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PAssAgens AÉreAs nAs AlturAs
Mesmo com o avanço 

da vacinação contra a 
COVID-19, muitas famí-
lias estão adiando os 

planos de voltar a viajar de avião 
devido à frustração com os preços 
das tarifas. De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o valor dos 
bilhetes disparou nos últimos 12 
meses e acumula uma alta de 
56,8%. “Tem um acréscimo dos 
custos operacionais das compa-
nhias aéreas por conta da alta da 
moeda americana, porque muitos 
contratos dessas empresas são 
atrelados ao dólar. E também ao 
aumento dos preços dos combus-
tíveis, em particular do querosene 
de aviação, que subiu bastante 
ao longo deste ano”, esclarece 
Pedro Kislanov, gerente do Sistema 
Nacional de Índices de Preços ao 
Consumidor no IBGE.
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crescem as especulações
sobre a sucessão ao
governo de minas

O nome do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), voltou a ser mencionado para disputar o gover-
no de Minas, diante da constatação indicando que a 
atual liderança do governador Romeu Zema (Novo) 
não é consolidada, uma vez que ela existe por não 
haver concorrentes para competir ao pleito de 2022. 
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) são várias especulações sobre o tema, 
inclusive, quando se fala na possibilidade do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, em acordo com 
o PSD nacional, deixar de ser candidato à terceira 
via na sucessão presidencial para disputar o cargo de 
governador mineiro.
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Prefeito de uberlândia pode
disputar cargo para governador

Enraizado, o preconceito no Brasil encontra brechas que, para os he-
terossexuais, podem parecer simples, mas para a comunidade LGBTQIA+ 
é frequente. Durante o último mês, acompanhamos o caso do jogador 
de vôlei Maurício Souza que não gostou do fato de o novo Superman 
ser bissexual e fez críticas ao gibi em suas redes sociais. Outra situação 
ocorrida foi a recusa de um salão de beleza na capital mineira em aten-
der a vereadora Duda Salabert pelo fato dela ser trans. Crimes iguais 
a esses acontecem diariamente: ao todo, o país registra 4 a cada 24 
horas. “Trata-se de questões que, além de culturais, estão no gene do 
nosso povo. É difícil lidar com nossas diferenças”, explica o presidente 
da Associação Eternamente Sou, Luís Baron.

no Brasil, 20% das pessoas
não ficam mais de meia

hora longe do celular

Dados de uma pesquisa encomendada 
pela Digital Turbine mostram que 20% dos 
brasileiros não conseguem ficar mais de 30 
minutos longe do celular. Dos entrevistados, 
19% ficam, no máximo, uma hora longe do 
aparelho. O hábito pode ter consequências, 
como a dependência, isolamento social e 
ansiedade. “A pessoa passa a viver na virtua-
lidade deixando de lado ou em segundo plano 
os amigos e familiares e até não aproveitando 
momentos sociais importantes”, explica a 
psicóloga Katiúscia Nunes.

“Aberração”: Aloísio vasconcelos,
ex-diretor da cemig, repudia

privatização da estatal
Enquanto o país enfrenta a maior crise hídrica em 90 anos e o bra-

sileiro paga a conta de energia mais cara dos últimos tempos, o debate 
da privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é 
assunto na CPI instaurada na Assembleia mineira. Para Aloísio Vascon-
celos, ex-diretor da estatal e da nacional Eletrobras, essa é uma pauta 
de cunho político, mas inaceitável do ponto de vista social e econômico. 
“Ninguém fala tão mal da Cemig quanto o atual governador Romeu Zema 
(Novo). O que temos visto não condiz com as administrações que ela já 
teve. Hoje, a gestão é paulista, do partido Novo, dos banqueiros e dos 
Amoêdo. Mas, ela vai superar isso e para o bem dos mineiros não deve 
ser privatizada”, defende.

Quase 65% dos brasileiros planejam 
comprar durante a Black Friday

Incorporada ao calendário do varejo e bem 
aceita pelos brasileiros, a Black Friday já ocupa 
o 2º lugar como data mais importante para o 
comércio, perdendo apenas para o Natal. Segun-
do pesquisa encomendada pelo Google, 64% da 
população tem intenção de comprar na edição 
de 2021. Para o analista do Sebrae Minas, Victor 
Mota, o momento pode ser aproveitado tanto 
por cidadãos quanto por empresas. “Os produtos 
são vendidos a valores muito atrativos,  até mes-
mo a preço de custo, se tornando um momento 
esperado pelos consumidores. É uma excelente 
ocasião para ‘desovar’ aquela mercadoria que 
‘encalhou’ durante o ano”.

Quatro crimes de LGBTfobia são
registrados diariamente no país

sAúde e vidA – PáginA 7
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o jogo dos 7 erros

A conhecida brincadeira infantil de encontrar 
as diferenças entre dois desenhos aparente-
mente iguais tem como função pedagógica 

estimular o raciocínio lógico e a capacidade de 
concentração das crianças. Longe de querer esti-
mular o raciocínio lógico de alguém, mas gostaria 
de discutir os 7 erros que notamos no debate sobre 
a aparente dicotomia entre o Teto dos Gastos e o 
Auxílio Brasil. 

Na questão particular de furar o Teto dos Gas-
tos para conceder o Auxílio Brasil, conclui-se que 
mais uma vez não parece que o “fim”, por mais 
pertinente que seja em termos sociais, não justi-
fica o “meio” escolhido. Até porque o incremento 
adicional com o “turbinamento” do Bolsa Família 
por meio do Auxílio Brasil, algo em torno de R$ 47 
bilhões, seria “compensado” com a perda de Pro-
duto Interno Bruto (PIB) decorrente dos juros mais 
altos. Esse, a meu ver, seria, portanto, o primeiro 
erro dessa discussão em torno do Auxílio Brasil: o 
custo em termos de elevação da inflação e de perda 
de crescimento de se furar o Teto dos Gastos para 
implementá-lo não compensaria o benefício, nem 
social, nem político. 

Pensando a questão do ponto de vista social, 
chegamos ao segundo erro do nosso “jogo”: quem 
é a favor da manutenção do Teto é contra o Auxílio 
Brasil. Isso não se confirma por uma simples razão: 
os dois podem coabitar perfeitamente nos números 
do Orçamento do Governo para 2022. 

Colocando na ponta do lápis, temos que a 
peça orçamentária mandada pelo ministério da 
Economia para o Congresso previa uma despesa 
de R$ 34,7 bilhões com o Bolsa Família (R$ 190 
para 15 milhões de beneficiários). O Auxílio Brasil, 
como originalmente proposto (R$ 300 para 17 
milhões de beneficiários), custaria, no total, R$ 51 
bilhões. Ou seja, um gasto adicional de R$ 16,3 
bilhões. Já o programa repaginado dessa semana 
(R$ 400 para 17 milhões de beneficiários) chegaria 
a R$ 82 bilhões, um adicional de R$ 47,3 bilhões 
com relação ao originalmente proposto. 

Com isso chegamos ao terceiro erro: o proble-
ma não está no Teto dos Gastos, mas nas emendas 

parlamentares. No Orçamento de 2021, o total de 
despesas discricionárias foi de R$ 110,20 bilhões, 
sendo que, destes, R$ 74,6 bilhões se destinavam ao 
Executivo e R$ 35,6 bilhões às emendas parlamen-
tares. No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 
de 2022, o valor para as emendas parlamentares 
está em R$ 16,2 bilhões, sem contar as emendas 
do relator, que não têm um valor definido. Entre-
tanto, considerando que o valor total das despesas 
discricionárias (R$ 114,8 bilhões) e que o orçado 
para 2021 para os gastos discricionários do Execu-
tivo seriam o mínimo para manter a “máquina” 
funcionando, chegaríamos a um valor máximo de 
R$ 40,2 bilhões (R$ 24 bilhões para as emendas 
do relator). Mantendo a proporcionalidade entre 
as despesas discricionárias do Congresso e as 
do Executivo, o valor seria ainda menor: R$ 37,1 
bilhões. Ou seja, em um ano eleitoral, teríamos 
um crescimento de algo entre 4,2% e 12,9% nos 
recursos para os políticos atenderem às suas bases 
eleitorais em um cenário em que a inflação está ao 
redor de 10%. Focando nesses números, fica claro 
onde está o problema. 

Para “dourar a pílula”, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, em entrevista recente, 
disse: “Como a gente ia justificar furar o Teto para 
pagar precatórios e não furarmos o Teto para um 
programa social?”. Apesar de parecer ser uma 
frase, além de correta, justificável, ela seria o nosso 
quarto erro nessa discussão. Uma coisa não justifica 
a outra, por princípio. Porém, o fato gerador dos 
precatórios é completamente diferente daquele do 
Auxílio Brasil. Enquanto os primeiros são uma dívi-
da financeira, cabendo até a discussão a respeito 
se elas deveriam estar no Teto ou não, o último é 
um gasto corrente. Outra diferença importante é 
que, enquanto os precatórios são imprevisíveis ao 
longo do tempo, dado que são determinados pelo 
Judiciário, programas sociais não o são, tanto que 
têm de ser aprovados pelo Congresso. Não faz sen-
tido justificar o “estouro” do Teto devido ao Auxílio 
Brasil como sendo o mesmo expediente do caso dos 
precatórios. Como diria o sábio: “uma coisa é uma 
coisa, outra coisa é outra coisa”.

Por essas e por outras, a ideia de antecipar a 
discussão sobre a formatação do Teto dos Gastos, 
prevista para 2026, seria o nosso quinto erro. A 

questão pode ser até pertinente e, provavelmente, 
seria tema de debate no início do próximo governo, 
independentemente de quem esteja no Palácio do 
Planalto. Entretanto, ela não pode ser feita de for-
ma açodada no calor de um momento de estresse. 
O sexto erro que identificamos nessa discussão seria 
colocar o Teto dos Gastos como um estorvo para a 
economia. Na verdade, ele salvou o Brasil de entrar 
em uma espiral de insustentabilidade da dívida 
pública que se avizinhava em 2016. 

Por fim, chegamos ao sétimo erro dessa 
discussão: o Auxílio Brasil será bom politicamente 
para Jair Bolsonaro. Não vamos nem entrar no 
mérito do potencial de perda de renda pela alta 
da inflação e/ou pela queda do PIB, já discutido no 
nosso erro número 1. A questão aqui é bem mais 
simples: o Auxílio Emergencial atende a 40 milhões 
de beneficiários com um ticket médio de R$ 300. 
Se for confirmado como atualmente especulado, 
o Auxílio Brasil terá um valor maior, R$ 400, mas 
atendendo a bem menos pessoas: 17 milhões. O 
que deve pesar mais: a satisfação de 17 milhões de 
pessoas recebendo R$ 100 a mais, ou a raiva de 23 
milhões que perderão R$ 300?   

Ainda não temos a solução final para o imbró-
glio Auxílio Brasil/Teto dos Gastos. Mas, mesmo 
não sabendo ainda o fim dessa história, podemos 
chegar a algumas conclusões. A primeira é que 
o problema, na verdade, não é de espaço para o 
Auxílio Brasil no Teto dos Gastos – isso a PEC dos Pre-
catórios resolve –, mas como, além disso, acomodar 
um aumento das emendas dos parlamentares. A 
segunda é que o mais importante não é se o Teto 
vai ser rompido ou alterado, uma vez que aqui 
não se fala em números, mas em expectativas. 
Esse instrumento foi criado para dar confiança ao 
investidor de que a trajetória da dívida pública 
brasileira, após anos de piora, seria sustentável. 
Para isso se colocou uma camisa de força nos gastos 
do Governo. A pergunta que fica no ar é: para que 
serve uma camisa de força com zíper? Nenhuma 
solução irá acalmar totalmente o mercado, dado 
que ainda teremos a tramitação das medidas para 
operacionalizar as decisões, e a simples lembrança 
de que os “invisíveis” do momento podem se tornar 
“visíveis” em alguma ocasião já seria motivo para 
se esperar muita emoção até o final do processo.

E D I T O R I A L

leíse costa

“ninguém fala tão mal da cemig quanto
romeu Zema”, diz ex-diretor da estatal

A história de Aloísio Vasconcelos está intrinse-
camente ligada ao setor de energia de Minas 
Gerais. Nascido em Ponte Nova, na Zona da 

Mata, o engenheiro e ex-deputado foi diretor da 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e 
das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras). As duas 
são focos de debate de privatização no momento. Em 
entrevista ao edição do Brasil, Vasconcelos fala sobre 
a crise energética atual e defende que privatizar a 
Cemig é inaceitável.

o engenheiro Aloísio vasconcelos já foi diretor da cemig e da eletrobras

A privatização da cemig 
está em pauta novamente. 
o senhor é a favor de pri-
vatizar o setor de energia 
do país?

Não sou contra a entrada de em-
presas estrangeiras ou de grandes 
grupos nacionais no segmento. Há 
partes discutíveis na privatização da 
Eletrobras que podem ser aceitas, 
uma vez que ela tem meia dúzia de 
clientes. Agora, em Minas Gerais, 
falar na privatização da Cemig é 
inaceitável. Não é bom do ponto 
de vista econômico, porque ela dá 
um lucro imenso para o estado que 
tem 17% das ações, este ano esse 
valor vai chegar a R$ 3 bilhões e isso 
significa R$ 510 milhões limpinhos 
no cofre de Minas. Da perspectiva 
social é uma aberração, a Cemig 
ajuda creches, asilos, hospitais fi-
lantrópicos, entidades de caridade 
e o setor agrícola no interior, além 
da eletrificação rural. Uma empresa 
privada não dá a mínima para o so-
cial. Pagou, muito bem. Não pagou, 
manda desligar.

A cPi da cemig está em an-
damento e há parlamentares 
defendendo que está em cur-
so um projeto de “sucatear 
para privatizar”. Qual sua 
avaliação sobre isso?

A CPI deve cumprir seu papel, 
está previsto na Constituição. Para 
mim, ela quer preservar a energia 
dos mineiros. Agora, ninguém fala 
tão mal, desfaz, maltrata e depre-
cia tanto a Cemig quanto o atual 
governador Romeu Zema (Novo). 
Ele faz isso em todos os eventos que 
pode. O que temos visto não condiz 
com as administrações que ela já 
teve. Hoje, a gestão é paulista, do 
partido Novo, dos banqueiros e dos 
Amoêdo. Mas, a Cemig vai superar 
isso e para o bem dos mineiros não 
deve ser privatizada. Ela tem uma 
história linda de 70 anos para ser 
vendida a preço de banana. Tem um 
índice de aprovação da população 
de quase 80%, um dos mais altos do 
país. Na questão política, o estado é 
permanente, o governo é transitório, 
daqui 6 meses começa o processo 

eleitoral e em um ano essa gestão 
acaba. Como pode um governo no 
fim do mandato querer vender a joia 
da Coroa? A Cemig é uma escola de 
formação de líderes do segmento, da 
qual saíram 5 ministros de Estado, 
assim como os maiores nomes do 
setor elétrico do país inteiro. 

em relação à crise energéti-
ca, vivemos um dos piores 
momentos e a população 
tem sofrido com a conta de 
energia mais cara dos últi-
mos anos. esse quadro atual 
já estava anunciado? 

O cenário é desagradável e a crise 
existe, mas não acredito em uma catás-
trofe geral. Em 2001, enfrentamos uma 
situação dificílima com a desvantagem 
de que não havia transmissão de re-
giões. Agora temos. No meu período, 
a Eletrobras realizou muitas linhas de 
transmissão e o sistema hoje é todo 
integrado de Sul a Norte, de Leste a 
Oeste. O segundo ponto é que o governo 
demorou um pouco para assimilar a 

gravidade da crise. No começo de abril 
já se enxergava que os reservatórios não 
estavam plenos, o volume de chuva tinha 
sido menor que o esperado e, portanto, 
providências iniciais deveriam ter sido 
tomadas, mas só foram feitas agora. 

o governo não tomou as 
medidas necessárias para 
controlar essa situação?

No momento devido, não. Elas 
deveriam ter sido tomadas em março 
de 2021, quando já se prenunciava este 
cenário. Mas, das medidas realizadas, 
eu aprovo. Decisões sofridas, mas im-
portantes para o momento. Entretanto, 
não vejo explicação razoável, do ponto 
de vista técnico, para o governo ter 
eliminado o horário de verão. É preciso 
esclarecer que a prática de 
adiantar os relógios uma 
hora durante os meses da 
primavera e do verão não 
é para economizar uma 
pequena quantidade de 
energia, essa taxa fica 
entre 3 e 4%. O grande 
mérito da medida é dividir 
os momentos de pico. O 
ápice do consumo aconte-
ce às 18h, horário em que o metrô está 
sobrecarregado, ares-condicionados 
são ligados, a indústria continua a 
todo vapor, a iluminação pública, que 
é um grande consumidor, é acionada. 
O horário de verão suaviza o sistema. 
Com a alteração, o metrô continua às 
18h, mas a iluminação pública seria 
ligada às 19h, assim como os banhos 
e o consumo familiar.

Até quando você acredita 
que vamos conviver com essa 
conta de energia elevada?

Pelas projeções que temos do 
balanço energético, considerando 
todas as fontes energéticas e os dados 
de consumo disponíveis, até abril de 
2022 teremos que conviver com essa 
economia de guerra. Mas, sem piora e 
racionamento. Vamos ter dificuldades, 
mas a engenharia tem instrumentos 
para manobrar, monitorar e evitar 
interrupções.

em longo prazo, as energias 
alternativas seriam parte da 
solução para evitar novas 
crises?

Falando de futuro, a medida salva-
dora é construir usinas hidrelétricas. O 
governo não tem priorizado este setor. 
Bato palmas para os investimentos 

em ferrovias, portos e 
aeroportos. Mas, cadê 
a usina do Rio Tapajós? 
Do Rio Tocantins? Onde 
estão os recursos para 
energia eólica? Solar? 
Biomassa? As Pequenas 
Centrais Hidrelétricas 
(PCH)? Quando fui pre-
sidente da Eletrobras, 
criamos o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa) que deu 
um enorme incentivo para energia 
eólica e outras mais. O Brasil tem um 
potencial solar alucinante, biomassa 
também e muito vento no Nordeste 
e Sul, um pouco em Santa Catarina e 
Bahia. Tudo isso poderia ser energia, 
mas faltou coragem para negociar 
com o Meio Ambiente e aprovar, es-
pecialmente, as PCHs. Isso faz muita 
falta. Temos potencial para gerar 
mais. Quando saí, deixei o Proinfa 2 
projetado porque teríamos que ter o 
programa a cada 2 anos.
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endividamento das famílias 
ários são os itens analisados para indicar a catás-
trofe que se abateu sobre os cidadãos brasileiros 
quando o assunto é o financeiro. Segundo dados da 
pesquisa Peic, realizada pela Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o primeiro se-
mestre do ano acabou com 69,7% das famílias endividadas. O 
mês de junho atingiu o maior percentual de pessoas nessa con-
dição desde 2010. Os números representam uma alta de 1,7% 
em relação a maio e de 2,5% do registrado em junho de 2020.

As implicações dessa inacreditável realidade traz em seu 
bojo outra revelação: uma média de 10,8% das famílias decla-
rou que não conseguirá pagar suas despesas ou dívidas. Para 
a economista Gabriele Couto, alguns fatores são responsáveis 
por esse cenário, como o alto índice inflacionário e a cotação 
do dólar perante o real. “Os produtores de alimentos passam 
a dar preferência para a exportação, fazendo com que a oferta 
dentro do país fique menor e os preços mais caros. Além disso, 
temos o índice de desemprego que está elevado, bem como 
salários baixos e, por fim, a educação financeira do brasileiro 
é precária”.

Não precisa ser especialista para notar a gravidade vi-
venciada por muitos brasileiros. Deste modo, espera-se que 
as autoridades públicas, especialmente as que comandam 
o segmento econômico do governo federal, planejem ações 
efetivas para reverter esse quadro. Afinal, o abismo entre os 
ricos e os pobres é cada vez mais perceptível. 

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

Aline acrescenta ainda que a solução deve começar pelo 
aumento da quantidade de postos de trabalho. “A geração 
de novas vagas e, consequentemente, o avanço da renda 
familiar são fundamentais para diminuir o número de famílias 
endividadas. Da mesma forma, é preciso mais conscientização 
financeira”. 

Em verdade, o poder central está perdendo o jogo e, com 
isso, não tem conseguido controlar o preço das coisas e da 
inflação, gerando juros altos, desemprego e economia des-
controlada. Contudo, registra-se um fato real: o peso desse 
desgoverno sempre incide perante os mais pobres.

uma
empresa

privada não
dá a mínima
para o social
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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

nome de odelmo leão entra em cena
para a sucessão ao governo de minas

Agostinho Patrus inaugura centro de
Atendimento a Prefeitas e Prefeitos

Direcionamento Estratégico da
ALMG até 2030 é aprovado

A menos de um ano para as eleições, 
o quadro referente à sucessão 
mineira segue indefinido. No mo-
mento, a especulação sobre o tema 

tem encontrado um campo fértil e um gráfico 
de completa incerteza para 2022.

No âmbito geral, existe a possibilidade 
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
abandonar a pretensão de ser uma opção para 
a terceira via na sucessão presidencial e se 
envolver no pleito estadual visando conquistar 
o Palácio Tiradentes. A respeito disso, amigos 
do senador mineiro preferem o silêncio, pois 
o próprio Pacheco, agora já filiado ao PSD, 
nada fala sobre sua postura no próximo ano.

A vez do triângulo?

“A propalada popularidade do governador 
Romeu Zema (Novo) é fruto de mais de um 
ano de pandemia, no qual os governantes 
nada puderam fazer a não ser administrar as 
consequências da COVID-19”. Esse é o comen-
tário que reina nos bastidores da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Comple-
mentando essa ideia, o parlamentar André 
Quintão (PT), em conversas com seus colegas, 
ressaltou: “Vocês já foram ao Sul de Minas e 
outras regiões do estado e apuraram qual foi a 
grande obra inaugurada pelo governo mineiro 
nesta atual administração?”.

Diante disso, é de se avaliar que a po-
pularidade de Zema acontece por falha na 
oposição e, referente à sucessão, por falta 
de opção, especialmente nas regiões mais 
distantes de Belo Horizonte. Neste sentido, 

está sendo trabalhado o nome do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD), mas muita água 
ainda vai passar por debaixo dessa ponte. 
Afinal, Kalil ainda não é conhecido em di-
versas localidades. 

Por enquanto, não se fala abertamente, 
porém, nas rodas de deputados no parla-
mento mineiro, o nome do prefeito de Be-
tim, Vittorio Medioli, voltou a ser lembrado 
como uma das alternativas.

No entanto, os matemáticos da política 
mineira sempre avaliam a possibilidade do 
prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), 
atender aos diversos convites para ingressar 
na política majoritária de Minas.  Para esses 
analistas, o cenário com vistas à sucessão de 
2022 ao governo mineiro segue em aberto, 
podendo ocorrer oscilações assim que novos 
nomes forem incluídos na lista.

Os defensores da candidatura de Odel-
mo ao governo mineiro rememoram que 
essa seria a oportunidade do retorno de 
Uberlândia ao comando do estado depois 
de 40 anos, visto que depois do governador 
Rondon Pacheco nenhum cidadão do Triân-
gulo Mineiro foi ungido ao posto de chefe 
do Executivo estadual. 

A ficha política de Odelmo já é co-
nhecida: ex-deputado federal por vários 
mandatos e prefeito também em diferentes 
oportunidades, incluindo a sua reeleição, 
ano passado, com mais de 70% de votos.  

Além disso, registra-se que Uberlândia é 
uma cidade síntese da produção nacional, 
com destaque para o agronegócio. O muni-
cípio é avaliado como um dos maiores pólos 
de logística do país, pois lá se encontra um 
significativo número de centros atacadistas 
de grandes empresas.

odelmo leão pode ser
convencido a participar do pleito

liderança de romeu
Zema não é sólida

vittorio medioli também
tem nome mencionado
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A Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) inaugurou 
no dia 4 de novembro seu Centro 
de Atendimento a Prefeitas e Pre-
feitos, localizado no andar térreo 
do Palácio da Inconfidência. 

O espaço, que já está à dispo-
sição dos titulares das prefeituras, 
será de uso privativo de prefeitos 
e prefeitas, para que possam ter 
um local para trabalhar durante 
o intervalo entre os compromissos 
agendados, ou antes de sua reali-
zação, e contar com uma estrutura 
de apoio básica para o desenvolvi-
mento de suas atividades. 

A entrada será por meio do 
porte de credenciais de acesso 
especial, que também dispensará 
prefeitas e prefeitos dos procedi-
mentos de controle de acesso da 
Casa, facilitando o seu ingresso 
nas dependências da ALMG. 

iniciativa elogiada

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), 

Julvan Lacerda, elogiou a iniciati-
va. “É um espaço que valorizará o 
esforço dos prefeitos, que sempre 
estão na Casa buscando soluções 
para os enormes desafios da 
administração municipal, sempre 
sobrecarregada. Agradeço o aco-
lhimento do Parlamento mineiro, 

não só neste espaço físico, mas 
por ser um representante dos in-
teresses dos municípios”, afirmou. 

O presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus (PV), 
convidou todas as prefeitas e os 
prefeitos a irem à ALMG conhe-
cerem o novo espaço. “Reconhe-

cemos a importância do trabalho 
das prefeituras e queremos que o 
Centro de Atendimento seja um 
ponto de apoio para que tenham 
a estrutura para, enquanto estão 
aqui, continuarem a dar bom 
andamento aos trabalhos. E que-
remos também que o parlamento 
mineiro seja sempre um parceiro 
dos prefeitos e ajude e contribua 
para o desenvolvimento das cida-
des, levando recursos. É despro-
porcional a exigência que é feita 
aos municípios e a contrapartida 
financeira que eles recebem. Que-
remos, cada vez mais, trabalhar 
juntos por Minas Gerais e, por isso, 
estaremos sempre prontos e com 
nossas portas abertas”, ressaltou.

Também esteve presente à 
inauguração o deputado Zé Reis 
(Pode), que já foi prefeito da 
cidade de Bonito de Minas, no 
Norte do estado. O fato foi lem-
brado pelo presidente da AMM. 
“Ele sabe de nossas batalhas por 
recursos para a região junto ao 
Governo do Estado”, frisou.

deputado Zé reis, o presidente da Almg, Agostinho
Patrus, e o presidente da Amm, Julvan lacerda
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O Projeto de Resolução (PRE) 
150/21, de autoria da Mesa, que tra-
ta do Direcionamento Estratégico da 
Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) para 2030, foi aprovado 
em 2º turno na Reunião Extraordiná-
ria de Plenário no dia 28 de outubro.

O texto traz um conjunto de 
diretrizes que pautará a atuação 
do Legislativo mineiro até 2030. 
No projeto, estão definidos a visão 
de futuro, a missão, os compro-
missos, os objetivos estratégicos 
e as linhas de ação da instituição 
em longo prazo. O primeiro ciclo 
do Direcionamento compreendeu 
o período entre 2010 e 2020. 

A aprovação do PRE encerra a 
etapa de desenvolvimento do novo 
ciclo do planejamento estratégico 
da ALMG, iniciado no final do ano 
passado, e que envolveu parlamen-
tares, gestores e servidores, além 

de representantes de outros órgãos 
públicos e da sociedade.

representação e 
participação social

Conforme destaca o texto apro-
vado, o Direcionamento Estratégico 

se orientará pelo alcance da visão de 
futuro da ALMG, representada pela 
expressão: “Ser reconhecida como o 
poder do cidadão, em sintonia com 
as transformações sociais, na cons-
trução de uma sociedade melhor”. 

Outra orientação norteadora 
é pelo cumprimento da missão de 

“exercer a representação, com partici-
pação da sociedade, na formulação e 
fiscalização das políticas públicas para 
o desenvolvimento de Minas Gerais”. 

O novo Direcionamento Estraté-
gico também estabelece que a ALMG 
observe uma série de compromissos, 
entre os quais merece destaque o 
de representar os interesses coleti-
vos e diversos da sociedade minei-
ra de forma efetiva, independente 
e ética; e o de promover a partici-
pação, o relacionamento e a escuta 
permanente da sociedade com 
inovação, transparência e retorno. 

Além disso, por meio do Dire-
cionamento, a ALMG também se 
compromete a exercer a mediação 
política para o fortalecimento da 
relação entre os Poderes do Estado, 
da democracia e do amplo exercício 
da cidadania; e garantir uma gestão 
moderna, eficiente e responsável.
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sucessão em BH
O segundo mandato do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 

Kalil (PSD), ainda não completou um ano, porém, já existem 
nomes dispostos a sucedê-lo. Seria pela ordem, o atual deputa-
do federal marcelo álvaro Antônio (PSL), o deputado estadual 
João vítor Xavier (Cidadania) e o vereador gabriel Azevedo.

Acordo político 
Nos bastidores da Câmara de Vereadores de Belo Horizon-

te comenta-se sobre o apoio que o deputado federal marcelo 
álvaro Antônio (PSL) direciona a candidatura de leo Burguês 
à Câmara Federal. Ainda segundo os comentários, marcelo 
está com medo de não ser reeleito e, neste caso, apostaria 
em um novo projeto. A conferir...

viana com Bolsonaro
A sucessão federal em Minas pode ter apenas o senador 

carlos viana (PSD) como possível parceiro do presidente Jair 
Bolsonaro. Isso se o senador mineiro conseguir emplacar o seu 
nome na disputa ao Palácio Tiradentes. Aguardemos cenas 
dos próximos capítulos.

empresários na política
Em Brasília, há comentários indicando que dois nomes 

mineiros: rubens menin (empresário) e o prefeito de Betim, 
vittorio medioli, são cobiçados para disputar eleições majo-
ritárias. Pode até não ser no próximo pleito, mas, daqui a 4 
anos, um deles deve concorrer a governador de Minas e até 
mesmo à Presidência da República. 

Ano de eleições
Há cerca de 60 dias ocorreu a eleição para a diretoria 

da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Faemg). Mas, no momento, a disputa mais acirrada 
é pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Minas Gerais (OAB-MG), cujo pleito acontecerá agora em 
novembro. Em dezembro, ainda tem a eleição da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), entretanto, 
segundo informações, por lá não haverá concorrência deven-
do ser reeleito o atual presidente Flávio roscoe.  

senador fora do páreo 
Tanto em Brasília como em BH, os comentários são de que 

o senador Antonio Anastasia (PSD) teria jogado a toalha e 
não irá disputar a reeleição ao Senado por falta de motivação 
política. Eu, hein?!

Beatriz x Zema
Sempre considerada como líder dos professores em Minas, 

Beatriz cerqueira (PT) manda avisar que, a partir de agora, não 
vai dar sossego ao governador romeu Zema (Novo). Não se sabe 
ao certo quais serão os temas que farão parte das pautas reivindi-
catórias, porém, os assessores palacianos se dizem prontos para 
responder à altura os discursos dela. Vai ser um duelo interessante. 

lei eleitoral
Ao debater sobre assuntos diversos na TV Cultura, semana pas-

sada, o procurador regional da República em São Paulo, luiz carlos 
dos santos gonçalves disse: “Nas eleições do próximo ano é reco-
mendável aos candidatos, que irão participar do pleito, que man-
tenham todo o cuidado para não ferir a lei eleitoral, pois as auto-
ridades, os juízes e os desembargadores serão implacáveis”. Será?

lira e Bolsonaro
Membros do centrão já estariam articulando para que 

o atual presidente da Câmara Federal, Arthur lira (PP) seja 
o companheiro de chapa na disputa pela reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro.

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2021&n=150&t=PRE
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2021&n=150&t=PRE
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Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro

mArcelo de souZA e silvA

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo HoriZonte (cdl/BH)

Black Friday promete ser
a retomada do comércio

Desde que começou a ser realizada 
no Brasil, em 2010, a Black Friday vem se 
consolidando a cada ano como uma das 
principais datas do calendário do comér-
cio. Mesmo com a pandemia, em 2020 a 
Black Friday continuou mostrando a sua 
força, com estabelecimentos oferecendo 
descontos de até 70%. Agora, 12 meses 
depois, ainda vivemos a crise sanitária, 
mas em uma realidade mais promissora. 
A campanha de imunização avança posi-
tivamente, os índices de monitoramento 
são positivos e as atividades econômicas 
estão sendo retomadas dia após dia. 

Se no ano passado foi a vez do e-com-
merce, em 2021 o comércio físico volta 
ao seu lugar de força. Com o isolamento 
social mais maleável, a tendência é que 
os consumidores façam suas compras de 
forma presencial. Afinal de contas, somos 
seres sociáveis e o ato de comprar não 

é apenas consumismo. É também uma 
importante interação social em nossas 
vidas. Em Belo Horizonte, os lojistas estão 
otimistas para a data. 

Após um ano turbulento, no qual 
muitos amargaram vendas ruins e, infe-
lizmente, outros precisaram encerrar as 
atividades, a Black Friday chega como uma 
esperança para aquecimento do comércio. 
Para isso, os lojistas estão investindo em 
descontos atrativos, divulgação, promo-
ções especiais, facilidade de pagamento 
e também no uso das redes sociais. O 
crescimento da expectativa de vendas 
é um reflexo da retomada da economia 
que, felizmente, já vem ensaiando um 
crescimento ao longo dos últimos meses. 

Outro ponto positivo será o pagamen-
to antecipado do 13º salário do funciona-
lismo público municipal e do pagamento 
em dia do estadual. Isso significa mais 

de R$ 1 bilhão injetado na economia na 
capital mineira. Todos esses dados servem 
como um termômetro para os lojistas se 
prepararem e participarem desta edição 
da Black Friday. Além do tíquete das 
vendas dessa data ser maior, afinal, o 
consumidor costuma esperar pela ação 
para adquirir um produto de maior valor 
agregado, é também uma oportunidade 
para o lojista antecipar as vendas de Natal 
ou criar ações de fidelização do cliente 
para datas futuras. Mais de 70% dos consu-
midores pretendem comprar na data, por 
isso, os lojistas devem estar atentos e se 
prepararem para atender a essa demanda 
represada. Para isso, reitero, é essencial 
investir em um atendimento de qualidade, 
treinamento de equipe, boas condições 
de pagamento e produtos que atendam 
às necessidades do consumidor. Além, é 
claro, de descontos atrativos.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Preço das passagens aéreas
subiu quase 57% em um ano

Quem pensa em viajar de avião neste 
fim de ano, mas ainda não comprou as 
passagens deve se preparar para pagar 

preços mais caros. É que a inflação generaliza-
da pesou também no setor de aviação, fazendo 
o valor dos bilhetes disparar nos últimos 12 
meses e acumular uma alta de 56,8%. É o 
maior aumento desde 2012, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). A notícia não é animadora para a 
esperada retomada do turismo.

Uma série de fatores combinados deixaram 
as passagens aéreas mais caras. Por exemplo, 
a quantidade de passageiros ainda não é a 
mesma como antigamente. No entanto, vem 
subindo e, em setembro, a média de voos foi 
equivalente a quase 75% do que era registrado 
no pré-pandemia, conforme a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

Isso significa que a reabertura da economia 
e o aumento da demanda devido ao avanço 
da vacinação contra a COVID-19 contribuíram 
para a alta no preço dos bilhetes. De acordo 
com a Anac, só entre os meses de abril e junho 
deste ano, houve um aumento médio de 21,7% 
nas tarifas de voos nacionais em relação aos 
mesmos meses do ano passado.

“Tem um acréscimo dos custos operacio-
nais das companhias aéreas por conta da alta 
da moeda americana, porque muitos contratos 
dessas empresas são atrelados ao dólar. E tam-
bém ao avanço nos preços dos combustíveis, 
em particular do querosene de aviação, que 
subiu bastante ao longo deste ano”, esclarece 
Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional 
de Índices de Preços ao Consumidor no IBGE.

A Anac também reforçou sobre o au-
mento no preço do querosene de aviação e 
informou que houve uma alta de 91,7% no 
valor do litro do combustível no segundo 
trimestre de 2021, em comparação a igual 
período de 2020. Já a Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (Abear) mostrou pre-
ocupação com a valorização do dólar frente 
ao real, visto que a cotação da moeda ame-
ricana chegando aos R$ 6 dispara os custos 
das empresas aéreas, que repassam esses 
valores aos passageiros.

tudo mais caro

A bancária Cláudia Ribeiro vai visitar a 
família em dezembro e está assustada com o 
preço pago. “Vou do Rio de Janeiro até Brasí-
lia. São cinco pessoas na minha família. Ano 
passado gastei cerca de R$ 6 mil, agora, tive 
que desembolsar mais de R$ 10 mil no mesmo 
trecho que fizemos em 2020. Tem que planejar 
bem e comprar os bilhetes com antecedência, 
caso contrário, não é viável por conta dos 
valores absurdos”, relata.

Os passageiros também estão buscando 
estratégias para encontrar preços mais em con-

ta. É o caso da advogada Priscila Botelho, que 
está planejando viajar no segundo semestre de 
2022. “Tenho tentado achar passagens baratas 
durante a madrugada, pois as companhias 
aéreas costumam fazer promoções-relâmpago. 
Já consegui algumas vezes em anos anteriores, 
mas tem que ficar de olho quando não tem 
bagagem incluída. Às vezes, pagar separado 
para despachar pode sair até mais caro”.

valores das tarifas

As principais companhias aéreas brasilei-
ras destacam que a precificação segue uma 
série de fatores. A Azul ressalta que “a alta do 
dólar e do combustível, que vem ocorrendo 
sistematicamente, também influencia nos 
valores”. A Gol afirma que “disponibiliza as 
vendas de seus voos, em geral, 330 dias antes 
da partida, possibilitando, a quem se planejar 
com maior antecedência, adquirir passagens 
mais baratas”.

Em nota, a Latam salienta que, “para a 
definição do valor da passagem, é preciso levar 
em conta que 65% dos custos da empresa são 
dolarizados e que o combustível da aviação 
representa em torno de 35% das despesas”.

Alta demanda, cotação do dólar e aumento no preço do
querosene de aviação são razões para as tarifas elevadas

“Ano passado gastei
cerca de r$ 6 mil,
agora, tive que
desembolsar mais
de r$ 10 mil no
mesmo trecho”
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mourão no senado
Segundo os jornalistas da crônica política de Brasília, o 

atual vice-presidente da República, Hamilton mourão (PRTB), 
já teria tomado a decisão de se candidatar ao Senado pelo 
Rio de Janeiro no próximo ano.

Justiça lenta
Na opinião do jornalista carlos Alberto sardenberg, a 

Justiça Eleitoral, especialmente no que diz respeito ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), é muito lenta em decidir sobre 
assuntos complexos. sardenberg fez este comentário após a 
decisão da Corte que mandou arquivar o processo de cassação 
da chapa Bolsonaro/mourão. Para o comunicador, tirar um 
presidente do poder, já no final de seu mandato, não teria 
sentido. Será que ele está querendo ensinar os ministros a 
sentenciar?  

notícias falsas
Parece que o TSE está realmente disposto a combater 

as notícias falsas, principalmente por causa das eleições do 
próximo ano. Resta saber quais são os instrumentos práticos 
que serão utilizados para conseguir emplacar este objetivo. É 
essa a opinião de advogados especialistas na área. 

romaria em Betim
Tem havido uma verdadeira romaria ao gabinete do pre-

feito de Betim, vittorio medioli. Os interlocutores são todos 
políticos interessados em saber a posição dele em relação 
à sucessão do governador Zema. Contudo, ele não oferece 
qualquer pista de como vai ser o seu comportamento no pleito.  

Bombeiros de plantão
O atual vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad noman, e o 

ex-vereador silvinho resende estão atuando como “bombei-
ros” para apagar o fogo provocado pela briga entre a Câmara 
de Vereadores e o prefeito Kalil. 

deputados federais?
Alguns nomes vão se intensificar como pré-candidatos a 

deputados federais, no entanto, alguns já podem se considerar 
eleitos, como é o caso da secretária de Governo e primeira-
-dama de Uberlândia, Ana Paula Junqueira, do atual vice-
-governador, Paulo Brant, do empresário Fabiano cazeca e 
do atual secretário de Governo, igor eto. 

Presidência do galo
Comentários ouvidos na porta do Café Nice, no Centro de 

BH, dizem que um dos sonhos do banqueiro ricardo guima-
rães é voltar à Presidência do Atlético. Coitado dele, gente!

Fora da política
Cuidando apenas de seus negócios particulares, dilzon 

melo, um dos fundadores do PTB mineiro, confessa a amigos 
que não tem mais pretensão de voltar à vida publica. Será? 

meio ambiente
“Na prática, nos últimos anos, o Brasil virou as costas para 

a política ambiental. É claro que a população do futuro vai 
sofrer as consequências desta decisão”. Opinião do filósofo 
mario sergio cortella. 

cPi da covid 
Com experiência de quem já foi deputado federal, o 

veterano jornalista Fernando gabeira disse: “Politicamente, 
as decisões tomadas pela CPI da COVID no Senado podem 
perder de vista as punições, mas quando os dados forem 
para a Justiça, especialmente para quem não tem mandato, 
o ‘chumbo vai ser grosso’”. 

críticas ao ministro
Médicos de diferentes especialidades, inclusive o 

diretor-geral do Instituto Butantan, dimas covas, afirmam que 
o atual ministro da Saúde, marcelo Queiroga, é um grande 
médico, mas, como ministro, deixou de colocar em prática sua 
experiência apenas para agradar ao governo.

descontrole econômico
Para o empresário e ex-deputado federal emerson Kapaz, 

a inflação deve virar o mês de dezembro com um percentual 
de mais de 10%. Isso, em sua avaliação, significa o descon-
trole geral da economia. “Tomara a Deus que o pessoal da 
Economia tenha condições de reverter este quadro para evitar 
o desastre maior”, confessa Kapaz.
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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.

Quase 65% dos brasileiros 
querem comprar na Black Friday

Dois perfis de consumidores vão às compras: “aberto” e “cauteloso”

o que os brasileiros
querem comprar

Vestuário

Celulares

Livros e Papelaria

Calçados

Cuidado pessoal

Computadores

Comidas

Móveis

EletroportáteisEletroportáteis

TVs

62%

40%

38%

33%

27%

26%

23%

19%

17%

16%

A Black Friday nasceu nos Estados Unidos, 
mas desde 2010 foi incorporada no ca-
lendário do varejo nacional e bem aceita 
pelos brasileiros. Neste ano, o evento 

acontece no dia 26 de novembro, mas durante todo 
o mês, o comércio do país se movimenta em torno 
da ocasião. De acordo com a pesquisa Black Friday 
Connections, encomendada à Ipsos pelo Google, 
64% da população tem intenção de comprar na 
Black Friday de 2021.

“Este ano, a data será única e inédita em muitos 
aspectos, pois recebe um consumidor transformado 
após quase 2 anos em pandemia e, ao mesmo 
tempo, esperançoso com a possibilidade de voltar 
a vida na rua e os encontros sociais. Não será uma 
reedição de 2020 e nem uma retomada de 2019, 
mas um recomeço, pois representa a inauguração 
de uma nova fase, um novo jeito de comprar”, des-
tacou Gleidys Salvanha, diretora de negócios para 
o Varejo do Google Brasil. 

Para Victor Mota, analista do Sebrae Minas, 
o empreendedor tem uma grande oportunidade 
neste período. “Trata-se da segunda data mais 
importante do segundo semestre, perdendo apenas 
para o Natal. Ela foi criada para que grandes vare-
jistas norte-americanos liquidassem seus estoques 
antigos para abrir espaço para as mercadorias que 
foram compradas para festa natalina. Para isso, os 
itens são vendidos a valores muito atrativos, até 
mesmo a preço de custo, se tornando um momento 
esperado pelos consumidores. Para aproveitá-la, é 
necessário ter em mente essa expectativa em criar 
estratégias para atender os clientes. É um excelente 
momento para ‘desovar’ aquele produto que ‘enca-
lhou’ durante o ano”, explica.

O levantamento identificou dois perfis distintos 
de consumidor: aberto (56%) e cauteloso (44%). O 
brasileiro mais desafiado economicamente é aquele 
que, na falta de um motivo para adquirir algo e na 
ausência de promoções, não vai às compras. Deste 
grupo, 25% estão economizando para necessidades 
futuras e 19% só pretendem gastar se encontrarem 
um ótimo desconto.

Já o grupo de consumidores mais abertos (56%) 
conecta seus desejos de compra com a data. Destes, 
37% estão economizando para obter produtos e servi-
ços com desconto, 13% querem adquirir muitas coisas 
por não terem comprado no ano passado, e 6% vão 
aproveitar para adiantar os presentes. Segundo o es-
tudo, este perfil não precisa ser convencido a gastar, 
mas ser persuadido a optar por determinada loja.

Com 20 anos de experiência em compras e 
marketing no segmento calçadista, a empresária 
Ana Paula Ribeiro, 40, já iniciou sua estratégia nas 
redes sociais. “É o momento de baixar o estoque, 
vender as pontas e o que não teve bom giro. No dia 
26 preparamos uma liquidação nas lojas físicas, mas 
durante novembro teremos 8 noites de lives shop pelo 
Instagram. As pessoas querem promoções, porém, 
nem sempre encontram tempo para irem ao local. 
Estratégias on-line, em redes sociais, sites e WhatsApp 
são excelentes ferramentas e oportunidades para o 
negócio e para o consumidor”, acredita.

Para o especialista em gestão de negócios Ro-
drigo Campelo, é essencial que o varejo mantenha 
a principal característica da Black Friday. “O ponto 
fundamental é ser honesto com o cliente e apresen-
tar descontos reais. Essa redução deve ser ofertada 
nos produtos mais vendidos. Para isso, é importante 
verificar a curva ABC de vendas. Abaixar o preço de 
mercadorias que não saem pode ser ótimo para o 
lojista, mas existem grandes chances de serem per-
cebidos como enganadores pelo cliente final”, diz.

De acordo com o especialista, para ter êxito é ne-
cessário organização prévia por parte do comércio. 
“Negociar com fornecedores e apresentar descontos 
atraentes é fundamental. Oferecer parcelamento 
pode ser uma grande ferramenta de vendas para 
clientes que estão mais apertados e não querem 
perder oportunidades. Pensar em meios de paga-
mento e melhores condições também podem ser 
um bom negócio”, finaliza.
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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

BrAsil FeZ Feio – Infelizmente, a nossa representação no G20 não 
foi aquilo que esperávamos. O presidente Bolsonaro parece que 
estava num ambiente onde não tinha amigos. Só conversou com o 
presidente da Turquia que, na verdade, governa impondo tendências 
ditatoriais em seu país. Não vimos Bolsonaro com mais ninguém. 
Passeou por Roma e foi a cidade de seus antepassados onde recebeu 
uma homenagem e pronto. Não passou nem perto de Gasglow, 
onde aconteceu a reunião que discutiu o clima no mundo. Deu uma 
entrevista mostrando a sua preocupação com um novo aumento 
de gasolina que vem por aí. Para ele, tudo é culpa da pandemia.

minAs está AtentA - O ex-deputado Emílio Gallo, que foi líder 
do governo Francelino Pereira na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), tem se manifestado a favor de Rodrigo 
Pacheco e acha que Minas tem que se unir em torno dele, pela 
grande chance que o nosso estado tem no momento de assumir 
a liderança do país. Apesar de estar a algum tempo sem disputar 
mandato, Emílio tem articulado o nome de Pacheco em todo 
lugar que vai.

o governo teme PAcHeco - O Palácio do Planalto está preocu-
pado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois que 
ele mudou de partido e foi lançado como candidato à Presidência 
da República. O governo acha que Pacheco pode prejudicar a 
agenda de Bolsonaro no Senado como parte da sua estratégia. 
Pacheco, em todas as entrevistas que dá, não assume candidatura 
e diz que tem uma agenda para cumprir e que a eleição é assunto 
para o ano que vem.

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

visita

Prefeito de uberlândia, odelmo leão, governador
romeu Zema e a secretária Ana Paula Junqueira
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ABAv/mg elege nova diretoria
Aconteceu, no dia 

29 de outubro, a elei-
ção e posse do novo 
presidente, diretoria-
-executiva e conse-
lheiros da Associação 
Brasileira de Agências 
de Viagens de Minas 
Gerais (Abav/MG). O 
diretor da Pampulha 
Turismo, Peter Paul 
Santos Mangabeira, 
assume a presidência 
da entidade para o 
biênio 2021 /2023.

Peter está no tu-
rismo desde 1991, 
onde assumiu a di-
reção da Pampulha 
Turismo aos 24 anos. 
Em 2002 se formou 
pela Adesg/MG e 
passou por várias 
gestões na Abav/MG 
desde 2003.

nova diretoria:

Presidente: Peter Mangabeira (Pampulha Turismo)
Vice-presidente Financeiro: Alexandre Xavier Brandão (Uai Turismo)
Vice-presidente Administrativo: Daniel Toledo (Frontur)
Vice-presidente de Relações Institucionais: José Maurício de Miranda Gomes (Mundi Travel)
Vice-presidente de Patrimônio: Gilberto Siqueira (Ártico Turismo)
Vice-presidente de Capacitação e Certificação: Andréia de Oliveira (Flytour | Máxima Turismo)
Vice-presidente de Marketing e Eventos: Athenais Vilhena (Turisplan Operadora)

conselho deliberativo

Ana Beatriz Furtado (Mundial Vistos), Eloá Ribeiro (Unitour), Luciano de Souza Costa
(Território Viagens), Mariella Miranda (Zênithe Travelclub), Renata Azevedo (Speed System), 
Roberto Costa (Lavion Viagens e Turismo) e Stefano Couri (Leste Turismo)

conselho Fiscal

Presidente: Reinaldo Fleming (Lifetour), Titular: Silvana Pardini (São José Viagens) e Maria 
Perpetuo Socorro (Duomo Turismo) e Suplentes: Zezé Mazzo (Trajjetus) e Iracema Amaral 
(Novos Tempos)

conselho de Ética, conciliação e Arbitragem

Herbert Faria (Fun Operadora), Maria Cristina Camarano (Condotti Turismo) e
Ricardo Fernandes Soares (Royalty Viagens)

suplente do conselho de Ética, conciliação e Arbitragem:

Carlos Teixeira (Categoria Turismo).

nova diretoria:

A Prefeitura de Belo Horizonte está recolhendo 60 toneladas 
de sujeira depois das chuvas, especialmente na Avenida Tereza 
Cristina, nas proximidades do Anel Rodoviário. Para quem co-
nhece a região, o Governo do Estado, quando construiu a Tereza 
Cristina, deixou uma calha com largura pequena para o volume 
de água de chuva de parte de Contagem e todo o Barreiro.

Quando Marcio Lacerda iniciou as obras de recapeamento 
do Ribeirão Arrudas, este colunista sugeriu que se fizesse um 
subcanal dentro da atual calha do Arrudas, justamente pensando 
no volume de água na época de chuva. Ninguém levou a sério. 

imagina toda a água que desce em dias de chuvas das en-
costas dos bairros Gutierrez, Barroca, Santo Agostinho e Prado e 
vai diretamente para um antigo córrego, hoje recapeado e que 
passa na Avenida Francisco Sá. Essa água desemboca no Arrudas, 
passando por debaixo do terreno da antiga Forjinha, na Rua 
Ituiutaba. É uma galeria pequena que não comporta o volume. 
Toda essa água acaba inundando até a Avenida Amazonas. A 
prefeitura sabe disso e não faz nada. 

Algumas obras de Aleijadinho estarão expostas na Casa da Cul-
tura Fiat, que funciona no prédio do antigo Palácio dos Despachos, 
localizado nas dependências do Palácio da Liberdade. A conferir...

domingo, 7 de novembro

Engenheiro Maurício Andrés
Daniela Portela 
Médico Roberto Vital 
Michel Ângelo - chefe de Esportes da Rádio Itatiaia

segunda-feira, 8

Publicitário Simão Lacerda 
Agostinho Bertolino Neto 

terça-feira, 9

Jornalista Edson Nunes
Jornalista Paulo César de Oliveira 

Quarta-feira, 10 

João Dias - Rei da Feijoada 
Matheus Bandeira de Melo 

Quinta-feira, 11

Muraí Caetano - Xico da Kafua 
Emília Mascarenhas - esposa de Pacífico Mascarenhas

sexta-feira, 12

Rubens Lessa de Carvalho 
Paulinho da Viola 

sábado, 13 

Carmelita Campos 
Sérgio Richard
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

cirurgiã dentistA, mestre e doutorAndA em odontologiA PelA uFmg
rafaela@navescoelhocomunicacao.com.br

JuliAnA FernAndes

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

cuide do seu bebê: mantenha a saúde bucal em dia

Pode parecer mera brincadeira 
ou um excesso inconsequente, 
mas o título deste artigo é 

real, e serve de recado diretamente 
para as gestantes. A gravidez é um 
acontecimento envolto de muitas 
expectativas, mas também exige que 
as mães redobrem os cuidados em 
relação à sua saúde - particularmente 
a bucal. O procedimento adequado 
pode preservar o próprio feto, como 
explico mais adiante.

No entanto, é necessário primeiro 
observar que a gravidez não é marca-
da apenas pelo desenvolvimento do 
feto. O corpo da mãe também sofre 
profundas mudanças. Internamente, 
a mulher passa por alterações hor-
monais que desencadeiam vários 
sintomas. Alguns bastante sensíveis; 
outros nem tanto. Tudo para adaptar-
-se à vida que está sendo formada 
no útero.

Os enjoos, o ganho de peso e o 
crescimento mais intenso dos pêlos, 
do cabelo e das unhas são parte desse 
pacote, graças à produção mais os-
tensiva de progesterona. E é também 
a progesterona a responsável por 
aumentar o fluxo sanguíneo – afinal, 
é este o caminho por onde passam o 

oxigênio, os nutrientes e outros ele-
mentos essenciais à formação do feto.

Entretanto, a intensificação desse 
fluxo acarreta outros problemas, 
como inchaços e maior sensibilidade 
do corpo, inclusive na região gengival. 
Daí vem a gengivite gestacional, que 
acomete mais de 60% das gestantes. 
A diferença elementar entre a gengivi-
te num paciente comum e a gengivite 
gestacional é o quadro da paciente. 
No primeiro caso, ela é causada 
essencialmente pela higiene bucal 
inadequada. Já a gestacional pode 
incidir inclusive sobre mulheres que 
cuidam dos dentes devidamente, mas 
que são acometidas pelo problema 
graças à sua condição interna.

A gengiva inchada provoca sulcos 
na linha de junção dos dentes e da 
gengiva, tornando o local bastante 
suscetível à incidência de biofilme, 
também conhecido como placa bacte-
riana. Sem a higiene bucal correta, o 
biofilme se prolifera, podendo agravar 
a gengivite até que ocorra a perio-
dontite. Neste estágio, as bactérias 
deterioram os tecidos, os ligamentos 
e até os ossos de sustentação, levando 
à perda dos dentes e ao comprometi-
mento da estrutura bucal.

Mais um agravante: alguns dos 
microorganismos que atuam na pe-
riodontite têm capacidade de “viajar” 
pelo corpo, podendo chegar inclusive 
à região uterina. E é este ponto que 
leva à associação entre a saúde bucal 
e a do próprio feto. Estudos recentes 
apontam que a presença de bacté-
rias oriundas da gengiva no útero é 
capaz de provocar até mesmo partos 
prematuros.

Quando essas bactérias alcançam 
a região uterina, o sistema imunológi-
co reage imediatamente. Sua resposta 
rápida é com o aumento da produção 
de prostaglandina, um tipo de lipídio 
que combate os microorganismos. 
Eles também têm o poder de con-
trolar inflamações, fluxos e coágulos 
sanguíneos, mas também de provocar 
um parto.

Para evitar todo esse percurso, a 
recomendação é básica para as ma-
mães: redobrar a atenção com a hi-
giene bucal e intensificar as visitas ao 
dentista, até para também contornar 
o problema com a gengivite. Esta, por 
sinal, não serve de desculpa. Manter a 
escovação em dia e usar o fio dental 
são procedimentos essenciais. A saúde 
do feto passa também pela boca.

Pesquisa revela que 20% dos brasileiros não
ficam mais de 30 minutos longe do celular

“Às vezes, parece um tique 
nervoso. Quando eu vejo o ce-
lular está na mão”. É assim que 
a empreendedora Anelise Lima 
descreve seu uso constante do 
aparelho. Ela, porém, não está 
sozinha. Dados de uma pesquisa 
encomendada pela Digital Turbine 
mostram que 20% dos brasileiros 
não conseguem ficar mais de 30 
minutos longe do smartphone. 
Dos entrevistados, 19% ficam, 
no máximo, uma hora longe do 
celular. E, durante a pandemia, 
cerca de 40% dos brasileiros au-
mentaram esse uso. 

O psicólogo Davi Alves atribui 
esses índices ao avanço tecno-
lógico. “Cada dia surgem novos 
aparelhos com altas tecnologias 
e o que experimentamos é um 
fator natural relacionando a ideia 
de que, por meio dele, se resolve 
tudo. A partir disso, quando fica-
mos distantes do celular, é como 
se deixássemos de viver ou de 
estar conectado com o mundo”.

Para ele, é importante que a 
pessoa saiba, exatamente, a fun-
ção do smartphone para que, as-
sim, crie uma relação baseada em 
clareza. “Se o sujeito usa o celular 
para trabalhar, qual é o tempo do 
seu expediente? Se utiliza para 
estudar, em que período irá fazer 
isso? Se é para manter relações 
afetivas, por quantas horas irá se 
dedicar? Se existe lucidez nisso, 
então é possível exercer controle 
sobre esses comportamentos”.

A psicóloga Katiúscia Nunes 
esclarece que o primeiro indica-

tivo que uma pessoa pode dar 
em relação ao uso abusivo é a 
conexão emocional que tem com 
o celular. “Além disso, alguns sin-
tomas como irritação, ansiedade, 
angústia, agitação, frustração, 
nervosismo, desconforto, tédio, 
sudorese também podem ser 
sentidos. Todos eles compatíveis 
com um quadro de abstinência”.

A utilização exagerada dos 
smartphones pode trazer conse-
quências. “Diante dessa abusiva 
imersão no mundo virtual, as 
relações sociais ficam prejudica-
das. A pessoa passa a viver na 
virtualidade deixando de lado ou 
em segundo plano os amigos e 
familiares e acaba não aprovei-
tando os momentos sociais. Além 
disso, esse comportamento pode 
causar danos na concentração e 
acarretar em falhas e desatenção 
com contexto laboral ou escolar. 
Esse vício pode lesar também o 
sono e trazer quadros de estresse, 
ansiedade e depressão. Outro 
ponto importante são os aspec-
tos ergonômicos, com impactos 
na postura, bem como riscos de 
inflamações e dores no pescoço, 
coluna, mãos e dedos”.

Anelise conta que foi alertada 
pelo marido. “Ele se irritou comi-
go, mas soube conversar e isso fez 
toda a diferença, porque me fez 
perceber que eu estava me afas-
tando da minha própria vida. No 
entanto, foi difícil diminuir o uso. 
Tinha medo de estar perdendo 
alguma coisa quando estava des-
conectada. Fui estipulando horá-
rios e, literalmente, deixando-o 
longe de mim. Comecei a ocupar 
minha cabeça com outras coisas e 

até a fazer atividade física. Hoje, 
já reduzi bastante a utilização, 
mas, pela minha saúde mental 
e convivência com as pessoas, 
quero diminuir ainda mais”.

como controlar

A psicóloga Ellen Fiuza acres-
centa que, atualmente, existem 
até especializações que auxiliam 

os profissionais em psicologia 
a lidar com esse transtorno em 
pacientes. “Há pessoas que pre-
cisam de ajuda especializada. 
Para alguns, reduzir o tempo 
gasto com o celular é simples, 
mas para quem é viciado, pode 
ser um grande desafio, princi-
palmente porque vivemos em 
um mundo completamente 
globalizado”.

Ela ressalta que, hoje, existem 
aplicativos que podem ser baixa-
dos e que ajudam a controlar o 
tempo de permanência em frente 
à tela. “Algumas redes sociais já 
implementaram painéis nos quais 
é possível acompanhar o tempo de 
uso delas e a disponibilização de 
configurações para que possamos 
programar um período específico. 
Essa é uma tentativa válida”.

Por fim, Ellen explica que 
planejar  horár ios  pode ser 
importante. “Criar uma rotina 
é essencial e ela pode ser reali-
zada de forma analógica, com 
o uso de ferramentas de pape-
laria, (bloco de notas, planner, 
bullet jornal), o que afasta a 
pessoa da tecnologia e pode 
ser eficaz para amenizar esse 
vício”, conclui.

uso excessivo pode trazer consequências à saúde
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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.

Brasil registra 4 crimes
de lgBtfobia por dia

LGBTfobia não está 
somente no xinga-
mento, na agressão, 
mas também na re-
cusa de um atendi-

mento ou até mesmo na crítica 
específica a um gibi. Dados do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública mostram que, no ano 
passado, a média foi de 4 crimes 
desse tipo por dia, considerando 
casos de lesão corporal (1.169), 
homicídio (121) e estupro (88) 
motivados por intolerância.

No último mês, duas situações 
ganharam destaque na mídia. A 
primeira foi a crítica do jogador 
de vôlei Maurício Souza a um gibi 
no qual o novo Superman, filho de 
Clark Kent, assume ser bissexual. 
“É só um desenho, não é nada 
demais. Vai nessa que vai ver (sic) 
onde vamos parar”, disse ele em 
suas redes sociais. A segunda foi 
a recusa de um salão de beleza de 

Belo Horizonte em atender a ve-
readora Duda Salabert (PDT) por 
dizer que atende apenas “público 
feminino e não homens”. No en-
tanto, Duda é uma mulher trans.

O presidente da Associação 
Eternamente Sou, Luís Baron, 
explica que esses episódios que se 
tornaram públicos ilustram o que 
acontece frequentemente a uma 
pessoa LGBTQIA+. “Qualquer um 
de nós sofre com o preconceito 
desde a infância. Em um país 
patriarcal como o nosso, que tem 
parâmetros rígidos sobre o que 
é ser ou existir, todos os tipos 
de fobia podem acontecer. Isso 
porque se trata de questões que, 
além de culturais, estão no gene 
do nosso povo. É difícil lidar com 
nossas diferenças”.

Ele acrescenta que os avanços 
conquistados não são concretos 
como deveriam. “Falta evoluir. 
Quando falamos de pautas LGB-
TQIA+, precisamos lembrar que 
não existem legislações a respeito, 
apenas jurisprudências e algumas 

questões julgadas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Isso per-
mitiu que tivéssemos direito a 
união civil estável, ao casamento 
e a equiparar o crime de LGBTfobia 
ao de racismo. Mas, qualquer mo-
vimento da direita pode colocar 
tudo isso a perder. Falta legislar 
para esse grupo que representa 
10% da população brasileira”.

Baron ressalta ainda que esse 
é um grupo que fica cada dia 
mais vulnerável, principalmente 
no atual momento em que o país 
vive. “Individualmente também 
é um cenário di-
fícil, pois é algo 
que acontece com 
constância. E, en-
quanto sociedade, 
todos perdem, por-
que um país que 
não aprendeu a 
respeitar a escolha 
do outro é injus-
to e tem muito a 
evoluir”.

Para o coor-
denador do bloco 
LGBTQIA+ Abalo 
Caxi, Lujakson Al-
ves, casos como 
esse abrem mar-
gem para  inú-
meras situações 
delicadas e peri-
gosas. “Além de 
todo preconceito, somos vítimas 
de assédio. O Carnaval é um bom 
exemplo. Aqui, em Belo Horizonte, 
temos uma festa bem plural, mas 
existe uma permissividade que 
faz com que as pessoas concluam 

que o livre-arbítrio dá o direito de 
ultrapassar a liberdade do outro. 
E, a partir disso, podem acontecer 
falas preconceituosas e violência”.

lei

A advogada especializada em 
Direitos Humanos, Cida Vidigal, 
explica que a LGBTfobia é caracte-
rizada pelo “ato ou manifestação 
de ódio ou rejeição a homossexu-
ais, lésbicas, bissexuais, travestis 
e transexuais”. “Trata-se de um 
problema presente e constante 

que precisa ser en-
frentado, debatido 
e trabalhado pelas 
políticas públicas. 
A LGBTfobia é uma 
aversão à sexuali-
dade e à identida-
de de gênero. Na 
prática, isso gera 
crime de ódio que 
pode variar  de 
lesão corporal e 
injúria até a morte 
pelo simples fato 
de se odiar a dife-
rença”.

Ela acrescenta 
que, em 2019, o 
STF enquadrou a 
homofobia e trans-
fobia como crime 
definido na Lei do 

Racismo, Lei 7.716/1989. “Confor-
me a decisão da Corte, ‘praticar, 
induzir ou incitar a discriminação 
ou preconceito em razão da orien-
tação sexual da pessoa poderá ser 
considerado crime; cuja pena será 

de 1 a 3 anos, além de multa. No 
caso desse ato homofóbico ser 
praticado e divulgado em meios 
de comunicação, como publicação 
em rede social, a pena será de 2 a 
5 anos, além de multa’”.

Sobre o post feito por Mauri-
cio em suas redes sociais, Cida es-
clarece que mesmo que o comen-
tário não tenha sido direcionado 
a uma pessoa especificamente, 
nesse episódio, há um reforço a 
atos de intolerância em relação a 
quem não se enquadra nos cha-
mados padrões heterossociais. 
“A questão mais relevante é o 
alcance da publicação, que sob a 
égide de ‘liberdade de expressão’ 
acaba por magoar, ofender e 
humilhar cidadãos e cidadãs que 
lutam para serem respeitados”. 

Para ela, a maior recriminação 
nesses casos de homofobia é a 

própria exposição pública. “No 
caso de Maurício, acredito que 
não haverá punição na esfera cível 
ou criminal, porém, ele não está 
imune da repreensão moral que 
o marcará como uma pessoa in-
tolerante, uma mancha profunda 
e indelével”.

Cida afirma que os grupos 
vulneráveis têm alcançado mais 
visibilidade devido às redes so-
ciais, o que é um avanço na 
conquista de direitos civis. “Mas, 
infelizmente, ainda é pouco. Se 
de um lado, temos as conquistas 
de excluídos, por outro, vemos 
também uma espécie de reação, 
muitas vezes, violenta daqueles 
que querem o retrocesso. Nesse 
sentido, a educação é o caminho 
mais rápido para o combate à LGB-
Tfobia ou qualquer outra forma de 
intolerância”, conclui.

novo superman, filho de clark Kent, se assumiu bissexual.
o gibi não agradou aos conservadores e ganhou destaque na mídia

na mesma semana, a vereadora duda salabert (Pdt) teve
o atendimento negado em um salão de beleza da capital
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“Um país que

não aprendeu

a respeitar

a escolha

do outro

é injusto

e tem muito

a evoluir”
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minas é o estado mais seguro do
Brasil, segundo ministério da Justiça

Minas Gerais é o estado mais seguro 
do país em 2021, de acordo com dados 
do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública (Sinesp), do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 
referentes aos meses de janeiro a junho - 
fechando o primeiro semestre de 2021. A 
base de informações agrega estatísticas 
disponibilizadas pelas 27 unidades fede-
rativas brasileiras e tem, por finalidade, 
subsidiar a implementação de políticas 
públicas em segurança e defesa social. 

Os dados de janeiro a maio já davam 
a Minas a primeira colocação no cenário 
nacional, resultado que se fortaleceu 
com a disponibilização das informações 
de junho - os últimos dados divulgados 
pelo Sinesp.

A evolução do trabalho desenvolvido 
pode ser observada também no desem-
penho dos 3 últimos anos, em que o 
estado obteve boas colocações no cenário 
nacional da segurança pública. De lá para 
cá, passou de terceiro colocado, em 2019, 
para primeiro colocado em 2021. 

“O resultado é fruto de um trabalho 
integrado das Forças de Segurança. Um 
estado mais seguro significa, principal-
mente, um lugar melhor para se viver 
e com melhores perspectivas para os 
mineiros. O investidor também tem mais 
confiança para empreender aqui, gerando 
emprego e renda para a população”, afir-
ma o governador Romeu Zema ((Novo).

sistema de informações

O Sinesp acompanha as taxas de vio-
lência de nove naturezas criminais. São 
elas: latrocínio, homicídio consumado, 
estupro consumado, roubo de carga, roubo 
a veículo, roubo a instituições financeiras, 
lesão corporal seguida de morte, homicídio 

tentado e furto de veículo. A base é alimen-
tada por todos os estados da nação, com re-
gistros de ocorrências lavrados pelas forças 
de segurança atuantes em cada localidade.

O ranking liderado por Minas Gerais 
neste ano avalia as menores taxas de 
incidência criminal: ou seja, o somatório 
de ocorrências registradas, de forma 
proporcional à população estadual, con-
forme a estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para o 
período analisado, multiplicando o re-
sultado por cem mil. Nos casos de furto 
e roubo a veículos, são calculados os re-
gistros proporcionalmente à frota inscrita 
no Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran). Não há atribuição de peso 

entre os diferentes crimes observados. A 
integração das forças de segurança é um 
dos fatores que permitiram a Minas Gerais 
ocupar este espaço no cenário nacional. 

Somente no primeiro semestre, fo-
ram mais de 15 operações integradas 
realizadas com diferentes focos: combate 
ao crime organizado; combate ao tráfico 
de drogas; combate à criminalidade vio-
lenta nas áreas de fronteiras com outros 
estados; violência doméstica e familiar 
contra a mulher; combate ao uso irregular 
de produtos controlados, entre outras. A 
Operação Caminhos de Minas é exemplo 
de como a integração das forças de se-
gurança é a melhor saída para vencer a 
criminalidade.

Na terceira fase da Caminhos de Minas, 
coordenada pela Polícia Militar de Minas Ge-
rais (PMMG), pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e pela Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp), finalizada em 
julho, foram apreendidos mais de 600 kg de 
drogas em rodovias de todo o estado. Além 
disso, cerca de 220 indivíduos foram presos, 
12 armas de fogo retiradas de circulação e 
sete procurados pela Justiça capturados, 
desde o início da megaoperação.

Segundo Rogério Greco, titular da 
Sejusp, a atuação conjunta das forças de 
segurança operantes em Minas Gerais 
terá continuidade e frequência. A inte-
gração é fundamental para a Segurança 
Pública de uma forma geral”, ressalta.

taxa de criminalidade

Segundo o cálculo, Minas tinha, em 
2016, uma taxa de criminalidade de 
474,03 por 100 mil habitantes, ocupan-
do o sétimo lugar no ranqueamento 
nacional. No mesmo período, a taxa 
nacional equivalente era de 668,49. 
Em 2019, ao atingir o terceiro lugar no 
pódio de Segurança Pública, o estado 
apresentava uma taxa de 260,96 por 100 
mil habitantes, enquanto o coeficiente 
brasileiro era de 358,51. E, finalmente, 
nos seis primeiros meses de 2021, a taxa 
mineira é de 87,42, sendo a proporção 
em todo o Brasil de 145,04. Os estados 
que ocupam a segunda e terceira colo-
cação estão com suas taxas em 97,79 e 
102,71, respectivamente.

metodologia

O banco de dados do MJSP considera, 
como último consolidado, o período de 
três meses anteriores à publicação, que, 
normalmente, ocorre após o 15º dia 
corrido. O intervalo é justificado como 
necessário para que as respectivas pastas 
de Segurança Pública e Defesa Social de 
todas as unidades federativas possam 
coletar, tratar e validar as estatísticas 
antes de submetê-las à base nacional.

Vale ressaltar que os dados podem 
apresentar diferenças para outras análi-
ses. O Observatório de Segurança Pública 
da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), por exem-
plo, compila e disponibiliza a imprensa, 
na seção “Dados Abertos” do site da 
pasta, ou sob demanda, as estatísticas 
mensalmente - via de regra, na segunda 
quinzena do mês posterior ao balanço 
mais recente.
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síndico morador x síndico profissionalMunicípios do Médio
Paraopeba unem forças para

viabilizar novo Rodoanel

Uma nova proposta de traçado 
para o Rodoanel será apresentada 
em audiência pública no dia 4 de 
novembro no Centro Administrati-
vo da Prefeitura de Betim. O novo 
desenho é resultado da insatis-
fação dos municípios do Médio 
Paraopeba - impactados pelo 
crime ambiental ocorrido na Mina 
do Feijão em Brumadinho - com as 
duas propostas apresentadas pelo 
governo de Minas.

De forma a dar transparência 
às discussões, a audiência pública 
contará com a presença de prefei-
tos e também da presidência do 
Legislativo de cerca de dez muni-
cípios, além de representantes do 
Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG).

Entre os pontos em debate está 
o traçado do rodoanel que preten-
de cortar o município de Betim ao 

meio, gerando um novo ponto de 
estrangulamento do trânsito já 
pesado da BR 381 e 262 e, ainda, 
na região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Várzea das Flores 
- localizada na divisa entre Betim 
e Contagem.

“Vamos propor um projeto 
moderno que prevê três pistas e 
outras benfeitorias complexas, 
com trânsito rápido e eficiente, 
acessos diretos e ausências de 
interseções. Nosso projeto contem-
pla ainda aspectos econômicos e 
sociais, com a redução nos custos 
de desapropriações e o baixo im-
pacto social. Serão criadas interli-
gações entre as rodovias 381, 262 
e 040, que atrairão investimentos, 
diversificarão o parque logístico 
e também preservarão o meio 
ambiente”, destaca o prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli.
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O síndico morador é proprietário 
de pelo menos uma unidade no con-
domínio. Ele não precisa ter formação 
específica nem conhecimento prévio 
sobre administração de condomínio. 
E assim é normalmente. Por isso, a 
maioria dos prédios conta com o apoio 
de administradora de condomínio. 
Ainda assim, é importante que ele bus-
que conhecimento, participe de cursos 
e se informe sobre as novidades da 
legislação pertinente. Muitos síndicos 
cometem erros alegando desconhe-
cimento e infelizmente, essa não é 
uma justificativa que a Justiça costuma 
aceitar. Por exemplo, quando a falta de 
manutenção do prédio acarreta em um 
problema de maior gravidade. Neste 
caso, o síndico pode ser responsabiliza-
do, a depender do que a perícia disser. 
Então, é importante que ele conheça 
bem as suas funções e reconheça as 
suas responsabilidades.

A principal vantagem do síndico 
morador é que ele está dentro do 
condomínio todos os dias, geralmente 
conhece os vizinhos e sabe quais são 
os principais problemas. Usualmente, 
o síndico morador não é remunerado 
diretamente, embora possa ser. A com-
pensação mais frequente é a isenção 
da taxa mensal enquanto o mandato 
estiver em vigor. 

O síndico morador também tem 
uma visão mais próxima do condomí-
nio. Ele entende a importância da ma-
nutenção do edifício, da limpeza, da boa 

convivência e de todas as ações para va-
lorizar o condomínio, que proporciona 
valorização dos imóveis. A proximidade 
com os condôminos pode facilitar na re-
solução de conflitos, desde que o síndico 
seja uma pessoa com iniciativa, valorize 
o diálogo e promova a cultura da boa 
convivência no condomínio. 

Já o síndico profissional é assim 
chamado mesmo sem a profissão estar 
regulamentada no país. O ideal é que 
ele seja formado em administração 
e tenha feito cursos de qualificação 
específicos para a gestão condominial.

A principal vantagem é que o síndico 
profissional pode ser contratado quando 
nenhum condômino quer ser síndico, coi-
sa que tem se tornado bastante frequente, 
ou quando o condomínio é muito grande 
e exige mais conhecimento técnico.

Porém, a falta de regulamentação 
da profissão permite que qualquer 
pessoa se intitule síndico profissional e 
ofereça serviços para os condomínios. 
Existem diversos casos que chegam ao 
Sindicato dos Condominios Comerciais 
Residenciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon-MG) de condôminos aflitos 
com síndicos profissionais (entre aspas) 
que cometeram erros graves na gestão 
e às vezes, até criminosos. 

Por isso, o conselho fiscal do prédio e 
a assembleia de moradores devem evitar 
contratar pessoas por amizade ou como 
quebra galho. O correto é sabatinar os 
candidatos, pedir referências. Em resu-
mo, avaliar o conhecimento daquela 
pessoa que se diz síndico profissional 
antes de contratar. 

Desconfie de quem cobra o valor 
dos serviços muito abaixo do preço de 
mercado e exija que o síndico profissio-
nal esteja presente no condomínio. Já 
tivemos conhecimento de casos em que 
o síndico contratado fica semanas sem 
aparecer no prédio. 

Outra dica importante é não contra-
tar o síndico profissional da administra-
dora ou contadores do prédio. É impor-
tante que ambos tenham independência 
para “fiscalizar” o trabalho um do outro.

“Já tivemos
conhecimento
de casos em
que o síndico

contratado fica
semanas sem

aparecer
no prédio”

https://www.mg.gov.br/
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
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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

Acordo entre Amm e governo de minas vai garantir
r$ 6,7 bilhões para área da saúde dos municípios
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As intervenções na Trin-
cheira das Seis Pistas conti-
nuam e, nos dias 1º e 2 de 
novembro, foi executada 
mais uma importante etapa 
da obra que visa organizar e 
dar mais fluidez ao trânsito 
local. As pistas centrais da 
MG-030 ficaram fechadas 
e a rotatória permaneceu 
parcialmente interditada 
para estacionamento de 
uma carreta transportando 
vigas que foram lançadas 
sobre a trincheira.

Os trabalhos no local 
são fruto de um Termo de 
Compromisso assinado en-
tre a prefeitura e a Asso-

ciação de Empreendedores 
do Vila da Serra e Vale do 
Sereno (AVS), documento 
aprovado pelo Ministério 
Público Estadual.

Atualmente, há somente 
uma pista de acesso para a 
Alameda Oscar Niemeyer e 
outra para a Rua Orozimbo 
Nonato. O projeto prevê a 
construção de uma cobertu-
ra da trincheira, a fim de ga-
rantir mais facilidade para 
motoristas que precisarem 
passar por essas duas vias 
em direção a outras locali-
dades da região. A estrutura 
contará com uma pista de 
rodagem e um semáforo de 

três tempos, além de faixas 
para pedestres.

Com a execução dos 
trabalhos, motoristas que 
circulam pela rodovia MG-
030 devem ficar atentos 
para alterações no trânsito. 
Ao longo do período de 
interdição, o retorno mais 
próximo para Belo Horizonte 
será na rotatória do Con-
domínio Village Terrasse, e 
para Nova Lima, próximo 
ao BH Shopping. Além dis-
so, a alça da BR-356 para 
a MG-030 também será 
interditada. Assim, o acesso 
à rodovia estadual ocorrerá 
somente pelo BH Shopping.

Nova Lima: obra de cobertura
da Trincheira das Seis Pistas

avança mais uma etapa
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Projeto para medição da poluição 
sonora será implantado em BH

Cada vez mais as cidades têm 
sido alvo de relevante desconforto 
ambiental devido à poluição sonora, 
o que contribui para a deterioração 
da qualidade de vida humana. 
Pensando nisso, a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) irá implantar um 
projeto de mapeamento nos níveis 
de pressão sonora na capital, como 
instrumento de gestão e controle 
da qualidade acústica no município. 

A iniciativa, desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente em parceria com a Secretaria 
Municipal de Política Urbana e o 
Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de Minas Gerais (Cefet-MG), visa 
promover uma rede de informações 
ambientais aberta à sociedade, 
abrangendo estatísticas, macro in-
dicadores ambientais, entre outros 
dados sobre os recursos naturais. 

A questão era uma pauta fre-
quente da comunidade, como apon-
ta o gerente de Educação Ambiental 
da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Humberto Martins Marques. 
“O projeto de mapeamento dos 
níveis de pressão sonora na cidade 
de Belo Horizonte visa a atender 
à demanda histórica de 17% das 
reclamações dos cidadãos, que é a 
questão do ruído. Vai proporcionar 
uma plataforma de planejamento 
urbano e ambiental determinando 
as áreas mais ruidosas e as áreas 
mais tranquilas da cidade. A consulta 
será possível no site da PBH”, conta. 

O projeto consiste no desen-
volvimento de uma ferramenta de 

controle da poluição sonora, por 
meio da coleta de medições de ruído 
de fundo, que serão processadas 
e resultarão numa base de dados. 
Esta base, consolidada, permitirá 
ao município estimar os valores do 
ruído ‘normal’ em qualquer ponto 
da superfície urbana, propor um 
zoneamento acústico para a cidade, 
além de apurar o comportamento 
do ruído em BH por regiões, faixas 
de horário e comparar os dados por 
período. 

O recurso para o projeto foi apro-
vado por unanimidade pelo Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, e será 
destinado para custear os equipa-
mentos que serão utilizados nas 
atividades. Inovadora, a iniciativa 
demonstra a preocupação do muni-
cípio em promover um ecossistema 
urbano mais harmônico. “Tratar 
hoje de um tema tão importante, 
que é diminuir a poluição sonora 
de Belo Horizonte, é motivo de 
comemoração e um exemplo para 

outras cidades. Isso é pensar na me-
lhoria da qualidade de vida de nossa 
comunidade. Após a implantação 
deste modelo, desejamos ter um 
retorno imediato para levarmos aos 
mineiros as grandes transformações 
que aconteceram no município de 
Belo Horizonte”, ressalta o secretário 
municipal de Meio Ambiente, Mário 
Werneck. 

A poluição sonora acontece 
quando o som altera a condição 
normal da audição em um espaço. 
Diferentemente de outros tipos de 
poluição, ela não se acumula no 
meio ambiente. Entretanto, ocasiona 
diversos dados à saúde, qualidade de 
vida e fauna, sendo considerado um 
problema de saúde pública em todo 
o mundo. Este fenômeno, provocado 
pela ação humana, pode causar 
problemas de saúde como perda au-
ditiva, alterações no sono, irritação, 
depressão, zumbido, agressividade 
e perda de desempenho cognitivo, 
entre outras doenças.
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Centenas de prefeitos mineiros 
marcaram presença em BH, 
no dia 28 de outubro, na 
sede do Ministério Público 

de Minas Gerais (MPMG) para a for-
malização de mais um acordo entre 
a Associação Mineira de Municípios 
(AMM) e o Governo do Estado para 
o pagamento da dívida da área da 
saúde aos municípios. São de R$ 6,7 
bilhões de verbas retidas entre 2009 
e 2020. Também assinaram o termo 
o Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCE-MG) e o Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde 
de Minas Gerais (Cosems/MG).

O pacto celebrado é o segun-
do entre o governo de Minas e a 
AMM, em benefício dos 853 mu-
nicípios.  Pelo acordo, o estado se 
compromete a quitar a dívida de R$ 
6.760.801.460, 21, relacionada a 
repasses obrigatórios e voluntários 
para o sistema de saúde.

“Esse movimento municipalista 
mostra que a nossa luta e união valem 
a pena. Sou grato a cada um de vocês; 
hoje, estamos colhendo mais um fruto. 
Viva os prefeitos, Minas Gerais e o 
Ministério Público! E que possamos 
ter cada dia mais vitórias como essa”, 
destacou o presidente da AMM e vice-
-presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Julvan Lacerda.

Na cerimônia, Julvan ressaltou que 
esse diálogo tem garantido diversas 
vitórias, que refletem em melhorias de 
serviços para os cidadãos. “Agradece-
mos pela sensibilidade do governo de 
Minas em resolver esse problema jun-
tamente conosco. O MPMG veio para 
poder apoiar e articular a construção 
desse acordo, que é o pagamento de 
uma dívida que se arrasta há muitos 
anos, e, agora, o governador Romeu 
Zema (Novo) nos ajudou a solucionar. 

E mais do que pagar o atrasado, a 
grande vitória é que não teremos 
atraso mais, assim como foi com o 
ICMS e o IPVA, que o governador está 
honrando as parcelas e mantendo o 
repasse atual em dia”.

Zema salientou a fala do presi-
dente da AMM ao ressaltar a impor-
tância do diálogo para a construção 
desse tipo de acordo e de uma melhor 
forma de governar para o bem dos 
cidadãos. “Muito satisfeito, Julvan, 
pelo estado estar contribuindo com os 
municípios. É lá que a vida acontece 
e que a assistência médica é dada. 
Conte conosco. E esse acordo diz 
muito para nós, além da questão de 
valores. Como o Julvan disse: é mais 
parceria e menos montaria. Estamos 
todos com essa sensação de que, jun-
tos, podemos muito mais”, destacou.

O governador agradeceu o empe-
nho do presidente da AMM na articu-
lação do acordo. “Agradeço muito ao 
Julvan, que participou ativamente e 
estamos aqui encerrando um capítulo 
que diz respeito às dívidas contraídas 
na gestão anterior e não honradas, 
que prejudicaram muito os prefeitos 
mineiros.”

O procurador-geral de Justiça de 
Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, 
reforçou a importância do MPMG na 
formalização do acordo e mostrou 
que o órgão vem buscando apresen-
tar soluções a seus jurisdicionados. 
“Nós não podemos voltar as nossas 
ações sem apresentar soluções. Mui-
tas vezes, os prefeitos e administrado-
res públicos têm dificuldades internas 
para compreender e mobilizar suas 
equipes. E são pessoas qualificadas. 
Acredito que essa capacidade tem 
que ir à mesa para ajudar o gestor 
público a encontrar soluções e não 
punições”, disse.
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PBH liBerA cAPAcidAde totAl em BAres e restAurAntes

iPvA deve FicAr Bem mAis cAro em minAs gerAis

violÊnciA de torcedores no FuteBol

Novas medidas de flexibilização foram implementadas 
pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no início de novem-
bro. A partir de agora, não mais será exigida a distância 
mínima nos bares e restaurantes, que poderão funcionar 
com a capacidade total de pessoas. A prefeitura atendeu 
ao pedido feito pelo presidente do Sindicato Patronal de 
Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH e 
Região Metropolitana (SindiHBares), Paulo Cesar Pedrosa. 
Há cerca de 2 meses, ele se reuniu com a equipe da PBH 
para oficializar a solicitação, que é essencial para ajudar 
na recuperação do setor. A outra medida é a permissão da 
presença de 100% da capacidade de público em eventos 
e nos estádios de futebol. No caso dos estádios, será ne-
cessário apresentar comprovante de duas doses da vacina 
contra a COVID-19.

O fim do ano está se aproximando e os consumidores 
brasileiros já começam a fazer as contas dos impostos 
que vão precisar ser pagos no início de 2022. Um deles é 
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) e os motoristas que tem carros emplacados em 
Minas Gerais poderão ter uma taxa até 30% mais cara, 
em comparação com o valor que foi pago neste ano. Esse 
aumento é devido à elevação do preço dos automóveis no 
Brasil em 2021, por causa da escassez de peças e compo-
nentes eletrônicos enfrentados pela indústria automotiva 
durante a pandemia e a consequente valorização dos 
usados, diante da alta demanda.

A pandemia afastou os torcedores dos estádios de 
futebol por muitos meses. Com os jogos disputados sem 
público, obviamente, não houve nenhum tipo de violência 
entre torcidas. Mas foi só autorizar a volta do público e 
a brutalidade voltou ao noticiário. No dia 31 de outubro, 
em Porto Alegre, no jogo Grêmio e Palmeiras, alguns 
torcedores gremistas revoltados com mais uma derrota 
resolveram invadir o gramado e destruíram tudo que 
viram pela frente, inclusive a cabine do Árbitro Assistente 
de Vídeo (VAR). Nada justifica esse comportamento. É 
preciso identificar e punir com rigor esses vândalos de 
forma exemplar, inclusive proibindo a entrada nos está-
dios por muito tempo.

c A n A l   A B e r t o

Bolsonaro hostiliza repórteres durante o 
encontro do g20 em roma. O presidente 
Jair Bolsonaro continua totalmente despre-
parado para representar o Brasil no exterior. 
Em setembro, ele e sua comitiva cometeram 
uma série de vexames durante a Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York. Agora, na Conferên-
cia do Clima, na Itália, resolveu hostilizar 
os jornalistas brasileiros e alguns foram 
agredidos por seguranças e policiais. Não 
surpreende que Bolsonaro, apologista da 
ditadura militar, tenha hostilizado mais uma 
vez aqueles cujo trabalho é levar informação 
aos cidadãos. Não é a primeira vez e não será 
a última, enquanto ele for presidente. Quem 
agride um profissional de imprensa, agride 
toda a imprensa e a democracia. A agressão 
aos jornalistas foi uma tentativa de Bolsonaro 
de se vingar daqueles que testemunharam 
e contaram ao mundo sobre o seu fracasso 
num evento tão importante. Foi vergonhoso, 
mais uma vez, ver um presidente tão isolado 
e desprezado por todos os participantes.

casos de diabetes cresce no país. Prova-
velmente, você conheça alguém que tenha 
diabetes. No Brasil são aproximadamente 
16 milhões de pessoas com a doença. O país 
já ocupa o 5º lugar no ranking das nações 
com o maior número de casos, atrás apenas 
da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão, 
segundo a Federação Internacional de Dia-
betes. E a situação está piorando. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a taxa de incidência da doença cresceu 60% 
nos últimos 10 anos no Brasil. Mesmo não 
sendo transmissível, o diabetes já é consi-
derada uma epidemia global e silenciosa.

operação da polícia mineira em varginha tem 
26 mortos. Uma operação conjunta entre as 
polícias Militar e Rodoviária Federal, no dia 
31 de outubro, terminou com a morte de 26 
criminosos que estavam planejando assaltar 
um banco na cidade de Varginha (MG). Ne-
nhum policial foi morto ou ferido. A quadrilha 
planejava um roubo de R$ 65 milhões em um 
centro de distribuição de valores do Banco do 
Brasil. O Ministério Público de Minas Gerais e a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado informaram que vão 
investigar o ocorrido. Muita gente criticou o 
trabalho da polícia e que as mortes poderiam 
ter sido evitadas. Mas, com o arsenal apreen-
dido de fuzis, munições, granadas, coletes à 
prova de balas, 10 veículos roubados e uma 
carreta, não resta dúvida que o grupo estava 
disposto a tudo. Ninguém deseja mortes 
nessas operações, mas é preciso elogiar o 
trabalho preventivo da polícia evitou o assalto 
e não houve alternativa diante da reação e do 
grande armamento dos criminosos.

Prefeitura de uberlândia recebe kit
de suporte à defesa civil do município

O prefeito Odelmo Leão (PP) 
se reuniu com o governador Ro-
meu Zema (Novo), que esteve de 
passagem por Uberlândia. Em 
solenidade realizada na Praça 
Tubal Vilela, o município foi con-
templado pelo governo de Minas 
com um kit de suporte ao trabalho 
da Defesa Civil da cidade como 
resultado de um chamamento 
público ao qual a prefeitura se 
qualificou. O kit é composto por 
uma caminhonete 4×4, um no-
tebook, cinco coletes reflexivos e 
uma trena digital.

“Os recursos para a realização 
desse edital derivam do termo de 
reparação assinado em abril do 
ano passado pelo estado em torno 
do rompimento das barragens em 
Brumadinho. O veículo e demais 
insumos vêm em boa hora para 
somar à logística de nossa equipe, 
que tem desenvolvido um intenso 
trabalho em Uberlândia, junto 
com outros órgãos, na preven-
ção e mitigação de danos em 
decorrência do período chuvoso”, 
observou o prefeito. 

defesa civil atuante

A Prefeitura de Uberlândia 
desenvolve políticas públicas 

com investimentos estruturais 
e coordenação de apoio à po-
pulação nos casos em que os 
danos decorrentes das chuvas 
não podem ser evitados. Além de 
obras para melhoria e ampliação 
da drenagem pluvial, que en-
volvem secretarias municipais e 
autarquias, equipes aproveitam 
o período mais seco para realizar 
a poda de árvores e intensificar 
a limpeza de bocas lobo e tubu-
lações em vias públicas, entre 
outras ações.

Os moradores da cidade ainda 
podem acompanhar informações 
climáticas relevantes para a sua se-
gurança por meio alertas informados 
no Portal, redes sociais e mensagens 
SMS. Para receber as mensagens 
de texto no celular, basta fazer um 
pequeno cadastro pelo “Zap da Pre-
feitura”- (34) 9.9774-0616, na opção 
“7- Alertas da Defesa Civil”. Um Plano 
de Emergência Pluviométrica (PEP) 
reforça o alinhamento de ações nos 
momentos de prevenção, interven-
ção e assistência.
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Programa de arte e cultura de montes
claros é replicado em Belo Horizonte

Os programas “Para Além das 
Prisões” e “Jardim Para Borbole-
tas”, executados pela Prefeitura 
de Montes Claros, em parceria 
com o Ministério Público do Meio 
Ambiente e outras entidades, 
transformaram Montes Claros 
numa verdadeira galeria de arte a 
céu aberto, além de ter dado mais 
dignidade aos reeducandos do 
sistema prisional e às pessoas em 
situação de rua. O sucesso desses 
programas foi tão grande que eles 
agora estão sendo implantados 
em Belo Horizonte, por meio do 
programa “Caminhos”.

Um dos mais belos cartões pos-
tais da capital mineira, o Parque 

Serra do Curral, receberá, em no-
vembro, a primeira intervenção do 
programa. No local, será instalada 
uma escultura em homenagem 
ao renomado ambientalista e ex-
-presidente da Fundação Zoobotâ-
nica, Hugo Eiras Furquim Werneck.

O programa tem como proposta 
a reintegração à sociedade da po-
pulação em situação de vulnerabi-
lidade social por meio do acesso ao 
trabalho, à arte e à cultura. A obra 
que será instalada é o resultado do 
trabalho de quatro pessoas que es-
tiveram em situação de rua e foram 
atendidas pelo Instituto de Apoio e 
Orientação a Pessoas em Situação 
de Rua (Inaper) e coordenadas 

pelo artista plástico Gu Ferreira 
(responsável pela realização de di-
versas obras em Montes Claros), em 
parceria com o Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG). 

O coordenador de Inclusão e 
Mobilização Sociais, promotor Pau-
lo César Vicente de Lima, lembra 
que o ambientalista Hugo Werneck 
costumava dizer que “vivemos na 
mesma casa” e, por isso, ele en-
tende que o MPMG deve trabalhar 
com e não contra alguém, para que 
possamos viver em “comum unida-
de”, sem a exclusão das empresas. 
“Não há outro caminho, ninguém 
transforma o mundo sozinho”, 
ressaltou.
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deputado mauro tramonte e o
empresário Fabiano cazeca durante

a 30ª Feijoada do maranhão
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2022: tombense garante acesso à
série B do campeonato Brasileiro

“A sensação é de dever cum-
prido após 7 anos batendo na 
trave”, disse o presidente do Tom-
bense Futebol Clube, Lane Gaviol-
le, em meio ao maior momento da 
história do time. Em 2021, o clube 
não foi finalista do Campeonato 
Mineiro como no ano passado. 
Parou na semifinal. No entanto, 
a atual temporada foi a prova de 
que o Gavião Carcará bateu asas, 
atravessou divisas e tornou-se, de 
vez, nacional.

Na Copa do Brasil, vendeu cara 
a derrota por 2 a 1 para o Vasco 
no Almeidão e caiu na segunda 
fase, arrecadando mais de R$ 1,2 
milhão em premiação. E pela séti-
ma vez na Série C do Campeonato 
Brasileiro, foi segundo colocado 
na primeira fase, com 27 pontos 
em 18 jogos.

A segunda fase ainda está 
em disputa, porém, no dia 30 
de outubro, mais um sonho se 
tornou realidade na pequena 

cidade de Tombos, na Zona da 
Mata. A mais de 4.000 km dali, o 
time da cidade venceu o Manaus 
por 2 a 1, de virada, na Arena da 
Amazônia. O triunfo da 5ª rodada 
da fase decisiva da terceira divisão 
nacional garantiu ao Tombense 
o acesso antecipado à Série B do 
Campeonato Brasileiro.

“Foi muito tempo batendo na 
trave. Acho que o ponto chave é 
o tempo que a gente vem tra-
balhando. Tenho a parceria com 

a Brasil Soccer, com o Eduardo 
Uram, há 22 anos. Uma coisa 
difícil, por causa de vaidade, mas 
graças a Deus nem eu nem ele 
temos isso. Os outros anos traba-
lhamos da mesma forma, graças 
a Deus esse ano deu certo. Fazer 

um time de uma cidade de 10 
mil habitantes estar no cenário 
nacional, entre os principais 40 
clubes, é muito difícil. Só chega 
assim tendo os pés no chão e 
cumprindo com suas obrigações”, 
revela Gaviolle. 

O time vai encarar o Ypiranga-
-RS, no dia 7 de novembro, pela 
última rodada da segunda fase da 
Série C, aguardando por Ituano (que 
também já subiu) ou Botafogo-PB 
para as finais, marcadas para 14 e 
21 de novembro.
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Atleta da equipe Praia clube/Futel conquista
ouro nos Jogos escolares Brasileiros

Luiza Viana conquistou o 1º lugar na prova de revezamento 5x80m

A atleta Luiza Viana, da 
equipe Praia Clube/Futel, con-
quistou medalha de ouro na 
prova de revezamento 5x80m, 
nos Jogos Escolares Brasileiros, 
que estão sendo disputados no 
Rio de Janeiro desde 29 de outu-
bro, com a participação de mais 
de 6 mil atletas de todo o Brasil, 
em diversas modalidades espor-
tivas. A equipe representante de 
Minas Gerais contou ainda com 
as atletas Bianca Rodrigues, 
Yasmim Vinhas, Hagata Ferreira 
e Nayane Braga. O pódio foi 
completado pelas equipes de 
Mato Grosso e Santa Catarina.

Individualmente, Luiza ain-
da competiu na prova de 80 
metros rasos e obteve a 6ª 
colocação entre 54 participan-
tes. A equipe Praia Clube/Futel 
também foi representada por 
Daniel Oliveira da Costa Filho, 
que competiu nas provas de 80 
e 150 metros rasos.

“Ficamos muito orgulhosos 
com os resultados obtidos, pois 
é uma competição de nível 
elevado, em que uma medalha 
de ouro significa estar entre 
os melhores atletas do país”, 
destacou o coordenador técni-
co da equipe, o profissional de 
educação física da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Es-
porte e Lazer (Futel), Robson 
Medeiros.

A partir de agora, os atletas 
começam a se preparar para as 

próximas competições, que dispu-
tarão ainda em 2021 e em 2022. 
Os treinos de atletismo da equipe 
Praia Clube/Futel são realizados 
no Centro de Iniciação ao Esporte 
(CIE) e no Sesi Gravatás.

 

Praia clube/Futel

 A equipe surgiu de uma par-
ceria firmada entre a Prefeitura 

de Uberlândia, por meio da Futel, 
e o Praia Clube, com o objetivo 
fomentar o esporte de alto rendi-
mento em diversas modalidades 
olímpicas e paralímpicas, e dar 
aos atletas condições de compe-
tição e progressão na prática do 
esporte. Para se preparar para a 
competição, a Prefeitura de Uber-
lândia oferece ampla estrutura 
aos atletas.

Academia do skate: projeto
inicia atividades em itabirito

Considerado uma das modalidades esportivas 
mais promissoras do Brasil após a conquista de 
duas medalhas de prata na última edição dos Jogos 
Olímpicos, entre elas a de Rayssa Leal, de apenas 13 
anos, o skate está em alta em Itabirito.

Com grande presença do público infantil e jovem, 
a Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, deu início no último dia 23 de ou-
tubro, às atividades do projeto Academia do Skate, 
instalado na área da Julifest.

Frederico Lima acompanhou a filha, iniciante 
no esporte. “É uma satisfação trazer minha filha e 
acompanhar de perto os primeiros passos dela na 
modalidade. Estou seguro da prática que ela terá 
durante o período em que a academia permanecer 
em Itabirito”, destacou o engenheiro civil.

Enquanto o pai observava atento as manobras 
da filha, Lívia Lima estava atenta às orientações dos 
instrutores. “Os professores são atenciosos e o espaço 
é muito bom. O medo de cair passou rápido quando o 
nível dos ensinamentos e da prática aumentou. Já es-
tou ansiosa pelas próximas aulas”, acrescentou Lívia.

A Academia do Skate permanecerá aberta ao pú-
blico, na área da Julifest, até dezembro. Os apaixona-
dos pela modalidade podem participar de aulas, com 
duração de 20 minutos cada, de quarta a sexta-feira, 
das 16h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, 
das 8h30 às 14h30 e das 16h às 21h.

Academia do skate

O projeto é realizado pela Natividade Esporte, 
Cultura e Lazer e pela mineradora Vale, com apoio da 
Prefeitura. Por meio do projeto, são fornecidos aos inte-
ressados equipamentos de segurança. Os instrutores são 
preparados para ensinarem a nova modalidade para 
crianças, adolescentes, adultos e até mesmo idosos.

A estrutura da Academia dispõe de cobertura e es-
paço amplo, assegurando conforto aos praticantes de 
skate e ao público que acompanha o esporte de perto.

“Temos aprimorado cada vez mais o diálogo com 
o segmento do skate. No momento em que a moda-
lidade ganhou notoriedade conseguimos colocar em 
prática aquilo que tem sido planejado antes mesmo 
das Olimpíadas. O skate em Itabirito tem muita his-
tória e luta para consolidar a modalidade como um 
estilo de vida e uma prática esportiva para jovens e 
adultos”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, 
Raphael Rondow.
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