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descontrole dA inFlAção
cAusA imPActo em 90%

dos Pequenos negócios
ma pesquisa do Sebrae, em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com-
prova que 85% das pequenas empresas 
já voltaram a funcionar. Contudo, o 
problema preocupante é o fato de a po-

pulação demonstrar um menor poder de compra em 
relação ao período anterior à pandemia da COVID-19. 
A analista de Inteligência Empresarial do Sebrae, 
Paola La Guardia, considera haver uma insegurança 
dos empreendedores por conta da inflação. Insumos 
e mercadorias, combustíveis, aluguel e energia elé-
trica mais caros são os fatores que mais impactam 
90% dos pequenos negócios. “É muito importante o 
empresário se manter atento para conseguir fazer as 
adaptações possíveis no seu estabelecimento. Vale a 
pena fazer uma reavaliação dos processos a fim de 
descobrir se é possível manter o nível de atividade e 
qualidade gastando menos”, aconselha.
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Bolsonaro e Lula
irão incentivar

o maior número de
candidatos pela disputa

ao governo de Minas
Em Brasília, uma das estratégias a 

ser colocada em prática visa incentivar 
um grande número de candidatos ao 
governo de Minas. O tema é de inte-
resse tanto de Bolsonaro, quanto do 
ex-presidente Lula (PT). Por outro lado, 
o senador Rodrigo Pacheco (PSD) deve 
ficar atuando apenas nos bastidores, 
deixando para debater a possibilidade 
de disputar o Planalto, pela terceira via, 
em abril de 2022.
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Metade dos gamers
brasileiros jogam mais
de 20 horas semanais
 
Membros de um universo que engloba mais de 95 milhões de brasi-

leiros, os gamers já não enxergam o videogame apenas como diversão. 
Hoje, a categoria desenvolveu formas de monetizar o hobby e movimen-
ta uma economia própria. Para se destacar no segmento, a quantidade 
de horas dedicadas à prática aumenta cada vez mais, chegando a 20 
horas semanais, segundo aponta pesquisa divulgada pela produtora de 
conteúdo, Prota Games. “Quem gosta de jogar, passou a gostar mais, 
sem dúvidas, pois o tempo para se dedicar ficou maior. E o estudo mostra 
que não é só pelo passatempo, já que uma parcela considerável afirmou 
que deseja seguir carreira profissional”, afirma Paulo Rizzo Jr., diretor 
de operações da produtora responsável pelo levantamento.

insônia tem se
tornado comum

em crianças

O sono é de extrema importância para 
o desenvolvimento dos pequenos. Mas, 
infelizmente, a insônia tem se tornado 
cada vez mais comum em crianças. Dados 
da Sociedade de Pediatria de São Paulo 
indicam que de 10 a 30% delas em idade 
pré-escolar (2 a 6 anos) têm dificuldades 
para dormir. Para o pediatra e neurologis-
ta infantil, Clay Brites, o principal motivo é 
a má higiene do sono, causada por hábitos 
ruins da família. “Ou seja, faltam regras e 
rotinas fixas dos pais ou responsáveis pelo 
menor na hora de ir dormir. Além disso, 
o uso de tecnologias e mídia excessiva 
podem levar ao quadro”. comércio de itens usados

cresce durante a pandemia
 
A abertura de estabelecimentos que comercializam produtos 

de segunda mão registrou um crescimento de 48,58%, entre os 
primeiros semestres de 2020 e 2021, segundo estudo feito pelo 
Sebrae. Esse formato de negócio pode ser uma importante opor-
tunidade, visto que não é preciso muito investimento. A vantagem 
atraiu Raiany Magalhães, que perdeu o emprego logo no início da 
pandemia. “Tive medo de gastar e não ter retorno, já que quando 
o isolamento social começou, tudo era muito incerto. Decidi então 
dar uma limpa no meu guarda-roupas e fazer um mini bazar. Vendi 
pelas redes sociais”, conta.

saiba o que acontece com o servidor quando a estatal é privatizada
 
Uma das maiores preocupações de quem trabalha no setor público é saber o que acontece com o funcionário se a 

estatal for privatizada, visto que a aprovação nos concursos são uma garantia de estabilidade no cargo. De acordo com o 
advogado Agnaldo Bastos, atuante no Direito Administrativo, após ser vendida, a União não controla mais as regras e os 
rumos que serão tomados pela companhia que adquiriu o patrimônio. “Os funcionários continuam com os direitos que estão 
garantidos na CLT e outros que já estavam pré-estabelecidos durante o tempo em que o governo era o proprietário”, explica.
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Entre as razões para se 
dedicar ao concurso 
públ ico está a ga-

rantia de estabilidade no 
cargo, sem a preocupação 
de ser demitido a qualquer 
momento.  No entanto, 
quando o tema privatiza-

ção começa a ser debatido 
pelo governo, surge um 
questionamento de quem 
trabalha nessa condição: 
o que acontece com o ser-

vidor se a estatal for vendi-
da? Para esclarecer sobre o 
assunto, o edição do brasil 
conversou com o advoga-
do Agnaldo Bastos (foto), 

atuante no Direito Admi-
nistrativo, especialista em 
causas envolvendo concur-
sos públicos e servidores 
públicos.
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E D I T O R I A L

Privatização de estatais:
o que pode acontecer
com os funcionários?

o que são empresas públicas?

A empresa pública ou estatal é uma 
empresa criada e controlada apenas pelo 
governo (federal, estadual ou municipal). 
Em geral, funciona igual a uma compa-
nhia privada, porém, ainda precisa seguir 
algumas regras da administração pública.

Ela deve ser criada por lei para atuar 
em uma atividade econômica ou de 
prestação de serviços públicos. É comum 
que esse tipo de empresa seja fundada 
para administrar recursos estratégicos do 
país, garantindo que a população tenha 
acesso a eles. No entanto, a exploração 
de atividade econômica pelo Estado só é 
permitida quando há motivos de seguran-
ça nacional envolvidos ou haja relevante 
interesse coletivo. Logo, as empresas pú-
blicas somente podem ser criadas visando 
resguardar o interesse público.

quais são as principais esta-
tais federais?

A Caixa Econômica Federal (CEF) é o 
exemplo clássico. O maior banco público 
da América Latina foi criado por um 
decreto, assinado por D. Pedro II. A CEF 
é totalmente pública, se diferenciando 
entre os demais bancos por centralizar as 
operações relativas ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de 

Integração Social (PIS) e Bolsa Família, 
agora chamado de Auxílio Brasil. Também 
é a responsável pelas operações dos jogos 
lotéricos desde 1962.

Ainda são exemplos de empresas 
públicas: os Correios, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e a Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh), que administra 
hospitais universitários federais.

o que é sociedade de econo-
mia mista?

A sociedade de economia mista é uma 
sociedade anônima (S/A) em que as ações 
são compartilhadas entre o Estado e o 
mercado, sendo o Estado o maior detentor 
das ações com direito a voto. Assim, o 
capital misto é a principal característica 
da sociedade de economia mista, que 
se contrapõe à empresa pública (onde o 
capital é exclusivo da União). As principais 
sociedades de economia mista do Brasil 
são as seguintes: Petrobras, Eletrobras, 
Banco do Brasil, Sanepar e Sabesp.

como é feita a contratação em 
uma estatal?

As empresas públicas fazem parte do 
que chamamos de administração pública 
indireta. Assim, apesar de existir o concurso 

público, os profissionais são contratados 
pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). É aqui que se encaixa o conhecido 
regime celetista, justamente por haver o 
registro na carteira de trabalho. Diferente 
de quem trabalha em um órgão do gover-
no, em que é aplicado o regime estatutário.

Em relação à demissão, no regime 
estatutário é preciso ter uma falta grave 
por parte do servidor e a condenação no 
processo administrativo disciplinar. Já no 
regime celetista, a contratação pela CLT 
permite maior flexibilidade na demissão, 
seja em empresas públicas ou de econo-
mia mista. Ainda assim, é preciso seguir 
algumas regras e ter justificativa. Por isso, 
a estabilidade é garantida no regime esta-
tutário, e só após o servidor passar pelos 
3 anos do estágio probatório, período 
em que o seu desempenho será avaliado.

como funciona a privatização 
de uma estatal?

A privatização de uma empresa pú-
blica é um processo longo e complexo. 
Além disso, existem muitos conflitos de 
interesse entre o governo e o Legislativo. 
Mesmo assim, a venda de uma estatal 
atrai a atenção do mercado financeiro e 
de grandes investidores.

De início, o governo faz uma avaliação 
sobre a situação operacional e financeira da 

empresa pública. Inclusive, pode contratar 
entidades externas para apoiar nessa aná-
lise. Após concluir essa avaliação, o governo 
realizará um estudo de viabilidade de venda 
da empresa. Também, se isso não irá preju-
dicar o cidadão, afinal, as estatais desempe-
nham serviços essenciais para a sociedade.

Depois, precisa enviar para o Poder Le-
gislativo um projeto de lei com a proposta 
de privatização da estatal.

Somente com a aprovação é que o 
processo de privatização poderá prosseguir. 
Se não tiver problemas ou contestações 
judiciais, o governo sanciona a autorização 
de venda. Em geral, feita em leilões públi-
cos, em que a União define todas as regras. 
Assim, pode vender a empresa para uma 
única companhia, um consórcio ou pode 
reparti-la, além de outras formas.

o que acontece com o servidor 
quando a estatal é privatizada?

Essa é uma das maiores preocupações 
de quem trabalha em empresa pública ou 
sociedade de economia mista. Especial-
mente nesse momento em que o governo 
fala tanto sobre privatizações. Isso porque 
o funcionário de uma estatal é contratado 
pelo regime celetista, ou seja, com registro 
em carteira de trabalho. Assim, não tem a 
mesma estabilidade que um servidor do 
regime estatutário.

Com isso, após a empresa pública ser 
privatizada, o governo não controla mais 
as regras e os rumos que serão tomados 
pela companhia que adquiriu a estatal. É 
possível que o novo dono tome uma das 
seguintes ações, como não fazer nenhuma 
alteração, transferir os profissionais para 
departamentos da outra companhia, pro-
mover ou rebaixar os cargos (desde que 
respeitadas as leis trabalhistas). Pode ain-
da demitir todos ou a maioria dos colabo-
radores e contratar uma nova equipe, sem 
precisar se justificar. Esse último caso é mui-
to extremo e não é comum que aconteça.

como ficam os direitos traba-
lhistas?

Mesmo com a privatização, os funcio-
nários continuam com os mesmos direitos 
que estão garantidos na CLT e outros que 
já estavam pré-estabelecidos durante o 
tempo em que o governo era o proprietá-
rio. Assim, estão mantidos os direitos como 
férias remuneradas, 13° salário, FGTS, 
seguro-desemprego, repouso semanal 
remunerado, pagamento de horas extras, 
adicional noturno e de periculosidade, 
licença maternidade, entre outros. Já os 
demais benefícios que não fazem parte da 
CLT, como vale-alimentação, plano de saú-
de e outros, só podem ser alterados após 
negociação com o sindicato da categoria.

daniel Amaro
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Comandar o Judiciário é o sonho de todo governante, mas pou-
cos políticos conseguiram influência sobre as cabeças dos juízes. O 
presidente Jair Bolsonaro terá, agora, a prerrogativa de nomear 
75 desembargadores nos novos tribunais federais. Um passo po-
lítico importante que está sendo apontado como “canetada” ou 
aparelhamento do Judiciário, o que não é bem assim. Os novos 
desembargadores são peças importantes na vida do novo Brasil judi-
cializado, personalidades que crescerão e poderão no futuro ocupar 
os tribunais superiores, além dos mandos regionais. Na prática, esta 
fidelidade não existe nem na política, onde os mandatos e indicações 
são frágeis. Esta certeza de alinhamento resiste ao tempo.

No governo de José Sarney, o então governador de Minas, 
Newton Cardoso, indicou o ministro do Planejamento, João Batista 
Abreu. O novo ocupante da Esplanada era pouco conhecido nacional-
mente e foi um nome tirado ali do bolso do governador que sonhou 
nadar em verbas federais para turbinar o seu governo. Só que João 
Batista foi orientado pelo presidente Sarney a fazer um esforço de 
contenção de despesas e redução radical do déficit público. As ver-
bas para Minas não jorraram como imaginava o governador e ao 
contrário, até minguaram.  Newton ou Newtão, como era chamado 
intimamente, veio cobrar do ministro e saiu de mãos abanando.

Almoçando na representação de Minas no Distrito Federal, o 
governador se mostrava inconsolável. Perguntei sobre o resultado da 
conversa e ele com a sua franqueza habitual, mostrou o óbvio: “Zé 
Maria, nomeei um João, que era mineiro. Assumiu aqui, vestiu terno 
novo e se transformou de João Mineiro, para João, o brasileiro. Aí não 
adianta nada nomear, dar posse e levar a fama de indicador, né?”

As indicações para os tribunais têm sido mais ou menos assim. 
Se houvesse esta fidelidade, o mensalão jamais seria julgado no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Cuidadosamente escolhido por 
Lula, o então ministro Joaquim Barbosa, jogou o peso do seu 
gabinete e foi às últimas consequências para levar o processo 470 
em frente e venceu parcialmente. Condenou figurões nunca antes 
alcançados pela lei. O ministro e hoje presidente do STF, Luiz Fux, 
foi “recrutado” pelo ex-ministro José Dirceu. A postura dele não é 
a de um petista na Suprema Corte e nada defensor de Lula ou de 
seguidores. A toga pesa.

Um ministro me disse em certa ocasião que, no dia seguinte 
à posse, o novo ocupante do Supremo era só gratidão aos que 

o colocaram no cargo, envolvendo presidente, interlocutores, 
senadores que ajudaram na sabatina e aprovação, assim como 
novos colegas que o receberam muito bem na nova casa. Uma 
semana depois ele sente o peso da toga e descobre que é irremoví-
vel, gabinete próprio e vitalício até os 75 anos, salários irredutíveis 
e ministro por méritos próprios. Ele se lembra dos bancos escolares 
que alisou, dos dias e noites em estudos para concursos, do esforço 
político e profissional para estar onde chegou e se transformar em 
ministro propriamente dito.

O presidente vai mesmo indicar novos desembargadores. Houve 
aumento de 50% em cinco tribunais regionais. O Congresso aprovou 
também a criação do Tribunal Regional Federal, 6a Região, em Minas 
Gerais. O que não é verdade é que se trata de “canetada” e nem que 
Bolsonaro vai criar uma horda de zumbis que vão obedecer às ordens 
do grupo do presidente. A influência é inegável, a submissão, nunca.

eleição na FmF
complexa situação financeira dos clubes mineiros, 
especialmente a do Cruzeiro, é de conhecimento geral, 
porém, essa realidade no cenário esportivo  não tem 
acontecido só aqui no estado. Na verdade, existem 

grandes times, como Flamengo, Palmeiras e tantos outros vi-
vendo uma completa situação de penúria. Isso tem alimentado 
um debate mais pormenorizado no tangente à lei, possibilitando 
a implementação dos Clubes Empresas já a partir da próxima 
temprada em 2022.

Seria uma espécie de salvação da estrutura carcomida do 
mundo do futebol em nosso país ao longo de anos, onde os 
dirigentes sempre levaram vantagens, inclusive, conquistando 
eleições parlamentares e se valendo do prestígio das instituições 
para se projetarem. Enquanto nos bastidores, suas respectivas 
administrações sempre eram relegadas ao segundo plano. A rigor, 
a questão da desorganização dos clubes tem alimentado man-
chetes dos jornais por quase cem anos, porém, os seus autores 
fazem ouvidos de mercadores. Um vexame, diga-se de passagem. 

Mas a lei prevendo a criação do Clube Empresa pode encon-
trar resistência em nosso estado. A própria Federação Mineira 
de Futebol (FMF) teme perder prestígio. Para além deste fato, a 
influência do ex-todo-poderoso coronel José Guilherme Ferreira 
na FMF é notória. Ele, o patriarca, administrou a Federação por 
anos a fio, especialmente após a ditadura militar de 1964.

Desde então, quando o coronel se afastou, a família ou 
prepostos dele foram indicados à presidência da FMF. Essa se-
quência hereditária se mantém até hoje com o dirigente atual, 
Adriano Aros, neto do coronel José Guilherme Ferreira. Aros tem 
fortes tentáculos políticos, pois é parente de deputados federais 
e estaduais, bem como de vereadores da capital mineira.

Visando a sua perpetuação no posto, o presidente Adriano 
Aros já se articula para ingressar em mais uma eleição. No entan-
to, o diretor do Betim Futebol Clube, Frederico Pacheco, também 
participa da disputa, naturalmente, em oposição ao atual líder. 
De imediato, o seu advogado Thiago Paiva começa a colocar 
em suspeição a lisura do processo para estabelecer as regras da 
votação. Segundo avaliação do causídico, houve articulação com 
a finalidade de colher assinaturas de representes de clubes antes 
mesmo da publicação do edital, o que não tem respaldo legal.

Diante desta denúncia, o grupo de oposição promete levar 
essa peleja até o fim, inclusive, se necessário, irá recorrer às 
barras do Poder Judiciário para garantir um ambiente límpido 
e uma eleição sem possibilidade de questionamentos futuros. 
Aliás, estão mantendo contato com todos os sócios com direito 
a votos, especialmente, no interior do estado.
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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

tércio Amaral

lula e bolsonaro apostam na divisão
das forças políticas de minas gerais

A recente viagem do presi-
dente Jair Bolsonaro ao Oriente 
Médio, tendo ao lado o governa-
dor mineiro Romeu Zema (Novo), 
é uma estratégia do Palácio do 
Planalto de fazer uma aproxima-
ção política entre ambos. Tudo 
isso por conta das eleições de 
2022, embora, até o momento, 
nenhuma das partes admitam 
essa possibilidade. Para garantir 
a solidez dessa informação, eis 
uma medida prática: o Palácio 
Tiradentes, a pedido do chefe do 
Executivo mineiro, colocou na 
agenda sua viagem aos Emirados 
Árabes Unidos como prioridade 
absoluta. Ou seja, a máquina 
pública está sendo usada para 
interesses eleitoreiros.

O contato entre as duas auto-
ridades veio conquistando espaço 
desde que foi detectada a intenção 
do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD), de entrar na dispu-
ta no próximo ano. Isso aconteceu 
em agosto passado, quando os 
assessores presidenciais alertaram: 
é hora de escolher um lado em 
Minas Gerais.

Nos bastidores do Congresso 
circulam informações de que tanto 
Bolsonaro, quanto o ex-presidente 
Lula (PT), apostam nas parcerias 
em Minas Gerais. Eles almejam 
um grande número de candida-
tos ao governo do estado para 
facilitar a vida de ambos. Por isso, 
ficariam felizes, por exemplo, se 
Zema, o prefeito de Belo Horizonte 
Alexandre Kalil (PSD), o senador 
Carlos Viana (PSD) e o deputado 
estadual Mauro Tramonte (Repu-

blicanos) entrassem nessa dispu-
ta. Aguarda-se ainda o nome que 
será lançado pelo PSDB.

Enquanto isso, o presidente 
do Senado fica na espreita, dando 
tempo ao tempo e analisando o 
vai e vem dos acontecimentos. Sua 
decisão política só deverá ocorrer 
em abril do próximo ano. Pacheco, 
porém, caso seja confirmado como 
um nome para a terceira via, irá 
lutar pela unificação das forças 
políticas mineiras, uma realidade 
fundamental perante um eleitora-
do que representa, em média, 10% 
do contingente brasileiro.

A remota possibilidade de 
Tramonte ser candidato à política 
majoritária tem sido pauta de 
conversas entre o vice-presidente 
Hamilton Mourão e o presidente 
do Republicanos em Minas, o 
deputado federal Gilberto Abramo.

Atual presidente e o petista pretendem
incentivar candidatos ao governo de minas

Kalil no interior
Fontes confiáveis sen-

tenciam: o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, 
já está selecionando os 
nomes de auxiliares que 
irão deixar a prefeitura em 
abril do ano que vem. Por 
outro lado, ele tem marcado 
encontros e conversações 
com lideranças de diferentes 
pontos do estado. Se recen-
temente foi dito que apenas 
o Leste era sua preferência, 
agora, sua atuação está se 
concentrando no Triângulo 
Mineiro e na Zona da Mata.

Do Vale do Jequitinho-
nha, também surgem ra-
mificações de lideranças 
aplaudindo o projeto polí-
tico do prefeito, tendo em 
vista a sua pretensão de se 
tornar o titular do Palácio 
Tiradentes. Mas, a guerra 
sobre a sucessão marcada 
para 2022, está só come-
çando. Tanto é que amigos 
do governador Zema conti-
nuam disseminando sobre 
a falta de aptidão de Kalil 
em ser, efetivamente, uma 
alternativa nessa disputa 
que se aproxima.

governador assina parceria com agência
de promoção de investimentos de dubai

Assembleia legislativa dá aval
ao Produto interno Verde de mg

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG) 
aprovou, no dia 16 de novembro, 
o Projeto de Lei (PL) 3.263/21, que 
institui o índice Produto Interno 
Verde de Minas Gerais (PIV-MG).

De autoria do presidente da 
ALMG, deputado Agostinho Patrus 
(PV), a matéria foi aprovada em sua 
forma original. Segundo o autor da 
proposição, o projeto visa introduzir 
em Minas Gerais a metodologia de 
valoração do patrimônio natural 
conhecida como PIB Verde. Essa 
medida já está prevista em nível 
federal na Lei 13.493, de 2017.

Na justificativa do projeto, Agos-
tinho afirmou que a quantificação 
monetária do valor da natureza e 
do capital natural, e como esse se 
relaciona com a medida de Produto 
Interno Bruto (PIB), é pré-requisito 
para a busca do chamado cresci-

mento sustentável. “Assim, o PIB 
Verde visa, entre outros objetivos, 
avaliar de que forma a atividade 
econômica impacta o patrimônio 
natural”, destacou.

Ainda de acordo com ele, a 
proposta busca apoiar o desen-
volvimento da metodologia do 
PIV, não para suplantar o PIB, mas 
para complementá-lo, colaboran-

do para o desenvolvimento social, 
econômico e ambiental do Estado.

diretrizes

Conforme o projeto, na imple-
mentação do PIV-MG serão obser-
vadas diretrizes como a aderência 
aos parâmetros metodológicos 
internacionais e nacionais para 

o desenvolvimento do sistema 
de contas econômicas ambien-
tais do Estado ou utilização do 
sistema nacional de contas eco-
nômicas ambientais e como a 
participação da sociedade e das 
instituições públicas na definição 
da metodologia de cálculo do PIV.

Também estabelece como 
objetivos quantificar e valorar o 
patrimônio ambiental do Estado 
e sua variação anual; quantificar 
e valorar a geração anual de 
serviços ambientais no Estado; e 
valorar o resultado ambiental das 
atividades socioeconômicas.

A matéria prevê ainda que as 
ações serão desenvolvidas em ar-
ticulação com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e 
que regulamento disporá sobre a 
metodologia e a periodicidade do 
cálculo do PIV-MG.

Lu
iz

 S
an

ta
na

G
ov

er
no

 d
e 

M
in

as

O governador Romeu Zema 
(novo) participou, no dia 16 de 
novembro, da assinatura de um 
acordo com a Dubai FDI, durante a 
missão oficial do Estado em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos. O do-
cumento busca fomentar parcerias 
entre a agência de promoção de 
investimentos de Dubai e a minei-
ra – representada pela Agência 
de Promoção de Investimento e 
Comércio Exterior (Indi). Outro 
objetivo é promover a imagem 
de Minas Gerais como destino 
turístico e de investimentos de 
empresas locais.

Minas e os Emirados Árabes 
Unidos já são parceiros comer-
ciais, com destaque para a expor-
tação de materiais de ferro e aço, 
açúcar e café. Além disso, Dubai 
é um grande hub logístico para 
o mercado asiático, funcionando 
como porta de entrada para as 
empresas mineiras naquele con-
tinente.

Romeu Zema destacou a re-
levância da atração de investi-
mentos entre as nações. “É uma 
grande oportunidade podermos 
trabalhar juntos. Temos um esta-

do que está crescendo e que tem 
total conexão com os mercados 
árabes”, afirmou, lembrando os 
quase R$ 150 bilhões em inves-
timentos já atraídos pela atual 
gestão para Minas Gerais.

Para o presidente do Indi, 
João Paulo Braga, a parceria com 
uma agência de investimentos 
nos Emirados Árabes Unidos é o 
primeiro passo para futuros acor-
dos. “O turismo mineiro precisa 
ser promovido e o Dubai FDI será 
importante nesse trabalho”, disse.

O senior executive da Dubai 
FDI, Humad Al Nuaimi, pontuou 
que a agência está trabalhando 
para ampliar o número de empre-
sas brasileiras em Dubai. “Nossa 
mensagem aos empresários do 
Brasil é que venham para cá e ex-
plorem as oportunidades locais. O 
mercado dos Emirados Árabes é a 
porta para o comércio”, destacou.

Parceria

A Dubai FDI é a agência de 
promoção de investimentos de 
Dubai, um dos sete emirados que 
compõem os Emirados Árabes 

Unidos. A organização faz parte do 
Departamento de Desenvolvimen-
to Econômico de Dubai e fornece 
apoio e informações essenciais a 
empresas estrangeiras que dese-
jam investir no local.

O memorando assinado con-
templa a cooperação técnica 
entre o Indi e a Dubai FDI, par-
ticularmente para fins de inter-
mediação de referências entre 
as comunidades empresariais de 
cada região, além de participação 
conjunta em eventos, intercâmbio 
de informações, pesquisas e afins, 
entre outros aspectos.

Além do governador Romeu 
Zema e do senior executive da 
Dubai FDI, Humad Al Nuaimi, 
também participaram do en-
contro o assistente da agência 
estrangeira, Khalid Ibrahim 
Alkassim, a especialista em ser-
viços de exportação, Zilda Rosa, 
e o advisor Salah Rashed Mohd. 
Por Minas, acompanharam a as-
sinatura do acordo o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio, a 
prefeita de Uberaba, Elisa Araújo 
(Solidariedade), entre outras 
autoridades.
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nos bastidores

do congresso

circulam informações

de que tanto

bolsonaro, quanto

o ex-presidente lula

(Pt), apostam

nas parcerias

em minas gerais

newtão e newton Jr. 
As discussões no MDB mineiro já são do conhecimento de 

muitos, especialmente aos filiados do partido no estado. O 
duelo ocorre entre o diretor tesoureiro, Adalclever lopes e de 
outro presidente da sigla, newton cardoso Jr. Comenta-se que 
newtinho tem se tornado cada vez mais parecido com seu pai, 
o ex-governador newton cardoso, tanto fisicamente, quanto 
em relação às suas ações no que se refere a bater de frente 
com seus inimigos políticos. Um trator, como no passado.

Política em Juiz de Fora
Segundo se comenta no calçadão da Rua Halfeld, em Juiz 

de Fora, o ex-prefeito e ex-deputado estadual bruno siqueira 
(MDB), deverá ficar de fora do próximo pleito. A conferir. 

sucessão no norte de minas
O empresário oscar lisandro teixeira (PDT), prefeito 

da pequena cidade de Mato Verde, no extremo Norte do 
estado, já deixou claro que irá se candidatar como deputado 
estadual. Por isso, deverá se afastar da prefeitura em abril 
do ano que vem.

comentário único - Os adversários políticos dele declaram: 
“Só dinheiro não ganha eleição. É preciso planejamento, 
carisma e boas propostas”.

irmãos Prado 
Os irmãos, Weliton e elismar Prado (Pros), têm realiza-

do inúmeros levantamentos para medir a popularidade de 
ambos em Uberlândia. Segundo comentários, a tendência é 
que eles recebam menos votos no próximo pleito. Para quem 
não sabe, a família Prado tem uma participação ativa na vida 
política da cidade. 

Política no Vale do Aço
Por ser da região do Vale do Aço, o ex-deputado Alexandre 

silveira, presidente do PSD mineiro, tem concentrado sua 
articulação política em Ipatinga, tendo em vista a sua pré-
-candidatura ao Senado no próximo ano.

direto de brasília
Os jornalistas da crônica política de Brasília comentaram, 

na semana passada, que enquanto o presidente Jair bolsona-
ro fazia política em Dubai. O presidente do Senado, rodrigo 
Pacheco (PSD), circulou com desenvoltura pela Europa. 
Ambos discutiram temas de interesse brasileiro, claro. Mas, 
em realidade, a sucessão ao Palácio do Planalto já está em 
plena efervescência, rememoram.

encontro com empresário 
O ex-presidente lula (PT) pediu para agendar um encontro 

com o empresário Josué Alencar, que é presidente da Fiesp, 
mineiro e filho do ex-vice-presidente José Alencar. Mas os 
interlocutores adiantam: o moço não tem votos em Minas 
e ter boas condições financeiras não significa nada, pois ele 
não investe. Cruz credo, gente.

Hélio costa de volta? 
Essa veio de Brasília. O ex-senador e ex-deputado federal, 

Hélio costa, tem mantido contatos políticos tanto na capital 
federal, quanto em BH. O objetivo é tentar voltar à vida 
pública. Será?

Pec dos Precatórios
Comenta-se próximo ao gabinete da presidência do Se-

nado que, com Fernando bezerra (PT) como relator, quem 
quiser aprovar a PEC dos Precatórios com o mesmo texto que 
veio da Câmara dos Deputados vai precisar de muita sorte e 
ajuda. Quem sabe até de um pai de santo.

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=3263&t=PL
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13493.htm
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo
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A quem interessa esta situação?

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

comércio de produtos usados
cresceu 48,5% na pandemia

As notícias ruins entram em nossas casas 
todos os dias pelos meios de comunicação, 
seja por meio dos jornais, televisão, rádio, 
redes sociais ou aplicativos de mensagens. São 
essas informações que as empresas midiáticas 
entendem como as quem “vendem”. Fazendo 
uma breve retrospectiva: escândalos de corrup-
ção, mensalão, petrolão, Banestado, anões do 
orçamento, dólar na cueca, máfia dos sangues-
sugas, escândalo dos Correios, Mais Médicos, 
caso Bancoop e Gamecorp, assassinato de Celso 
Daniel, propinoduto, esquema do Plano Safra, 
máfia do lixo e dos vampiros.

Sem falar nas operações da Polícia Federal: 
Carne Fraca da JBS, Acrônimo do BNDES, Boca 
Livre, Cifra Oculta, Mãos Limpas, Mar de Lama, 
Monte Carlo, Satiagraha, Zelotes, Lava Jato e 
Vidas Secas. Podíamos passar o dia inteiro elen-
cando todas elas. Esta é a triste realidade de todos 
os governos passados pós Constituição Federal de 
1988. Em um passado recente, ninguém se pre-
ocupava em mostrar para nós, população, esses 
crimes. Tudo era varrido para debaixo do tapete.

Montaram, a nossa revelia, um sistema de 
blindagem de políticos corruptos. Grande parte 
disto ocorreu em governos passados, que destru-
íram juntos o nosso Brasil. Unidos, eles implanta-
ram uma política de cultura, colocando uns contra 
os outros, nos separando pela cor de nossas peles, 

orientação sexual, crenças religiosas e o mais tris-
te, filhos contra os pais. Tomaram as instituições 
e a máquina pública a seu favor, sugando tudo o 
que puderam e de todas as maneiras.

Quase tudo que mais valorizamos, liberdade, 
beleza, razão, família, bem-estar econômico, ficou 
em perigo. O que causa esta ameaça? Os adeptos 
da mais poderosa ideologia dos últimos 100 anos, 
ou se preferir, o progressismo, destruindo tudo em 
que se envolve. Um dos exemplos são as univer-
sidades, que deixam de ser cada vez mais locais 
de aprendizagem, se transformando em centros 
de intolerância. Em quase todas, agora também 
nas escolas secundárias, públicas e privadas, 
estudantes são ensinados a se calar sem debater 
com aqueles que discordam e a depender de 
sentimentos ao invés da razão.

Durante a história, a finalidade das artes 
era elevar as pessoas por meio da beleza, da 
excelência artística e profundidade emocional. 
Mas agora, o propósito das artes, escultura 
e música é chocar. É por isso que tanta arte 
contemporânea é sem sentido, incluindo urina 
e fezes. Recebi a pouco um vídeo no campus de 
uma universidade, onde uma mulher negra, 
nua, ajoelhada de cócoras na grama e cercada 
por vários estudantes, que se dirigiam a ela 
um por um e urinavam em cima do seu corpo, 
incluindo outras mulheres, sem calcinha, que 

ficavam de pernas abertas e, ao terminar, 
saiam com o ar de enfrentamento.

Vocês já tiveram a curiosidade de ouvir as 
letras das músicas da Anitta, tocadas com su-
cesso e cantadas pelas crianças e adolescentes? 
Ouçam e depois me contem. É inacreditável!  E 
tem mais, a literatura está também nesta onda 
de “modernidade”. Depois de um dia difícil, 
programas de TV à noite tinham o propósito 
de entreter a sua audiência com música e en-
trevistas, completamente apolíticos. Agora, são 
só palavrões, pornografia e apresentações que 
colocam o sexo em destaque. E a religião, con-
seguiram colocar no mesmo pacote a católica, 
protestante e outras, que agora, grande parte 
parecem mais organizações voltadas para posi-
ções políticas, deixando de lado a própria Bíblia.

Poderíamos colocar outros exemplos que 
fazem parte do nosso dia a dia, mas gostaria 
de destacar ainda a questão da ideologia de 
gênero, “masculino X feminino”. Crianças são 
cada vez mais catequisadas para não pensar 
como “meninos X meninas” e professores os 
tratam como estudantes somente. Documentos 
já estão sendo apresentados com uma terceira 
opção, um “X”, até nas certidões de nascimen-
to. Tudo isso só pode produzir uma sociedade 
confusa. E a quem interessa esta confusão, esta 
situação cada vez mais caótica?

A pandemia acendeu um alerta na popula-
ção: a importância de economizar para controlar 
as finanças. Esse fator, somado ao aumento da 
preocupação com o meio ambiente, tem mudado 
formas de consumir. Um levantamento feito pelo 
Sebrae, com base em dados da Receita Federal, 
apontou que a abertura de estabelecimentos 
que comercializam produtos de segunda mão 
registrou, entre os primeiros semestres de 2020 
e 2021, um crescimento de 48,58%.

Os números mostram que, no primeiro se-
mestre deste ano, foram abertas 2.104 empresas 
do segmento, sendo 1.875 microempreendedores 
individuais (MEIs) e 229 empresas de pequeno 
porte (EPPs). No mesmo período do ano passado, 
1.298 MEIs e 118 EPPs foram criadas. A ascensão 
na abertura de negócios no setor de novos e 
usados, alcançada nos seis primeiros meses de 
2020 e 2021, é a maior em seis anos.

Um desses empreendimentos é o de Raiany 
Magalhães, que perdeu o emprego durante a 
pandemia e viu no comércio de seminovos uma 
oportunidade para manter sua renda. “Pensei 
em investir em algum produto para começar a 
vender, mas tive medo de gastar e não ter retorno, 
já que quando o isolamento social começou, tudo 
era muito incerto. Decidi fazer uma limpa no meu 
guarda-roupas e organizei um mini bazar.  Usei as 
redes sociais para vender e vi que tinha potencial ”.

Sem capital inicial para empreender na ideia, 
Raiany recorreu às amigas. “Elas me entregaram 
peças que não usavam mais, vendi e dividi o lucro. 
Depois disso, comecei a pesquisar por bazares na 
cidade e ir garimpar roupas, acessórios e sapatos. 
O negócio foi crescendo e, agora, comercializo 
pelo Instagram e também na garagem da minha 
casa em datas pré-determinadas. Deu tão certo 
que já me formalizei e pretendo investir no cres-
cimento do negócio ainda mais”.

Segundo a analista do Sebrae Karina Hanun, 
as consequências da pandemia vão além dos 
efeitos epidemiológicos e sanitários, e impactam 
nos setores sociais, econômicos, políticos e cul-
turais do mundo todo. “Dentro desse cenário, as 
famílias perderam poder aquisitivo, precisaram 
priorizar itens básicos, como a alimentação e 
higiene pessoal, porém algumas necessidades 
não deixaram de existir. A solução imediata foi 
buscar opções que cabiam no bolso e sanavam 
os problemas”.

Ela explica que a modalidade apresenta van-
tagens. “Para quem está vendendo, geralmente, 
o investimento inicial é baixo, pois, muitas vezes 

os clientes deixam os artigos consignados e o 
vendedor cobra comissões sobre as vendas, sem 
precisar adquirir a mercadoria. Para quem está 
comprando, o principal benefício é obter boas pe-
ças por um preço camarada. Além disso, o reúso 
e o prolongamento do ciclo de vida útil geram 
menos impactos ao meio ambiente”.

Para a publicitária Natane Rodrigues, o prin-
cipal atrativo desse mercado é o preço baixo. Ela 
tem o hábito de comprar em brechós e bazares há 
anos e afirma que, das peças que usa atualmen-
te, cerca de 95% foram garimpadas no comércio 
de segunda mão. “Observo que ainda tem pes-
soas com preconceito em comprar coisas usadas. 
Mas, a quantidade de peças intactas, às vezes, 
na etiqueta, que já comprei é enorme. Renovo 
meu guarda-roupas constantemente. Acredito 
que estou fazendo um bem para natureza, além 
de economizar expressivamente”.

 

cuidados
Quem quer investir no segmento, a dica da 

analista do Sebrae é fazer uma curadoria focada no 
interesse do público em questão.“De nada adianta 
oferecer roupas casuais para quem está procurando 
moda festa. Outro ponto importante é deixar seu 
produto em excelentes condições para a venda: 
lavar, higienizar e consertar. São esses pequenos 
detalhes que vão valorizar ainda mais os artigos. 
Não esqueça de checar a procedência também, 
identifique quais são réplicas e quais são originais”.

Ela também orienta como cada item deve 
ser precificado. “O ideal é comparar a condição 
atual do material com a de quando ele foi 
comprado. Procure também referências em sites 
de venda de seminovos. Enjoei, OLX e Mercado 
Livre são ótimos exemplos para balizar um valor 
justo. Outra dica importante é informar e justi-
ficar a condição da mercadoria. Uma escala de 
qualidade de 0 a 10 pode ser estabelecida para 
que o cliente entenda o estado de conservação 
da mercadoria”.

 Já para quem vai comprar, o ideal é pesquisar 
por preços de itens similares e comparar os 
valores. “Se atente aos detalhes específicos dos 
usados para não levar gato por lebre. Para a 
compra de uma câmera fotográfica, por exemplo, 
é bom perguntar quantos cliques já foram feitos, 
pois a vida útil está relacionada à quantidade 
de disparos. Se você não tem noção de algum 
detalhe do produto que deseja comprar, o ideal 
é chamar um especialista para ajudar. Fique de 
olho também em estragos porque, geralmente, 
os vendedores não aceitam devoluções”.

Habituada a garimpar, Natane corrobora com 
a fala da analista. “Infelizmente, muitos estabele-
cimentos cobram muito mais caro do que o item 
vale. Com exceção dos brechós de luxo, costumo 
estabelecer o teto máximo que considero acei-
tável para o produto. Tento pechinchar também. 
Mas, de um modo geral, procuro por valores mais 
baixos, porque, dependendo da peça, é preferível 
adquirir uma nova”.

índice é o maior em seis anos
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Alimentos X Fome 
Dados oficiais apontam: o Brasil tem um dos maiores índi-

ces de produção de alimentos do mundo, por outro lado, são 
mais de cem milhões de pessoas em situação de insegurança 
alimentar. Como explica isso?

tributação errada
Para o economista paulistano ricardo sennes, ao longo 

dos anos o governo tem atuado de maneira errada ao tributar, 
excessivamente, a produção e o emprego. Para ele, o correto 
seria direcionar essa carga de impostos para o lucro das em-
presas e pessoas físicas.

cena única - Seria bom perguntar ao economista o se-
guinte: qual governo vai ter coragem de adotar esta postura?

Política estadual
Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Fontes ligadas ao 

“mundo tucano” já preveem: aconteça o que acontecer, o 
deputado mineiro Aécio neves (PSDB) estará ao lado de 
bolsonaro na sucessão presidencial, mesmo que seu partido 
lance candidatura própria. 

Presidente de 9 partidos
Ao tomar conhecimento da decisão do presidente bolso-

naro de não assinar de imediato a ficha de filiação no Partido 
Liberal, o senador tasso Jereissati (PSDB), ironizou: “Sua 
excelência já militou em 9 partidos diferentes em seus 30 anos 
de vida pública. Quando quer abandonar suas siglas, sempre 
tem o mesmo sorriso amarelo para disfarçar”.

Avaliação errada
Para matemáticos da política nacional, Jair bolsonaro 

não deveria ter deixado seu antigo partido, o PSL. Agora, fica 
na pendência de encontrar uma sigla que possa abrigar sua 
candidatura. Porém, um partido de porteira fechada como 
ele quer é difícil. A não ser entre os nanicos.

sem conteúdo 
Quando tiver de enfrentar grandes nomes pela disputa 

presidencial, o ex-juiz sérgio moro vai precisar de mais con-
teúdo. Por enquanto, ele ainda está muito verde. Opinião 
de Patrícia campos mello, jornalista da Folha de São Paulo. 

Prazo fatal
O Palácio do Planalto apertou o cerco encima de seus 

aliados no Senado. O objetivo é fazer com que a PEC dos Pre-
catórios seja aprovada até o dia 2 de dezembro. Uma tarefa 
complicada, podem apostar. 

Petrobras e a oposição
Nos últimos 30 dias, período em que o preço dos combus-

tíveis disparou, os parlamentares de oposição no Congresso 
Nacional, iniciaram um discurso ferrenho, mas de conteúdo 
único: em nome de meia dúzia de acionistas da Petrobras, a 
população brasileira paga a gasolina mais cara do continente. 

os sem vacina
Cientistas e médicos infectologistas alertam: se a 4ª onda 

da COVID, iniciada na Europa, vier para o Brasil, a probabi-
lidade é de que quem não vacinou, se contamine com mais 
facilidade. Se cuidem, desavisados.

empedramento político 
“O presidente da Câmara, Arthur lira (PP), está defen-

dendo a implantação do sistema político conhecido como 
semipresidencialismo, como forma de poder governar o país 
com mais desenvoltura. Mas, na realidade, lira quer mesmo 
é buscar mais espaço para os parlamentares ligados ao cen-
trão. Querem mudar o atual regime, para conquistar mais 
poder. Isso é uma loucura”. Opinião do professor de Direito 
Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, oscar Vilhena. 
Povo esperto, não é mesmo gente?

eleição de deputados 
Depois de circular pelos três poderes de Brasília, na sema-

na passada, a jornalista global, Flávia de oliveira vaticinou: 
“O Partido Liberal não está preocupado em filiar o presidente 
da República em seus quadros”. A meta da sigla, segundo ela, 
é eleger uma grande bancada de deputados federais e, com 
isso, ter a possibilidade de continuar mandando em parte do 
Brasil. Eu, hein.
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leíse costa

inflação encarece as despesas e
impacta 90% dos pequenos negócios

A vacina contra a COVID-19 é consi-
derada uma luz no fim do túnel 
para empreendedores do mundo 

todo. Graças aos imunizantes, as interna-
ções e mortes pelo coronavírus caíram 
radicalmente e os governos reduziram as 
restrições de circulação em todos os esta-
dos do Brasil. Mas, quando as pequenas 
empresas abriram as portas se depara-
ram com outra realidade: a escalada da 
inflação.

De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumula alta de 10,67% nos últimos 12 
meses. O valor do combustível é um drama 
à parte. A Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem 
divulgado aumentos consecutivos. O preço 
médio da gasolina nos postos do país chega 
a R$ 6,753, mas já pode ser encontrado por 
R$7,999 em alguns locais. No acumulado do 
ano, o encarecimento foi de 50,6%.

Segundo uma pesquisa realizada pelo 
Sebrae, em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 85% dos pequenos 
negócios já voltaram a funcionar. Contudo, 
esse cenário preocupante pressiona em-
preendedores que são desafiados a lidar 
com uma população com menor poder 
de compra. 

Insumos e mercadorias (39%), com-
bustíveis (22%), aluguel (15%) e energia 
elétrica (10%) mais caros são os fatores 
que mais impactam 90% dos pequenos 
negócios, segundo o levantamento. In-

dústria, artesanato, pet shops e clínicas 
veterinárias, além do setor alimentício 
aparecem como os mais afetados atual-
mente pelo peso da inflação.

A analista de Inteligência Empresarial, 
Paola La Guardia, explica que a inflação 
causa insegurança ao empreendedor, 
que fica sem saber como os preços vão 
evoluir. “Isso dificulta o planejamento e 
a estimativa de custos e faturamento. É 
muito importante que os empresários se 
mantenham atentos para conseguir fazer 
as adaptações possíveis no seu negócio. 
Além disso, nesse momento, torna-se ain-
da mais essencial enxugar as despesas ao 
máximo para que não haja desperdícios. 
Vale a pena fazer uma reavaliação dos 
processos a fim de descobrir se é possível 
manter o nível de atividade e qualidade 
gastando menos”, aconselha.

Desde 2009, Janaína Campos é pro-
prietária de um pet shop localizado em 
Contagem e conta que precisa de medidas 
diárias para manter a saúde do negócio. 
“Os valores do mercado pet têm subido 
muito. As rações, por exemplo, aumentam 
praticamente todo mês e causam um gran-
de impacto. Tivemos que diminuir nosso 
markup (índice utilizado na formação do 
preço com base no custo da mercadoria) 
para não ficar com o valor do produto 
muito alto e o cliente não sentir tanto”.

Ela afirma que as despesas cresceram 
e o faturamento diminuiu. “Tentamos 
aumentar o fluxo de venda com itens que 
temos um lucro maior e oferecer promo-
ções. Se a pessoa levar 10 produtos, o valor 
é um, mas se adquirir 50 peças, o custo é 
menor”.

Segundo a empresária, os reajustes 
têm sido semanais. “Tenho poucos 
clientes que questionam, a maioria con-
corda que tudo está muito inflacionado 
e compreendem. Mas alguns reclamam, 
não entendem que isso não parte de 
nós, se trata de uma cadeia que acaba 
refletindo na gôndola”, diz.

Paola corrobora que as adequações 
são inevitáveis. “Não tem como fugir 
disso. O que o empreendedor pode fazer 
é identificar alguma necessidade do 
cliente que não está sendo bem aten-
dida e realizar uma melhoria no seu 
produto ou serviço para satisfazer essa 
necessidade. Assim, o que é oferecido 
terá mais valor para o freguês e ajudará 
a compensar o aumento de preço. Ob-
viamente, essa mudança não pode ser 
algo que gere impactos relevantes nos 
custos. Outra dica importante é avisar 
com antecedência ao consumidor sobre 
as mudanças e ser muito transparente 
sobre seus motivos”, afirma.

Mesmo com as dificuldades, Janaína 
integra o grupo que acredita em dias 
melhores na economia. “O mercado 
pet está num momento muito bom e 
não podemos desistir frente às adver-
sidades. É hora de criar novas meto-
dologias para incrementar o negócio. 
Utilizar as redes sociais gratuitas e os 
marketplaces para tentar sair da lógica 
apenas do comércio de ponta a ponta. 
Depois de tudo que passamos com essa 
crise, vamos sair mais fortes dessa tem-
pestade e com muito mais garra. Se eu 
tivesse desanimado, já teria fechado as 
portas”, relata.

Alta de combustíveis, mercadorias, aluguel e energia pressionam o empreendedor

A empresária Janaína campos conta que a maioria dos 
clientes compreende os reajustes de preços causados pela inflação
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COM INVESTIMENTOS, SEGURANÇA E CUIDADO COM A VIDA DAS PESSOAS,  

A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE RECEBE SEUS ALUNOS:

   Escolas da Prefeitura reformadas.

   Novos equipamentos para alunos e professores.

   Salas de aula conectadas à internet.

   Acompanhamento dos alunos, com aulas de reforço  

para quem precisa.

   Escolas e creches dentro dos protocolos de saúde.
SAIBA MAIS
EM PBH.GOV.BR

AULAS PRESENCIAIS

        PARA TODOS OS ALUNOS.

 BELO HORIZONTE. 

Venha para
  a escola .
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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

minAs FeZ bonito - Os representantes de Minas Gerais em Glasgow, na 
Escócia, e na grande Feira de Dubai, deixaram os mineiros orgulhosos. Em 
especial, as presenças do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) 
e do governador Romeu Zema (Novo) e comitiva. Pacheco falou do meio 
ambiente e suas complicações no Brasil, demonstrando suas aptidões para 
tratar das questões brasileiras em eventos internacionais. Já Zema, antes 
de chegar a Glasgow, esteve em Londres, onde manteve contatos com po-
tenciais investidores estrangeiros em nosso estado e apresentou as formas 
como Minas tem enfrentado os problemas do meio ambiente à COP 26. A 
comitiva, liderada pelo governador com apoio da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 
também esteve em Dubai e, mais uma vez, Minas foi bem representada 
com o fechamento de grandes negócios e, com a Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM) à frente, o reconhecimento internacional ao 
nosso nióbio. Descobriu-se que, com o mineral, é possível carregar uma 
bateria de carro elétrico em seis minutos. Um show!

obserVAdores - Palavra de um mineiro, que não quis se identificar, sobre 
a sucessão em Minas: “Se o prefeito Alexandre Kalil (PSD) não arranjar  
algo para alavancar sua campanha a governador é bem provável que ela 
não levante o voo desejado. Romeu Zema (Novo) tem aparecido como líder 
nas últimas pesquisas realizadas no estado. Kalil está sendo avaliado como 
brigão e que, se como governador, mantiver o mesmo comportamento de 
não conversar com Brasília, Minas vai sofrer um novo atraso”. Falou e disse.

no mercAdo - O vice-governador de Minas, Paulo Brant (PSDB), durante 
sua interinidade devido a viagem de Zema, fez visitas importantes e não 
deixou de experimentar a boa comida do Jorge Americano no Mercado Cen-
tral, acompanhado de toda a diretoria daquele centro de compras. Brant 
foi reconhecido e aplaudido pelos frequentadores do tradicional local.

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

Aniversariantes

o empresário nilo simão e o jornalista
márcio dotti sopraram as velinhas nesta semana

O Acordo de Coope-
ração Técnica para 
a geração de ne-
gócios entre Minas 

Gerais e os mercados árabes, 
assinado no dia 15 de novem-
bro em Dubai, nos Emirados 
Árabes, pela Fiemg, CDL-BH, 
Governo de Minas, Câmara 
de Comércio Árabe Brasileira 
e Centro de Divulgação do 
Islã para América Latina, 
pretende planejar, promover 
e apoiar eventos e ações 
de estímulo comercial e de 
atração de investimentos do 
mercado árabe no estado.

Parte dos trabalhos de-
senvolvidos pela Missão Em-
presarial de Minas Gerais em 
Dubai, o acordo pressupõe 
ainda que sejam definidos 

periodicamente, de modo 
conjunto, os setores que se-
rão contemplados nas ações 
de promoção do comércio 
exterior.

 

certificação

Com vistas a essas ações, 
deverão ser desenvolvidas 
atividades e projetos que 
busquem sensibilizar e apre-
sentar ao empresariado 
mineiro as potencialidades 
da certificação Halal, que dá 
acesso aos mercados árabes 
sob atuação da Câmara 
Árabe.

“Recomendo a todos os 
industriários de Minas Gerais, 
do setor da alimentação 
e, também, de vários ou-

tros setores, que façam essa 
certificação”, destacou o 
presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe, apontando que há 
inúmeras oportunidades a 
serem exploradas a partir da 
certificação.

Os cerca de 150 empresá-
rios mineiros que integram 
a delegação liderada pelo 
presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe, na Expo Dubai, reúne 
os mais importantes repre-
sentantes da indústria em 
Minas Gerais, com a missão 
de apresentar ao mundo os 
diferenciais do estado, vi-
sando à internacionalização 
dos nossos negócios, e para 
aprender com quem está 
comercialmente conectado 
com o mundo todo.

em dubai, Fiemg assina acordo para
cooperação em geração de negócios
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Adalclever lopes (MDB) gostaria de comemorar seu aniversário 
de maneira diferente no dia 24 de novembro. No entanto, os últimos 
acontecimentos envolvendo seu nome como secretário de Kalil (PSD), 
tiraram um pouco do brilho da ocasião.

 

o prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), conseguiu recorrer 
da decisão do Corpo de Bombeiros que impedia o início do tão espe-
rado Festival da Jabuticaba no município. Ele havia sido interditado 
em 12 de novembro, mas voltou a funcionar no dia seguinte. Neste 
fim de semana, acontece mais um evento do festival.

 

Falando em Wander Borges (PSB), ele está anunciando para 
os próximos dias a conclusão das obras de construção de um novo 
pontilhão sobre o Rio das Velhas em General Carneiro. A ponte que 
está lá atualmente foi construída na década de 60 pelo governador 
Magalhães Pinto.

 

o destino político do prefeito de Betim, Vittório Medioli, é uma 
incógnita. Bem avaliado, não se sabe se ele deixa a prefeitura para 
disputar um cargo no parlamento. A este repórter ele disse: “O futuro 
a Deus pertence”.

 

o grande motor da campanha de Rodrigo Pacheco (PSD) é Ale-
xandre da Silveira, hoje diretor geral do Senado. Ele vem articulando 
a candidatura de Pacheco em todo o país, especialmente, em Minas.

domingo, 21 de novembro

Ex-deputado Tiago Ulisses
Coronel Anibal Fonseca
Maestrina Eliane Fadióle
 

segunda-feira, 22

Ex-deputado Emílio Gallo
José Victor Cirilo - Rádio Itatiaia 
 

terça-feira, 23

Dr. Antônio da Cunha Jardim
Sra Lúcia Pereira, esposa de Geraldo Pereira Sobrinho
Padre Lucas de Paula Almeida
 

quarta-feira, 24

Empresário e político João Pinto Ribeiro
Relines Ballesteros
José Nogueira Nunes
Ex-deputado Adalclever Lopes
 

quinta-feira, 25

Pití Viganó - Carretão Gaúcho
Patrícia Paixão
 

sexta-feira, 26

Jornalista Márcio Dotti
Padre Nereu de Castro Teixeira
Empresário Nilo Simão
 

sábado, 27

Maria Lúcia Cardoso, prefeita de Pitangui
Maria das Graças Bahia
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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

gerente comerciAl dA Porto seguro VidA e PreVidênciA
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O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pandemia provoca mudança no
comportamento das mulheres

O s cuidados com todos 
os aspectos da saúde 
e bem-estar sempre 
foram grandes preo-

cupações entre as mulheres. 
Desde muito novas, somos 
ensinadas sobre a importância 
de cuidar do corpo e da mente.  
E hoje, mais do que nunca, em 
meio à pandemia da COVID-19, 
a busca por um futuro mais 
seguro e confortável entrou na 
lista de prioridades do público 
feminino.

Não tem sido fácil, afinal, 
dados do estudo “Mercado 
de Trabalho e Pandemia da 
COVID-19: Ampliação de De-
sigualdades já Existentes?”, 
realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), apontam que o percen-
tual de mulheres trabalhando 
em 2020 caiu para 45,8%, 
nível mais baixo desde 1990. 
Por outro lado, o trabalho 
em casa, não remunerado, só 
aumentou. Dados da pesquisa 
“SEM PARAR. O trabalho e a 
vida das mulheres na pande-
mia”, realizada pela Sempre-
viva Organização Feminista em 
parceria com a empresa social 
Gênero e Número, apontam 
que 50% delas passaram a 
cuidar de alguém durante a 
crise sanitária. Além disso, os 
números do IBGE mostram que 
46% das casas brasileiras são 
chefiadas por mulheres.

Mas as desigualdades e 
incertezas do presente fizeram 
com que elas passassem a 
olhar para o futuro em busca 
de maiores proteções em rela-
ção à sua vida. Os números de 
contratação de seguro de vida 
individual da Porto Seguro 
não deixam mentir. A empresa 

notou, no segundo trimestre 
deste ano, um aumento de 
20% na contratação de seguro 
de vida individual. E, entre as 
mulheres, essa busca se inicia 
cada vez mais precocemente. 

Apesar de, no passado, o 
interesse por este tipo de garan-
tia de um futuro mais tranquilo 
ser mais popular entre pessoas 
mais velhas, o movimento 
observado atualmente é bem 
diferente. Somente no segun-
do trimestre de 2021, entre as 
mulheres, a busca foi maior 
nas faixas etárias entre 20 e 
29 anos e em seguida, aparece 
a faixa etária de 30 a 39 anos.  

Ao analisar mais profunda-
mente esses dados, com foco 
no perfil delas, observamos 

que essas mulheres que bus-
cam um futuro mais confor-
tável e tranquilo ocupam as 
mais diferentes profissões: são 
estagiárias, administradoras 
de empresas, médicas. 

O futuro pode até não ser 
totalmente previsível, mas 
com certeza as mulheres estão 
de olho e se adiantando em 
relação a ele. E com o olhar 
voltado para este público, é 
importante que o acesso a 
essas garantias e proteções 
em relação à vida seja cada vez 
mais democrático, acessível 
e, por que não, digital. Essa, 
sem dúvida alguma, é uma 
demanda que precisa estar no 
radar das empresas do setor 
de Seguros.

insônia acomete até 30% das
crianças em idade pré-escolar

A insônia tem sido con-
siderada por espe-
cialistas do mundo 
todo o mal do sécu-
lo. Somente no país, 

segundo dados da Associação 
Brasileira do Sono (ABS), cerca de 
73 milhões de pessoas sofrem com 
esse distúrbio. E engana-se quem 
pensa que apenas os adultos es-
tejam sendo acometidos. Dados 
da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo (SPSP) indicam que de 10 a 
30% das crianças em idade pré-
-escolar (2 a 6 anos) tenham difi-
culdades para dormir.       

Diferente dos adultos, porém, 
os pequenos não apresentam 
queixas diretamente relaciona-
das ao repouso. É o que explica 
a médica especialista em sono, 
Ana Paula Gonçalves. “Frequente-
mente, essas crianças apresentam 
quadros de irritabilidade, inquie-
tação, prejuízo de concentração, 
baixo rendimento escolar e alte-
ração de comportamento. Como 
o hormônio do crescimento é 
secretado durante o sono, no caso 
de transtorno do sono grave, pode 
acontecer até mesmo prejuízo no 
crescimento acarretando em baixa 
estatura”.

O pediatra e neurologista 
infantil, Clay Brites, explica que, 
antes rara, a insônia infantil 
tem se tornado cada vez mais 
comum. “O principal motivo é 
a má higiene do sono, causada 

por hábitos ruins da família. Ou 
seja, faltam regras e rotinas fixas 
dos responsáveis pela criança na 
hora de ir dormir. Além disso, o 
uso excessivo de tecnologias e 
mídias pode levar ao quadro. 
Outro ponto importante é a má 
alimentação, principalmente 
à noite, e o sedentarismo. En-
tretanto, a falta de sono pode 
sinalizar doenças orgânicas e 
até mesmo transtornos neurop-
siquiátricos”.

Por isso, o especialista re-
força a importância de buscar 
auxílio profissional. “O médico 
irá avaliar a origem da insônia 
na criança. Se for um problema 
de falta de higiene do sono, bas-
tará seguir as orientações. Mas, 
se o quadro estiver associado a 
condições clínicas específicas ou 
transtornos neuropsiquiátricos, 
outros tratamentos devem ser 
iniciados. Para isso, poderá ser 
implementado estratégias psi-
coeducativas e, inclusive, o uso 
de medicamentos”.

consequências

Ângela Mathylde, psicopeda-
goga e neurocientista, explica que 
não adianta os pais mandarem as 
crianças para cama enquanto a 
casa continua agitada. “A hora de 
dormir tem que ser respeitada, ou 
seja, é preciso que todo o ambiente 
esteja tranquilo para que o sono do 
pequeno seja eficaz. Isso irá impli-
car na vida de toda a família, por 
isso é importante planejamento”.

Foi difícil, mas a nail designer 
Lúcia Vieira conseguiu criar uma 
rotina adequada para que seu 
filho, Pietro, de 5 anos, conseguisse 
dormir melhor. Ela notou que os 
cochilos durante o dia e o sono 
à noite do garoto estavam dimi-
nuindo. “A princípio, acreditei que 
fosse pelo crescimento, mas depois 
de um tempo percebi que ele não 
estava se comportando bem. Pietro 
ficava nervoso com qualquer coisa, 
muito amuado e, às vezes, parecia 
com o pensamento longe de tão 
desatento”.

Ela confessa que a rotina da 
casa não era favorável. “Eu e meu 
marido somos empreendedores e 
fazemos nossos horários. Tentan-
do acertar, acabamos errando, 
pois desde que o Pietro chegou em 
nossas vidas, temos trabalhado 
muito para garantir o melhor para 
ele. Mas, essa sobrecarga trouxe 
consequências. A gente acordava 
muito cedo, cochilava quando 
dava tempo e dormia tarde. Não 
tínhamos horários para almoçar, 
para lanchar, para nada”.

Quando percebeu a mudança 
de comportamento do filho, ela 
e o marido foram orientados 
a diminuir o ritmo. “Sentamos 
e discutimos nossos horários e 
orçamento. Reduzimos um pouco 
a carga de trabalho para que a 
casa vá desacelerando ao anoi-
tecer. Estamos nesse processo há 
dois meses e o Pietro já é outra 
criança, mais alegre e ativo, mas 
ao mesmo tempo tranquilo. E 
confesso que até o meu sono 
melhorou muito”.

Ângela reforça que a privação 
do sono pode trazer inúmeras 
sequelas. “A insônia pode afetar 
a capacidade de memorizar coi-
sas da criança e impactar na sua 
concentração. Além disso, pode 
acarretar em uma mudança de 
humor e deixá-la mais irritada e 
agressiva. O sono é medicinal e é 
de extrema importância compre-
endermos isso. Ele é um remédio 
natural para a nossa saúde fí-
sica, mental, cognitiva e emo-
cional. Precisamos valorizá-lo”.

Falta de rotina e má higiene do sono podem acarretar em dificuldades para dormir

tempo recomendado de sono

bebês de 0 a 12 meses: 12 a 16 horas por dia

crianças de 1 e 12 anos: 11 a 14 horas por dia

crianças de 3 aos 5 anos: 10 a 13 horas por dia

crianças de 6 aos 12 anos: 9 a 12 horas por dia

Adolescentes de 13 a 18 anos: 8 a 10 horas por dia
Fonte: Hospital Luz
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Pelo terceiro ano consecutivo, Belo Hori-
zonte foi uma das finalistas no maior prêmio 
internacional para Cidades Inteligentes. 
Realizado no dia 17 de novembro, a premia-
ção World Smart City Awards 2021 aconteceu 
dentro do principal evento mundial sobre 
Cidades Inteligentes, o Smart City World Expo. 
No encontro on-line sediado em Barcelona, 
Espanha, o município concorreu ao prêmio 
na categoria “City Award” (Prêmio Cidade), 
que é concedido por estratégias globais que 
combinam projetos, iniciativas e políticas 
para os cidadãos, sendo a premiação a mais 
importante do evento.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi uma 
das finalistas com o programa Belo Horizonte 
SMART. “Trata-se de um conjunto interdepen-
dente de ações engajadas em abordagens de 
cidade inteligente, aperfeiçoando a eficiência 
operacional e desenvolvimento sustentável, 
além de também fortalecer as capacidades 
de resposta de administração municipal com 
tecnologias para melhorar a qualidade de vida 
da população, serviços públicos eficientes e 
ação transversal dos seus órgãos”, explicou o 
secretário adjunto de Planejamento, Orçamento 
e Gestão e subsecretário de Modernização da 
Gestão, Jean Mattos, que representou a Prefei-
tura na cerimônia on-line.

Fazem parte deste programa ações como o PBH 
App, o Centro de Operações da PBH, o Programa de 
Inclusão Digital da Prodabel, SIU Mobile, a Biofábri-
ca de Joaninhas, os programas de Agroecologia, o 
Horizonte Criativo e Horizonte 2030, entre outros.

Belo Horizonte concorreu com outras cinco 
cidades: Buenos Aires (Argentina), que venceu 

o prêmio, São Petersburgo (Rússia), Sidney 
(Austrália), Nova Iorque (Estados Unidos), 
Sunderland (Reino Unido).

World Smart City Awards

O World Smart City Awards é um evento 
anual com o propósito de identificar, reconhe-
cer e apoiar estratégias urbanas inovadoras, 
projetos e ideias que podem potencialmente ter 
um impacto na vida dos cidadãos, tornando as 
áreas urbanas em todo o mundo mais habitáveis, 
ambientalmente sustentáveis e economicamen-
te prósperas, além de estimular a diversidade, 
a inclusão social, a equidade, a segurança e 
colaboração, melhorando assim a qualidade de 
vida de todos os habitantes.

reconhecimentos anteriores

Em 2020, Belo Horizonte também foi uma das 
cidades finalistas do World Smart City Awards com o 
programa Belo Horizonte SMART. A capital foi a úni-
ca das Américas e concorreu pela principal categoria 
“City Award” (Prêmio Cidade), ao lado de Yokoha-
ma (Japão), São Petersburgo (Rússia), Lisboa (Por-
tugal), Tampere (Finlândia) e Shanghai (China).

Já em 2019, o projeto Programando Sonho 
Delas foi o destaque na categoria Cidades Inclu-
sivas e Compartilhadoras neste mesmo evento. 
Desenvolvido pela Prodabel, o programa tem o 
objetivo de ensinar linguagens de programação 
a mulheres em situação de vulnerabilidade social 
e contribuir para a inserção das participantes no 
mercado de trabalho. Mais de 450 projetos de 
54 países foram inscritos no concurso.

secult lança série de podcasts
do circuito liberdade em bH

Os espaços culturais e tu-
rísticos integrantes do Circuito 
Liberdade, em Belo Horizonte, 
agora também estarão no Spotify 
e Google Podcast. É o novo pod-
cast da Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de Minas Gerais 
(Secult), que foi lançado no dia 
18 de novembro e será divulgado 
quinzenalmente nas plataformas 
digitais.

O primeiro episódio da série é 
um bate-papo com o subsecretário 
de Cultura de Minas Gerais, Mau-
rício Canguçu, para falar “O que 

é o Circuito Liberdade” e sobre a 
importância deste reduto histórico 
para o Estado e a capital mineira.

O podcast é fruto de uma 
parceria entre a Secult e o Cen-
tro Universitário Una. Alunos e 
profissionais de diversas áreas 
da instituição de ensino condu-
zirão o projeto de audiovisual e 
produção jornalística. A escolha 
do Circuito Liberdade como tema 
central da iniciativa é em função 
da importância cultural e simbó-
lico da capital mineira e de Minas 
Gerais, possibilitando a aborda-

gem de temáticas importantes 
ligadas ao Complexo Cultural 
com a flexibilidade de reprodução 
a qualquer hora ou lugar, por 
meio da internet. O produto será 
destinado aos cidadãos de Belo 
Horizonte, a priorizar moradores 
da região metropolitana e turistas 
que pretendem conhecer a cultura 
e beleza da cidade.

Segundo Maurício Canguçu, 
o podcast ajudará a apresentar 
os equipamentos do Circuito 
Liberdade para o público em 
geral, além de contar curiosi-

dades e a história do complexo. 
“É um momento que todos os 
equipamentos, sejam museus, 
teatros, galerias de arte, fazem 
um trabalho em conjunto para 
potencializar esse que é um dos 
principais produtos turísticos e 
culturais de Minas Gerais. Então, 
o podcast facilitará a levar esse 
atrativo para mais pessoas do 
estado e também para outras 
regiões”, disse.

Um dos responsáveis pela pro-
dução do podcast, o especialista 
em videomaker e produtor audio-
visual da Una, Raphael Campos, 
reforça que até alguns anos atrás, 
jornais impressos, revistas, rádios 
e televisão eram os principais 
emissores de informação e entre-
tenimento. Com a era digital, os 
conteúdos de áudio on-line cresce-
ram consideravelmente até fazer 
parte do gosto dos brasileiros.

“O podcast está cada dia 
mais comum, o seu formato 
facilita o consumo enquanto es-
tamos realizando outras tarefas. 
O rádio sempre foi uma mídia 
muito popular no Brasil, o que, 
junto com o acesso dos cidadãos 
a smartphones, facilitou a popu-
larização do podcast por aqui. A 
pandemia também ajuda nesse 
consumo, pois é um momento 
em que queremos experimentar, 
acessar mais notícias e outras 
formas de entretenimento”, 
afirma.

Campos ainda afirma que a 
estrutura técnica disponibilizada 
pela Una foi indispensável para 
obter um bate-papo de qualida-
de com conteúdo relevante. “A 
conversa com o Maurício Canguçu 
está incrível! Todo o conhecimento 
dele sobre o Circuito foi passado de 
forma clara e muito interessante. Já 
estamos trabalhando nos próximos 
episódios, falando ainda mais so-
bre o Circuito Liberdade”, pontuou.

Para Larissa Santiago, líder 
dos laboratórios de Publicidade 
e de Relações Públicas da Una, o 
primeiro episódio sintetiza a apro-
ximação das pessoas à concepção 
amplificada do que é o Circuito 
Liberdade e apresenta de forma 
atrativa o valor dos equipamentos 
culturais que o integram. “Este 
episódio desvenda assuntos sobre 
os espaços culturais e qual a sua 

importância para a cultura, histó-
ria e turismo de Belo Horizonte, a 
partir da visão de quem faz parte 
do governo e é amante das artes 
e culturas, como é o caso do Mau-
rício Canguçu”, diz.

O Circuito Liberdade é um 
complexo cultural sob gestão 
da Secult e que reúne diversos 
espaços com as mais variadas 
formas de manifestação de arte e 
cultura em transversalidade com 
o turismo. Trabalhando em rede, 
as atividades dos equipamentos 
parceiros ao Circuito buscam 
desenvolvimento humano, cultu-
ral, turístico, social e econômico, 
com foco na economia criativa 
como mecanismo de geração 
de emprego e renda, além da 
democratização e ampliação do 
acesso da população às atividades 
propostas.

maurício canguçu é subsecretário
de cultura de minas gerais
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Uberlândia é destaque em
evento do Programa Nacional

de Alimentação Escolar
A  P re fe i t u r a  d e 

Uberlândia foi citada 
como exemplo de boas 
práticas durante um 
evento promovido pelo 
Instituto Federal de Mi-
nas Gerais (Sul de Mi-
nas), que tratou sobre 
o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE). Promovido no 
dia 17 de novembro, o 
evento contou com a 
participação de especia-
listas e representantes 
de entidades ligadas 
à alimentação escolar, 
onde foram debatidos 
temas como Educação 
Alimentar e Nutricional, 
o papel da agricultura 
familiar no PNAE e a im-
portância dos Conselhos 
de Alimentação Escolar 
(CAE) dos municípios.

“Temos um CAE mui-
to ativo e participativo e 
todas as ações da ges-
tão atual são pauta-
das na transparência. 
Então quando há esse 
trabalho conjunto entre 
a administração e as 
lideranças da sociedade 
civil, os resultados são 
positivos. Atribuímos, 
inclusive, o sucesso dos 
nossos programas de ali-
mentação escolar à essa 
participação”, afirmou a 
secretária de Educação, 
Tania Toledo.

Durante o evento, 
Uberlândia foi citada 
pelo presidente do CAE 
Uberlândia, Cidelmar 
dos Reis Pereira, como 
bom exemplo. Ele co-
mentou sobre a experi-
ência de controle social 
e o bom relacionamento 
da SME na execução 

das políticas públicas 
existentes no município. 
“Além de fiscalizar os 
gastos da Prefeitura, 
nós temos a função de 
colaborar e investir para 
que o município tenha 
sucesso na implanta-
ção do PNAE. Para que 
tudo funcione de forma 
efetiva, atuamos, por 
exemplo, na garantia 
de que a agricultura fa-
miliar faça parte da me-
renda escolar, além de 
cobrar dos agricultores 
que os produtos sejam 
de qualidade para que a 
alimentação dos alunos 
também seja de qualida-
de”, afirmou.

Programa de 
Alimentação escolar

No contexto educa-
cional municipal, uma 
alimentação equilibra-
da, nutritiva e de acordo 
com as necessidades 
de cada faixa etária 
faz parte da realidade 
vivida nas escolas da 
Prefeitura de Uberlân-
dia por cerca de 70 mil 
estudantes. Ao todo, a 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME), atende 
121 escolas, além de 
contribuir com 45 Orga-
nizações da Sociedade 
Civil (OSCs), parceiras 
da SME.

Outro papel impor-
tante do programa é a 
aquisição de produtos 
da agricultura familiar. 
Semanalmente as esco-
las recebem verduras, 
frutas e legumes frescos 
que possibilitam a pro-
dução de lanches ainda 
mais saudáveis. A fim 
de garantir que os pro-
dutos adquiridos sejam 
bem utilizados, equipes 
da SME realizam visitas 
constantes às escolas 
e observam como os 
alimentos são armaze-
nados e utilizados, além 
dos critérios de higiene.

A prefeitura ainda 
foi pioneira ao distribuir 
kits de alimentos para os 
estudantes municipais 
que precisaram ficar em 
casa durante o período 
de suspensão das aulas 
presencias por causa da 
pandemia da COVID-19, 
antes mesmo de existir 
qualquer determina-
ção de órgãos superio-
res. Com a intenção de 
reduzir a insegurança 
alimentar e nutricio-
nal e promover a oferta 
de alimentos nutritivos 
mesmo fora do ambien-
te escolar, inicialmen-
te, o benefício era para 
aqueles contemplados 
pelo Programa Bolsa 
Família, em que foram 
atendidos mais de 52 
mil estudantes em 2020. 
Com a continuidade, 
o projeto foi ampliado 
para todos os alunos 
que desejassem receber 
o benefício, com a dis-
tribuição de mais de 125 
mil kits até o início de 
dezembro.
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belo Horizonte está entre as finalistas
do World Smart City Awards 2021
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leíse costa

serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

gesso:

drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.gilson

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

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

A s sensações eram de dever cumprido 
com eficiência e de perspectivas 
arrojadas para os planos futuros. A 
cerimônia de posse do Sistema Fae-

mg/Senar/Inaes/Sindicatos foi promovida no 
dia 16 de novembro. O atual presidente, Roberto 
Simões, falou de sua trajetória de contribuições 
ao agronegócio mineiro. E o presidente eleito, 
Antônio Pitangui de Salvo, elencou a gran-
diosidade da diversidade do setor no estado 
e suas metas para cumprir o desafio à frente 
do Sistema, após assinar o termo de posse, 
representando a nova diretoria.

“Este Sistema Faemg moderno, diversifica-
do, eficiente e de baixo custo, garantido pelo 
controle financeiro, é o legado que deixo ao 
fim desta ‘travessia’, termo que gosto de citar 
tendo Guimarães Rosa como referência. Fomos 
protagonistas do primeiro salto da agricultura. 
E acreditamos que as gerações futuras condu-
zirão o segundo grande salto, desta agricultura 
5.0, que será inovadora, digitalizada, sustentá-
vel, com o uso de bioinsumos e conectividade. 
Isto vai acontecer porque na nossa nova dire-
toria, seu líder é engenheiro agrônomo, filho 
de engenheiro agrônomo e pai de engenheiro 
agrônomo. Antônio tem passado, presente e 
futuro, igual a nossa agricultura”, destacou 
Roberto Simões.

“O passado é inspiração, o presente é um 
ponto de partida para o futuro. O que nos 
aguarda é o futuro. Devemos nos tornar parcei-
ros do tempo futuro. Coragem, determinação, 
empenho e persistência. Somos legítimos 
parceiros do novo tempo que começa. E, se não 
estivermos juntos, em prol da nossa causa, não 
poderemos nos defender... Inovar é ser diferen-
te, é praticar ação transparente. Viva a classe 
produtora rural! Que Deus nos ilumine!”, disse 
o presidente eleito Antônio Pitangui de Salvo.

Também destacaram os feitos da diretoria 
atual e as perspectivas em relação à nova ges-
tão, o diretor geral do Senar Nacional, Daniel 
Carrara, a secretária de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini; 
o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, repre-
sentando a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina; e o governador 
de Minas Gerais em exercício, Paulo Brant.

o novo presidente

Antônio Pitangui de Salvo nasceu em 12 de 
novembro de 1964, em Curvelo. É engenheiro 
agrônomo, formado pela UFV, e pecuarista de 
corte. Trabalha com Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), e dentro 
do protocolo Carne Carbono Neutro (CCN). 
É presidente da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Carne Bovina do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da 
CNA e do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Curvelo, e também é vice-presidente da Faemg. 
É filho de Antonio Ernesto de Salvo, fundador 
do Sindicato Rural de Curvelo, ex-presidente 
da Faemg (1987-1990) e da CNA (1990 -1996 e 
1999-2007). Em sua homenagem, foi batizado 
o Instituto do Sistema Faemg voltado para o 
estímulo da pesquisa e inovação no campo, 
o Instituto Antonio Ernesto de Salvo (Inaes). 
É casado com Daniela Maia. Tem três filhos: 
Mateus (29 anos), Antônio (25) e Pedro (23).

composição da 
diretoria Faemg 2021/2025

 

Presidente: 
Antônio Pitangui de Salvo

Primeiro Vice-Presidente secretário: 
Weber Bernardes de Andrade

Primeiro Vice-Presidente de FinAnçAs: 
Renato José Laguardia de Oliveira
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Vice-Presidentes: Antônio Jeferson Soares 
Gonçalves, Carlos Márcio Guapo, Domingos 
Frederico Netto, Frank Mourão Barroso, Geraldo 
Cézar Barcelos Júnior, Jane Guimarães Campos 
Fonseca, José Alfredo Quintão Furtado, José 
Avelino Pereira Neto, José Éder Leite, Marion 
Ferreira Gomes Olivier de Paula Campos, Orne-
las Rodrigues Borba, Paulo Henrique de Souza 
Lino, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, Rodrigo 
Viana Lorentz

suPlentes dA diretoriA: Henrique Gonçalves 
Pires, Márcio Eugênio Leite de Castro, Paulo 
Tolentino Pereira, Igor Pimenta Guimarães, 
Everaldo Souza Silva, Carlos Roberto de Paiva, 
Helder Braga de Melo, Hilton Antônio Dornela, 
Marcelo Luiz Silva Oliveira, José Davi Ervilha, 
Paulo Alves Cardoso, Klécila Rejane Portes Reis, 
Renata Guimarães Teixeira Borges, José Eustá-
quio Vilaça de Oliveira, Márcio Vitela Martins, 
Luiz Humberto Gonçalves Reis, Hercília Andréa 
Sanches Faria, Inácio Lins de Resende Reis, 
Márcio Lúcio Paiva de Paula Pinto, Valdemir 
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51% dos gamers no brasil jogam
mais de 20 horas por semana

Há tempos, jogar videogame 
deixou de ser apenas uma 
diversão e passou a ser 

encarado até mesmo como uma 
profissão. Pesquisa realizada pela 
Prota Games, produtora de conte-
údo sobre jogos no país, mostrou 
que 51% dos amantes deste uni-
verso passam mais de 20 horas 
por semana à frente dos jogos 
eletrônicos, seja no computador 
ou nos consoles.

De acordo o levantamento, 
que ouviu 4.100 pessoas durante 
o mês de outubro deste ano, ou-
tros 20% afirmaram jogar de 5 a 
10 horas por semana, enquanto 
10% responderam que destinam 
de 10 a 15 horas semanais aos 
videogames. Apenas 9% disseram 
praticar até 2 horas por semana, 
e 8% ficam entre 10 e 15 horas.

A pandemia é apontada como 
o principal motivo para o cresci-
mento do tempo dedicado ao pas-
satempo. A 8ª edição da Pesquisa 
Game Brasil (PGB), levantamento 
anual sobre o consumo de jogos 
eletrônicos no país, revela que 
75,8% dos gamers brasileiros 
afirmaram jogar mais durante 
o período do isolamento social 
provocado pela COVID-19.

“Somente em nossos canais 
do YouTube, onde ensinamos 
técnicas profissionais e dicas, pas-
samos a registrar um crescimento 
médio de 110% de audiência ao 
mês, desde o início da crise sani-
tária. Quem gosta de jogar passou 
a gostar mais, sem dúvidas, pois o 
tempo para se dedicar ficou maior. 
E a própria pesquisa mostra que 
não é só pelo lazer, já que uma 
parcela considerável afirmou que 
deseja seguir carreira profissional, 

seja como jogador, desenvolvedor 
e outros postos”, afirma Paulo 
Rizzo Jr., diretor de operações da 
Prota Games.

Ainda de acordo com ele, os 
principais jogos consumidos no 
Brasil são Minecraft, Free Fire, 
Roblox e League of Legends e 
Fortnite. “Hoje, o universo gamer 
no Brasil é de 95 milhões de pes-
soas”, acrescenta.

Segundo o levantamento, ao 
serem perguntados sobre suas 
ocupações, 41% disseram que 
estudam no momento. Já outros 
25% afirmaram que estão em 
busca de se tornar um gamer 
profissional. Apenas 3% estão tra-
balhando, e outros 2% alegam que 
trabalham e estudam. Cerca de 
29% não especificaram, mas res-
ponderam que não se encontram 
em nenhuma dessas situações.

Rizzo destaca que essa parcela 
robusta da população não vê nos 
videogames apenas diversão, mas 
formas de conseguir uma renda. 
“A principal forma de monetização 
do hobby é a criação de conteúdos 
relacionados aos jogos em plata-
formas de streaming e YouTube, 
mas existem jogadores que mone-
tizam suas habilidades por meio de 

coaching - treinador de videogame 
- dando aulas para quem quer me-
lhorar nas partidas. Também é pos-
sível conseguir uma renda median-
te o desenvolvimento de softwares. 
Mais recente ainda, também já 
existem games que são pay to win, 
ou seja, a pessoa consegue con-
verter o dinheiro da economia do 
jogo para a moeda real”, explica.

Chegar a um patamar pro-
fissional nos próximos anos é o 
principal objetivo do estudante 
Fernando Silva, 24. “É desafiador 
frente a concorrência feroz no 
mercado. Há gamers que são ver-
dadeiros influencers e existe um 
respeito dentro da comunidade 
com quem consegue fazer dos 
jogos uma profissão. Além disso, 
o dinheiro é muito bom porque 
é possível ganhar em dólar. São 
valores que representam uma 
independência financeira”.

Em relação à expectativa para 
o próximo ano, Rizzo é otimista. 
“Jogos cuja economia tem cor-
relação com o dinheiro real vão 
explodir. Acredito que vão se 
tornar cada vez mais populares e 
que videogames mais tradicionais 
se adaptem a esse tipo de possibi-
lidade”, finaliza.
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nova diretoria e conselho Fiscal do sistema
Faemg toma posse para o mandato 2021/2025

Antônio Pitangui de salvo
assume a presidência da Faemg

Ra
fa

el
 M

ot
a

Ra
fa

el
 M

ot
a

Fiemg promove encontro com
embaixador da coreia do sul

Como mais um passo no 
empenho de estimular o re-
lacionamento das indústrias 
mineiras com players inter-
nacionais, a Fiemg recebeu 
no dia 17 de novembro o 
Embaixador da República da 
Coreia do Sul, Kimo Lim, para 
uma visita de aproximação e 
relacionamento. Na ocasião, 
a Federação apresentou as 
forças do estado e o inte-
resse mineiro em formar 
parcerias com empresários 
sul-coreanos.

O encontro, ocorrido na 
sede da Fiemg em Belo Hori-
zonte, contou com represen-
tantes da Embaixada e da 
própria instituição. A visita 
foi protocolar e de cortesia, 
mas também serviu para 
o alinhamento de novos 
contatos: Kimo Lim revelou 
o interesse da Embaixada 
em realizar um seminário na 
Fiemg já em 2022.

Além disso, a Federação 
receberá, na próxima sema-
na, a visita de empresários 
de instituições financeiras 
sul-coreanas, que têm filial 
em São Paulo. A delegação 
do país asiático também 
estará na capital mineira em 
25 de novembro.

Ao falar  no evento, 
Kimo lembrou que a Coreia 
do Sul tem presença no Bra-
sil por meio de empresas 
como a Samsung e a LG 
em Manaus, no Amazonas; 
além da Companhia Side-
rúrgica do Pecém (CSP), 
no Ceará, que tem parti-
cipação sul-coreana; de 
negócios financeiros, e da 
fábrica da montadora de 
automóveis Hyundai em 
São Paulo.

“Minha expectativa é 
que, em breve, possamos 
ter exemplos de grandes 
empresas sul -coreanas 
também em Minas Gerais”, 
declarou, explicando que 
pediu à Junta Comercial da 
Embaixada em São Paulo 
que faça uma visita a Mi-
nas. Kimo também afirmou 
que espera ter boas notí-
cias na próxima visita dele 
ao Brasil, no ano que vem.

Como explicou a supe-
rintendente da Assessoria 
Estratégica e Internacional 
da Fiemg, Martha Lassance, 
a Federação está totalmen-
te apta a receber e a apoiar 
empresários da Coreia do 
Sul em Minas, sejam esses 
como investidores, impor-

tadores, exportadores ou 
interlocutores de parcerias 
entre o estado e o país.

“A gente tem muito boa 
perspectiva em relação 
à Coreia. O Embaixador 
é muito aberto, o Cônsul 
(Honorário da República 
da Coreia em Minas Gerais, 
Eduardo Grebler) é uma 
pessoa que a gente tem 
uma relação. Kimo Lim 
disse algo que acho mui-
to verdadeiro: nós somos 
complementares. Eles têm 
poucos recursos naturais, 
pouco território, e muita 
tecnologia. Então, nós te-
mos que fazer essa junção”, 
disse Martha.

A especialista ainda 
l e m b ro u ,  n o  e n t a n to, 
que as parcerias interna-
cionais são construídas 
gradativamente. “A única 
coisa é que, às vezes, o 
brasileiro acha que essas 
coisas acontecem (rapi-
damente): a pessoa vem 
aqui hoje e amanhã cedo 
já tem acordo. Não é assim. 
É um processo devagar a 
construção de relação com 
o exterior, ainda mais com 
o oriental. Mas a gente está 
dando os passos”, disse.

superintendente
da Assessoria
estratégica e
internacional

da Fiemg,
martha lassance

Se
ba

st
iã

o 
Ja

ci
nt

o



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
20 a 27 de novembro de 2021

“grandes obras não evitam as
enchentes”, alerta especialista

A canalização de cór-
regos e a construção 
de grandes estruturas 

de contenção da água da chuva 
não resolvem o problema das 
enchentes nas cidades”. O alerta 
foi feito pelo idealizador do Projeto 
Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa, 
durante a audiência realizada pela 
Comissão de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 10 de novembro.

A afirmação foi um contra-
ponto ao projeto de construção 
de bacias de detenção do Córrego 
Ferrugem e do Riacho das Pedras, 
em Contagem (Região Metropoli-

tana de BH). O Governo do Estado 
vai repassar às prefeituras de 
Contagem e de Belo Horizonte R$ 
298 milhões de recursos do acordo 
com a Vale para a realização das 
obras, projetadas para resolver 
o problema das inundações na 
Avenida Tereza Cristina, na capital 
mineira.

“Querer segurar a água com 
uma bacia de contenção é querer 
controlar a força da natureza”, 
afirmou Apolo. Para ele, a ca-
nalização dos rios é a causa das 
enchentes. “Constroem estruturas 
de concreto para tentar segurar 
o rio, gastam bilhões com isso, e 
não resolvem o problema”, conti-

nuou. Ele desconfia da existência 
de uma “indústria da enchente” 
e defendeu a criação de uma CPI 
para investigar possíveis crimes na 
canalização de córregos.

A vereadora de Belo Horizonte 
Fernanda Altoé (Novo) corroborou 
a hipótese de uma “indústria das 
inundações” na capital. Segundo 
ela, o planejamento urbano não 
leva em consideração a realidade 
das bacias hidrográficas como um 
todo, mas apenas os problemas 
localizados em determinadas regi-
ões. Para buscar uma solução para 
as enchentes, foi criada na Câmara 
Municipal a Comissão de Drenagem 
Urbana, presidida pela vereadora.

Pequenas intervenções

Para o engenheiro civil Alo-
ísio de Araújo Prince, além das 
grandes obras de engenharia, o 
moderno combate a inundações 
em áreas urbanas preconiza tam-
bém medidas extensivas, como 
controle do uso do solo e remoção 
de ocupações em áreas de risco e 
as chamadas tecnologias alterna-
tivas compensatórias.

Caixas de captação de água 
pluvial, jardins infiltrantes, pavi-
mentos porosos em vias públicas 
são algumas medidas da chama-
da engenharia naturalística que 
poderiam contribuir para evitar 
a repetição das enchentes, mas 
que não são colocadas em prática.

Como lembrou o engenheiro, 
os governos têm se limitado à 
construção de canalizações e de 
grandes bacias de detenção. Além 
de caras e invasivas, essas obras 
não garantem os melhores resul-
tados na contenção de enchentes. 
“Não basta atuar nos efeitos das 
inundações; é preciso atuar tam-
bém nas causas. Mais importante 
do que corrigir os problemas é 
preveni-los”, defendeu.

O engenheiro ambiental e civil 
Deyvid Barreto Rosa apresentou os 
resultados da pesquisa realizada 
durante seu mestrado em Sanea-
mento, Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), que 
apontam a eficiência das técnicas 
compensatórias de drenagem 
urbana.

Segundo ele, no caso do Córre-
go do Leitão, que passa pela Barra-
gem Santa Lúcia e corre canalizado 
embaixo da Avenida Prudente de 
Morais, na capital mineira, as 
inundações poderiam ser quase to-
talmente evitadas se essas técnicas 
fossem empregadas em pelo menos 
50% da área da bacia hidrográfica. 
Ele lembrou que a Barragem Santa 
Lúcia também cumpre um papel 
importante como bacia de detenção 
de água da chuva, mas sozinha não 
é capaz de resolver o problema dos 
alagamentos na região.

O presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Con-
tribuinte, deputado Bartô, que 
solicitou a realização da reunião, 
defendeu a realização de obras de 
menor porte para a contenção das 
enchentes. Ele destacou a importân-
cia do conceito de cidade-esponja, 
que teria grande capacidade de 
absorver a água da chuva, evitando-
-se assim o risco de alagamentos.

De acordo com o parlamentar, 
nos últimos 4 anos, foi empenhado 
R$ 1,2 bilhão para a realização de 
obras para evitar inundações. “Os 
recursos são vultosos, mas de fato 
o resultado parece o mesmo. Não 
seria o caso de começar a pensar 
em outras soluções?”, questionou.

Autoridades

O subsecretário de Estado 
de Obras e Infraestrutura, Breno 
Longobucco, disse que as grandes 
intervenções para evitar alaga-
mentos na Avenida Tereza Cristina 

são prioritárias. Será finalizada a 
bacia de detenção do Riacho das 
Pedras e serão construídas três 
estruturas para conter inundações 
no Córrego Ferrugem, em Conta-
gem, com a implantação de um 
parque linear. Para abrigar as fa-
mílias removidas para a realização 
dessas obras, serão construídas 
300 unidades habitacionais.

Ele concordou que essas obras 
não são a única solução para o pro-
blema, mas reiterou que elas são 
essenciais. “Não podemos deixar 
esse projeto de lado. De fato, essas 
obras são efetivas na contenção 
das enchentes”, defendeu.

O coordenador-geral da Uni-
dade de Coordenação de Projetos 
Maracanã da Prefeitura de Con-
tagem, Pedro Paulo Ferreira dos 
Santos, também assegurou que as 
obras no Córrego Ferrugem, proje-
tadas há dez anos, são essenciais 
para evitar inundações na Avenida 
Tereza Cristina. “Ao todo, as três 
bacias de detenção vão receber 
750 milhões de litros de água. Isso 
não é pouca coisa”, disse.

Ele também concordou com a 
necessidade de integração com as 
demais soluções de engenharia, 
mas defendeu que essas grandes 
obras são as mais adequadas 
para áreas com alta densidade 
populacional. Ele lembrou que será 
recuperada a área de preservação 
ambiental nas margens do Córrego 
Ferrugem. “Vamos desocupar uma 
área que nunca deveria ter sido ocu-
pada, para que as cheias possam 
ocorrer naturalmente”, afirmou.

Rádio Itatiaia ganha ainda mais informação e
conectividade com a estreia de novo programa

A Rádio Itatiaia ficou ainda 
melhor. Desde o dia 16 de no-
vembro a Rádio de Minas teve 
mudanças na sua programação. 
O Itatiaia Agora, que vai ao ar 
de segunda a sábado, de 13h às 
14h30, inaugura uma nova fase na 
emissora de mais informação - de 
um jeito leve e dinâmico - e com 
total conectividade com o mundo 
digital.

Comandado pela dupla de 
jornalistas Júnior Moreira e Ales-
sandra Mendes, o Itatiaia Agora 
ocupa o horário do Jornal da 
Itatiaia 2ª Edição e do programa 
Chamada Geral. Com a mudança, 
o público passa a ter em um único 
programa as principais notícias 
do meio do dia, com espaço para 
conversas, bate-papo, interação, 
entretenimento e muita prestação 
de serviço.

Além de toda a equipe de 
jornalismo, trazendo a informação 
na hora em que o fato acontece, 
a nova atração conta com a par-
ticipação de um grande time de 
colunistas, com análises sobre 
política, finanças, emprego e 
carreira, automóveis, tecnologia, 
gastronomia e entretenimento, 
sempre de um jeito didático e 
descontraído.

Entre os colunistas estão no-
mes como Diogo Gonçalves, es-
pecialista em finanças; Tiago Be-
lotte, de tecnologia; Ana Carolina 
Caram, direito do consumidor; 
Jacqueline Rezende, emprego e 
carreira, e Emílio Camanzi, com 
longa experiência na editoria de 
veículos. O Itatiaia Agora conta 
ainda com análises de economia 
com Rita Mundin e de política com 
Lucas Ragazzi.

O apresentador Júnior Moreira 
está empolgado com a novidade. 
“No Itatiaia Agora cabe tudo: as 
principais informações do dia, a 
interatividade com nosso público 
e a conectividade com as redes 
sociais. A espinha dorsal do nosso 
programa é trazer a informação 
que o mineiro gosta e precisa ou-
vir, mas de uma forma ainda mais 
dinâmica e moderna”, comenta 
ele, que atualmente é um dos 
comentaristas do quadro Conversa 
de Redação, do Jornal da Itatiaia 
1ª Edição.

Como terá transmissão, ao 
vivo, pelo Youtube, o Itatiaia Agora 
garante conectividade com o pú-
blico. “Nos intervalos comerciais 
no rádio, o programa continua 
on-line. Esse é o desafio que as 
novas mídias nos colocam e o pro-
grama não vai ficar longe disso. 
Estaremos sempre conectados”, 
completa Júnior.

Alessandra Mendes, atual ân-
cora do Jornal da Itatiaia 2ª edição 
e apresentadora do programa 
Observatório Feminino, diz que 
é uma grande responsabilidade 
integrar o novo projeto da Ita-
tiaia. “Mais do que informar, o 
nosso compromisso é de parceria 
e cumplicidade com o ouvinte e 
o internauta. Estou muito feliz 
em fazer parte do Itatiaia Agora, 
com uma equipe tão competente 
e ao lado do meu amigo Júnior 
Moreira”, afirma.

O Itatiaia Agora confirma a 
vocação da Itatiaia de ser uma 

das maiores produtoras de con-
teúdo do jornalismo de Minas. 
Além do rádio, do Youtube, do site 
(www.itatiaia.com.br) e do apli-
cativo da emissora, a interação 
com o público estará completa 
com o WhatsApp, o Twitter e pelo 
Instagram.

Para a diretora de Jornalismo, 
Maria Cláudia Santos, as mudan-
ças na programação da Itatiaia 
são fruto do envolvimento da 
emissora com seu público. “É mais 
informação, mais análise levada 
ao nosso ouvinte dentro de um 
formato que prioriza a conversa, 
a troca de ideias, a proximidade 
com a realidade dele. O nosso 
compromisso é trazer para a mesa 
de discussão tudo o que importa 
para os mineiros”.

“É a Itatiaia trazendo mais 
informação e educação e prestan-
do serviço, que é nossa essência 
histórica”, comenta Diogo Gonçal-
ves, presidente da Rádio Itatiaia 
e titular da coluna “Diogo e sua 
Grana”, que ajuda o ouvinte a 
ter uma vida financeira saudável 
e descomplicada. No Instagram 
(@diogoesuagrana), o quadro é 
sucesso de audiência. Diogo fala 
de dinheiro de um jeito simples e 
didático e agora o público da rádio 
passa a contar com a novidade no 
Itatiaia Agora.

novidades 
na programação

Entre outras novidades da 
Itatiaia, dois campeões de au-
diência, Rádio Vivo e Rádio Es-
portes, estão ainda melhores. O 
matinal, tradição há 45 anos na 
emissora, passa a ser apresen-
tado por Eduardo Costa, ícone 
do jornalismo mineiro e um dos 
nomes mais respeitados da Rádio 
Itatiaia. Eduardo assume o Rádio 
Vivo ao lado de Fernanda Viegas, 
jornalista recém-chegada para 
reforçar o time Itatiaia.

O Rádio Vivo continua no 
mesmo horário: de segunda a 
sábado, de 10h às 11h30, manten-
do a essência das quatro décadas 
e meia de sucesso ininterrupto. 
No novo formato, o Rádio Vivo 
também passa a ser transmitido 
pelo Youtube, em áudio e vídeo. 
A audiência pode acompanhar 
os bastidores do estúdio, além 
de ter a possibilidade de escolher 
quando assistir, rever os progra-
mas - que ficarão disponíveis na 
internet - e compartilhar.

Eduardo Costa e Fernanda Vie-
gas contam com toda a equipe 
de jornalismo da Itatiaia, além da 
participação de especialistas nas 
áreas de comportamento, saúde, 
educação, economia e política para 
esclarecer o que está acontecendo 
em Belo Horizonte, em Minas, no 
Brasil e no mundo. “É puro entusias-
mo com a nova missão”, comenta 
Eduardo, que destaca o desafio de 
seguir uma história de sucesso. “É 
sempre uma honra fazer parte de 

um grupo que mescla experiência 
e juventude, como é a tradição da 
Itatiaia, para levar ao público infor-
mação, provocar reflexões e seguir a 
história da emissora e do Rádio Vivo 
que é notícia, prestação de serviço 
e leveza para melhorar as manhãs 
dos mineiros”.

Fernanda Viegas também não 
esconde a empolgação de estar 
ao lado de Eduardo Costa. “É uma 
grande honra. Estou muito feliz 
com a oportunidade de aprender 
com toda a equipe, que é muito 
especial, e por poder estar todos os 
dias conversando com os ouvintes. 
Tenho certeza de que vamos crescer 
juntos e nos emocionar”, garante a 
jornalista. José Lino Souza Barros, 
que comandou o Rádio Vivo desde 
a sua estreia, passa a dar voz ao 
projeto Memória Itatiaia, marco dos 
70 anos da emissora.

Para os torcedores de Atlético, 
Cruzeiro, América e todos os times 
de Minas, a boa notícia é que o Rá-
dio Esportes, comandado por Milton 

Naves com a participação do timaço 
da Itatiaia, ganha mais meia hora 
diária de noticiário (de 11h30 às 
13h), de segunda a sábado. “Vamos 
entregar mais informação e conte-
údo de qualidade, dedicando um 
tempo maior aos clubes do coração 
dos mineiros. O futebol internacio-
nal e os esportes olímpicos também 
vão ganhar mais espaço”, comenta 
Michel Angelo, diretor do Depar-
tamento de Esportes da Itatiaia.

Além do maior espaço para 
o Rádio Esportes, houve troca de 
apresentadores em dois progra-
mas esportivos: Emerson Pancieri 
passa a ser o apresentador do 
Tiro de Meta, e João Vitor Cirilo 
assume o Apito Final.

“Estamos aliando nossa histó-
rica missão de tratar de tudo o que 
é importante para os mineiros, 
com proximidade, ao desafio de 
promover uma interação maior 
nas plataformas digitais”, destaca 
o vice-presidente de Rede e Ope-
rações, João Vítor Xavier.

diogo gonçalves, presidente da rádio itatiaia
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“A espinha
dorsal do
nosso
programa
é trazer a
informação
que o mineiro
gosta e
precisa ouvir”

idealizador do Projeto manuelzão, Apolo Heringer lisboa
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https://www.cmbh.mg.gov.br/t%C3%B3picos/comiss%C3%A3o-especial-de-estudo-drenagem-urbana
https://www.cmbh.mg.gov.br/t%C3%B3picos/comiss%C3%A3o-especial-de-estudo-drenagem-urbana
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emPresários estão otimistAs com
A recuPerAção dA economiA

conmebol Pune árbitro do Jogo ArgentinA e brAsil

criAção do trF-6 rePresentA mAis
Acesso dos mineiros à JustiçA

Um ano e alguns meses após o surgimento do novo corona-
vírus, executivos de todo o mundo estão confiantes na recupe-
ração da economia global e no crescimento de suas empresas 
para os próximos meses. Em relação ao Brasil, os empresários 
estão muito otimistas e esperam um aumento de 10 a 25% no 
faturamento de seus negócios neste ano. Há um consenso de 
que o país atravessou relativamente bem a crise, apesar dos 
desafios impostos pela COVID-19. Diante das enormes dificul-
dades, pessoas e empresas reagiram rapidamente em busca 
de soluções e novas formas de trabalhar. Ainda iremos conviver 
um bom tempo com a pandemia, mas com o ritmo avançado 
da vacinação, esperamos que o Brasil consiga sair do sufoco.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) 
suspendeu o árbitro que apitou o jogo entre Argentina e Brasil 
pelas Eliminatórias da Copa 2022. Os uruguaios Andrés Cunha, 
juntamente com o árbitro do VAR, Esteban Ostojich, foram punidos 
por não terem mostrado cartão vermelho ao zagueiro argentino 
Otamendi, que acertou uma cotovelada criminosa no rosto do jo-
gador Raphinha. O mais escandaloso é o árbitro do VAR considerar 
que o golpe foi de “intensidade média”, apesar do sangramento 
na boca do brasileiro. Se pensar dessa forma, o atleta precisa ser 
nocauteado para que o adversário seja expulso. Quando não havia 
VAR, isto passava sem punição. Hoje, com a tecnologia, esse erro é 
imperdoável. Foi uma vergonha o que aconteceu e esses dois cida-
dãos deveriam ser expulsos definitivamente do quadro de árbitros 
e do futebol. Além disso, a Conmebol poderia usar as imagens para 
suspender também o jogador argentino.

Recentemente, foi sancionada a Lei 14.226, que cria o 
Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), com jurisdição 
em Minas Gerais. Ela teve origem no PL 5.919/2019, de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O senador mineiro Antônio 
Anastasia (PSD-MG) foi o relator do texto. A finalidade do TRF-6 
é desafogar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), 
atualmente responsável pelo Distrito Federal e mais 13 estados, 
incluindo Minas Gerais. O tribunal representará mais acesso à 
Justiça para os mineiros sem aumentar as despesas, graças à 
tecnologia e ao remanejamento de estrutura e de pessoal. O 
TRF-6 será instalado no prédio da Justiça Federal, no bairro 
Santo Agostinho e era uma demanda de quase 3 décadas. Uma 
boa notícia para a população que tem processos na Justiça e 
espera por uma decisão há anos.

c A n A l   A b e r t o

disque denúncia completa 14 anos. Uma 
das principais ferramentas de segurança 
disponíveis ao cidadão, o Disque Denúncia, 
está completando 14 anos. Basta um telefone 
e uma boa informação para que a pessoa 
possa contribuir para encontrar foragidos ou 
procurados pela Justiça, tirar drogas e armas 
de circulação, achar produtos que foram rouba-
dos, entre outras ações. A ligação ao 181 pode 
ser feita de qualquer um dos 853 municípios 
de Minas Gerais de forma gratuita. O mais 
importante é que, para o atendente, não im-
porta quem denuncia, e sim, a informação do 
denunciante. Não precisa se identificar. O 181, 
ao longo de mais de uma década, gerou mais 
de 1 milhão de denúncias e mais de 9 milhões 
de chamadas. O cidadão não deve ter medo 
de usar o serviço. É um canal entre a sociedade 
e as forças de segurança. Por meio do serviço 
é possível solucionar crimes a partir do auxílio 
de quem se dispõe a telefonar e contar sobre 
uma atividade suspeita. Quem colabora, está 
ajudando na redução da criminalidade.

Projeto que obriga uso de coletes salva-vidas 
divide opiniões. Está causando polêmica um 
projeto de lei na Assembleia Legislativa, que 
prevê o uso obrigatório de coletes salva-vidas 
a todos que frequentarem lagos, lagoas, rios, 
riachos, represas e cachoeiras em Minas Ge-
rais. De um lado, deputados são contrários ao 
projeto sob o argumento de que será inviável o 
cumprimento da lei, porque o Estado não teria 
como fiscalizar todo o território mineiro. Se 
aprovada, muitas pessoas que já não tem mui-
tas opções de divertimento, dificilmente teriam 
condições de comprar um colete salva-vidas. 
Por outro lado, parlamentares defenderam 
a aprovação do projeto e o aprimoramento 
do texto na Comissão de Segurança Pública. 
É preciso uma ampla discussão com vários 
setores da sociedade para elaborar uma lei 
adequada para prevenir mortes por afoga-
mento nesses tradicionais locais de lazer, que 
todo ano registra inúmeros casos.

Furtos de bocas de lobo e fios de cobre causam 
prejuízos. O furto de tampas de bueiros e fios 
de cobre são crimes cada vez mais frequentes 
e um desafio para as autoridades de Belo 
Horizonte. Os prejuízos são grandes para os 
cofres públicos e para a população. Semáforos 
comprometidos, interrupção no fornecimento 
de energia e redes de telefonia inoperantes 
são apenas alguns dos impactos. Somente 
em 2020, cerca de R$ 100 mil foram gastos 
com reparos a sinais de trânsito. Já um bueiro 
sem tampa pode causar danos graves aos pe-
destres, principalmente no período de chuvas 
em que a pessoa pode pisar num local sem 
proteção e ser engolida pelo buraco. A Justiça 
tem que prender e punir com muito rigor os 
ladrões e os receptadores desses materiais, 
uma vez que isso é um crime organizado. Os 
cidadãos que pagam os seus impostos em 
dia merecem viver numa cidade mais segura.

Amm tira dúvidas sobre regime
Próprio de Previdência social

O s municípios que possuem 
Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS), mes-
mo que não tenham servi-

dores com remuneração acima do 
teto do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), devem instituir, até 
este sábado, 13 de novembro, por lei 
de iniciativa do Poder Executivo, Re-
gime de Previdência Complementar. 
A medida visa cumprir disposições 
da Emenda Constitucional nº 103, 
de 12 de novembro de 2019. O tema 
foi tratado por especialistas da área 
no dia 12 de novembro, pelo canal 
no Youtube da Associação Mineira 
de Municípios (AMM).

O encontro contou com as pa-
lestras do defensor público do 
Estado de Minas Gerais e membro 
do Conselho Deliberativo da Funda-
ção de Previdência Complementar 
(Prevcom-MG), Marcos Lourenço 
Capanema de Almeida; do diretor-
-presidente da Prevcom-MG, Arman-
do Quintão Bello de Oliveira Júnior; 
e do consultor da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
Mário Rattes; com a mediação do 
consultor jurídico da AMM e mestre 
em Direito Flávio Boson Gambogi.

De acordo com Gambogi, um dos 
objetivos do evento é alertar os ges-
tores quanto à obrigatoriedade da 
implementação do Regime de Previ-
dência Complementar. “Conforme a 
Emenda Constitucional nº 103, se isso 
não for feito, os municípios poderão 
sofrer sanções, como a não obtenção 
de uma certidão, que, porventura, 
levaria ao bloqueio de repasses de 
recursos voluntários”, reforçou.

O defensor público Marcos 
Lourenço explica que a Previdência 
Complementar não representa o fim 
da Previdência Pública. E ressaltou, 
ainda, que o regime que existia 
tornou-se insustentável matemati-
camente, uma vez que há diferença 
entre as contribuições e o valor que 
é recebido.

Na opinião do diretor-presidente 
da Prevcom-MG, Armando Quintão, 
o regime geral está gerando déficits 
ao longo do tempo e o modelo 
complementar consegue suprir a 
diferença.

“A Previdência Complementar 
tem componentes para solução 
futura. O RPPS paga benefícios até 
o teto do regime geral (R$ 6.400). 
Aqueles servidores que ganham 
acima do teto têm uma faixa de 
excedente. Nela, pode aderir à Pre-
vidência Complementar, paga uma 
contribuição, e o Estado outra (con-

tribuição) paritária. Esta é a regra 
utilizada, hoje, no Estado”, explicou.

Para o consultor da CNM Mário 
Rattes, ao longo prazo, a Previdên-
cia Complementar vai balancear as 
contas municipais. “Pode ajudar no 
equilíbrio para sobrar mais dinhei-
ro para saneamento, educação e 
todos os investimentos sociais. E os 
gestores têm até 31 de março para 
aprovarem as leis, encaminharem 
informações para a Secretaria de 
Previdência; e até 30 de junho 
para apresentação do convênio de 
adesão”, salientou.

nova lima terá centro Judiciário
de solução de conflitos e cidadania
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De maneira inédita, a Prefeitura 
de Nova Lima assinou, no dia 8 de 
novembro, junto ao Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
um termo de cooperação técnica 
que prevê a instalação do 1º Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Regularização Fundi-
ária Urbana do estado. O trabalho 
será realizado no Bairro Água Limpa 
para evitar novos processos judiciais 
e resolver os já existentes.

Por meio dessa iniciativa do Nú-
cleo Interinstitucional de Regulariza-
ção Fundiária (Nuiref/TJMG) serão 
desenvolvidas ações conjuntas a 
fim de promover o reordenamento 
territorial, a regularização fundiá-
ria, o saneamento ambiental e o 
tratamento adequado dos conflitos 
fundiários que envolvem a área.

O termo de cooperação em 
Água Limpa envolve o TJMG, o 

Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), a Prefeitura de Nova Lima, 
a Fundação Dom Cabral, a Associa-
ção Proprietários do Balneário Água 
Limpa e a Associação Comunitária 
do Balneário Água Limpa.

Esse é mais um serviço voltado 
para a promoção do direito à mora-
dia digna e será o primeiro centro 
itinerante instalado em área de 
regularização fundiária em Minas 
Gerais.
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saiba mais
Até que seja disciplinada a forma de atuação das Entidades Aber-

tas de Previdência Complementar nos planos de entes federativos, a 
instituição deverá ser efetivada por meio de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, conforme o artigo 33 da EC 103/2019.

A não instituição do Regime de Previdência Complementar no 
prazo estipulado impossibilitará a renovação do Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP) e, consequentemente, implicará 
na aplicação das sanções previstas no artigo 167, inciso XIII, da 
Constituição Federal. Entre essas sanções está a vedação de trans-
ferências voluntárias de recursos e a concessão de empréstimos e 
financiamentos por instituições federais.

Conforme dados da CNM, das 5.568 cidades brasileiras, aproxi-
madamente 2.150 têm o Regime Próprio de Previdência Social para 
servidor público e devem, então, aderir ao Regime de Previdência 
Complementar.

Os municípios teriam dois anos para instituir, por lei, o Regime 
de Previdência Complementar, porém, devido à pandemia do coro-
navírus, a exigência será cobrada a partir de 31 de março de 2022. A 
prorrogação será confirmada somente após publicação de portaria.

governador romeu Zema e a vice-prefeita de itapecerica, Joyce rios,
durante a abertura do Festival internacional do queijo, em Araxá
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emoção sempre!
Em 2021, o futebol está a 

mil por hora. Após 16 meses 
sem torcida nos estádios, o 
público voltou com sua vibra-
ção, bandeiras e músicas nas 
arquibancadas para esquen-
tar e dar raça aos times do 
coração. Faltando menos de 
um mês para o término do 
Campeonato Brasileiro, Copa 
do Brasil e Copa Libertadores, 
muitas emoções ainda vão 
marcar os jogos pelos clubes 
no Brasil.

Como dizem os mais an-
tigos: “haja coração”. Cada 
torcedor conta ponto para 
livrar seu time de cair da Série 
A para B ou da Série B para C. 
E o mais emocionante é o grito 
de “campeão”. Toda semana, 
nesta página de esporte, o 
edição do brasil exalta o nosso 
futebol, tido com uma paixão 
do brasileiro.

Para 2022, a bola não vai 
parar de rolar nos gramados, 
visto que a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
já apresentou aos clubes o 
calendário para o ano vindou-
ro. No cronograma montado 
pela entidade, os estaduais 
vão começar a partir de 26 
de janeiro, assim, o próximo 
ano do futebol brasileiro vai 

ter o seu início durante uma 
data Fifa.

Ao longo da atual tempo-
rada, a realização de jogos 
em períodos reservados para 
partidas das seleções causou 
polêmica nos clubes pela con-
vocação de jogadores. Alguns 
clubes se sentiram prejudica-
dos e até mesmo tentativa 
de paralisar o Campeonato 
Brasileiro, mas, felizmente, 
a sensatez falou mais alto. A 
seleção tem compromissos 
pelas Eliminatórias nos dias 
27 de janeiro e 1º de fevereiro, 
com jogos contra Equador e 
Paraguai.

Outro problema para os 
clubes no início de 2022 será 
o curto tempo de preparação. 
As equipes vão ter em torno de 
10 dias de pré-temporada, já 
que as férias de 30 dias para 
os jogadores vão começar em 
15 de dezembro, data da final 
da Copa do Brasil, para os 
dois clubes finalistas, Atlético 
Mineiro e Athletico Paranaen-
se. Aos demais, que estiverem 
em disputa no Brasileirão, 
o calendário de 2021 acaba 
em 9 de dezembro. Logo, o 
retorno das atividades para o 
time principal pode ser antes, 
em 9 de janeiro.

O calendário de 2022 é 
peculiar por conta da Copa 
do Mundo, disputada a partir 
de 21 novembro e que de-
mandará a liberação máxima 
dos jogadores no dia 14 do 
mesmo mês. Ainda assim, 
os estaduais continuam com 
16 datas. A alteração sobre o 
Mundial fará com que Brasi-
leirão termine bem antes do 
que o normal, previsto para 
13 de novembro. A Série A 
do Brasileirão começa em 10 
de abril. A Copa do Brasil se 
iniciará em 23 de fevereiro e 
terminará em 19 de outubro. 
A Supercopa do Brasil, jogo 
entre o campeão brasileiro de 
2021 e o campeão da Copa do 
Brasil, será em 20 de fevereiro.

A Libertadores vai de 23 de 
fevereiro até 29 de outubro, 
com a decisão em Guayaquil, 
no Equador. A Sul-Americana, 
por sua vez, começa em 6 de 
abril, com decisão em 1º de 
outubro. As datas da Recopa 
ficaram em 9 e 16 de março. 
Isso significa que jogo e emo-
ção não vão faltar e dá-lhe, 
principalmente, gols de saúde. 
A emoção não vai parar nos 
campos pelo Brasil. Vacina 
sim para todos! Dias melhores 
virão, temos fé!

O maior torneio de futebol amador do país 
já tem data para começar. A Copa Itatiaia, 
que chega à sua edição de número 60, terá 
início no dia 19 de dezembro. Neste ano, para 
a alegria dos amantes da bola, a competição 
retorna após uma pausa em 2020 por causa 
da pandemia da COVID-19.

Dividida em Chave Belo Horizonte e Chave 
Metropolitana, a Copa Itatiaia é organizada 
pela Rádio Itatiaia com o apoio da Federação 
Mineira de Futebol (FMF) e contará com 32 
equipes.

chave bH

Na Chave BH, além do Tupinense, atual 
campeão (venceu em 2019/2020), estão o 
São Bernardo (5 participações), Radiante (5 

participações), o Novo Aarão Reis, o Verona, 
o Inconfidência (4 participações cada), o 
Céu Azul, Campo Verde e o Cachoeirinha (3 
participações cada). Todas essas são equipes 
que participaram mais vezes nas últimas cinco 
edições da Copa Itatiaia.

As outras sete vagas foram preenchidas 
por clubes que tiveram 2 participações. 
Como critério de desempate foi observada a 
pontuação dessas equipes nas últimas cinco 
edições da Copa. E os clubes garantidos são: 
Ica, Pitangui, Nacional Felicidade, Universo, 
Nazaré, Popular e Jonas Veiga.

chave metropolitana

Entre as equipes da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte foram convidadas 

15 cidades, sendo os clubes indicados pelas 
Ligas de cada município. Foram priorizados 
os campeões da última competição realiza-
da na cidade de cada time regularizado na 
Federação Mineira.

O Juventus, da cidade de Brumadinho, 
último campeão da Chave Metropolitana, é 
um desses. Junto com o Novo Cristina (Betim), 
Campolina (Esmeraldas), Vila Rica (Sabará), 
Esparta (Contagem), Yolandense (Santa 
Luzia), Palmeira (Nova Lima), Ipê (São José 
da Lapa), Grêmio Morro Alto (Vespasiano), 
Sesc (Caeté), Areias (Ribeirão das Neves), Sol 
Nascente (Ibirité), Sport Vila Maria (Lagoa 
Santa) e o Atlético Mocambeirense (Matozi-
nhos). Ainda faltam dois participantes a serem 
definidos e essas equipes virão de Sarzedo e 
Pedro Leopoldo.

campeonato mineiro 
terá final em

jogo único em 2022
Foi definido no dia 16 de novembro, que o Campeo-

nato Mineiro de 2022 será decidido em jogo único. Em 
reunião do Conselho Técnico da Federação Mineira de 
Futebol (FMF), no Mineirão, por maioria de votos, ficou 
estabelecido que o Estadual terá apenas uma disputa 
na grande final. Dos grandes clubes de Belo Horizonte, 
o Atlético foi o único que se manifestou oficialmente 
contrário. Cruzeiro e América, como a Itatiaia antecipou, 
foram favoráveis.

Serão 16 datas disponíveis para o Mineiro no ano 
que vem, com duas opções de remanejamento: Carna-
val e semana da final. O Estadual terá início em 26 de 
janeiro, com as duas semifinais em 27 e 30 de março. A 
competição terminará em 3 de abril. Como aconteceu 
neste ano, o árbitro de vídeo será utilizado nas semifinais 
e no jogo final.

Os participantes do Mineiro em 2022 são América, 
Atlético, Cruzeiro, Tombense, URT, Pouso Alegre, Cal-
dense, Athletic, Uberlândia, Patrocinense, Villa Nova 
e Democrata. Esses dois últimos são novidade nesta 
temporada e recém-promovidos ao Módulo I. Campeão 
de cinco edições, o Leão do Bonfim volta após um ano fora 
da elite, enquanto a pantera não disputava a primeira divisão 
desde 2018.

A equipe Praia Clube/Futel 
conquistou três medalhas no 
Torneio Nacional de Ginástica 
Artística, disputado em Campo 
Grande (MS), com a participa-
ção de mais de 500 ginastas 
de todo o país. No infantil 
masculino, Caio Rodrigues 
conquistou medalha de prata 
e Guilherme Palmeira, meda-
lha de bronze. Já no feminino 
adulto intermediário (acima de 
16 anos), Aline Gomes conquis-
tou a medalha de prata. Além 
disso, todos os 19 atletas da 
equipe (15 meninas e 4 meni-
nos) receberam medalhas de 
participação.

Segundo uma das pro-
fessoras da modalidade, a 

profissional de educação física 
da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel), Raquel Borges, o de-
sempenho obtido foi excelente. 
“Mesmo durante a pandemia, 
a Futel manteve a rotina de 
treinamentos para os atletas 
de alto rendimento com com-
petições previstas para 2021. 
Foi graças a isso que o resulta-
do atingido na competição foi 
tão significativo. Tenho certeza 
que muitas conquistas virão 
em 2022”, disse.

O diretor geral da Futel, 
Edson Zanatta, elogia a equi-
pe. “Em uma competição de 
nível bastante elevado, com 
representantes de todo o país, 

os atletas se superaram e 
conquistaram três medalhas. 
Isso é motivo de muito orgu-
lho para toda a cidade e de-
monstra a força dessa parceria 
firmada entre a Futel e o Praia 
Clube”, completou.

Esta foi a primeira com-
petição de ginástica artística 
disputada pela equipe desde 
que a parceria entre a Prefei-
tura de Uberlândia, por meio 
da Futel, e o Praia Clube foi 
firmada em julho deste ano. O 
objetivo é fomentar o esporte 
de alto rendimento em diver-
sas modalidades olímpicas e 
paralímpicas e dar aos atletas 
condições de competição e pro-
gressão na prática do esporte.

copa itatiaia define
clubes para 60ª edição

Si
te

/I
ta

ti
ai

a

G
ab

ri
el

 D
ua

rt
e

Praia clube/Futel conquista medalhas no
torneio nacional de ginástica Artística
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