
O índice de famílias endividadas no primeiro 
semestre de 2021 chegou a 69,7% no Brasil, 
conforme dados da Pesquisa de Endivida-

mento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 
realizada pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O mês de junho 
teve o maior percentual de brasileiros nessa condi-
ção desde 2010. As taxas representam uma alta de 
1,7% em relação a maio e de 2,5% no que diz res-
peito a junho de 2020. Para a economista Gabriele 
Couto, esse cenário acontece por inúmeros fatores. 
“A conjuntura que vivemos atualmente é propícia 
para o endividamento, a começar pela inflação, 
desemprego e deficiência na educação financeira”.
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Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) estimam que ao menos 12 
mil crianças brasileiras, de até 6 anos, ficaram órfãs de um dos pais vítimas da pandemia do novo coronavírus. Além delas, 223 
pessoas faleceram antes mesmo do nascimento dos filhos e 64 crianças perderam pai e mãe para a COVID-19. Especialistas em 
saúde mental relatam que o luto infantil evolui com o passar dos anos. “É algo que trará impactos ao longo de toda vida, devendo 
a família e toda a rede de suporte deste menino ou menina ficar atenta às emoções e comportamentos apresentados, oferecendo 
apoio e acolhimento”, explica a psicóloga Katiúscia Nunes.

Visão embaçada: miopia
afeta 59 milhões de pessoas

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 25% da população 

sofre com a miopia, o que representa 59 milhões de pessoas. A disfunção é 
um erro de refração, quando a imagem se forma antes da retina, ocasionan-
do uma visão embaçada dos objetos e imagens que estão mais distantes. 
O problema é corrigido com o uso de lentes de contato ou óculos de grau, 
sendo a cirurgia refrativa indicada também para alguns casos. Segundo o 
médico oftalmologista Felipe Siqueira, além do histórico familiar, outros 
fatores podem contribuir para a miopia. “Baixa luminosidade, longos perío-
dos de leitura, uso de medicamentos, diabetes, alta exposição a telas, como 
smartphone, televisão e videogame”.

COVID-19 deixou 12 mil
crianças brasileiras órfãs
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mg precisa se unir
em torno do projeto
político do senador
 rodrigo Pacheco

14% dos internautas já 
perderam dinheiro em 
investimentos falsos
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em 7 anos, mortes pela polícia
quase triplicam no país

 
O Brasil teve o maior número de pessoas 

mortas pela polícia em 2020. Os dados são 
do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pú-
blica, que faz parte do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. A análise é feita desde 
2013 e, de lá pra cá, esse índice quase tripli-
cou. Para o cientista político Fábio Luporini, 
a explicação é o racismo estrutural presente 
na sociedade brasileira e contra o qual é 
difícil lutar.
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editor-chefe do edição
do Brasil está na lista
dos 300 nomes mais
influentes do estado
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Em 2020, o Brasil teve o maior 
número de pessoas mortas pela 

polícia desde o início do trabalho 

realizado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Os dados são co-
letados desde 2013 e mostram que, 
em 7 anos, o índice quase triplicou. É 
o que revela o 15º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública. Segundo a 

análise, houve, no país, 6.416 mortes 
pelas polícias Civil e Militar, por agen-
tes de folga ou em serviço. Em 2013, 
esse indicador era de 2.212.

A violência policial parece ainda 
ter um perfil: homens (99%), jovens 

(76%) e negros (79%). Para o cien-
tista social e político, sociólogo e an-
tropólogo, Fábio Luporini (foto), isso 
é cultural. “A explicação é o racismo 
estrutural presente na sociedade bra-
sileira e contra o qual é difícil lutar”.
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“dize-me com quem andas e te direi quem és”

O arcaico ditado é válido para Jair Bolsonaro 
e seus escolhidos para altos cargos - ge-
ralmente com insolência similar à dele. 

Listei alguns aliados, sem incluir políticos eleitos 
em exercício de mandatos e que acumulam 
benesses em troca de apoio às estapafúrdias 
ações do presidente: 

Abraham Weintraub, ex-ministro da Edu-
cação. Subserviente, queria punir com corte de 
verbas as universidades “ligadas à esquerda”. 
Fugindo de inquéritos por racismo, fake news 
e sugerir que “os vagabundos” ministros do 
Supremo Tribunal Federal fossem presos, está 
em Washington como diretor “made in Brazil” 
do Banco Mundial. Nas redes sociais, insultou 
seguidora que lamentou sua crítica à comemora-
ção da Proclamação da República, prometendo 
que, se a monarquia fosse restaurada, cuidaria 
dos estábulos onde estaria a mãe dela, “égua 
sarnenta e desdentada”. Ao ser comprovado o 
tráfico de cocaína por um integrante da comitiva 
de Bolsonaro, como sempre foi rude: “No passa-
do o avião presidencial transportou drogas em 
maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula 
ou da Dilma?”. 

Damares Alves, ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos. Religiosa fundamentalista, 
jura que evitou Jesus se arriscar ao subir num 
pé de goiaba. Leva a crer que adora mesmo 
é passear em aviões da Força Aérea Brasileira 
(FAB), levando amigos e parentes da “Micheque 
da Caixa”. Dentre suas incongruências, acha que 
hotéis-fazenda servem para turistas transarem 
com animais. Com deboche, apoiou o veto à 
distribuição de absorventes femininos para es-
tudantes pobres e mulheres em vulnerabilidade 
extrema: “Hoje a gente tem que decidir, a prio-
ridade é a vacina ou é o absorvente?”.

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. 
Em flagrante desrespeito às Forças Armadas, é 
mais um militar levado a assumir área da qual 
nada entende. Por ser especialista em bajular e 
garantir “simples assim: um manda, outro obe-
dece”, ganha supersalário duplo na Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência. Defensor 

da imunidade de rebanho, responde pela falta 
de oxigênio que sufocou até a morte dezenas 
de pessoas em Manaus, cidade que, no auge da 
pandemia, visitou para… passear de bermuda 
no shopping. 

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. So-
bre vacinas e medidas de prevenção, muda de 
opinião e dá ordens desconexas dia sim, outro 
também. Não se contrapõe às bestialidades de 
Bolsonaro na área da saúde, como propagar 
(semana passada) que, “na Inglaterra, quem 
tomou duas doses de vacina contra COVID-19 
desenvolveu Aids” - mentira tão torpe que levou 
Facebook e Instagram a excluírem a live.

Roberto Alvim, ex-secretário Especial de 
Cultura. Copiou e assumiu discursos nazistas. 
Considera que “a classe teatral é radicalmente 
podre” e taxou a atriz Fernanda Montenegro de 
“bruxa, sórdida e canalha”.

Mário Frias, secretário Especial da Cultura. 
Foi, com séquito e mordomias, à abertura da 
Mostra Internacional da Bienal 2021 de Veneza, 
cujo destaque é Lina Bo Bardi, agraciada “post 
mortem” com o “Leão de Ouro Especial”. Inqui-
rido sobre a distinção, não sabia nada de nada, 
desconhecendo o que deveria ser sua missão 
oficial: agradecer o aplauso mundial aos proje-
tos da arquiteta modernista que incluem Masp, 
Sesc Pompéia e Casa de Vidro, em São Paulo. 
Retornando ao Brasil, provou que além de inepto 
é execrável racista: postou em rede social que o 
historiador negro Jones Manoel, “precisa de um 
bom banho”, devido à sua cor.

Sérgio Camargo, presidente da Fundação 
Palmares. Achincalha sua própria raça, com ditos 
tipo “a negrada daqui reclama porque é imbecil 
e desinformada pela esquerda… a escravidão 
foi benéfica para os descendentes… a vereadora 
Marielle é eloquente exemplo do que os negros 
não devem ser, foi preciso ser assassinada, só 
assim deixou de encher o saco”.

Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Am-
biente. Marcado pelo desvio ilícito de madeira e 
obtenção de vantagens, acha que aquecimento 
global é bobagem. Diante do abissal desma-

tamento, propôs afrouxar a regulamentação 
ambiental: “Agora que estamos em um mo-
mento tranquilo porque a mídia está focada na 
COVID-19, temos que aproveitar para ir passando 
a boiada e simplificar as regras”. 

Paulo Guedes, ministro da Economia. Admi-
nistra como ninguém as finanças. As suas! Não 
age como devia diante da inflação e os preços 
na estratosfera de energia, combustíveis, comida 
e tudo mais, mas se protege bem, pois possui 
milhões em paraíso fiscal, o que não é ilegal… 
se não houver conflito de interesses. Quando 
ocupante de cargo cujas ações ou omissões 
pessoais beneficiem recursos próprios alocados lá 
fora, há choque com o Código de Conduta da Alta 
Administração Federal, que proíbe investimento 
em bens cujo valor/cotação possa ser afetado por 
decisão ou política governamental. Em situação 
análoga de “offshore” está o presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto. Será que 
membros da corte em postos chave praticam o 
insidioso “aqui o meu não”, obtendo ganhos 
graças à instabilidade econômica que provocam?

Finalizo com o apoio familiar a Bolsonaro, 
reforçado pelo filho homem mais novo, Renan. 
De desconhecido, passou a se envolver com 
negociatas e ganhou carro elétrico de brinde 
do empresário que levou, fora da agenda, para 
visitar o pai.  O jovem astro de reality sexual, 
papel obtido após viril anúncio de que “pegou 
metade” do condomínio onde vivia, foi com a 
mãe (filmada sendo cuspida por ele) morar em 
milionária mansão próxima do palácio onde o 
pai reside. Sobre as ex-esposas do autodefinido 
“imbroxável atleta”, elas amealharam pilhas 
de imóveis quando casadas com ele. A atual, 
famosa por receber depósitos de cheques, 
graças à auréola de primeira-dama obtém 
vantagens para amigos, junto ao presidente da 
Caixa. E nem se envergonha de ir tomar vacina 
nos Estados Unidos, menosprezando o Sistema 
Único de Saúde (SUS), sobrevivente heroico das 
perversões do governo que desdenha da ciência 
e trata quem não é servil a ele como gado rumo 
ao abatedouro.
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mortes causadas pela polícia quase
triplicam nos últimos 7 anos no país

A que você atribui o crescimen-
to de pessoas mortas pelas 
forças de segurança no Brasil? 

No Brasil, elas são treinadas para 
matar. E isso se dá do ponto de vista físico 
e armamentício, mas, sobretudo, psicoló-
gico. Discursos de ódio, de morte, entre 
outros, fazem parte dessa realidade. Por 
outro lado, é preciso também considerar 
que, desde a ascensão de Jair Bolsonaro 
ao poder, isso foi potencializado. Não à toa 
“a arminha na mão” é símbolo de uma 
política de morte. 

O discurso bolsonarista tem traços 
racistas e supremacistas, além de misó-
ginos, homofóbicos e preconceituosos, 
o que eleva o potencial de “autorização 
para matar”. E, em 2020, o mundo e o 
Brasil se depararam com uma pandemia, 
que isolou as pessoas e que fez explodir 
gatilhos que mexeram com a saúde 
mental, levando todos ao limite e poten-
cializando atitudes extremas. 

Além disso, o governo ampliou a 
verba alocada na área de segurança.
Em 2019, por exemplo, o Ministério da 
Defesa, que inclui Exército, Marinha e Ae-
ronáutica, chegou a R$ 16,5 bilhões, um 
crescimento de 33% em relação ao ano 
anterior e correspondente a 29% de todo 
o investimento federal no período. Não 
que não seja necessário ou importante, 

mas quando se aumenta os recursos 
em uma área, no caso a de segurança, 
outras podem ficar descobertas – como 
saúde e educação. 

A maioria das vítimas são ho-
mens. Por quê?

Não é somente uma questão de 
gênero, ou seja, não são apenas homens 
que compõem a maioria das vítimas. São 
também negros e jovens. E isso se explica 
pelo fato de a sociedade brasileira ser 
machista e racista, além desse grupo es-
tar mais suscetível a situações de risco e 
vulnerabilidade social. Em 2001, confor-
me dados do Datasus, do Ministério da 
Saúde, 91,4% dos homicídios cometidos  
no país eram de homens. Trinta anos 
antes, esse número era de 91,8%. Ou 
seja, pouco variou. Certamente, se estra-
tificarmos os dados a partir da violência 
policial, vamos encontrar esse reflexo. 

os dados mostram que 78,9% 
são negros, percentual seme-
lhante ao de outros anos. o 
que esse alto número revela?

A explicação é o racismo estrutural 
brasileiro e contra o qual é difícil lutar 
quando instituições estatais reproduzem 
essa realidade ao invés de combatê-la. 

Isso mostra que as vítimas, boa parte 
delas sem qualquer relação com o tráfico 
de drogas ou com o crime, continuam 
mergulhadas em situações de risco ou 
de vulnerabilidade. 

esse tipo de intervenção poli-
cial funciona? se existe uma 
estratégia, por que há vítimas?

Se funcionasse, nosso país teria 
resolvido os problemas de segurança. 
Ao contrário, aprofunda os cenários de 
conflito social. Sendo assim, as estraté-
gias estão invertidas. Quando a tática é 
apostar em armas e potencializar discur-
sos de violência, as consequências são as 
mortes. Se uma sociedade investe mais 
em educação, saúde, emprego, moradia 
e alimentação, os resultados alcançados 
são de seguridade 
e paz social. 

qual poderia ser a solução 
para diminuir esse índice?

A desmilitarização da polícia é uma 
das alternativas discutidas por especia-
listas em segurança. Além dos 
investimentos em edu-
cação, saúde, emprego, 
moradia e alimentação 
em condições para 
que os cidadãos 
vivam de forma 
plena o acesso a 
seus direitos.

D
iv

ul
ga

çã
o

“Para mudar esse cenário,
é preciso investimento na

educação, saúde, emprego,
moradia e alimentação”

nat macedo D
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editor-chefe do edição é uma das

300 personalidades de minas

 editor-chefe do edição do Brasil, Eujácio Silva, figura entre 

as 300 pessoas mais influentes do estado, segundo a pes-

quisa “Personalidades + O Poder em Minas – 300 Anos 

– Mercado Comum 2020/21” divulgada na 28ª edição da 

Revista Mercado Comum. 

Ao seu lado estão os nomes que mais se destacaram em diferentes 

setores da saúde, economia, política, conhecimento, cultura e vida 

social e que contribuíram em suas áreas de atuação para o bem-estar 

da população e o desenvolvimento mineiro. 

Mesmo em meio à pandemia e tantos outros problemas advindos 

da crise sanitária, o edição do Brasil permaneceu, ininterruptamente, 

em sua versão impressa e on-line durante todo este período de COVID-19 

no país. Pelos nossos quase 40 anos de história, e também por esse 

cenário instável que assola todo o mundo, é com muita honra, surpresa 

e alegria que a equipe do jornal recebe essa indicação. 

Todos os escolhidos e listados nesta edição receberão, individual-

mente, um certificado com o registro dos seus respectivos nomes nesta 

iniciativa, como uma verdadeira contribuição de cada um deles na busca 

pelo desenvolvimento estadual e progresso do Brasil.

De acordo com o presidente e editor-geral da Revista Mercado 

Comum, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, a pesquisa deve ser vista 

e considerada como uma contribuição da publicação ao seu tempo e 

à sociedade. 

Ele acrescenta que este trabalho também propõe a recuperação 

do otimismo em relação ao amanhã e à construção de melhores dias 

e de um futuro mais promissor. Além de fomentar a reflexão de todos 

que apenas, a nós mesmos, compete sair desta crise, que não pode ser 

considerada duradoura nem definitiva.

Realizada em comemoração aos 300 anos da criação de Minas 

Gerais, a pesquisa foi desenvolvida pela equipe técnica da MinasPart 

– Desenvolvimento Empresarial e Econômico, que buscou ouvir parte 

significativa dos leitores da Mercado Comum constituídos, em sua 

maioria, por formadores de opinião.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Problemas em nova lima 
Até agora, o prefeito de Nova Lima, João marcelo (Cidadania), 

tem encontrado dificuldade de convivência com os vereadores de 
sua cidade. Até mesmo projetos importantes são, sonoramente, 
ignorados pelos parlamentares locais. De acordo com os adversários 
do prefeito, a culpa, em parte, seria do secretário de Governo, Vitor 
sarti, o “Vitinho”. Ele, segundo consta, não tem o hábito de falar 
com o Legislativo municipal, o que, em tese, seria sua obrigação.

comentário único - Os vereadores de oposição não querem 
conversar com Vitinho por entenderem que ele já não deveria ocupar 
mais o cargo devido a um processo na Justiça. 

Ainda em nova lima
Por tudo que já foi dito, a população do município, um dos mais 

bem estruturados da Grande BH, está assistindo a uma verdadeira 
guerra entre o prefeito João marcelo (Cidadania) e a Câmara de 
Vereadores. O resultado desse embate é imprevisível.

emendas parlamentares
Deputados estaduais estão eufóricos diante da quantidade de 

dinheiro que estão conseguindo levar para os municípios, devido à 
liberação dos valores indicados nas denominadas emendas parla-
mentares. A verba, como não poderia deixar de ser, vem dos cofres 
do Executivo, embora essa seja uma conquista dos parlamentares 
por meio de leis para beneficiar as suas bases eleitorais. Isso em ano 
pré-eleitoral tem um sentido político tonificante. 

cleitinho aceitou?
A indagação que se ouve nos bastidores na Assembleia Le-

gislativa de Minas Gerais (ALMG) é de que o deputado cleitinho 
Azevedo (Cidadania) também tem aceitado receber essas emendas 
parlamentares. Aliás, esse é um costume nutrido ao longo dos anos, 
caracterizando, assim, o velho estilo de se fazer política. 

sucessão mineira
No jogo político vale tudo, exceto perder a eleição. Tendo como 

base esse raciocínio, muitos acordos e entendimentos acontecem 
nos bastidores como, por exemplo, uma possível saída do prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD. Essa é uma informação 
que passou a circular semana passada.  

senador ontem e hoje
Quando era da imprensa diária de Belo Horizonte, o jornalista 

carlos Viana (PSD) se tornou um crítico ácido dos políticos “carreiris-
tas”. Agora, senador, ele se declara candidato a governador em 2022 
e, ao mesmo tempo, circula pelo interior pedindo votos para um de 
seus filhos candidato a deputado federal. Coisas da política mineira. 

ilce perdeu?
No começo deste ano, era comum ouvir que a prefeita de Vespasia-

no e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (Granbel), ilce rocha (PSDB), seria um bom nome 
para vice do governador romeu zema (Novo). De uns tempos para 
cá, o nome dela sucumbiu nos escombros dos debates sobre o tema, 
especialmente, por conta do surgimento de novas figuras femininas, 
como a presidente da Câmara de Vereadores de BH, nely Aquino 
(Podemos), e da secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 
(Seplag), luisa Barreto (PSDB).

moradores de rua
Em São Paulo, estima-se que há uma média de 66 mil moradores 

de rua. Certamente, esse é um dos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus, fazendo com que a capital paulista aprofunde ainda 
mais suas desigualdades.  

mineiro desprestigiado
Até hoje, quando fala à imprensa, o deputado federal marcelo 

álvaro Antônio (PSL) faz questão de lembrar que foi ele o primeiro a 
socorrer o então candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, 
ao ser atingido com um golpe de faca, em Juiz de Fora. Entretanto, os 
parentes do presidente sequer se lembram deste episódio na prática. 
De lá para cá, o deputado mineiro já foi do grupo próximo a Bolsonaro, 
se tornou ministro de Turismo, foi demitido e, agora, sem ter um grupo 
mais consistente, está propalando que irá acompanhar o chefe do 
Executivo no seu projeto político. Na verdade, consta nos meandros 
que marcelo está é com medo de não ser reeleito deputado federal.

E D I T O R I A L

ex-militante do PsdB, gabriel
Azevedo deseja ser prefeito de BH

minas tem a chance de se unir em torno de rodrigo Pacheco
No que diz respeito ao cenário político 

nacional, Minas Gerais precisa há muito 
tempo de um representante que reconduza 
o estado ao protagonismo perdido após 
a passagem de Juscelino Kubitschek pelo 
Palácio do Planalto. Decisivo nas eleições 
presidenciais, o segundo maior colégio elei-
toral do país é recorrentemente relegado a 
coadjuvante assim que a apuração dos votos 
se encerra. 

Neste cenário, o atual momento político 
credencia o presidente do Congresso Na-
cional, Rodrigo Pacheco, que acaba de se 
filiar ao PSD, como quem tem condição para 
recolocar Minas nas tomadas de decisões 
nacionais e se tornar destino de recursos 
públicos que vão sanar os gargalos do 
estado. O jovem senador é avaliado como 
um parlamentar preparado, equilibrado, 
conciliador, aberto ao diálogo e, ao mes-
mo tempo, defensor da democracia e da 
justiça social associado ao desenvolvimento 
econômico. 

Agregador, reuniu em torno do seu 
nome forças antagonistas na sua eleição 
para a Presidência do Senado. Não por 
acaso, Pacheco é tido como dono de estilo 
político semelhante ao de Juscelino. Para 
ficarmos apenas em dois exemplos clás-
sicos da irrelevância mineira nas escolhas 
do governo federal no tocante às obras 
essenciais do país, a duplicação da BR-381 
é feita a conta-gotas em meio a tragédias 
rotineiras na conhecida “rodovia da morte”. 

Já a extensão da malha do metrô de 
Belo Horizonte entrou para o anedotário 
político mineiro por ser apenas um mote 
recorrente de presidentes usado em um 
engodo eterno aos belo-horizontinos e 
aos moradores da região metropolitana. 

Em contraste a isso, com menos de um ano 
como presidente do Congresso Nacional, cargo 
que não era ocupado por um mineiro havia 44 
anos, Pacheco mostrou dinamismo e, à frente 
da bancada mineira, participou ativamente 
da frente que viabilizou mais de R$ 7 bilhões 

para obras na BR 381 e 262, e na inclusão de 
81 cidades mineiras da área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). O senador promoveu ainda 
a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª 
Região (TRF-6) para cuidar exclusivamente dos 
processos judiciais de Minas Gerais. 

Como se não bastasse, foi protagonista em 
temas de interesse nacional e responsável pelo 
projeto que permitiu ao governo federal com-
prar vacinas contra a COVID-19. Encabeçou a dis-
cussão da retomada do pagamento do auxílio 
emergencial, além de ter sido autor da Socieda-
de Anônima do Futebol (SAF). Defendeu perante 
o Supremo Tribunal Federal (STF) a autonomia 
do Banco Central e também foi criador do pro-
jeto que reabre o prazo de adesão de pessoas 
físicas e empresas com débitos com a União ao 
Programa Especial de Regularização Tributária 
(Pert). Em pouco tempo, mostrou uma gama de 
serviços prestados e poderá fazer ainda mais no 
cargo de presidente da República. Os mineiros 
não terão uma nova oportunidade tão cedo!

Projeto quer pôr fim ao pagamento
da taxa de esgoto para carentes

A deputada estadual do Democratas, Ione 
Pinheiro (foto),  protocolou, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o Projeto 
de Lei n.º 3.252/2021 que estabelece a isen-
ção de pagamento da taxa de esgoto para 
consumidores beneficiários do Bolsa-Família, 
cadastrados no CadÚnico e declarados pobres 
que possuam na família pessoa portadora de 
doença grave. 

O PL estabelece ainda que o valor relativo 
ao serviço de esgotamento sanitário residen-
cial não poderá exceder a 50% do valor do 
serviço de abastecimento de água residencial. 

O texto cita que o lucro líquido da Copasa dis-
parou em 62% no 2º trimestre de 2021 e soma 
R$ 237 milhões. Por outro lado, houve uma 
queda nos investimentos. Contudo, a previsão 
é que o lucro líquido chegará a mais de R$ 1 
bilhão de reais. “Este lucro deveria ser usado 
na construção de estações de tratamento de 
esgoto para melhor atender a população”, 
ressaltou. 

Segundo Ione, “a parte mais frágil da socie-
dade amarga o aumento da conta. O usuário 
paga caro por um serviço que nem sempre é 
oferecido. Seguiremos lutando por Justiça”.
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Uma frase que é bastante escutada 
nos corredores da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) é que 
“do ponto de vista eleitoral, 2021 

terminou e 2022 já começou”. Isso se refere, 
principalmente, quando o assunto é analisar a 
sucessão estadual do próximo ano. 

Atualmente, como se verifica, há um verda-
deiro embate da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte (CMBH) contra o prefeito da capital 
mineira, Alexandre Kalil (PSD). Mas, como 
ele mesmo diz, são denúncias alimentadas 
ao sabor de quem está imbuído na discussão 
do pleito majoritário e, por conta dos projetos 
políticos, com objetivo de colocá-lo contra a 
opinião pública e desgastá-lo.

Alheio ao tema, o presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, ao assinar a ficha de filiação do 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao seu 
partido, aproveitou para declarar à imprensa: 
“Em Minas, o prefeito de BH vai ser candidato a 
governador, até porque se trata de uma pessoa 
com cerca de 80% de popularidade na cidade”.  

Kalil e gabriel 

No entanto, segundo informações de bas-
tidores, essa avalanche de relatos contra Kalil 
tem sido monitorada diretamente por mem-
bros palacianos, mais precisamente, da ala 
política do governador Romeu Zema (Novo). 

No que diz respeito à eleição para a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH), políticos experientes 
avaliam que não é apenas a sucessão ao Palácio 
Tiradentes que está em jogo. Para eles, a própria 
sucessão de Kalil, daqui a 3 anos, também está 
em pauta. E veja a ironia: quem busca notorie-
dade popular para tentar sucedê-lo é o vereador 
Gabriel Azevedo, o mesmo que na primeira elei-
ção do atual prefeito foi um dos coordenadores 
da campanha, com elevado grau de influência. 

Relativamente às acusações, vindas da 
CMBH, os jornalistas da crônica política lembram 
que grande parte delas, em especial, sobre as 
delações, tem o DNA do ex-chefe de Gabinete da 
PBH, Alberto Lage. E é importante ressaltar que 
ele e o vereador Gabriel são velhos parceiros, 
desde os tempos em que os dois atuavam na 
militância jovem do PSDB, quando, para se des-
tacarem, usavam enormes chapéus Panamá, di-
fundindo os ideais dos tucanos em Minas Gerais.

Vereador gabriel Azevedo já
defendeu os tucanos em minas
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cdl/BH: 29 cidades da rmBH aderem
ao “Programa minas livre” para crescer

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) sediou a cerimônia de assinatura 
do decreto do Programa Minas Livre Para Cres-
cer, do Governo Estadual, de 29 cidades da Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

O evento contou com a presença do go-
vernador Romeu Zema (Novo), do secretário 
de estado de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, e prefeitos e representantes 
dos municípios. 

As prefeituras que fazem a adesão ao pro-
grama não apenas atualizam a forma como os 
governantes lidam com os empreendedores, 
mas também adotam boas práticas para que 
os municípios tornem o ambiente de negó-
cios mais favorável ao empreendedorismo. A 
convite do Governo do Estado, a CDL/BH teve 
importante participação na elaboração do 
programa.

“Acabar com a burocracia e estimular o 
empreendedorismo é fundamental para criar-

mos um ambiente econômico mais amigável 
e atrativo para as empresas. Com isso, conse-
quentemente são gerados emprego e renda. 
Uma cadeia positiva que reflete em diversas 
frentes e beneficia a todos”, destacou o pre-
sidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

“O que estamos fazendo aqui é apenas 
uma parte do que se considera necessário 
para o desenvolvimento econômico em Minas 
Gerais”, observou o governador. “É necessá-
rio contemplar várias ações e unir esforços. 
Contamos com a colaboração dos prefeitos 
para dar continuidade às políticas em prol 
do desenvolvimento econômico, tornando 
o estado mais simples e desburocratizado”, 
afirmou Zema.

marcelo de souza: “Acabar com a burocracia
e estimular o empreendedorismo”
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“Somos feitos de carne, mas somos 
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Freud
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Franquias empresariais
O setor de franquias, tamanho foi o 

seu crescimento nos últimos anos 
no Brasil, recebeu recente trata-

mento e regulação legislativa específica 
por meio da Lei Federal nº 13.966/2019, 
que, por sua vez, revogou a sua anteces-
sora Lei 8.955/1994.

Como conceitua, a franquia empre-
sarial é o sistema de mercado pelo qual 
um franqueador autoriza por meio de 
contrato um franqueado a usar marcas e 
outros objetos de propriedade intelectual, 
sempre associados ao direito de produção 
ou distribuição exclusiva ou não exclusiva 
de produtos ou serviços, e também ao 
direito de uso de métodos e sistemas de 
implantação e administração de negócio 
ou sistema operacional desenvolvido ou 
detido pelo franqueador, mediante remu-
neração direta ou indireta.

A legislação se propõe a regulamentar 
mais intensamente, notadamente em 
benefício e proteção jurídica do investidor 
franqueado, um particular e rentável setor 
empresarial que, ao longo dos anos, se 

mostrou bastante suscetível a conflitos e 
à judicialização e, ainda assim, foi objeto 
de crescimento importante em volume de 
capital investido.

Nota-se que o princípio nortea-
dor da nova lei é o da transparência 
(“disclosure”), dado o aumento do nú-
mero de informações obrigatórias a se 
constar na chamada Circular de Oferta de 
Franquia (“COF”), documento que deve 
ser apresentado pelo franqueador ao in-
teressado, no mínimo, 10 (dez) dias antes 
da assinatura do contrato ou pré-contrato 
de franquia ou, ainda, do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou a empresa ou a pessoa 
ligada a este, sob pena de nulidade / 
anulabilidade e devolução de valores. Na 
mesma pena incorre o franqueador que 
falsear informações da COF.

Outra importante modificação veio 
com a regulação dos contratos de franquia 
internacional, aqueles que, pelos atos con-
cernentes à sua conclusão ou execução, 
à situação das partes quanto a naciona-

lidade ou domicílio, ou à localização de 
seu objeto, tem liames com mais de um 
sistema jurídico.

Neste caso, se se indicar o foro de op-
ção no contrato internacional de franquia, 
as partes deverão constituir e manter 
representante legal ou procurador devi-
damente qualificado e domiciliado no país 
do foro definido, com poderes para repre-
sentá-las administrativa e judicialmente, 
inclusive para receber citações. A norma 
tem por objetivo principal evitar fraudes e 
tentativas de não responsabilização civil e 
criminal, sobretudo no âmbito das ações 
por ventura adotadas pelo franqueado 
em face do franqueador, facilitando a 
reparação dos danos sofridos.

Sem pretensão de pacificar os conflitos 
que surgem entre as partes neste específi-
co contrato empresarial, mas certamente 
com a intenção de trazer para esta maior 
segurança jurídica e melhor nivelamento 
informacional, a lei, no ponto econômico, 
almeja impulsionar o setor no mercado 
brasileiro.

V I G Í LI A S DOBRADAS
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14% dos internautas já caíram em
esquemas de investimentos falsos

Criminosos se valem da ganância e ingenuidade para aplicar golpes

comissão de Valores mobiliários (cVm): 
bancos, corretoras, distribuidoras de valores e 
gestores de recursos precisam ser registrados. 
No site, você pode checar se a empresa que 
está oferecendo serviços existe e está regular. 
Também é possível conferir se a instituição, 
mesmo regularizada, está passando por algu-
ma investigação ou se já sofreu penalidade. 

Bolsa (B3): para checar se a empresa está 
regularizada para atuar na Bolsa. 

Associação Brasileira das entidades dos 
mercados financeiro e de capitais (Anbima): 
representa todas as empresas dos mercados 
de capitais e permite ao aplicador checar da-
dos de instituições financeiras. Se alguém diz 
que trabalha para uma que não aparece nos 
cadastros da CVM, nem da Anbima, denuncie! 

Associação dos Analistas e Profissionais do 
mercado de capitais (Apimec): representa os 
profissionais de mercado. É por meio dela que 
as pessoas obtêm os certificados necessários 
para atuar no mercado financeiro. No site, é 
possível conferir o nome do profissional, se ele 
já está aprovado ou se a situação está pendente.

Durante o almoço de domingo entre 
família, o primo entusiasmado con-
ta como descobriu uma aplicação 
milagrosa que promete retorno de 

10% ao mês. A cena, que parece inofensiva, 
é justamente o cenário mais comum em que 
golpes de investimentos falsos se espalham. 
Segundo pesquisa conduzida pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
14% dos internautas brasileiros já perderam 
dinheiro em esquemas on-line.

De acordo com o estudo, as principais ocor-
rências são as pirâmides financeiras (40%), 
a mentira da seguradora com pagamento 
antecipado de taxas e/ou despesas (17%) e a 
contratação de serviço de gestão/consultoria 
investidores sem o registro profissional na 
Comissão de Valores Mobiliários (13%). O 
intermédio entre vítima e golpista acontece, 
principalmente, por um consultor autônomo 
não licenciado (41%), mas 30% citam que 
o esquema foi oferecido por um amigo ou 
parente, enquanto 21% afirmam terem sido 
apresentados por membro de um grupo ou 
organização à qual pertencem.

Apesar da criatividade dos criminosos 
para inventar novas narrativas de golpes, 
alguns indícios sempre estão presentes, espe-
cialmente, nas pirâmides. “Nos últimos anos, 
houve um aumento no interesse por investir. O 
acesso de mais brasileiros a aplicações menos 
tradicionais é um fato positivo, mas que veio 
acompanhado do surgimento de negócios 
duvidosos, prometendo retornos elevados e 
garantidos”, alerta o presidente da CNDL, José 
César da Costa. 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a principal característica da pirâmide é 
pagar os lucros de antigos participantes com o 
recrutamento de novos membros. “Enquanto 
houver pessoas em número suficiente para 
pagar os mais antigos, a fraude se mantém. 
Mas, como não é possível expandir a base 
indefinidamente, uma hora elas se  tornam 
insustentáveis”, explica Costa.

Entre os argumentos de persuasão uti-
lizados, destacam-se as taxas e condições 
atraentes (29%), promessa de ganho de 
muito dinheiro com a perspectiva de riqueza 
(27%), negócio legítimo (27%) e oportunida-
de única (27%).

Para o advogado e professor de direito 
Bertie Moura, muitas vezes, os criminosos 
se valem da ganância e ingenuidade das 
vítimas em relação às aplicações. “Um dos 
fatores é o excesso de confiança porque, 
geralmente, é apresentado por intermédio 
de família ou amigos que ganharam 1 ou 2 
meses justamente para conquistar um pú-
blico. Aliado a isso, também há negligência 
ao checar a veracidade das informações 
trazidas em sites, panfletos ou conhecidos. 
A pessoa pensa ‘se deu certo com fulano, vai 
dar certo pra mim’ e esse é um pensamento 
recorrente, mas errado”, afirma.

De acordo com Moura, em relação a 
investimentos é fundamental verificar as 
procedências e registros das corretoras, 
agências, instituições financeiras e consul-
tores autônomos. “Nunca tome decisões 
apressadas, pois criminosos utilizam muito 
a técnica da sensação de urgência para 
tirar vantagens. É o caso dos discursos de 
‘aproveite essa oportunidade única por 
tempo limitado’. Nesses episódios, é melhor 
dispensar”, aconselha. 

quase 70% não 
recuperaram o dinheiro

A pesquisa destaca ainda a dificuldade para 
a recuperação dos valores perdidos. Segundo 
os entrevistados, 43% relatam que o respon-
sável desapareceu com o dinheiro investido e 
24% informaram ter tido prejuízo logo no início. 
Já 31% conseguiram recuperar o montante, 
sendo que 14% só reaviram apenas parte dele. 
A grande maioria (68%) não conseguiu rever-
ter a situação e 47% já desistiram.

Às vítimas, a orientação é registrar o 
ocorrido. “A primeira ação é fazer um boletim 
de ocorrência na Polícia Civil ou Militar, isso é 
indispensável, porque serve como comprova-
ção do fato. Posteriormente, é preciso acionar 
a Justiça. Se o valor for de até 20 salários 
mínimos, a vítima pode fazer ação própria sem 
advogado no juizado especial por atermação. 
Para isso, ela precisa saber quem praticou o 
golpe”, explica o advogado.

o principal formato de golpe é
o das pirâmides financeiras
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como checar a procedência 
de investimentos:

controle da internet
Falando ao vivo, na semana passada, a jornalista Juliana 

morrone comentou: “O Brasil não pode deixar as redes sociais sem 
controle como está atualmente. Já existe um debate e, talvez, o 
caminho encontrado seja o Congresso Nacional aprovar a criação 
de um comitê de controle da internet. Hoje, tudo é válido, inclusive 
a disseminação de notícias falsas de maneira exagerada”.

Brasileiros presos 
De acordo com os dados divulgados pelo órgão americano de 

Alfândega e Proteção de Fronteiras, 156 brasileiros são presos dia-
riamente quando tentam atravessar a fronteira do México com os 
Estados Unidos. O número bateu recorde histórico no ano fiscal de 
2021 (que vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021). 
Ao todo, foram 56.881 detidos, um aumento de 700% em relação 
ao mesmo período de 2020.

 

gabriel Azevedo na PBH
Um dos caciques na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

BHTrans na Câmara de Belo Horizonte, o vereador gabriel Azevedo 
tem conquistado um enorme espaço na mídia. Aliás, esse deve ser o 
seu objetivo, pois de quebra, busca se cacifar para disputar a eleição 
como prefeito daqui a 3 anos. 

Petrobras sempre
“Na campanha eleitoral à Presidência da República, o então 

candidato Jair Bolsonaro dizia que a venda da Petrobras seria uma 
de suas primeiras medidas. O assunto hibernou e, agora, diante 
dos elevados preços dos combustíveis, o tema voltou ao debate. No 
entanto, isso não passa de balela. Essa venda não vai acontecer”.  
Essa é a opinião do jornalista marcelo tas.    

direto de Brasília
“O populismo político, de maneira desavergonhada, toma conta 

dos ares de Brasília, lamentavelmente”. Comentário da jornalista 
Karla lucena. 

miséria no Brasil
Ao avaliar a atual situação de pobreza no Brasil, o historiador 

marco Antonio Villa sentenciou: “O quadro de miséria nos grandes 
centros urbanos tomou proporções estratosféricas e, nesta toada, 
o assunto pode sair do controle das autoridades, o que seria um 
desastre completo”.

cemitério mundial 
Na avaliação da jornalista Ana flor, o Brasil se tornou uma 

espécie de cemitério perante o mundo depois de mais de 600 mil 
mortos devido à COVID-19. 

oposição bate pesado
No Congresso Nacional, há uma convicção de muitos parlamen-

tares de que a área econômica do governo federal estaria blefando 
ao dizer que já existe fonte para garantir o pagamento dos R$ 400 
destinados ao Auxílio Brasil, aposta do Palácio do Planalto. Essa 
seria uma espécie de última cartada para tentar reverter a queda 
de popularidade de Jair Bolsonaro. 

comentário único. Sobre o declínio popular do presidente, quem 
ousar comentar a respeito desse assunto, no entorno do gabinete 
presidencial, pode se considerar sumariamente demitido.

http://www.leitealcantara.com.br/
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índice de famílias endividadas chega a
70% e atinge maior nível em 11 anos

Dados da Pesquisa de En-
dividamento e Inadim-
plência do Consumidor 
(Peic), realizada pela 

Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), mostram que o primeiro 
semestre do ano acabou com 
69,7% das famílias endividadas. 
O mês de junho atingiu o maior 
percentual de brasileiros nessa 
condição desde 2010. Os números 
representam uma alta de 1,7% 
em relação a maio e de 2,5% do 
registrado em junho de 2020. 

A taxa de famílias que de-
clararam que não conseguirão 
pagar suas despesas ou dívidas 
aumentou de 10,5% para 10,8%.  
É o caso da diarista Nalva Sousa. 
Há mais de 10 anos sem carteira 
assinada, ela trabalha por conta 
própria fazendo faxina em casas 
e escritórios. Além disso, o marido 
dela está desempregado. “Temos 
dois filhos e a única fonte de renda 
vem do meu trabalho. Entretanto, 
a pandemia me fez perder muitos 
clientes que ficaram com medo 
de receber terceiros em casa e 
não tiro a razão deles. Vivemos 
um momento bastante delicado”.

Ela explica que tem tentado 
economizar ao máximo. “Mas 
como fazer isso se a gente já vive 
há um bom tempo apenas com 
o básico? Atualmente, tenho 
dívidas no cartão de crédito, 
porque fui acumulando algumas 
compras do mês nele e também 
tenho atrasado constantemente 
as contas de água e luz. Inclusive, 
meu abastecimento já foi corta-
do duas vezes. É uma situação 
humilhante”.

Para a economista Gabriele 
Couto, esse cenário acontece por 
inúmeros fatores. “A conjuntura 
que vivemos é propícia para o 
endividamento, a começar pela 
inflação. O dólar alto também 
impacta, já que os produtores de 
alimentos passam a dar preferên-
cia para a exportação, fazendo 
com que a oferta dentro do país 
fique menor e os preços mais 
altos. Além disso, temos o índice 
de desemprego que está eleva-
do, bem como salários baixos, 
onde a pessoa consegue arcar 
apenas com o básico. Por fim, a 
educação financeira do brasileiro 
é precária”.

A especialista em finanças 
Aline Soaper explica que famílias 
endividadas representam uma 
piora na economia do país. “Mais 
pessoas estão dependendo de 
programas sociais e sem acesso 
ao crédito, o que afeta também 
na produção e consumo em vários 
setores. Com menos consumido-
res, as consequências chegam às 
empresas e afetam negativamen-
te a todos”.

Para ela, a solução começaria 
no aumento do número de pos-
tos de trabalho. “O acréscimo do 
desemprego, a perda do poder de 
compra em razão da inflação, bem 
como a falta de informação sobre o 
uso do crédito são responsáveis por 
grande parte do endividamento da 
população. No primeiro caso, a ge-
ração de novas vagas e, consequen-
temente, o avanço da renda familiar 
são fundamentais para diminuir o 
número de famílias endividadas. Da 
mesma forma, é preciso mais cons-
cientização financeira sobre o uso do 
crédito e dos recursos financeiros”.

o que

fazer

com as

dívidas?

Para Lucas Vieira, CEO de uma empresa especializada em crediário, com a retomada 
econômica e conforme os brasileiros forem se recolocando no mercado de trabalho, a 
tendência é que o índice de famílias endividadas diminua. “Isso porque muitos tentarão 
colocar em ordem as dívidas para ter mais acesso ao crédito”.

Contudo, antes de iniciar as negociações com os credores, é importante que se coloque 
todos os gastos em um orçamento detalhado e destine um valor para quitar os débitos 
que não inviabilize outros gastos da família. “Feito isso, é a hora de procurar as instituições 
financeiras, seja em contatos direto ou em feirões, e optar por pagamentos à vista ou 
parcelamentos nos quais os juros não sejam tão altos”.

Uma vez livre das dívidas, ao voltar ao consumo varejista, o especialista reforça que é 
importante se atentar a novas formas de pagamentos que evitem os juros abusivos, como 
os praticados pelos cartões de crédito. “O crediário digital é uma ferramenta do varejo 
que permite aos brasileiros comprarem no comércio eletrônico e apresenta parcelas com 
taxas de juros mais atraentes, sem comprometer o limite do cartão de crédito, o que pode 
acarretar na hora de quitar a fatura na totalidade e incidir mais juros”, conclui.

“Educação
financeira
do brasileiro
é precária”

inflação e
desemprego
são alguns dos
motivos que
levam as famílias
a se endividarem
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.
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D A  C O C H E I R A

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

mAis umA do BolsonAro - O presidente do Brasil, que tem um 
Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para fazer consultas, tem a coragem de usar uma live para 
dar ao povo brasileiro a  notícia falsa de que quem se vacinou contra a 
COVID-19 pode pegar Aids. Uma falta de responsabilidade gigantesca. 
Desde que tomou posse, Bolsonaro vai criando crises, o que levou a 
economia do Brasil a situação a que nos encontramos atualmente. 
Aos trancos, pagou um auxílio emergencial e mandou dinheiro para 
os estados, embora tenha negado a ciência a todo o momento.

enquAnto isto, lá mesmo no PlAnAlto, o auditório do Memorial 
de JK ficou lotado no dia 27 de outubro, quando aconteceu a filiação 
do senador Rodrigo Pacheco ao PSD, sigla que, no passado, abrigou JK, 
Benedito Valadares, José Maria Alkmin, Murilo Badaró, Tancredo Neves, 
Israel Pinheiro, Bias Fortes, Pio Canedo e Ultimo de Carvalho. Com a 
velha sabedoria mineira, Pacheco, virtual candidato da terceira via a 
Presidência da República, sempre diz que o momento de se pensar em 
eleição do ano que vem não é agora, pois sua missão no Senado ainda 
não terminou. O que se sabe é que Gilberto Kassab já costurou apoio em 
São Paulo com Geraldo Alckmin (PSDB), no Rio, com o prefeito Eduardo 
Paes, no Paraná com Ratinho Junior. Em Minas, é bem provável que ele 
ganhe o apoio do PSDB e de outros partidos que gravitam em torno do 
poder. Ele é o candidato do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

noVo PArtido - Apesar da filiação prevista de Bolsonaro a um novo 
partido político, e o caminho pode ser o PL ou mesmo o PP, a verdade 
é que depois que o próprio presidente recuperou Lula (PT) como adver-
sário, ele pode deixar de ser candidato à reeleição e voltar à Câmara 
disputando um novo mandato para deputado federal pelo Rio. Essa 
hipótese tem sido defendida pelos mais próximos a ele, mas a estratégia 
deverá ser um fiasco, pois as pesquisas não recomendam sua reeleição.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Pescaria e aventura
Augusto espeschit 

de Almeida no
rio Paru, que nasce

no suriname e
desagua no

Amazonas. uma
maravilha de lugar,
com uma natureza

exuberante e
totalmente

preservada. este
é parte do nosso
tão amado Brasil
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“fico preocupada com a mulher do Bolsonaro, deve ser difícil 
aquentar esse homem”. Foi esse o comentário de uma mulher na 
fila do supermercado a respeito da fala do presidente do Brasil sobre 
a vacina e a Aids. 

o senador Carlos Viana (PSD) já está declarando voto em Sérgio 
Moro para a Presidência da Republica pelo Podemos e deverá ser o 
candidato a governador pelo mesmo partido em Minas Gerais. Não 
vai devolver o apoio de Kalil a sua candidatura para o Senado do 
último pleito.

Ombudsman da Folha de S. Paulo, José Henrique Mariante, go-
zou o seu concorrente, o Jornal Estado de São Paulo, que sempre foi 
chamado de “O Estadão”. É que o jornal saiu domingo em formato 
de tabloide, o que motivou o ombudsman a chamá-lo de “Estadinho”.

o ex-presidente lula, que fez aniversário no dia 20 de outubro, 
acha que resolveu todos os entraves que existiam para uma dobra-
dinha com o PSB nas próximas eleições. Ele conversou com João 
Campos, o jovem prefeito de Recife, que lhe hipotecou apoio.

domingo, 31 de outubro

Quintino José Carvalho 
Rômulo Palhares

segunda-feira, 1º de novembro

Maria Bonita - Sabará 
Comediante Carlos Nunes 

terça-feira, 2

Publicitário e Prof. Waldemar Piló
Desembargador Antônio Armando 

quarta-feira, 3

Jornalista Ronan Ramos 
Ex-deputado Getúlio Neiva

quinta-feira, 4

Dr. Hugo Biondini 
Carlos Sevidanes
Eduardo de Moraes

sexta-feira, 5

Orixá dos Santos Lima 
Emiro Barbini
Ex-deputado Otacílio Miranda 

sábado, 6 

Maria Lúcia Scarpelli
Dr. Agilio Monteiro Filho
Jornalista Mábila Soares

evento de mountain Bike e os
30 anos do sesc Hotel ouro Preto

A nova trilha de Mountain Bike do Sesc 
Hotel Ouro Preto recebeu o Desafio Sesc 
MTB.O evento reuniu cerca de 40 ciclistas 

convidados e seus familiares. Além das com-
petições na modalidade XCO, os participantes 
puderam aproveitar momentos de confrater-
nização, dentro dos protocolos de segurança 
contra a COVID-19, em celebração aos 30 anos 
de operações da unidade.

Quem participou, aprovou a iniciativa, como 
Liege da Silva Walter, que ficou em 1º lugar 
entre as mulheres: “A prova foi muito legal. A 
estrutura não deixa nada a desejar. Consegui 
fazer uma boa largada e ficar bem na trilha. A parte decisiva foi a subida, bem longa, que foi preciso saber 
dosar, porque eram quatro voltas, mas administrei bem e estou feliz de estar aqui. Meu filho também curtiu 
bastante e quero convidar todo mundo a vir conhecer a trilha do Sesc”.

Lúcio Otávio Soares, vencedor do XCO entre os homens, também elogiou a nova estrutura: “Foi um percur-
so muito desafiador e técnico. Essa pista me surpreendeu bastante, pois tem uma subida forte no final, mas 
usei minhas estratégias para fazer uma boa prova. Foi tudo bem organizado, o pessoal está de parabéns”.

Inaugurada em julho de 2021, com 5 km de extensão e adequação para receber ciclistas de todos os níveis, 
a trilha é mais um exemplo da preocupação do Sesc Hotel Ouro Preto em sempre se atualizar aos longos 
desses 30 anos de atividades.
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daniel Amaro

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

AdVogAdA esPeciAlizAdA em direito de fAmíliA
cristiane.pinheiro@casecomunicacao.com.br

cátiA sturAri

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o dilema do reconhecimento da paternidade
O pedido de reconhecimento de 

paternidade muitas vezes é constran-
gedor para a mulher e assustador para 
o homem. Geralmente, quando há 
dúvidas de quem é o pai, o pedido de 
reconhecimento vem de uma relação 
passageira. Podemos citar um caso 
muito conhecido, como o do Pelé, 
que nunca reconheceu uma de suas 
filhas, fruto de um relacionamento 
fugaz. A vereadora Sandra Regina 
Machado Arantes do Nascimento 
Felinto, falecida em 2006, lutou por 
anos para ser reconhecida pelo pai e 
mesmo com o exame de DNA confir-
mado, Pelé chegou a declarar que até 
poderia ser o pai biológico, mas pelo 
fato de nem sequer conhecer a moça, 
que na época tinha 27 anos, não tinha 
nenhum sentimento por ela.

Outro caso que causou alvoroço 
na mídia foi do ex-jogador Edmundo, 
que foi obrigado a reconhecer o filho 
após o exame de DNA confirmando a 
paternidade. O fato é que o menino 
era fruto de uma relação extraconju-
gal. Nos dois casos, apesar de o juiz 
determinar os direitos e deveres dos 
genitores, não houve vínculo.

Infelizmente, essa é uma realida-
de no nosso país. Em 2021, mais de 

100 mil crianças nascidas não têm o 
nome do pai no registro civil, segundo 
dados da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil).  Na maioria dos casos, 
a mãe não tem dinheiro para entrar 
com a ação de reconhecimento. Ou-
tras não querem vínculo com o pai 
biológico, ou ele está desaparecido.

O processo de reconhecimento 
de paternidade é demorado, pode 
chegar até dois anos, dependendo da 
postura do pai, se ele vai se defender 
primeiro ou já aceitar fazer o exame 
de DNA. É preciso procurar advogado 
e apresentar provas ao juiz de que 
aquela pessoa é o possível pai.

A ação envolve o princípio da ve-
racidade dos fatos e da presunção da 
verdade. Portanto, se houver provas 
consistentes e o homem negar que 
é o pai, automaticamente, o juiz vai 
presumir que pelo fato de ter negado 
ele é o pai, e pedir o exame de DNA.

O pedido de paternidade tam-
bém pode acontecer após a morte 
do genitor para integrar o inventário. 
Nesse caso, existe um processo de 
análise dos restos mortais que pode 
comprovar o DNA. Se for confirmado, 
o filho passa a integrar o inventário.

Curiosamente há homens que 
só confessam a existência de outro 
filho no testamento. Ou seja, todos 
descobrem somente após a sua morte.

Por outro lado, há processos 
em que, após registrar a criança, o 
homem descobre que não é o pai 
biológico. Nesse caso, é preciso entrar 
com ação de negação da paternidade. 
Essa situação costuma ser bastante 
traumatizante para o pai e para 
a criança, uma vez que já criaram 
vínculos. No entanto, se o homem 
registrar a criança já sabendo que não 
é o pai biológico, não cabe ação. É um 
caminho sem volta.

Após o reconhecimento da pater-
nidade a pensão alimentícia começa 
a valer. Assim como todos outros 
deveres, como herança, sobrenome 
na identidade, entre outros. O pai 
também tem direitos sobre a criança, 
podendo participar da vida dela para 
criar vínculo.

Por fim, não podemos esquecer 
que, no final das contas, esse direito 
de ter um pai é da criança e, também, 
um dever do pai em prestar todo 
auxílio devido, além de claro, ter 
acesso ao seu filho e ao seu desen-
volvimento.

miopia afeta mais de 25%
da população brasileira

A miopia  é  um t ranstorno 
refrativo muito presente na 
sociedade. Se você não tem, 
certamente conhece alguém 

que sofre para enxergar à distância. O 
problema costuma aparecer durante a 
infância e tende a progredir nos próxi-
mos anos até estabilizar na adolescên-
cia ou início da vida adulta. Conforme 
dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), 59 milhões de brasilei-
ros vivem com essa condição, o que 
representa mais de 25% da população.

De acordo com o médico oftalmolo-
gista Felipe Siqueira, a miopia é um erro 
de refração, quando a imagem se forma 
antes da retina, o que ocasiona uma 
visão embaçada dos objetos e imagens 
que estão mais distantes da pessoa. “As 
causas exatas são desconhecidas, mas 
quem tem histórico familiar do transtor-
no apresenta 20% mais probabilidade 
de vir a desenvolvê-lo”, explica.

Baixa luminosidade, longos períodos 
de leitura, uso de medicamentos, diabe-
tes, alta exposição a telas, como smar-
tphone, televisão e videogame também 
são fatores que podem influenciar o 
quadro. “Normalmente, as pessoas com 
miopia também possuem certo grau de 
astigmatismo associado. A disfunção 
afeta tanto homens quanto mulheres”.

Ele acrescenta que o olho de quem 
tem miopia é ligeiramente maior do que 
as pessoas que não possuem. “Mas isso é 

quase imperceptível, pois é uma questão 
de milímetros. O globo ocular também é 
mais frágil, o que pode desencadear ou-
tros transtornos, como maiores chances 
de sofrer um descolamento de retina. 
Esse quadro é mais comum em pacientes 
com 5 graus ou mais”, alerta.

Foi o semicerrar dos olhos que fez a 
estudante Mariana Martins buscar uma 
consulta com oftalmologista. “Eu sabia 

que tinha um problema para enxergar 
e que era quase certo de ser miopia. 
Ler o quadro ficava impossível se eu 
sentasse nas carteiras mais do fundo. 
Precisava forçar demais as vistas e 
chegava ao fim do dia até com dor de 
cabeça”, relata.

Ela conta que, no seu dia a dia, só 
conseguia ver o letreiro do ônibus quando 
estava mais próximo, não reconhecia as 

pessoas de longe, entre outras situações. 
“Tudo ficava embaçado. Fiz o exame e 
o resultado deu que possuía 2 graus de 
miopia em cada olho. Fiquei um pouco 
assustada, pois não sabia que era tanto 
assim. Peguei a receita para confecção 
dos óculos e o especialista ainda me re-
comendou a pedir as lentes com proteção 
de luz azul, visto que fico muito tempo no 
computador e celular”.

Problema é corrigido com o uso de óculos,
lentes de contato ou cirurgia refrativa
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Siqueira esclarece que o problema 

em si não é corrigido, mas os seus 
sintomas sim e o indivíduo passa a ter 
uma visão melhor. “Lentes de contato 
ou óculos de grau são as alternativas 
mais usadas. Muitos acreditam ainda 
que a cirurgia refrativa é uma boa 
escolha por ser definitiva. No entanto, 
dependendo do caso, a miopia pode 
retornar e não é indicada para todos os 
casos. Apesar da tecnologia avançada, 
o procedimento apresenta riscos e é ne-
cessário realizar uma série de exames”.

Conforme recomenda o médico, 
caso o cidadão apresente dificuldades 
de enxergar objetos distantes, está na 
hora de agendar uma consulta com 
o oftalmologista. “São feitos testes 
de refração para determinar o grau 
correto do erro refrativo, exames 
da retina, mácula, disco ótico, entre 
outros. Depois de diagnosticada a 
miopia, a periodicidade para retorno 
ao especialista deve ser de pelo menos 
uma vez por ano”.

Ainda segundo ele, existem dife-
rentes graus de miopia. “É medida 
em dioptrias. Quanto mais, maior será 
a dificuldade em ver de longe. Nor-
malmente, classificada nos seguintes 
graus: miopia ligeira (até 3 dioptrias, 
moderada (de 3 a 6 dioptrias) e alta 
(mais de 6 dioptrias). Essa última impli-
ca uma drástica redução da qualidade 
de vida do indivíduo”, finaliza.

mailto:cristiane.pinheiro@casecomunicacao.com.br
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Pelo menos 12 mil crianças brasileiras
ficaram órfãs por causa da coVid-19

Segundo especialistas, luto infantil evolui ao longo dos anos

Felipe Garcia, 36, era gerente em uma empresa de 
proteção veicular e, segundo a família, vivia uma fase 
feliz. Por causa da profissão, viajava muito e costuma-
va gravar vídeos animados para os parentes dentro 
do carro enquanto percorria estradas. Muitos deles 
para o filho Lucas, de 4 anos, apelidado de “negão do 
pai”. Em setembro do ano passado, Felipe faleceu em 
decorrência da COVID-19 e passou a ser chamado de 
“estrelinha” pelo menino. Lucas faz parte de uma triste 
estatística: assim como ele, ao menos 12.210 crianças 
de até 6 anos no Brasil ficaram órfãs de um dos pais 
vítimas da pandemia.

Os dados foram divulgados pela Associação Na-
cional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), entidade que representa os Cartórios de Registro 
Civil do país. Ainda segundo o levantamento, 223 pais 
faleceram antes do nascimento dos filhos, enquanto 
64 crianças, até 6 anos, perderam pai e mãe vítimas 
do novo coronavírus.

Perder uma pessoa amada é sempre doloroso. No 
entanto, de acordo com os especialistas em saúde men-
tal, o luto infantil apresenta particularidades porque o 
significado da morte só é compreendido à medida que a 
criança cresce. “Ela tem uma percepção muito diferente 
dos adultos. Com a idade e o desenvolvimento cogniti-
vo, essa compreensão vai mudando. Com menos de 3 
anos, por exemplo, ela entende a morte apenas como 
ausência ou falta. Entre os 3 e 5 anos, como a imagina-
ção está aflorada, acredita que o ente querido esteja 
dormindo ou viajando. A partir dos 6 anos, percebe que 
a pessoa não vai voltar, que é algo que acontece com 
todo ser humano. Porém, é só a partir dos 10 anos que 
ela começa a entender o falecimento de forma mais 
genérica”, explica a psiquiatra infantil, Jaqueline Bifano. 

A psicóloga Katiúscia Nunes destaca que, apesar de 
não ter recursos cognitivos e emocionais para elaborar a 
morte, os pequenos vivenciam sentimentos da perda. “É 
algo que trará impactos ao longo de toda vida, devendo 
a família e toda a rede de suporte deste menino ou me-

nina ficar atenta às emoções e condutas apresentadas, 
oferecendo apoio e acolhimento”, reforça.

Desde a partida de Felipe, Lucas apresenta mudan-
ças de comportamento. “Expliquei que o papai foi morar 
no céu e que tinha virado uma estrelinha. No começo, 

parecia que não ia ser tão difícil, acho que ele achou 
que ele voltaria. Mas, ele pergunta do Felipe todos os 
dias, questiona por que Deus levou o pai dele. Diz que 
está bravo com o pai por não voltar. Toda vez que tenho 
que sair, ele pergunta se vou voltar ou vou para o céu 

também. Além disso, ele fica irritado facilmente. É muito 
difícil”, conta Lahis Schmidt, 29, mãe do garoto.

Além da alta irritabilidade, outras mudanças de 
postura podem ocorrer. “Perda de interesse, isolamento 
social, dificuldade de expressar as emoções, reações 
hostis em relação aos outros, sentimento de culpa, sin-
tomas de depressão e ansiedade, bem como alterações 
somáticas como queda do sistema imunológico, insônia, 
dores e dermatites”,  afirma Tiago Mendes, psicólogo e 
professor de psicologia.

Segundo a Ana Cláudia Garcia, 33, irmã de Felipe e 
tia e madrinha de Lucas, foi necessário procurar ajuda 
profissional. “Ele tem sofrido muito e acho que cada 
vez será pior.  Procuramos um neurologista para iniciar 
o tratamento, pois ele desenvolveu vários medos e 
chora bastante. Notei que se apegou muito a mim e 
nos falamos várias vezes ao dia”, conta.

Jaqueline explica que, independentemente da idade, 
o luto é um processo que precisa ser vivido. “É fundamen-
tal entender que a realidade é processada aos poucos. Os 
familiares devem dar a liberdade e encorajar que seus 
filhos falem sobre os sentimentos e pensamentos tristes 
e dolorosos, expor para eles que as pessoas que ficaram 
também estão sofrendo. O fato de relembrar quem partiu 
também é fundamental. Vale contar histórias, mostrar 
fotos e objetos que tenham a ver com a pessoa que 
faleceu. Outro ponto importante é não tentar ocupar o 
espaço deixado pelo ente querido que se foi”.

A orientação de Mendes é fornecer uma escuta 
atenta. “É essencial promover a comunicação aberta 
e segura dentro da família, informando sobre o que 
aconteceu, garantir que terá o tempo necessário para 
elaborar o luto, que terão um ouvinte compreensivo 
toda vez que expressarem saudade, tristeza, culpa e 
assegurar sua proteção”, diz.

Como explica Katiúscia, é natural que a família 
precise de ajuda neste momento. “Vale ressaltar, que 
caso haja necessidade, existem profissionais preparados 
para auxiliar famílias, adultos, adolescentes e crianças 
a passarem por esse doloroso processo e auxiliar na 
acomodação e integração da perda à nova realidade 
da vida”, conclui.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

A Chapa Pela Ordem com 
Você, encabeçada por Luís 
Cláudio Chaves (candida-

to à presidência da OAB/MG) e 
Helena Delamonica (candidata 
à presidência da CAA/MG), reu-
niu cerca de 1.500 advogados e 
advogadas da capital e do interior 
no dia 26 de outubro, no evento 
de apresentação da diretoria e 
conselheiros que concorrerão 
às eleições da OAB mineira, 
marcada para 27 de novembro 
deste ano.

A união entre Chaves e Helena 
representa a total paridade de 
gênero na seccional mineira. Atu-
almente, o número de mulheres 
inscritas em Minas Gerais é su-
perior ao de homens. De acordo 
com Helena, a paridade deve ser 
exercida nos cargos diretivos e 
não apenas na composição de 
chapa que inclui conselheiros. 

Chaves afirmou que é a primeira 
vez que haverá uma mulher com a 
caneta na mão para a tomar impor-
tantes decisões que beneficiarão a 

classe, já que a Caixa de Assistência 
dos Advogados presta o relevante 
trabalho de auxiliar o profissional 
em momentos de dificuldade.

O número de participantes 
no evento de lançamento foi o 
ponto alto do enconto. A Avenida 
Raja Gabaglia, uma das principais 
vias de Belo Horizonte, ficou par-
cialmente interditada na hora da 
atividade. O público que circulou 
no Espaço Meet superou a casa 
de 1.500 pessoas. A reunião co-
meçou às 19h e terminou às 22h.

luís cláudio e Helena delamonica
reúnem mais de 1.500 advogados
em lançamento de chapa em BH

Chapa Pela Ordem com Você representa total paridade nos cargos diretivos da OAB/MG
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O  governo de Minas co-
memorou, no dia 19 
de outubro, o ani-
versário de 130 anos 

da Secretaria de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais (Seapa). O 
evento, realizado no auditório 
Juscelino Kubitschek, na Cidade 
Administrativa, em Belo Hori-
zonte, contou com a presença 
do governador Romeu Zema 
(Novo), de secretários de Esta-
do e autoridades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Na oportunidade, foi lan-
çada também a Plataforma 
de Educação a Distância (EaD) 
Semear, desenvolvida pela 
Seapa em parceria com as 
instituições vinculadas (Emater-
-MG, Epamig e IMA). O obje-
tivo é a capacitação de toda 
a cadeia produtiva do setor 
agropecuário do estado, pro-

dutores rurais, empresários e 
agentes públicos municipais e 
estaduais.

Durante o evento, o gover-
nador destacou a importância 
do agronegócio para o desen-
volvimento do estado, com 
geração de riqueza, emprego 
e renda para os mineiros.

“Em meus 30 anos rodando 
o estado, mais de 2 milhões de 
quilômetros percorridos, pude 
ver em algumas regiões mais 
propícias à agricultura como 
as coisas aconteceram, graças 
ao trabalho da secretaria e de 
todas as instituições e pessoas 
envolvidas. Vi cidades peque-
nas multiplicarem de tamanho 
em pouco tempo, gerando 
empregos, desenvolvimento e 
um melhor bem-estar para a 
população. E fico surpreso com 
o potencial que ainda temos. É 
muito gratificante presenciar 

este momento tão importante, 
que é a celebração desses 130 
anos da Seapa”, disse.

Zema disse ainda que sua 
gestão tem aliado o trabalho 
da Seapa e da Secretaria 
de Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento (Se-
mad) para conciliar quanti-
dade, qualidade e sustenta-
bilidade na produção agrícola 
do estado.

“Temos trabalhado muito 
para valorizar aquilo que Mi-
nas produz. Precisamos dos 
milhões de sacas de café e 
dos bilhões de litros de leite 
produzidos, mas necessita-
mos também de qualidade e 
sustentabilidade. A qualidade 
associada à quantidade é o 
que transformará Minas, mais 
ainda, em um estado de refe-
rência na produção agrícola”, 
ressaltou.

A Prefeitura de Belo Horizonte revo-
gou o artigo 8º do decreto 17.351/20 que 
proibia festas em condomínio. A decisão 
aconteceu depois de uma reunião entre 
o secretário municipal de planejamento, 
André Reis, e o presidente do Sindicato 
dos Condomínios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG), 
advogado especializado em direito condo-
minial, Carlos Eduardo Alves de Queiroz, no 
dia 19 de outubro.

Na reunião, Queiroz falou ao secretário 
sobre a grande quantidade de ligações que 
o Sindicon MG vem recebendo de síndicos 
com dúvidas sobre a possibilidade ou não 
de permitir que moradores utilizem o salão 
de festas ou outras áreas de lazer para 
reunirem amigos e familiares. Isso porque 
o decreto determinava a suspensão das 
festas, mas dizia que o síndico deveria 
regular o uso do salão. “Isso gerava muita 
confusão nos condomínios, afinal, não 
ficava claro de que forma o espaço poderia 
ser usado”, explica o presidente.

Além disso, mesmo com a proibição, 
em vigor desde o início da pandemia no 
ano passado, muitos condôminos desres-
peitavam o decreto e faziam as festas. “Era 
muito desgastante para os síndicos. Soube 
de vários condomínios em que houve 
discussões porque parte dos condôminos 
queria manter o isolamento social e parte 
queria usar o salão de festas, cuja manu-
tenção compõe a taxa mensal”, diz ele.

Entretanto, no entendimento do Sin-
dicon MG, a revogação do decreto não 
significa que os moradores podem usar o 
salão, a área gourmet ou os demais espa-
ços comuns como faziam antes da COVID-19 
existir. “Nós sempre fomos a favor das 
medidas preconizadas pelas autoridades 
de saúde para conter o coronavírus e con-

tinuamos sendo. É preciso lembrar que a 
pandemia não acabou e que a vida ao nor-
mal só voltará quando o vírus for contido 
e a prefeitura e o estado autorizarem. Por 
isso, recomendamos aos condôminos que 
forem utilizar o salão de festa que tenham 
consciência para que a diversão não acabe 
em tristeza”, conclui.

Essa conscientização, aliás, é uma 
determinação do Novo Código Civil: “Art. 
1.336. São deveres do condômino: IV - dar 
às suas partes a mesma destinação que 
tem a edificação, e não as utilizar de ma-
neira prejudicial ao sossego, salubridade 
e segurança dos possuidores, ou aos bons 
costumes”.

Entre as medidas que o Sindicon MG 
sempre recomendou dentro dos condo-
mínios estão a limpeza e desinfecção 
frequente das áreas comuns, elevadores, 
portarias e escadas; uso de máscara por 
moradores, funcionários e visitantes nas 
áreas comuns; uso das áreas de lazer ape-
nas por moradores da mesma unidade a 
cada horário e respeito ao limite de pessoas 
por m² nos elevadores.

Em relação ao uso de festas, academias 
e quadras, os condomínios devem, por 
analogia, seguir o que dizem os decretos 
municipais que regulam o funcionamento 
de espaços comerciais, principalmente no 
tocante ao número de pessoas, uso de 
máscara e adoção das medidas de higiene 
das mãos.

O Sindicon MG também recomenda 
que quem pretende realizar uma festa, 
peça aos convidados para se certificarem 
de que não contraíram o coronavírus e 
de que estão vacinados. Hoje, com o RT 
a 0,94 em Belo Horizonte, uma pessoa 
pode contaminar quase 10. Por isso, todo 
cuidado é pouco.

Belo Horizonte vai receber o maior salão
de negócios de moda da América latina

1º/11 - segunda-feira

18h – live – Tendências do outono/interno 2022 - Vestuário 
Palestrante: Marcela e Carolina Malloy – Diretoras Criativas da Arte Sacra Mediação de Anna 
Magalhães – Digital Influencer 
Onde: Instagram @minastrend_  

19h – live – Tendências do outono/inverno 2022 - Bolsas 
Palestrante: Luiza Garcia, gerente de estilo da marca ISLA Mediação de Anna Magalhães 
Onde: Instagram @minastrend_  

02/11 | terça-feira

11h – Minas Trend Phygital - Como vai funcionar a nova plataforma digital do evento e a impor-
tância do ambiente on-line para impulsionar as vendas 
Palestrante: Marcia Croce, CEO da DGNG Design & Negócio, e Guilherme Scalon, CEO da Teceo 
plataforma colaborativa   
Mediação de Manoel Bernardes, empresário do segmento de joias e presidente do Sindi-
joias Onde: youtube.com/minastrend  

03/11 | quarta-feira

16h – live – Tendências do outono/inverno 2022 - Acessórios 
Palestrante: Mariana Penteado, consultora de estilo da Hector Albertazzi Mediação de Anna 
Magalhães – Digital Influencer 
Onde: Instagram @minastrend_ 
  
17h – Marketing de Influência – Como escolher a melhor estratégia: 
Palestrante: Amanda Tayar, digital influencer e proprietária da marca de acessórios Tilasm
Onde: A palestra será presencial para os compradores no evento e exibida no youtube.com/
minastrend   

19h – Insights do novo mercado de moda 
Palestrante: Daniela Dornellas, curadora de conteúdo da plataforma Fashion Meeting
Onde: youtube.com/minastrend  

04/11 | quinta-feira

16h – live – Tendências do Outono/Inverno 2022 – Calçados 
Palestrante: Paulo Bahia – mediação de Anna Magalhães – Digital Influencer 
Onde: Instagram @minastrend_

De portas abertas para os 
melhores negócios da moda. 
A 26ª edição do Minas Trend 
será realizada de 1º a 4 de 

novembro, no Expominas, em Belo 
Horizonte (MG). Seguindo todos os 
protocolos sanitários de segurança, 
o evento contará com programação 
híbrida, presencial e on-line, e refor-
çará o seu potencial para a geração de 
negócios e movimentação econômica 
da cadeia produtiva do setor em nível 
nacional.

O Salão de Negócios, exclusivo 
para lojistas e compradores, estará 
aberto de 10h às 20h, com agenda-
mentos. A programação on-line será 
aberta ao público em geral e contará 
com palestras e lives com especialistas, 
que vão falar sobre as inspirações e as 
referências para o setor, as tendências 
do Outono/Inverno 2022 e as apostas 
do novo mercado de moda. 

De acordo com o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, 

o Minas Trend movimenta o mercado 
nacional e gera milhões de reais em 
negócios para toda a cadeia produtiva. 
“O evento surgiu para alavancar os ne-
gócios e para aproximar fabricantes de 
lojistas. Nesta edição de retorno, após 
um intervalo em função da pandemia, 
o Minas Trend tem foco total nos negó-
cios de moda, gerando oportunidades 
para uma das principais cadeias produ-
tivas do país e atuando para alavancar 
a retomada do setor”, diz. 

Para o dirigente, o olho no olho 
será importante para a retomada desse 
novo momento da moda. “O evento 
promove o intercâmbio de experiência 
entre os participantes e consegue, as-
sim, estimular o crescimento e a orga-
nização desse setor que é tão próspero, 
empregador e criativo”, comemora. 

A estimativa é de participação de 
cerca de 90 marcas dos segmentos 
de vestuário, calçados, bolsas, joias e 
acessórios. Nomes como Luiza Barce-
los, Lázara Design e Arte Sacra já estão 
confirmados. 

Para o presidente do Sindicato da 
Indústria de Calçados do Estado de Minas 
Gerais (Sindicalçados-MG), Luiz Barcelos, 
essa edição tem gosto especial, pois 
traz de volta o contato presencial. “Esse 
contato é fundamental para a troca de 
experiência e networking entre os partici-
pantes”, ressalta. 

O presidente do Sindicato das Indús-
trias do Vestuário de Minas Gerais (Sindi-
vest MG), Rogério Vasconcelos, acredita 
que essa edição vem para consolidar o 
evento “que fez muita falta para o mer-
cado mineiro”. 

O presidente do Sindicato das In-
dústrias de Joalherias, Ourivesarias, 
Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, 
Relojoarias, Folheados de Metais Precio-
sos e Bijuterias no Estado de Minas Gerais 
(Sindijoias), Manoel Bernardes, afirma 
que é uma oportunidade para as marcas 
se apresentarem neste momento de 
reaquecimento da economia. “O evento 
une marcas e compradores. Por isso, é um 
momento de extrema importância para 
os negócios das marcas mineiras”. 

Para o presidente do indicato Intermu-
nicipal das Indústrias de Bolsas e Cintos 
de Minas Gerais (Sindibolsas-MG), Celso 
Afonso, o Minas Trend é a maior vitrine 
criativa da moda mineira conhecida in-
ternacionalmente por lançar tendências.

flávio roscoe: “o evento surgiu
para alavancar os negócios e para
aproximar fabricantes de lojistas”

Programação
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Governo de Minas celebra 130 anos
da Seapa e lança plataforma de

capacitação do setor agropecuário
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com responsabilidade, salões de festas
de condomínios podem voltar a abrir

http://www.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.epamig.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
https://www.instagram.com/minastrend_/
https://www.instagram.com/minastrend_/
https://www.youtube.com/user/minastrend
https://www.instagram.com/minastrend_/
https://www.youtube.com/user/minastrend
https://www.youtube.com/user/minastrend
https://www.youtube.com/user/minastrend
https://www.instagram.com/minastrend_/
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serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

gesso:

drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.gilson

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

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

governo de minas lança consulta pública
para Programa de concessões rodoviárias

O governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Estado de Infra-
estrutura e Mobilidade (Seinfra), 
abriu, no dia 27 de outubro, con-
sulta pública para o processo de 
concessão de outros quatro lotes 
do Programa de Concessão Rodo-
viárias. O projeto foi estruturado 
com o apoio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 

Os quatro lotes somam, apro-
ximadamente, 1.500 quilômetros 
de extensão. As vias estão loca-
lizadas entre Varginha e Furnas 
(432,8 km), São João Del Rei (452 
km), Lagoa da Prata e Itapecerica 
(442,9 km), e entre Arcos e Patos 
de Minas (231,3 km).

Durante 45 dias, a população 
poderá opinar sobre o projeto, 
que tem investimentos estimados 
em R$ 6,6 bilhões ao longo das 
três décadas de concessão, sendo 
R$ 2,7 bilhões nos seis primeiros 
anos. A perspectiva é que a publi-
cação do edital ocorra até janeiro 
e o leilão até abril de 2022.

estruturação

Em sua totalidade, o Programa 
de Concessões Rodoviárias prevê a 
modelagem de sete lotes, sendo que 
os referentes ao Triângulo Mineiro, 
Sul de Minas, Varginha-Furnas, São 
João del-Rei, Itapecerica-Lagoa da 
Prata e Arcos-Patos de Minas estão 
em estruturação pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

O Lote Ouro Preto, por sua vez, 
tem sido modelado pelo Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG), com apoio do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(BID). Os lotes do Triângulo Minei-
ro e do Sul de Minas já tiveram 
consulta pública encerrada, e 
devem ter edital publicado ainda 
em novembro.

A malha em estudo para con-
cessão totaliza uma extensão 
de aproximadamente 3 mil qui-
lômetros e contempla cerca de 
120 municípios, beneficiando 
diretamente mais de 5 milhões de 
pessoas. A expectativa do Governo 
de Minas é que sejam atraídos 
mais de R$ 11 bilhões em investi-
mentos privados para a ampliação 

de capacidade e a recuperação 
das rodovias, fundamentais para o 
desenvolvimento socioeconômico 
do estado.

De acordo com o superinten-
dente da área de Estruturação 
de Projetos do BNDES, Cleverson 
Aroeira, a abertura da consulta 
pública para concessão de mais 
quatro lotes de rodovias em Mi-
nas Gerais representa “um marco 
importante para ampliar o investi-
mento privado no setor rodoviário 
e sinaliza o avanço do programa de 
concessões, que conta com o apoio 
da Fábrica de Projetos do BNDES na 
estruturação de seis lotes”.

Audiências públicas

A Seinfra realiza, entre 17/11 e 
1º/12, uma série de audiências pú-
blicas para apresentação dos quatro 
novos lotes do Programa de Conces-
sões Rodoviárias do Estado. Além 
da oportunidade de divulgar o pro-
jeto, as audiências garantem mais 
transparência ao processo, sendo 
importantes ferramentas de partici-
pação dos cidadãos na construção de 
políticas públicas junto ao governo.

Devido à pandemia, a participação 
presencial seguirá regras específicas, 
considerando a limitação de espaço 
e pessoas, nos termos dos protocolos 
determinados pelo Minas Consciente.

Os interessados em acompanhar 
a reunião presencialmente devem 
fazer inscrição prévia pelo e-mail lo-
tesrodoviarios@infraestrutura.
mg.gov.br. A mensagem precisa ser 
encaminhada até as 18h do dia útil 
anterior à audiência e conter nome 
completo, endereço de e-mail e 
empresa/entidade que representa, 
conforme disposto no regulamento 
disponível no site da Seinfra.

Benefícios

Além da geração de mais de 
125 mil empregos, entre diretos e 
indiretos, a concessão dos quatro 
lotes colocados em consulta tem 

como pilar a segurança dos usu-
ários que trafegam pelos trechos.

Nas rodovias que compõem 
os lotes em consulta pública, há 
uma média histórica de 599 aci-
dentes por ano, no total. Além do 
inestimável valor dessas vidas e 
do sofrimento gerado às famílias, 
a ocorrência de acidentes nessas 
estradas custa ao Estado mais de 
R$ 194 milhões anualmente.

A expectativa com o Progra-
ma de Concessões Rodoviárias é 
o aprimoramento da segurança 
viária e da qualidade das estra-
das mineiras, com melhora dos 
indicadores. Estima-se que, com 
a concessão, haja redução de 
mais de 257 acidentes anuais e 
economia de aproximadamente 
R$ 83 milhões por ano com os 
custos decorrentes desses aten-
dimentos.

Além da melhoria para os 
usuários, o projeto terá reflexos 
positivos para o Governo do 
Estado, que gasta, anualmente, 
apenas nas rodovias diretamente 
sob sua responsabilidade, cerca 
de R$ 366 milhões com acidentes 
fatais no trânsito, R$ 698 milhões 
com feridos e ainda R$ 67 milhões 
com vítimas sem ferimentos.

“As concessões rodoviárias 
têm como finalidade suprir a 
necessidade de investimentos na 
infraestrutura de transporte, fun-
damental para o desenvolvimento 
de Minas Gerais, além de melho-
rar as condições de segurança e 
conforto para os usuários”, avalia 
o secretário de Estado de Infraes-
trutura e Mobilidade, Fernando 
Marcato.
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Saldo positivo: 215 postos de
trabalho foram criados em JF

O Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
divulgado no dia 26 de outubro, 
pelo Ministério da Economia, 
aponta que em Juiz de Fora foram 
criados 215 postos de trabalho, 
no mês de setembro. O saldo é a 
diferença entre 4.622 admissões e 
4.407 desligamentos no período. 
No acumulado de 2021, a cidade 
tem saldo positivo de 5.046 em-
pregos.

Neste mês, a cidade registrou 
um saldo positivo de 231 postos 
com perfil feminino, enquanto 
o masculino registrou um saldo 
negativo de 16 postos. Destes, 
destacam-se os profissionais com 
ensino médio completo (94) e mé-
dio incompleto (86). Consideran-
do a faixa etária, a maioria, 236 
empregados, têm de 18 a 24 anos.

O setor que obteve o melhor 
saldo foi o de serviços (298), 
seguido pelo de comércio (96) e 
de indústria (65). A agropecuá-
ria obteve saldo nulo. Já o setor 
da construção civil apresentou 
saldo negativo de 244 postos em 
setembro. Destacam-se as vagas 
de trabalhadores dos serviços, 
vendedores do comércio em lojas 
e mercados (227) e profissionais 
das ciências e das artes (43).

Para o secretário de De-
senvolvimento Sustentável e 
Inclusivo, da Inovação e Com-
petitividade, Ignacio Delgado, a 
diminuição do ritmo está asso-
ciada à sazonalidade do empre-
go no setor da construção civil, 
devido ao período de chuvas. 
“De todo modo, a Prefeitura de 
Juiz de Fora trabalha, por meio 
do Comitê de Desburocratização, 
para que o ambiente normativo 

e os procedimentos para libera-
ção de empreendimentos sejam 
simplificados, como forma de 
contribuir para o desempenho 
do setor”.

Do total de 5.046 empregos 
gerados na cidade de janeiro 
a setembro, 2.188 são do setor 
de serviços; 1.050 do comércio; 
933 da construção civil; 889 da 
indústria. Agropecuária manteve 
a extinção de 14 postos.
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ministro PAulo guedes está cAdA Vez mAis frAgilizAdo

PreÇo dos comBustíVeis reVoltA setores econômicos

ProiBiÇão de tAtuAgem em AnimAis

Basta fazer uma rápida busca na internet para encontrar 
uma série de declarações polêmicas do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. É raro uma semana em que ele não entra em atrito 
com figuras do alto escalão do governo. O alvo desta semana 
foi o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, no qual 
Guedes chamou de “astronauta burro”, que vive no “espaço” e 
não entende nada de gestão. Anteriormente, tinha falado mal 
da primeira-dama francesa, de servidores públicos e se referiu 
a viagens de empregadas domésticas à Disney. É um ministro 
fragilizado, que prometeu mundos e fundos no início do governo 
Bolsonaro, e sua gestão ministerial é um desastre: desemprego 
recorde, volta da inflação, recessão e a população enfrentando sé-
rias dificuldades, inclusive para se alimentar e pagar suas contas.

Muita gente acha que a alta dos combustíveis atinge 
somente aqueles que dirigem, mas esse é um problema que 
afeta toda a população. Afinal, hoje no país 30% do custo da 
passagem de ônibus corresponde ao preço do diesel. Além disto, 
o preço de fretes também fica afetado, já que fica caro fazer o 
transporte de mercadorias para os grandes centros. Já os postos, 
precisam diminuir a margem de lucro para manter as vendas, já 
que o movimento vem diminuindo desde o início de 2021 até o 
momento. Afinal, muita gente está pensando duas vezes antes 
de tirar o carro da garagem. A Petrobras alega sempre que o 
aumento constante da gasolina é um reflexo da alta do dólar e 
a valorização do barril de petróleo no exterior. Para se ter uma 
ideia, de janeiro a outubro, a gasolina ficou, em média, 40% 
mais cara. Está difícil abastecer. Para piorar, existe o risco de 
desabastecimento de combustíveis em novembro.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou o Projeto de 
Lei 151/2021, que proíbe a realização de tatuagem e a colocação 
de piercing, com fins estéticos, em animais. O estabelecimento 
que descumprir a lei será punido com multas e até suspensão 
ou cassação do alvará de funcionamento. O dono do animal 
também será responsabilizado, caso aprove tatuagens ou 
piercings em seu cachorro. As sanções previstas poderão ser 
cumulativas e os valores das multas serão destinados ao Hos-
pital Público Veterinário de Belo Horizonte. Entre os argumentos 
dos vereadores para aprovação do PL estão a crueldade com os 
animais que não podem “reclamar” da dor, irritações crônicas, 
reações alérgicas à tinta, ao material utilizado no procedimento 
e até queimaduras. Foi necessário criar uma lei para evitar esse 
procedimento estúpido nos animais.  Que ela seja sancionada 
pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e cumprida com rigor.

c A n A l   A B e r t o

impasse sobre ensino presencial segue em 
minas gerais. A obrigatoriedade de que 
todos os alunos das escolas de Minas Gerais 
devem voltar às atividades presenciais têm 
gerado muita discussão e dúvidas. Será que 
estudantes das instituições municipais e 
particulares também devem voltar? Apesar 
de determinação da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) para volta obrigatória, os muni-
cípios terão a autonomia para esse retorno. 
Após a Saúde estadual anunciar o novo 
protocolo sanitário, a ocupação de 100% das 
escolas parece que está longe de acontecer. 
A Prefeitura de BH informou que continuará 
seguindo para sua rede o estabelecido pela 
Portaria Municipal 539/2021, publicada no 
início do mês. O documento garante o ensino 
remoto aos estudantes cujas famílias não se 
sentem seguras para mandar os filhos para a 
escola. Já o Sindicato das Escolas Particulares 
de Minas Gerais (Sinep-MG) apoiou a decisão 
da Secretaria de Estado de Saúde. São os 
pais ou responsáveis que devem decidir pelo 
ensino remoto ou presencial neste momento.

Brasileiros mentem em seus currículos. 
Mentir no currículo, a exemplo do que fez um 
postulante a um cargo no governo Bolsonaro, 
é uma prática generalizada no Brasil. Pouco 
tempo após sua nomeação como ministro da 
Educação, duas instituições onde Carlos Alberto 
Decotelli disse ter concluído seu doutorado e 
pós-doutorado desmentiram as informações do 
seu currículo. Nem chegou a assumir o cargo. 
Segundo uma consultoria voltada a executivos, 
três em cada quatro brasileiros mentem em seus 
currículos. As mentiras mais comuns são em 
relação ao salário anterior, habilidades pessoais 
e fluência em inglês. Não é crime mentir no cur-
rículo, mas isso pode quebrar a confiança entre 
o profissional e a empresa, além de “queimar” 
a imagem no mercado de trabalho.

cresce o número de acidentes com ciclistas. 
Os acidentes com ciclistas estão crescendo 
em todo o Brasil. O aumento é decorrente 
do maior uso das bicicletas, o que já vem 
acontecendo há mais de 10 anos, tanto no 
lazer quanto no transporte dos trabalhadores 
e dos estudantes. As iniciativas para incentivar 
as bicicletas como meio de transporte estão 
crescendo, mas a defasagem ainda é grande, 
porque as cidades não foram pensadas para 
uso da bike como meio de transporte. Os 
municípios precisam planejar seus espaços 
para os próximos 20 anos, considerando esse 
modal como meio de transporte crescente e 
que já está disputando as vias com outros 
veículos. É preciso mudanças na infraestrutu-
ra, redução da velocidade máxima nas vias 
e campanhas de educação. Essas medidas 
têm que ser adotadas o quanto antes, princi-
palmente com a procura de outros meios de 
transporte após os constantes aumentos dos 
preços dos combustíveis.

Incentivar a melhoria da realidade dos muni-
cípios brasileiros, premiando as boas práticas 
da gestão pública, é o objetivo do 1º Prêmio 
Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do 

Grupo Bandeirantes. Após a avaliação dos seis índi-
ces estabelecidos pelo prêmio, Nova Lima ficou em 
primeiro lugar geral no Índice de Gestão Municipal, 
na categoria das cidades que possuem de 30 a 100 
mil habitantes.

Foram analisados 41 indicadores sobre finanças, 
transparência, educação, saúde, infraestrutura e 
desenvolvimento socioeconômico. O município foi 
destaque nas categorias Eficiência Fiscal e Trans-
parência, com 85,27 pontos, Educação (74,67) e 
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública 

(68,67) e, consideradas as pontuações de todas as 
cidades da categoria, recebeu a primeira colocação 
geral no índice.

Plano de recuperação 

Além disso, o Plano de Recuperação Socioeconô-
mica foi o destaque do município e garantiu a classifi-
cação de Nova Lima para a disputa nacional no pilar 
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Nova Lima disputará a etapa nacional tanto na 
categoria geral das cidades entre 30 mil e 100 mil 
habitantes quanto no pilar de Desenvolvimento 
Socioeconômico e Ordem Pública. A premiação vai 
ocorrer na capital federal, em novembro.

odelmo leão participa de entrega da
ampliação do Aeroporto de uberlândia

Nova Lima fica em 1º lugar no
Prêmio Band Cidades Excelentes

o prefeito João marcelo recebendo a premiação
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O prefeito Odelmo Leão (PP) 
participou da entrega da ampliação 
do Aeroporto Tenente-Coronel Avia-
dor César Bombonato. Com recursos 
de R$ 29,75 milhões, o terminal 
estava em obras de modernização 
desde 2019 e teve a capacidade de 
atendimento dobrada, passando 
de 1,7 milhão para 3,9 milhões de 
passageiros ao ano. O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, abriu a solenidade.

Segundo maior em movimenta-
ção de Minas Gerais e o 3º de toda a 
região do Brasil Central - com trans-
porte nacional de passageiros e de 
cargas -, o Aeroporto de Uberlândia 
foi assunto de pleitos da gestão mu-
nicipal, sob gestão do prefeito, junto 
aos governos estadual e federal nos 
últimos anos, dada a importância 
estratégica para a logística local e 
do país.

“Um dos compromissos que as-
sumi, ao retornar à frente da Prefei-
tura de Uberlândia, em 2017, foi o de 
trabalhar por melhorias no nosso ae-
roporto, que, desde 1980, está sob a 
gestão da Infraero, mas necessitava 
de uma atenção maior. Felizmente, 
conseguimos sensibilizar o governo 
que, finalmente, contemplou essa 
estrutura não apenas com as obras 
de ampliação, mas também com sua 
inclusão na rodada de concessões 
dos aeroportos brasileiros, o que 
consideramos outra ação essencial 
para que tenhamos um terminal à 
altura de nossa cidade, vocaciona-
da ao uso intenso de passageiros e 
cargas”, disse Odelmo.

Atualmente, o aeroporto está sob 
a administração da empresa pública 
Infraero, mas a situação deve mudar 
a partir do próximo ano. Em agosto, o 
Ministério da Infraestrutura anunciou 
que junto ao terminal Santos Dumont 
(RJ), ele está inserido na 7ª e última 
rodada de concessões aeroportuá-
rias, prevista para ocorrer em 2022. 

No térreo do terminal fica a 
inspeção de passageiros e áreas 
comerciais. O primeiro pavimento é 
destinado às companhias aéreas, ao 
apoio às áreas comerciais, auditório 
e locais para treinamentos internos, 
além de acesso às galerias técnicas. 
Já o segundo pavimento possui um 
mirante com áreas comerciais. A 
fachada ganhou nova cobertura para 
embarques e desembarques. O setor 
de restituição de bagagens ganhou 
duas esteiras. Também foram insta-
lados novos elevadores e sanitários.

Freitas reforçou a importância 
da ampliação para a economia 
brasileira, uma vez que a medida 
representa mais do que uma prepa-
ração para a concessão. “Significa 
oferecer mais segurança, conforto, 
oferta de assentos e, consequente-
mente, buscar a queda das tarifas. 
Mais que duplicamos nossa capa-
cidade de atender passageiros e 
de absorver a demanda crescente 
que virá desta região, pelo agrone-
gócio, agroindústria e seus outros 
potenciais”, pontuou.

Odelmo prestigiou também a 
inauguração da trincheira sobre 
a BR-365, entre os bairros Taia-
man e Dona Zulmira. As obras do 
trecho foram coordenadas pelo 
Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit) e 
receberam um investimento de R$ 
29,7 milhões.
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Apito amigo
Segundo vários historiadores, o 

futebol foi inventando pelos chineses 
por volta do ano 3 mil antes de cristo. 
Ao longo do tempo os japoneses, 
gregos, maias, romanos, franceses e 
outros povos também bateram suas 
bolinhas. Dizem que até os índios 
gostavam de jogar uma peladinha, 
usando a cabeça decapitada dos 
inimigos como bola. Cruzes. 

Em 1848, os ingleses resolve-
ram botar ordem na coisa e criaram 
várias regras que foram oficializadas 
somente em 1863. Com as regras 
oficiais surgiu a figura do árbitro. 
Ele ficava do lado de fora do campo 
de jogo dando ordens aos gritos. 
Em 1880, alguém teve a ideia de 
colocar o árbitro dentro do campo, 
trajando calça comprida e jaqueta. 
Imagina a cena.

Em 1898, alguém teve outra 
ideia brilhante: deram um apito 
para o árbitro. Logo depois colo-
caram dois auxiliares, conhecidos 
como bandeirinhas.  

Em 1894, Charles Miller, bra-
sileiro, filho de pai escocês e mãe 
brasileira, retornou ao Brasil para 
trabalhar, depois de passar alguns 
anos estudando na Inglaterra. Trou-
xe na bagagem um tesouro. Duas bo-
las de couro e o livro com as regras do 
futebol. Miller foi dirigente, jogador e 
depois que aposentou virou árbitro.  

Começou aí a saga da arbi-
tragem em nossos gramados. No 
início, o apitador era chamado de 
juiz. Alguns chamavam até de sua 
senhoria. Tinha juiz de todo tipo. 

De embaixada, bravo, brigador, 
fazedor de média, gordo, careca, 
cabeludo, elegante e até meio 
esquisito.  

A turma não tinha formação 
nenhuma. Aprendiam na marra, no 
terrão, na várzea. Era apito na boca 
e um revolver na cintura. A vaga 
era conquista por intermédio das 
amizades com dirigentes, políticos 
ou patrocinadores. 

Como tudo na vida, o serviço 
de arbitrar jogo de futebol evoluiu. 
O candidato precisa fazer cursos, 
provas e ter um condicionamento 
físico especial. O cachê também 
melhorou bastante. Regras foram 
redefinidas, normas foram criadas, 
surgiu o cartão, o spray, mais 
auxiliares, mais segurança, mais 
conforto, a entrada das mulheres 
no circuito e recentemente o danado 
do árbitro assistente de vídeo (VAR). 

Este foi criado para ajudar em 
algumas situações bem específicas. 
Não é o que está ocorrendo. O ár-
bitro perdeu a autoridade. Passou a 
empurrar o problema para o vídeo 
assistente que demora anos para 
decidir e acaba devolvendo o pepi-
no. Lances simples, fáceis de definir 
a olho nu, estão se transformando 
numa balburdia. O jogo é paralisa-
do, o bate boca no gramado é inten-
so, a torcida se irrita e a mídia mete 
o pau. O que já era ruim piorou.  

Vamos torcer para que alguma 
coisa seja feita para melhor quali-
ficar os árbitros e seus auxiliares. 
Os clubes investem milhões, os 

torcedores gastam muito dinheiro, 
os patrocinadores também colocam 
muita verba no negócio. Não é 
possível que tudo isto seja jogado 
no lixo por causa de erros dos sopra-
dores de apito, dos seus auxiliares 
ou destas invenções malucas dos 
dirigentes do futebol.

Para uma arbitragem que come-
çou no grito, correu em campo de 
calça comprida e jaqueta, trabalhou 
sem auxiliares, sem preparo físico e 
recebendo uma mixaria, o que acon-
tece com a turma atual é uma gran-
de prova de falta de competência. 

De uns tempos pra cá, o árbitro 
ou auxiliar, inclusive do VAR, do 
quadro da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ou Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa), ganha 
bem. Viaja, hospeda e alimenta 
com conforto e qualidade. Tem a 
disposição vários cursos, preparos, 
livros, vídeos e ferramentas. Tra-
balha em bons estádios, com total 
segurança e tranquilidade. 

Então, meus amigos, não basta 
ter um corpo bem malhado, cabe-
los, barbas ou carecas na moda, 
uniformes bonitos e bem ajustados, 
cronômetro e apito importado para 
falar que é árbitro de futebol. O cara 
precisa conhecer e saber aplicar as 
regras.  Precisa ter peito para mandar 
no jogo. Precisa ter coragem para 
não ficar na dependência dos seus 
assistentes, cujo título já diz tudo. 
Para continuar como está é melhor 
voltar no tempo e colocar alguém na 
beira do gramando gritando.

Depois de garantir a vaga para o Mundial 
de Clubes, o Itambé/Minas, pentacampeão 
Sul-Americano (1999, 2000, 2018, 2019 e 
2020), encerrou a participação na compe-
tição continental com o vice-campeonato. 
No dia 25/10, em Brasília (DF), a equipe 
minastenista fez uma final eletrizante contra 
o Dentil/Praia Clube. No tie-break, o time 
do Triângulo Mineiro levou a melhor, com 
parciais de 17/25, 25/21, 17/25, 25/19 e 7/15. 
A central Thaisa, mais uma vez, foi a maior 
pontuadora e o destaque do Itambé/Minas 
na partida, com 17 acertos.

As atletas do Itambé/Minas marcaram 
presença na seleção do Sul-Americano: Carol 
Gattaz e Thaisa foram eleitas as melhores 
centrais do torneio, enquanto Léia levou o 
prêmio de melhor líbero. Agora, o Itambé/

Minas volta as atenções para a Superliga, 
competição que conquistou nas últimas tem-
poradas (2018/19 e 2020/21). 

No caminho até a decisão do Sul-Ameri-
cano, o Itambé/Minas superou todos os ad-
versários com um desempenho de alto nível. 
Na estreia, venceu o Brasília Vôlei, anfitrião 
da competição, por 3 sets a 1. Na sequência, 
superou pelo placar mínimo as duas equipes 
estrangeiras: o Club Olimpia, do Uruguai, 
e as bolivianas do San Martin. Com esses 
resultados, o Itambé/Minas garantiu a vaga 
no Mundial de Clubes, que será disputado em 
Ancara, na Turquia, entre os dias 15 e 19 de 
dezembro. O último jogo do torneio foi uma 
reedição das finais de 2019 e 2020, quando o 
Itambé/Minas conquistou os títulos continen-
tais diante do Dentil/Praia Clube.

no pódio: itambé/minas é
vice-campeão sul-Americano
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O dinheiro viabilizado pelo Cruzei-
ro para pagar os salários atrasados 
dos jogadores e dos funcionários 
do clube foi levantado, novamente, 
graças ao empresário Pedro Lourenço, 
dono da rede Supermercados BH.

De acordo com informação do 
apresentador João Vitor Xavier, no 
programa Bastidores, do dia 26 
de outubro, Pedrinho antecipou os 

R$ 9 milhões necessários para quitar 
os valores em aberto mediante o 
aluguel do prédio da antiga sede 
administrativa da Raposa, na Rua 
Timbiras, no Barro Preto.

 Lourenço irá alocar a parte ad-
ministrativa do Supermercados BH 
no edifício. O local será ocupado por 
mais de 10 anos. Assim, o empresá-
rio antecipou todo o pagamento do 

aluguel para o Cruzeiro. Este foi o 
caminho escolhido para evitar blo-
queios judiciais.

O Cruzeiro deixou a sede admi-
nistrativa do Barro Preto em feve-
reiro deste ano para cortar custos. 
Desde então, os funcionários foram 
deslocados e trabalham uma sala de 
coworking, onde funciona a empresa 
WeWork, no Shopping Boulevard.

Os atletas Luiza Viana de Souza 
e Daniel Oliveira da Costa Filho, da 
equipe Praia Clube/Futel, viajam para 
disputar os Jogos Escolares Brasileiros 
(JEB’s), no Rio de Janeiro, entre os dias 
29 de outubro e 5 de novembro. Luiza 
e Daniel integrarão a delegação de Mi-
nas Gerais e competirão no atletismo, 
nas provas de 80 e 150 metros rasos. 

Os Jogos Escolares Brasileiros 
terão a participação de mais de 5 mil 
atletas de todo o Brasil, em diversas 
modalidades esportivas. 

“Estamos muito otimistas, pois 
os dois têm treinado bastante e têm 
alcançado excelentes tempos nas 
duas provas que disputarão. Sabemos 
que é uma competição de nível técnico 
bastante elevado, mas Luiza e Daniel 
têm boas chances de chegarem ao pó-

dio”, afirmou o coordenador técnico 
da equipe, o profissional de educação 
física da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
Robson Medeiros. 

A equipe surgiu de uma parceria fir-
mada entre a Prefeitura de Uberlândia, 
por meio da Futel, e o Praia Clube, com 
o objetivo fomentar o esporte de alto 
rendimento em diversas modalidades 
olímpicas e paralímpicas, e dar aos 
atletas condições de competição e pro-
gressão na prática do esporte. Para se 
preparar para a competição, a prefeitura 
oferece ampla estrutura aos atletas.

trajetória 
Desde sua primeira competição, 

no fim de julho, a equipe Praia Clube/

Futel já conquistou 27 medalhas (três 
no Campeonato Estadual de Atletismo 
Sub-14, seis no Campeonato Estadual 
de Atletismo Sub-16, seis no Campe-
onato Estadual de Atletismo Sub-18 
e doze no Festival de Atletismo da 
Federação Mineira). 

Além disso, classificou três atletas 
(Rafaela Dias Lima, Gustavo Henrique 
e Marco Túlio Gonçalves) para o 
Campeonato Brasileiro de Atletismo 
Sub-18 e dois atletas (Luiza Viana 
de Souza e Daniel Oliveira da Costa 
Filho) para o Campeonato Brasileiro 
de Atletismo Sub-16. Antes dessa 
competição, inclusive, Luiza chegou a 
ocupar o 1º lugar no ranking nacional 
de atletismo feminino sub-16, na 
prova de 75 metros rasos. Hoje, ela 
ocupa a 3ª posição.

Atletas do Praia clube/futel vão
disputar Jogos escolares Brasileiros

Fu
te

l

luiza Viana

empresário vai viabilizar
r$ 9 milhões ao cruzeiro para

quitar salários atrasados
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