Santana do Araçuaí
(distrito de Ponto dos Volantes).
“São pessoas unidas por valores, crenças, afinidade com a terra

e pelo ofício que transforma o barro
em arte. A proposta é torná-las protagonistas do desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha e fortalecer
a identidade e a origem do território como diferencial competitivo”,
explica o gerente do Sebrae Minas
da Regional Mucuri e Jequitinhonha, Rogério Nunes.
O Sebrae Minas tem atuado
em projetos de identidade e origem
há mais de 10 anos, com o objetivo
de dar notoriedade ao território e
reconhecimento do mercado. As
estratégias para a geração de valor
são criadas a partir da origem é
embasada na percepção dos consumidores cada vez mais exigentes.
No Vale do Jequitinhonha, esse
trabalho de valorização já acontece
desde 2019.
Após o lançamento, o próximo passo será estabelecer uma

estratégia de posicionamento da
região, evoluindo da marca território para uma marca coletiva. “A
partir de agora, uma nova história
começa a ser escrita, orientada
e inspirada por um propósito comum, que norteará o desenvolvimento do território por muitos
anos”, afirma Nunes.
Segundo o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI),
responsável por conceder o registro
no país, atualmente, há mais de
300 marcas coletivas (nacionais e
estrangeiras) registradas no Brasil.
Em Minas Gerais, várias dessas
marcas receberam a orientação e
apoio do Sebrae Minas, entre elas:
o café da Região Vulcânica, do Cerrado Mineiro, Mantiqueira, Matas
de Minas, Chapada de Minas, o
queijo da Canastra e do Serro, e a
cachaça de Salinas.

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U 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 t e 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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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
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16% dos asmáticos desenvolveram
a doença por causa do trabalho
Ácaros, fungos, pólens, pelos
de animais de estimação, exposição ao frio, fezes de barata,
fumaça de cigarro, poluição
ambiental e produtos químicos
são alguns dos gatilhos para desenvolvimento e piora da asma.
A estimativa da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT) é de que 20 milhões de
brasileiros sofram com a enfermidade. E, segundo a Associação
Brasileira de Alergia e Imunologia
(ASBAI), desse total, cerca de 16%
desenvolveu a doença devido à
função que exerce no ambiente
de trabalho - chamada de asma
ocupacional.
Como explica José Elabras
Filho, médico e especialista em
alergia, imunologia e pneumologia, os sinais da doença devido
à profissão são os mesmos que
os de origem genética. “Essa
inflamação é decorrente de estímulos externos como alérgenos
e poluentes. Seus sintomas são
falta de ar, tosse e chiado no
peito, geralmente, recorrentes
e associados à exposição a um
fator desencadeante. A asma
ocupacional sempre deve ser
pensada e investigada pelo especialista, por meio da história
clínica, avaliação do ambiente
de trabalho, exames imunológicos, provas de função pulmonar,
testes de provocação específicos
e avaliação da inflamação”,
esclarece.

Segundo Filho, por lidarem
com produtos químicos e biológicos, os profissionais das áreas
da saúde, limpeza e indústria
são os mais atingidos, entre eles,
incluem-se padeiros, agricultores, cabeleireiros, marceneiros e
pedreiros.
Comerciante há quase três
décadas, Divina Primo, 61, é
proprietária de uma pousada e
desenvolveu asma devido à alta

frequência de uso de produtos de
limpeza, lavanderia e fumaça de
cigarro. “Sempre fiz tudo sozinha.
Faxinava quartos diariamente e,
em épocas de movimento intenso,
até mais de uma vez no mesmo
dia, sempre com soluções fortes
para desinfectar. Além disso, lavava muitas roupas de cama e
recebia hóspedes de todo tipo,
alguns anos atrás, era comum que
eles fumassem em qualquer lugar.

Psicóloga

Nomofobia: você tem medo de ficar longe do celular?

U

os gatilhos, usar a medicação
controladora e consultar periodicamente com a médica.
“Hoje, eu não aceito fumantes. É proibido fumar em qualquer
área da pousada. Uso máscara
e luvas para limpeza. Como não
posso com nenhum tipo de fumaça, evito ir em reuniões de família
em que vai ser feito churrasco. E,
no meu quarto só fica a cama que
durmo, tirei guarda-roupas, cor-

Cabeleireiros, padeiros e agricultores estão entre os mais suscetíveis à asma ocupacional

Alessandra Augusto

ma pesquisa recente publicada pela Digital Turbine mostra
que 20% dos brasileiros não
ficam mais de 30 minutos longe do
celular. Esses dados servem como um
sinal de alerta para o vício em aparelhos eletrônicos. Nesse contexto, vale
citar também que pode virar um caso
de nomofobia, uma fobia que tem
crescido em todo mundo.
A nomofobia é uma palavra constituída pela abreviação da palavra ‘no
mobile’, que significa sem celular, e
fobia que é um medo irracional, exagerado. Logo, a nomofobia é o medo
exagerado de ficar sem o celular ou
aparelho eletrônico.
O nomofóbico desenvolve ansiedade quando percebe que está sem o
aparelho nas mãos e isto pode evoluir
para uma ansiedade generalizada.
Em uma forma mais aguda, pode interferir no sono. Inclusive, há pessoas
que acordam no meio da noite para
verificar o aparelho, a ponto de desenvolver a “chamada fantasma”, ou
seja, mesmo quando o aparelho não
está fazendo nenhum som ou vibrando, o indivíduo tem essa percepção
por conta da ansiedade e expectativa
do aparelho sinalizar uma notificação.

Por muito tempo, não tinha uma
lei que proibisse. Conversando
com minha pneumologista, ela
concluiu que isso tudo fez com
que eu desenvolvesse a doença”,
relembra.
A asma não tem cura, mas
existem tratamentos que melhoram os sintomas e proporcionam
o controle da doença. Divina diz
viver uma vida normal, desde que
siga algumas regras, como evitar

Pexels/Artem Podrez

Leíse Costa

O ideal para evitar que essa
necessidade de estar mexendo no
celular não vire um hábito é que
se tenha um controle de acessos.
Excluindo casos em que o trabalho
com o celular se faz necessário, crie
horários e normas para verificar o
aparelho. Em casos de urgência, é
voltar ao velho hábito da ligação.
A mensagem entrou tanto no nosso
dia a dia que as pessoas não querem
mais falar ao telefone, somente mandam mensagens. Com isso, cria-se na
pessoa a constante expectativa de
receber uma mensagem, o que gera
essa compulsão de todo o tempo
verificar se recebeu algo.
Geralmente, os jovens são os mais
atingidos, porque já nasceram em
meio a essa tecnologia, então para
eles é algo natural. Uma forma de
prevenir seria evitar usar o aparelho
no tempo ocioso. Ao perceber, busque
fazer algo em que possa produzir, por
exemplo, faça um curso, use esse
tempo para estudar, ler, ou até mesmo
fazer atividade física.
É importante ficar atento para
quando essa vontade vira um hábito
e quando permanecer longe do celular
atrapalha suas atividades cotidianas.

É necessário também perceber se o
aparelho está atrapalhando atividades como trabalho e estudos. Caso a
resposta seja sim, é o sinal de alerta
para buscar um profissional da área
de saúde mental.
É importante fazer o nomofóbico
perceber que ele precisa buscar ajuda
para a dependência. Há vários sinais.
Por exemplo, a pessoa não tem conversas olhando nos olhos com outros,
está o tempo todo se afastando e cada
vez mais vivendo entorno do celular.
A nomofobia tem cura e podemos
aprender a lidar com ela, fazendo
uma reprogramação nesses hábitos
colocando marcos e metas a serem
atingidos.
Entender que está dependente
do aparelho é fundamental para que
o tratamento seja satisfatório. O mais
indicado é fazer sessões de psicoterapia com um psicólogo ou terapeuta.
Assim a pessoa vai entender seus sentimentos e a forma de se comportar
diante da possibilidade de ficar sem
o aparelho. Em casos mais extremos
e que existe necessidade de medicação, busque um psiquiatra. Cuide-se:
nomofobia tem cura e é possível voltar
a ter qualidade de vida após ela.

tinas, tudo, para evitar qualquer
cheiro de ácaro ou mofo, mesmo
que eu não perceba. Tem gente
que acha extremo, mas, para
mim, é o que funciona, é assim
que passo muito tempo sem crises”, afirma.
Como explica Filho, o tratamento da asma ocupacional é
similar ao de outros tipos. “Mas o
controle da exposição ao agente
tem enorme relevância nestes
casos e consiste no afastamento do local e o uso de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) adequado. Também são
receitados medicamentos com
corticosteróides e broncodilatadores inalatórios em esquemas
baseados na intensidade dos
sintomas e achados funcionais
pulmonares do paciente”, relata
o especialista.
De acordo com a ASBAI,
não existe uma legislação clara
que obrigue a empresa a fazer
mudanças ou adaptações, seja
de reorganização de cargo ou
do componente utilizado para
exercício da função, após a constatação de que o funcionário é
alérgico a determinado produto.
Porém, a recomendação inicial é
tentar esse diálogo. “Geralmente, ocorre o remanejamento de
função dentro da empresa. Casos
graves podem ser afastados
transitoriamente ou até mesmo
ter aposentadoria antecipada,
de acordo com a avaliação do
perito do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)”, afirma o
médico.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Percurso de grutas Rota Lund
ganhará projeto de sinalização

A

Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult) e
o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico
(Iepha-MG) receberam o Projeto
Executivo da Sinalização Indicativa
da Rota das Grutas Peter Lund,
localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. A entrega
foi feita pela Associação Circuito
Turístico das Grutas – Instância de
Governança Regional das Grutas,
que revisou todo o projeto, sem
custos aos cofres públicos.
A nova sinalização está dentro das ações de concessão da

Rota por meio do Programa de
Concessão de Parques Estaduais
(Parc) e integra o Programa Reviva
Turismo, que a Secult coordena
para dar impulso à retomada
sustentável, gradual e segura das
atividades turísticas, com base
em quatro eixos: biossegurança, estruturação, capacitação
e marketing do destino Minas
Gerais.
Os recursos para a sinalização
da rota, que compreende os municípios de Belo Horizonte, Lagoa
Santa, Sete Lagoas e Cordisburgo,
estão assegurados pelo Ministério do Turismo. Para executar

as melhorias, era necessário a
revisão do projeto de sinalização,
desatualizado desde 2013.
A sinalização irá indicar os
atrativos relacionados à Rota das
Grutas, nas cidades de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas e
Cordisburgo, contemplando todos
os atrativos. O investimento previsto é de R$ 960 mil, em 124 placas de orientação e informativas.
Os próximos passos são a liberação do valor e o lançamento da
licitação para a contratação dos
serviços de implantação da sinalização turística. A doação do projeto
de mais de 400 páginas foi feita

Com o modelo de concessões,
o Parc tem como objetivo aprimorar e diversificar os serviços turísticos oferecidos
nas unidades
de conserva-

ção estaduais, garantindo o
aproveitamento sustentável das
potencialidades econômicas existentes, além de mais eficiência
na gestão e na conservação da biodiversidade.

Secult

Internet/Dicas do n. Brasil

com o objetivo de acelerar o processo de retomada e valorização do
território da Rota Lund e garantir a
execução da obra de sinalização.
A entrega do projeto de sinalização foi feita pelas representantes da IGR Grutas, Mariela Janice
França Teodoro e Adriana Ferreira,
ao secretário adjunto de Cultura e
Turismo Estado de MG, Bernardo
Silviano Brandão. “Consideramos
esta doação da IGR Grutas e dos
municípios associados um grande
passo na consolidação da parceria
da IGR Grutas com a Secult, frente
às ações de desenvolvimento do
território do Circuito das Grutas,
dada a sua importância para a
cultura e o turismo em Minas, e
uma vez que a primeira concessão
do projeto Parc no Governo Romeu
Zema (Novo) foi exatamente a
Rota Lund”, afirmou.

Programa Parc
A Rota das Grutas Peter
Lund foi a primeira concessão pública de atividades
de ecoturismo e visitação
dentro do Parc. O Consórcio Gestão Parques MG
– Urbanes – B21 será responsável por um investimento
de R$ 12 milhões em melhorias
estruturais e reformas dos espaços que integram a Rota das
Grutas Peter Lund, conjunto de
três unidades de conservação
gerenciadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Secretário adjunto Bernardo Silviano Brandão

Marinha completa 6 meses em Minas
Gerais e detalha ações realizadas

D

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

ando continuidade à
sua plena integração
no estado de MG, a
“Caixa d´água do Brasil”, a
Capitania Fluvial de MG vem
atuando cada vez mais para
garantir a salvaguarda da
vida humana, a segurança
da navegação, bem como
evitar a poluição hídrica
nos nossos rios, lagos e represas. Um dos reflexos da
pandemia do Covid-19 foi
o aumento na procura pelas atividades de lazer e da
prática de esportes náuticos
em todo o estado.
Com a reabertura e normalização das atividades
do Grupo de Atendimento
ao Público (GAP), na sede
do Belvedere, a partir de
maio, foi feito um mutirão
para compensar o período
de fechamento durante a
pandemia. De abril a setembro foram emitidas 2.378
Carteiras de Habilitação de
Amador (CHA) e inscritas
1.437 novas embarcações.
Com relação aos cursos profissionalizantes de formação
de aquaviários e pescadores, foram ministrados treze
cursos: em Belo Horizonte,
Guapé, Sete Lagoas, Furnas,
Araguari, Juiz de Fora, Três
Corações e Lavras, além de
previsão para Morada Nova,
em novembro.
Neste ano foram realizados, ainda, oito concursos públicos de ingresso na
carreira da Marinha, abrangendo desde o nível técnico
até o nível superior, para as
áreas operativas e também
de apoio à atividade da
Força, como Saúde, Engenharia, Pedagogia, Direito,
Tecnologia da Informação
e outros.

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

Para facilitar a interação direta com o público
e sanar dúvidas diversas
nos serviços prestados
pela Capitania, foi criado
um canal de atendimento
via WhatsApp, por meio do
número (31) 98312-3257.
Esse novo canal tem contribuído para que o cidadão perceba que pode,
por conta própria, inscrever sua embarcação ou
agendar um exame para
obtenção da carteira, sem
a necessidade de contratação de despachantes e
seus consequentes custos.
No campo da integração com os demais atores da segurança pública
do estado, cabe destacar a criação, em agosto,
pela Secretaria de Estado
de Justiça e Segurança
Pública de Minas Gerais
(SEJUSP-MG), do Grupo
de Trabalho de Monitoramento das Atividades
Fluviais, com pleno envolvimento da CFMG. As atuações interagências com a
Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros e Guardas Civis
Municipais já se tornaram
uma tradição, em especial
nos finais de semana e
feriados, mostrando a importância do poder público
trabalhar em harmonia
em prol do cidadão.
Como perspectivas de
expansão no curto prazo,
prosseguem os entendimentos com a Prefeitura
de Nova Lima e a CSUL
para a construção de uma
patromoria da CFMG na
Lagoa dos Ingleses, próxima ao antigo Iate Clube da
Lagoa dos Ingleses (ICLI).
Uma patromoria é o local

próximo ao mar, rio ou
lagoa, destinado à guarda
e à manutenção das embarcações e viaturas da
Capitania, assim como, é
o local apropriado para realização de adestramentos
e cursos.
No campo social, estão
em fase final as tratativas
para iniciar, em marco de
2022, um programa social
de cidadania por meio da
prática do esporte, em
parceria com a Secretaria Estadual de Educação
de MG, beneficiando 80
crianças/adolescentes em
situação de vulnerabilidade social da região do
Morro do Papagaio, parcela desses portadores de
deficiência.
Gostaria de ressaltar,
também, a revitalização
da fachada do chafariz
da Capitania, iluminado
com a cor das campanhas
mensais de conscientização de temas sociais, foi
muito bem recebida pela
comunidade do Belvedere,
já se tornando um ponto
turístico e marco da integração da Capitania na
bela paisagem do bairro,
emoldurada pela Serra do
Curral.
Por fim, ressalto que
todas essas conquistas
são sempre acompanhadas do apoio irrestrito
dos diversos segmentos
da sociedade mineira, representada tão bem pela
Sociedade dos Amigos da
Marinha (SOAMAR-MG), a
qual agradeço na pessoa
dos estimados e dedicados
presidente Paulo Cardoso
e vice-presidente Roberto
Gontijo.

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

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

O

Plenário da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG)
recebeu, na Reunião
Ordinária do dia 19 de outubro,
três mensagens do governador
Romeu Zema (Novo). Uma delas
traz o Relatório Trimestral do
Governo, com a evolução das
receitas e despesas mineiras e as
medidas adotadas no combate à
COVID-19 durante a vigência do
estado de calamidade pública,
conforme determina a Resolução
5.529, de 2020, da ALMG, que
normatiza o assunto.
O relatório, que compreende o
período entre 25 de junho e 25
setembro deste ano, traz informações sobre as políticas públicas
de biossegurança implementadas
neste sexto trimestre. O texto
registra ações conduzidas por
diversos órgãos e entidades do
poder público mineiro.
Segundo o documento, o
Produto Interno Bruto (PIB) estadual cresceu 1,8% em relação ao
trimestre anterior, enquanto o do
Brasil, como um todo, apresentou
queda de 0,1%. O PIB mineiro do
período foi estimado em R$ 206,1
bilhões, o que representa 9,6% do
PIB nacional, um aumento de 0,8
pontos percentuais em relação ao
trimestre anterior.
As despesas relacionadas ao
combate à pandemia são apresentadas de forma fragmentada,
com cada secretaria e/ou órgão
explicitando os valores empenha-

A mensagem de Zema esclarece que as ações registradas no
relatório foram realizadas pelas
secretarias e órgãos do Executivo, com a colaboração dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Tribunal de Contas, do Ministério
Público e da Defensoria Pública,
da sociedade civil e da iniciativa
privada. O texto ainda cita o
apoio da Associação Mineira
de Municípios, de prefeituras e
da União.

Univas e Confaz

dos. No âmbito da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), por exemplo, são registrados, entre outros,
os investimentos feitos pela Fundação Hospitalar (Fhemig) e pela
Fundação Ezequiel Dias (Funed).
A Fhemig informa mais de R$ 3,3
milhões em aquisições de serviços, insumos e equipamentos
médico-hospitalares.

O texto também destaca a atualização do protocolo relacionado
à pandemia, assim como a melhoria do cenário estadual, em razão
do avanço da vacinação. “Na semana entre 12 de setembro e 18 de
setembro, todas as macrorregiões
se encontram na onda verde (do
Plano Minas Consciente). Tal situação representa uma significativa

melhora com relação ao último
trimestre”, ressalta o documento.
A atuação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) no apoio a setores da economia mineira afetados pela crise
sanitária também está registrada,
com a ressalva de que a “cadeia do
área da saúde continua recebendo
especial atenção do banco”.

Valores referentes a emendas
parlamentares destinadas ao
combate da COVID-19 também são
elencadas no documento. As impositivas, por exemplo, representam
mais de R$ 185 milhões do montante investido. O texto ainda registra normas aprovadas na ALMG
que visam ao enfrentamento da
pandemia e suas consequências.

As outras duas mensagens do
Executivo recebidas em Plenário
trazem projeto que revoga a Lei
3.227, de 1964, a qual criou a
Universidade do Vale do Sapucai
(Univas), com sede em Pouso
Alegre, e convênios aprovados no
âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz).
De acordo como o governo, a
revogação da norma que criou a
Univas cumpre um acordo judicial
homologado entre a Advocacia-Geral do Estado e a Fundação
Superior de Ensino do Vale do
Sapucaí (FUVS).
Já os convênios do Confaz são
celebrados conforme legislação
federal e tratam da concessão de
benefícios ou incentivos fiscais
relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Cabe à ALMG rejeitá-los
ou ratificá-los, por meio de projeto
de resolução.

Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da instituição.
Roscoe lembrou que o tema
meio ambiente é prioridade em
sua gestão, desde seu primeiro dia
à frente da entidade. “Vamos mudar
a percepção do impacto da indústria
sobre o meio ambiente. Sair dessa
concepção errônea de poluidores
para a de quem preserva”, reformou.

Energia fotovoltaica
Ele deu como exemplo da
indústria de geração de energia

Flávia Bernardo

“Em pouco tempo, o setor
industrial vai ser percebido pela
sociedade como um grande
protetor ambiental e por sua
contribuição na redução das
emissões de carbono. Seremos
o estado mais preservado do
Brasil e o mais acolhedor para
investimentos que cumprem as
normas ambientais”. A afirmação
é do presidente da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais), Flávio Roscoe, ao
participar, no dia 19 de outubro,
de reunião do Conselho de Meio

Sebastião Jacinto

Fiemg: “setor industrial vai ser percebido pela
sociedade como um grande protetor ambiental”
fotovoltaica, que, segundo Roscoe, sequestra carbono. “É uma
atividade que muita gente nem
sonha que reduz a emissão de
carbono. Tenho certeza de que,
se ainda não estamos zerados
com relação à matriz de carbono,
estamos próximos disso”.
A Fiemg está se preparando
para participar da Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26),
que será realizada em Glasgow,
na Escócia, entre 31 de outubro e
12 de novembro.

6ª Semana do Turismo discute
problemas gerados pela pandemia
U

Diretor de Programas Sociais, Serviços e
Operações do Sesc em Minas, Grijalva Duarte

m dos setores mais dinâmicos
da economia, que engloba
uma série de atividades e
emprega milhares de famílias, o
turismo sofreu profundos impactos
com as restrições provocadas pela
pandemia. Com isso, as palavras (re)
invenção e (re) adaptação fizeram - e
ainda fazem - parte da rotina de milhares de negócios turísticos em todo o
mundo. Em Minas Gerais, o setor tem
buscado se fortalecer a cada dia, por
meio de novas habilidades, serviços e
ferramentas.
Para debater as potencialidades e
gargalos do setor, avaliando soluções
para superar a crise, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos
Empresariais promoveram, de 20 a 23
de outubro, a 6ª Semana do Turismo.
Com o tema “Comércio e Turismo
Viajam Juntos”, o evento híbrido reunirá diversos painéis ministrados por
especialistas convidados. Neste ano,

o encontro – realizado de forma bianual – será transmitido diretamente
do Sesc Palladium pelo YouTube da
federação.
A analista de turismo da Fecomércio MG, Milena Soares, destaca a
importância da iniciativa para integrar
as atividades turísticas ao comércio.
“Esses dois setores foram impactados
profundamente pela pandemia e
precisaram inovar para se manter. Por
isso, construímos uma programação
diversificada, com conteúdos relevantes, que fortalecem a integração
entre o comércio de bens e serviços e a
cadeia produtiva do turismo mineiro.”
Com programação gratuita, a 6ª
Semana do Turismo contou com temas
ligados aos caminhos para a retomada
do turismo no estado; a nova realidade do setor de eventos pós-pandemia;
e o encontro de gestores das instâncias
de governança de Minas Gerais. A
edição também teve uma exposição

virtual, aulas-show com receitas exclusivas da Cozinha Mineira do Senac
em Minas e os tradicionais passeios
sociais do Sesc em Minas.
O diretor de Programas Sociais,
Serviços e Operações do Sesc em
Minas, Grijalva Duarte, destaca a
importância de ações como essa para
o fortalecimento do turismo nesse
momento de retomada. “Em um ano
de muitos desafios para o setor, nos
reinventamos e ampliamos nossa
missão de encurtar as distâncias para
que o trabalhador do comércio possa
conhecer novos lugares. Em 2021,
passamos por um reposicionamento
estratégico da nossa atuação e inauguramos uma agência de viagens
e experiências. A realização desse
evento é uma oportunidade para
promover mais iniciativas e a troca de
conhecimentos para alavancar ainda
mais esse setor tão importante para a
atividade econômica no país”, finaliza.

“A Semana do Turismo chega
num momento oportuno, quando o
setor vem retomando as atividades,
cercado de todos os cuidados. Como
instituição de ensino, acreditamos
que o aprendizado gerado neste
fórum será decisivo para esta fase”,
resume a especialista educacional e
coordenadora do Programa Primórdios da Cozinha Mineira, do Senac,
Vani Pedrosa.
Direcionada aos setores público
e privado, o evento busca ainda
incentivar a troca de experiências e
debates sobre a retomada do turismo
pós-pandemia, apoiando a evolução
da atividade turística no estado. A
Semana de Turismo conta com o
apoio da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur) e do
Sindicato das Empresas de Promoção,
Organização e Montagem de Feiras,
Congressos e Eventos de Minas Gerais
(Sindiprom MG).
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Cristiano Machado

Sinal digital vai chegar a
470 municípios mineiros

Comunicação (EBC), Glen Valente, além
de outras autoridades.
De acordo com dados do Ministério
das Comunicações, o país tem 1.638
municípios que contam apenas com sinal
analógico. Para mudar essa realidade,
o governo federal deu início ao projeto
“Digitaliza Brasil”, com investimentos de
R$ 3,6 bilhões. Minas Gerais está na lista
dos estados que serão contemplados na
primeira fase do programa, abrangendo
28,7% do total de municípios atendidos, o
que corresponde a um montante de cerca
de R$ 200 milhões.
Zema destacou a importância de
levar o sinal da Rede Minas para o maior
número de localidades possível. Segundo

o governador, ela foi fundamental na
transmissão das aulas da rede estadual
de ensino durante a pandemia. “Esse
upgrade tem uma importância muito
maior do que talvez possamos imaginar.
Uma das dificuldades durante a pandemia foi chegar a muitas famílias e alunos
exatamente pela falta de internet ou de
TV. Com esta tecnologia, um canal a mais
poderia ter sido acionado para passar
programas, aulas, o dia todo, o que um
canal analógico não permite. E a Rede
Minas divulga as nossas belezas, a nossa
cultura, as nossas cidades históricas e
tem um papel fundamental em informar
o próprio mineiro sobre aquilo que Minas
Gerais tem”, afirmou.

Sindicon MG recebe Diploma
do Mérito Sindical 2020
O presidente do Sindicato dos
Condomínios Comerciais Residenciais e Mistos de Minas Gerais
(Sindicon MG), advogado especializado em direito condominial,
Carlos Eduardo Alves de Queiroz,
recebeu em nome do sindicato, o
Diploma do Mérito Sindical 2020.
A cerimônia aconteceu no dia 24
de agosto, em Belo Horizonte.
O diploma é uma iniciativa da
Comissão Especial de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do
Brasil Nacional (OAB) e reconhece
os esforços das entidades sindicais
para defender os interesses das
categorias representadas por elas.
A expressiva maioria das agraciadas são entidades de trabalhadores; o Sindicon MG é um
raro exemplo de representação
patronal que recebeu a honraria.
Para o presidente, esse é “o reconhecimento do nosso trabalho
incansável em defesa dos síndicos e
dos condomínios de Minas Gerais”.
Nos seus mais de 30 anos, o
Sindicon MG vem atuando ininterruptamente para atender aos
melhores interesses dos condomínios nas mais diversas frentes.
Entre os trabalhos realizados está
a negociação de convenções coletivas de trabalho com sindicatos
de trabalhadores de mais de
500 municípios mineiros. Nesses
acordos, o sindicato visa respeitar
a condição financeira dos condo-

Neilton Sávio

O sinal da TV digital vai chegar a
470 municípios mineiros que até então
contavam apenas com a transmissão
analógica do sinal de televisão. A ação
foi celebrada, no dia 19 de outubro, com
a assinatura de protocolo de cooperação
que estabelece a entrada de Minas Gerais
no projeto do governo federal “Digitaliza
Brasil”. Estiveram presentes o governador
de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o
secretário de Radiodifusão substituto
do Ministério das Comunicações, Otávio
Caixeta Viegas; o secretário de Estado
de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas
Oliveira; o presidente da Empresa Mineira
de Comunicação (EMC), Sérgio Rodrigo
Reis; e o presidente da Empresa Brasil de

A parceria entre a EMC e a EBC foi tam“O Digitaliza Brasil vai levar a TV de
qualidade, a TV pública, à população de bém comemorada pelos seus represenMinas Gerais. A Rede Minas é a promotora tantes. “Produzimos uma programação
do nosso turismo, tem feito um trabalho de extrema qualidade, que precisa chegar
de ir até mais de 250 municípios mineiros a todos os mineiros, e o grande desafio
para mostrar nossa cultura e, agora, com era como fazer isso. E com a digitalização
essa parceria com a EBC, vamos levar isso isso será concretizado”, disse o presidente
tudo para o Brasil também. Nos meses da EMC.
O diretor-presidente da EBC destacou
de maio, junho e julho o turismo injetou
a importância da emissora
R$ 3,6 bilhões na economia
mineira, e a Empresa Mi- “Essa integração mineira para o Brasil: “Essa
integração nacional da TV
neira de Comunicação tem
nacional da
Brasil, junto com a Rede
papel importante nisso.
Somos o estado que cresce
TV Brasil, junto Minas, é um facilitador
para mostrar o que é Minas
o dobro da média nacional
com a Rede
para o Brasil inteiro. A genno turismo e, em agosto, tiMinas, é um
te trabalhou para construir
vemos 2 milhões de turistas
circulando por aqui. E a TV,
facilitador para esse momento e deixar
claro que a TV Brasil é uma
a comunicação, tem papel
mostrar
o
que
parceira da Rede Minas e
fundamental nisso porque é
vai continuar sendo”.
o que fomenta a economia
é Minas para
Com a assinatura do
criativa”, apontou o secreo Brasil inteiro” protocolo,
as cidades eletário de Cultura e Turismo.
gíveis, segundo as normas
A ação vai permitir a
democratização do acesso à TV digital, do Ministério das Comunicações, têm até
serviço gratuito no país. Com isso, qua- o dia 11 de novembro para aderir ao “Dise todo o estado passa a receber, com gitaliza Brasil”. As obras para instalação
qualidade, o sinal da Rede Minas, que começam em 2022. Ainda no próximo
integra a Empresa Mineira de Comuni- ano, os equipamentos estarão prontos
cação (EMC) e é vinculada à Secretaria levando o sinal digital de TV para os mude Estado de Cultura e Turismo (Secult). nicípios contemplados no programa, que
Atualmente, a emissora pública mineira também vai oferecer conversores de teleoferece conteúdo próprio focado em visão com interatividade e desempenho
educação, cultura, informação e en- otimizado para as famílias integrantes do
tretenimento. A Rede Minas mantém Cadastro Único (CadÚnico), inclusive as
parcerias e retransmite algumas das beneficiárias do programa Bolsa Família,
atrações das colaboradoras na progra- que atendem aos critérios estabelecidos
Decreto nº 6.135, de 2007.
mação, como a EBC.

mínios e a justa necessidade de
salário digno para os funcionários.
Além disso, o Sindicon MG
realiza frequentemente cursos e
palestras sobre assuntos relacionados à gestão condominial, legislação e outros temas pertinentes. Aliada a isso, há a orientação
jurídica para esclarecer dúvidas e
ajudar os síndicos a superarem as
dificuldades do dia a dia.
O sindicato também mantém
atualizados o site e suas redes
sociais (Facebook, Instagram e
LinkedIn) com uma ampla cobertura
dos diversos assuntos atinentes aos

condomínios, para que síndicos e
condôminos se mantenham atualizados. “Mesmo durante a pandemia, o Sindicon MG manteve todos
os trabalhos possíveis. Além das
notícias regulares, também mantivemos atualizações sobre a crise
sanitária do coronavírus e quais
alterações e impactos ela provocou
nos condomínios. Tudo isso é de
fundamental importância para que
os síndicos e condôminos tenham
informação de qualidade, dirigida
a eles e com a possibilidade de interagir e tirar todas as dúvidas. É por
isso que estamos aqui”, diz Queiroz.

Serviços:
Pinturas:
PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

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

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

Gesso:
drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.
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Estudantes da USP apresentam
projeto de reconstrução de Brumadinho

QUEM SABE, SABE

Divulgação

O

rompimento da barragem
de rejeitos de mineração em
Brumadinho/MG, em janeiro
de 2019, gerou impactos sociais, ambientais e econômicos de grande relevância para os moradores da
região e também para a natureza local.
Premiados no 14º Concurso CBCA
para Estudantes de Arquitetura, estudantes de Arquitetura da Universidade
de São Paulo (USP) apresentaram projeto de reconstrução de Brumadinho
utilizando o aço em um edifício-ponte
e em um parque com objetivo de recuperação da paisagem e posterior ressignificação do ambiente - com novas
relações afetivas, físicas e ecológicas.
O projeto, que foi desenvolvido
pelos estudantes Fernando Comparini, André Góes, Guilherme Sarti e
Fernando Mauad, com orientação do
professor Fábio Mariz Gonçalves, utiliza
estrutura da ponte ferroviária sobre o
Córrego do Feijão, parcialmente destruído pelo desastre de Brumadinho,
para construção do edifício-ponte, que
conta com um pavimento de saúde ambiental, com instalações para analisar
condições ambientais das águas, do
solo, do ar, da fauna e da flora.
Outro pavimento, da saúde humana, configura-se como um centro
de recuperação física e mental da
população atingida direta e indiretamente pelo desastre. O pavimento
da arte e cultura tem papel de educar
e conscientizar a população sobre os
processos ecológicos que afligem diretamente o cotidiano dos moradores
locais. Os estudantes conseguiram a
segunda colocação no Concurso CBCA
para Estudantes de Arquitetura 2021,
realizado anualmente pelo Centro
Brasileiro da Construção em Aço.
O parque é um longo e dinâmico
conjunto de passarelas metálicas de
diferentes larguras que serpenteiam
sobre um sistema de grandes lagoas e
tanques de recuperação, os wetlands,

usados para tratamento de água e
do solo contaminados pela lama de
rejeitos. “Desenvolvemos no projeto
o uso de mecanismos ecológicos de
filtragem, decantação e remoção de
materiais pesados”, explica Mauad.
Também previsto no projeto, o
resgate da linha férrea é fundamental
para o transporte das pessoas, possibilitando o percurso entre a estação
ferroviária de Brumadinho até a
estação-praça e um mirante sobre o
edifício-ponte.

Leveza e durabilidade do aço
A reconstrução da paisagem com
uso de aço carrega relações simbólicas
com o local, já que é uma área conhecida pela extração de minério de ferro.
“A materialidade do aço se porta como
quase inevitável para atuar numa
região tão atrelada culturalmente com
suas propriedades. A leveza e a durabilidade presentes no aço proporcionam
à arquitetura a sensibilidade necessária
para projetar nesse contexto e, assim,
vislumbrar uma transformação sistemática da paisagem”, afirmam os
estudantes. No projeto são estimadas
2 mil toneladas de aço.

Em ambos os eixos de intervenção - edifício-ponte e parque
- a escolha da estrutura em aço
corten potencializa ainda mais tais
relações poéticas através da pátina
que protege a estrutura da ação
corrosiva da atmosfera, ao mesmo
tempo em que permite o diálogo
com o tempo, já que seu envelhecimento contribui para a melhoria
de suas qualidades.
No caso do edifício-ponte, a solução estrutural para vencer o vão de
120m foi a adoção de quatro treliças
longitudinais paralelas de 12 metros
de altura, que se sustentam por pilares existentes e apoios adicionais e se
unem por treliças e vigas transversais.
Já nas passarelas do parque, a solução
se baseia em vigas de aço que superam vãos de 40 metros e se apoiam
em pilares de concreto. Organizadas
em duas seções, a primeira passarela, com largura de 10 metros, se cria
como uma ferida do antigo trajeto
do Córrego do Feijão, enquanto a
segunda, mais estreita, de 3 metros,
se desenha como se fosse a costura
da primeira, permitindo acessos a regiões lindeiras, às encostas vegetadas
do parque.

Após o período de organização
do canteiro de obras e sinalização
do trecho, a Prefeitura de Uberlândia iniciou, no dia 19 de outubro, a
fundação das 140 estacas que darão
sustentação ao viaduto na Avenida
Nicomedes Alves dos Santos, sobre
a avenida dos Vinhedos, na zona
Sul da cidade. A obra faz parte do
programa Uberlândia Integrada II,
sendo mais um gargalo no trânsito
atendido pelo programa de mobilidade da gestão do prefeito Odelmo
Leão (PP).
O viaduto beneficiará diretamente mais de 10 bairros e sete linhas
do transporte público que transitam
diariamente pelo local, devendo ser
integrada ao corredor de ônibus que
atenderá a região.
“Estamos atuando em todas as
regiões da cidade e promovendo melhorias significativas na mobilidade
urbana. Esse foi um compromisso
meu e já entregamos diversas obras à
população, além das que seguem em
construção”, disse o prefeito. Segundo
ele, este será mais um benefício para
a população, uma vez que a zona Sul
é uma das regiões que mais crescem,
além de ser um importante setor
universitário e com grande fluxo de
veículos.

Araípedes Luz

Uberlândia inicia perfurações para viaduto
da Avenida Nicomedes Alves dos Santos
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PAU LO C E SA R P E D R O SA
Prefeito presente

CANAL ABERTO
Chegada do período das chuvas. Parece
que a temporada de chuvas começou a
dar as caras em BH e também a preocupar autoridades e população que terão
de lidar com enchentes e alagamentos,
já que as grandes obras para resolver o
problema ainda não foram concluídas. Os
comerciantes temem que possa se repetir
a destruição e os prejuízos anteriores. Por
outro lado, as pessoas não podem reclamar das chuvas porque ela é uma dádiva
de Deus. Estamos precisando de água.
Tivemos uma das piores secas dos últimos
90 anos e vamos rezar para recuperar o
tempo perdido, apesar de que a previsão
é de pouca chuva nos próximos meses.
Com relação às obras de contenção de
enchentes e alagamentos, o problema é
com os nossos governantes.
Lei Maria da Penha completa 15 anos. Com
o objetivo de coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, foi criada em
agosto de 2006, a lei nº 11.340 (Lei Maria
da Penha). Reconhecida internacionalmente com uma das melhores medidas
de enfrentamento a violência doméstica e
familiar, após 15 anos, ela ainda precisa ser
cumprida com mais rigor. No Brasil, mais de
80% dos crimes de violência doméstica têm
como agressores parceiros e ex-parceiros.
Quem comete esse tipo de crime deve ter
uma punição severa e a norma não pode
ser benevolente. Devemos ter esperança
de que um dia essa barbárie acabará.
Castelo de ex-deputado será leiloado
em Minas Gerais. Tem jeito de história
de ficção, mas um castelo construído
pelo ex-deputado federal mineiro,
Edmar Moreira, em 1991, será leiloado
em dezembro. O lance inicial, para ser
proprietário do terreno de quase 8 mil
metros quadrados, é de R$ 30 milhões.
A propriedade fica em São João Nepomuceno, na Zona da Mata Mineira. São
12 torres, 37 suítes com hidromassagem,
garagem para 40 carros, adega para 8
mil garrafas e outras mordomias. Em
2006, Moreira ficou conhecido como o
“deputado do castelo” e chegou a ser
investigado pela Justiça Eleitoral por não
declarar o imóvel durante a campanha
eleitoral. Após o polêmico episódio, ele
foi expulso do Democratas e investigado
por uma série de irregularidades. Não é
de hoje que os parlamentares brasileiros
fazem gastos extravagantes com dinheiro público ou de fonte duvidosa.

Valter de Paula

EDIÇÃO DO BRASIL

O

prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), participou
da abertura do Encontro Estadual de Vereadores na
cidade. Na ocasião, ele aproveitou para destacar os
trabalhos realizados em diversos setores nos últimos 5 anos
e ressaltou a importância do Legislativo municipal no acompanhamento e proposição de avanços para os municípios.

FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES
SEM RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
Na semana passada, os bares e restaurantes passaram a
ficar abertos durante 24 horas em Belo Horizonte. Antes, os estabelecimentos podiam funcionar entre 5h e 1h da madrugada.
É mais uma vitória de toda a categoria. Importante dizer que o
presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Motéis, Restaurantes,
Bares e Similares de BH e Região Metropolitana (SindiHBares),
Paulo César Pedrosa, vinha solicitando ao prefeito Alexandre Kalil
(PSD) o fim da restrição de horário. Era uma reivindicação dos
proprietários de bares e restaurantes, já que o setor foi um dos
mais prejudicados desde o início da pandemia, quando houve o
decreto de fechamento do comércio em março de 2020. Vários
estabelecimentos tradicionais de Belo Horizonte foram fechados
e centenas de funcionários foram demitidos. Agora a expectativa
é de uma boa recuperação das receitas e geração de empregos.

GOLEIROS BRASILEIROS RECLAMAM
DOS COMPANHEIROS DE TIME
“Dizem que a profissão de goleiro é tão ingrata que onde
ele pisa nem nasce grama”. Esse é um dos ditados populares
mais conhecidos dentro de um jogo de futebol. Aliás, essa
função que não existia no começo, foi introduzida em 1871, há
exatos 150 anos, na Inglaterra, país fundador do futebol. Mas
uma situação que está ficando chata no futebol brasileiro é
que a maioria dos goleiros fica reclamando dos companheiros
de time. Se toma um gol de chute à longa distância, de um
cabeceio, de falta, etc, a culpa nunca é dele. O goleiro tem que
entender que está ali justamente para defender a bola quando
ela vem em sua direção e não pode achar que é um privilegiado
entre os outros. Ele não nasceu para se sentir a estrela, ainda
que sua posição seja a única com um uniforme diferente.

NOVOS PROGRAMAS DA GLOBO SÃO FRACOS
A Rede Globo de Televisão está dando um tiro no pé com
os dois novos programas de auditório nos finais de semana. No
sábado, o Caldeirão, com o apresentador Marcos Mion, está sem
nenhuma novidade que possa chamar a atenção do telespectador,
ou seja, ruim para não dizer outra coisa. O mesmo acontece com o
Domingão do Huck, apresentado por Luciano. Muitos dizem que o
“Domingão do Faustão” virou o “Caldeirão do Huck” em horário e
dia diferente, destacando que o novo programa ficou chato e que,
ao invés de entreter, faz as pessoas chorarem. A principal queixa
do público é a falta de alegria, uma vez que a nova atração dos
domingos só fica abordando histórias de superação. Parece que o
novo programa do Fausto Silva vai “atropelar” a audiência desses
programas da TV Globo e sem muito esforço.

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

A obra
Localizado na Avenida Nicomedes
Alves dos Santos sobre a Avenida dos
Vinhedos, o viaduto terá 240 metros
de extensão e duas faixas de rolamento para cada sentido da pista. Entre
os bairros beneficiados diretamente
estão o Shopping Park, Patrimônio,
Jardim Indaiá e Cidade Jardim, dentre
outros.
Quando concluída, a estrutura
facilitará o tráfego de sete linhas do
transporte público que realiza 277
viagens diárias, transportando mais
de 10 mil passageiros. Também tran-

sitam diariamente no local cerca de
120 mil veículos.
A execução será de responsabilidade da BT Construções, empresa
escolhida por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que consiste em um sistema licitatório mais
ágil. Os trabalhos serão fiscalizados
pela Secretaria Municipal de Obras.
O projeto é financiado pelo
Ministério das Cidades, por meio do
Pró-Transportes, retomado no âmbito
do Uberlândia Integrada II. O recurso é de caráter vinculado e só está
autorizado a ser utilizado em obras
estruturais de mobilidade.

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
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Campo de futebol da Vila
Olímpica será modernizado

Marquinhos Santos
é o novo treinador
do América

Entre as vantagens do gramado
artificial está a menor retenção de
calor durante o dia e a maior velocidade da bola, permitindo ao atleta
explorar, ao máximo, suas habilidades e movimentos dentro da partida.
A estimativa é que as obras durem
entre 120 e 150 dias. A modernização
permitirá que o campo da Vila seja
palco de treinos e jogos do Galo Futebol Feminino, categorias de base e
Galo Futebol Americano.

Site/America

Futebol (Fifa), com 60mm de altura,
com enchimento composto por uma
mistura de fibras e cascas orgânicas”,
destaca o diretor geral da Vila Olímpica, Hamilton de Freitas.
Durante o processo, haverá nova
etapa de terraplenagem, para corrigir
eventuais imperfeições no solo, bem
como a instalação de drenagem, irrigação automatizada, alargamento
da pista de cooper e construção de
um novo alambrado.

23 a 30 de outubro de 2021

Atlético/Divulgação

O campo de futebol da Vila Olímpica, utilizado para os treinos do
Galo Futebol Feminino, será modernizado. A grama natural dará lugar
ao gramado sintético, que permitirá
maior qualidade na preparação das
atletas, além de menor necessidade
de manutenção. Outra novidade será
o sistema de iluminação, que possibilitará atividades no período noturno.
“A grama artificial atenderá ao
padrão Federação Internacional de

EDIÇÃO DO BRASIL

O América acertou a contratação do
técnico Marquinhos Santos. O comandante chega para assumir o Coelho na
sequência do Campeonato Brasileiro.
Aos 42 anos, ele começou a carreira
como técnico profissional no Coritiba e
acumula passagens por mais 8 clubes
do futebol brasileiro.
O novo comandante tem como missão dar sequência à arrancada do time
americano para a manutenção na elite
do futebol brasileiro.
Marquinhos acertou contrato até o
fim do Campeonato Mineiro de 2022, em
maio do ano que vem. Além do técnico,
o auxiliar Edson Borges passa a fazer
parte do grupo americano. Em 2021, o
treinador foi eleito o melhor técnico do
Campeonato Gaúcho, pelo Juventude.

Nome: Marcos Vinícius dos Santos
Conhecido no futebol: Marquinhos Santos
Data de Nascimento: 24 de junho de 1979 (42 anos)
Local de Nascimento: Santos-SP
Clubes anteriores: Coritiba-PR (2013), Bahia-BA
(2014), Coritiba-PR (2014-2015), Fortaleza
(2016) e Figueirense-SC (2016-2017); Paysandu (2017/2018); Londrina (2018); São Bento
(2018-2019); Juventude (2019); Chapecoense
(2019); Juventude (2021)
Títulos: Campeonato Paranaense de 2013
(Coritiba-PR), Campeonato Baiano de 2014
(Bahia-BA) e Campeonato Cearense de 2016
(Fortaleza).

Wagner Pires de Sá

Fabiano
Cazeca
Sérgio Moreira

Ex-presidente e conselheiro do Cruzeiro

Advogado, palestrante e presidente do grupo Empresarial
JORNALISTA
multimarcas – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br
sergio51moreira@bol.com.br

Ascensão e queda de um gigante
O Cruzeiro Esporte Clube,
considerado por unanimidade
pelos cronistas esportivos do
país, como um dos maiores e
melhores clubes do Brasil na
temporada 2018 e início de
2019, após conquistar no curto
espaço de 1 ano e 3 meses
duas Copas, dois Campeonatos
Mineiro e uma performance excepcional na face classificatória
da Libertadores da América,
cai vertiginosamente de sua
posição privilegiada após reportagem maldosa e caluniosa
publicada por meio de canal
televisivo brasileiro, baseada
em denuncia apócrifa enviada à
policia estadual de Minas Gerais.
Pagamos, na primeira semana, após a minha posse (2018)
cerca de R$ 50 milhões em
salários atrasados e impostos
(3 meses de salários atrasados, 13º e 6 meses de
direito de imagem para
os atletas). Os jogadores
não se apresentariam.
Posteriormente, pagamos
premiações atrasadas desde
2016, graças ao BMG que nos
emprestou. Mas nós tínhamos

Ficha técnica

crédito. Paguei cerca de R$ 30
milhões de dívidas para a Federação Internacional de Futebol
(Fifa). Paguei R$ 140 milhões
em débitos de gestões passadas.
Mas nos tínhamos crédito. Hoje,
o Cruzeiro não tem crédito nem
credibilidade. O enorme passivo
trabalhista do clube foi criado
entre o dia 26 e 30 de dezembro de 2019, já fora da minha
gestão, quando demitiram cento
e tantos colaboradores, sem nenhum pagamento indenizatório.
Expus, exaustivamente,
a todos conselheiros a difícil
condição financeira do clube;
caso não tomássemos medida
excepcionais chegaríamos ao
final do meu mandato com dí-

vidas superiores a R$ 1 bilhão.
Propus realizarmos um empréstimo internacional com
taxas atrativas em relação
ao mercado financeiro brasileiro que foi aprovado por
unanimidade. Conseguimos
negociar com um grupo inglês
um empréstimo de 70 milhões
de euros (hoje cerca de R$ 390
milhões) com encargos totais
em 8% ao ano(juros, taxas e
seguro contra a desvalorização
cambial). Carência de 1 ano
e meio e 7 anos para pagar.
Plenamente compatível com
fluxo financeiro do cruzeiro.
As garantias seriam dadas
pela arrecadação das bilheterias e programas de sócios
torcedores. Assinamos os contratos nos primeiros dias de
maio de 2019, quando, logo
após, saiu uma matéria
em um canal de televisão
brasileiro denegrindo
imensamente a imagem
do Cruzeiro. O nosso departamento financeiro
recebeu de imediato, por
meio de e-mail, o cancelamento da operação.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Clube de futebol: associação
civil ou sociedade anônima?
Em um passado bem recente a
natureza jurídica dos clubes de futebol
brasileiros era Associação Civil Sem
Fins Lucrativos. Posteriormente, antes
mesmo de contar com uma legislação
específica e abrangente, surgiram
alguns clubes empresas, como são os
casos do Red Bull Bragantino, do interior
de São Paulo, e Cuiabá, do Mato Grosso,
estes dois clubes da 1ª divisão do futebol
brasileiro; e o Botafogo de Ribeiro Preto,
também do interior de São Paulo, mas
que pertence às divisões inferiores.
Contudo, em 06 de agosto do corrente ano foi promulgada a Lei Federal
nº 14.193/2021 e publicada no Diário Oficial da União no dia 09 do mesmo mês,
lei esta que disciplinou a questão do Clube de Futebol Empresa no Brasil e que
certamente irá provocar significativas alterações no cenário esportivo brasileiro.
A referida lei, além de definir que
a natureza jurídica do Clube de Futebol
Empresa é uma Sociedade Anônima do
Futebol (S.A.F.), atribuiu o conceito de
que esta Sociedade Anônima é a companhia cuja atividade principal consiste
na prática do futebol, feminino e masculino, em competição profissional, sujeita
às regras específicas da lei em comento
e para efeito da Lei nº 9.615/1998 a
Sociedade Anônima do Futebol (S.A.F.)
é uma entidade de prática desportiva.
A Sociedade Anônima do Futebol
(S.A.F.), Clube Empresa, poderá ser
constituída de três formas: pela transformação do clube ou pessoa jurídica
original em Sociedade Anônima do
Futebol, pela cisão do departamento de

futebol do clube ou pessoa jurídica original e transferência do seu patrimônio
relacionado à atividade futebol e pela
iniciativa de pessoa natural ou jurídica
ou de fundo de investimento.
Isso significa dizer que os clubes
de futebol atuais poderão ser transformados em Clubes Empresas, que eles
poderão fazer cisão do clube atual para
constituir o Clube Empresa, ou seja,
transferir o futebol para o Clube Empresa e deixar o restante do ativo e passivo
como associação civil, e finalmente,
constituir diretamente o Clube Empresa,
pela iniciativa de pessoa natural ou
jurídica ou de fundo de investimento.
A lei em estudo trouxe objetivos
importantes para a Sociedade Anônima do Futebol (S.A.F.), dentre eles as
seguintes atividades:
a) - o fomento e o desenvolvimento
de atividades relacionadas com a prática
do futebol, obrigatoriamente nas suas
modalidades feminino e masculino;
b) - a formação de atleta profissional de futebol, nas modalidades
feminino e masculino, e a obtenção
de receitas decorrentes da transação
dos seus direitos desportivos;
c) - a exploração, sob qualquer
forma, dos direitos de propriedade
intelectual de sua titularidade ou dos
quais seja cessionária, incluídos os
cedidos pelo clube ou pessoa jurídica
original que a constituiu;
d) - a exploração de direitos de
propriedade intelectual de terceiros,
relacionados ao futebol;

e) - a exploração econômica de
ativos, inclusive imobiliários, sobre os
quais detenha direitos;
f) - quaisquer outras atividades
conexas ao futebol e ao patrimônio
da Sociedade Anônima do Futebol,
incluída a organização de espetáculos
esportivos, sociais ou culturais;
g) - a participação em outra sociedade, como sócio ou acionista, no
território nacional.
No entanto, o objetivo maior da
lei é modernizar a gestão do futebol
brasileiro que, infelizmente, em
muitos clubes, é muito amadora e
até arcaica. As mudanças buscam a
modernidade e são muito importantes para a continuidade do negócio.
O futebol não poderia ficar fora
disso, pois, se é negócio, tem que
ser empresa. Tem que haver gestão
eficiente e eficaz.
Desse modo, tenho que realmente a melhor opção é o Clube Empresa.
Porém, lembro que a zona de conforto
é ficar como está. Qualquer mudança
traz certo desconforto inicial, mas logo
as coisas acabam se normalizando.
No caso, a preocupação maior
é com relação ao tipo de relacionamento com as questões jurídicas e,
principalmente, com as questões
fiscais/tributárias. Uma coisa é a
gestão de uma associação civil sem
fins lucrativos e outra bem diferente
é gerir uma empresa que tem como
finalidade os lucros e com todos os
contornos jurídicos a ela inerentes.
TUDO É UMA QUESTÃO DE GESTÃO.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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