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Turismo pode faturar R$ 171,9 bi

A

té fevereiro de 2022, o setor de turismo deve contratar, aproximadamente, 478,1 mil trabalhadores em todo o Brasil. Deste número, estima-se que 81,7 mil sejam para vagas temporárias,
segundo revela dados de uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Diante da retomada de um cenário positivo, o economista da CNC Fábio Bentes
lembra que as admissões devem ocorrer em todo território nacional, inclusive, em cidades onde não há
o costume de receber grandes quantidades de turistas. “Basicamente é no Brasil inteiro, porque mesmo
onde não há destinos conhecidos, como alguns estados do Norte e Centro-Oeste, o setor de alimentação
fora do domicílio vai atender ao turista e aos residentes”. Ainda segundo a análise, a projeção é de que
as atividades turísticas faturem R$ 171,9 bilhões ao longo da próxima alta temporada.
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Apesar de só poder ser
vendida apenas através de
prescrição médica, a Ritalina, medicamento que age
melhorando a atenção e
a concentração, é comercializada ilegamente na
internet e redes sociais.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a venda sem
prescrição está no radar do
órgão e deve ser punida.
Contudo, a reportagem do
Edição do Brasil conseguiu
contato de vendedores da
droga e, inclusive, conversar com uma estudante
que fez o uso indevido da
substância com o objetivo
de potencializar os estudos
em épocas de prova. Especialistas alertam para as
inúmeras consequências
que o abuso do medicamento causa ao organismo humano.
Saúde & Vida – Página 8

Filiados ao MDB mineiro
estão migrando de partido

Nova presidência da
OAB/MG será decidida
neste 27 de novembro
Neste dia 27 de novembro mais de 76 mil advogados de todo o estado de
Minas Gerais terão a oportunidade de escolher a diretoria que conduzirá a OAB/
MG no próximo triênio. Melhorar a assistência dada aos advogados, implementar a transformação digital na Ordem, criar um ambiente com mais equidade e
pluralidade, além de trazer mais transparência para a OAB fazem parte dos inúmeros projetos propostos pelos quatro postulantes. Em pesquisa encomendada
pelo Edição do Brasil e realizada pelo Instituto Multidados, Luis Claudio aparece
na frente, com 34,1% das intenções de voto. Ele é seguido por Sérgio Leonardo,
com 25,8 %. Em terceiro lugar vem Carla Silene, concorrendo pela primeira
vez, e que possui 14,9%. Fecha a lista o candidato, Lucas Bessoni, com 4,3%.

Está havendo uma evasão no MDB mineiro. Os filiados ao partido estão deixando a sigla em direção a outras. Tudo isso
porque, na última semana, seu ex-diretor
tesoureiro geral, Adalclever Lopes, decidiu
abandonar o barco e partir para o PSD.
Nesse mesmo sentido, o ex-prefeito de
Juiz de Fora e ex-deputado estadual Bruno
Siqueira, líder político na Zona da Mata,
decidiu buscar acolhimento no Avante,
comandado pelo deputado federal Luis
Tibé. O cenário político espera ainda por
mais uma baixa de emedebista, o atual
presidente da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda (foto).

Divulgação

Brasil é o
segundo país
que mais
consome
Ritalina
no mundo
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Novo presidente da Faemg
quer ver o estado em destaque

Política – Página 3

Vendas de Natal irão movimentar
R$ 69 bilhões no comércio nacional

O engenheiro agrônomo e pecuarista
de corte Antônio Pitangui de Salvo (foto)
é o novo presidente do Sistema Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (Faemg). Ele assume a instituição com o desejo de ver Minas Gerais
liderando produções para além do café e
leite. “No Norte de Minas, por exemplo,
somos fortes na produção de banana.
Temos ainda itens como os queijos artesanais, a cana, açúcar e álcool, onde ainda
podemos avançar muito, conquistando
assim uma posição mais firme no Brasil”.

O Natal é a data mais importante para o comércio. Com o avanço da vacinação
contra a Covid-19 é esperado para este ano o retorno das aglomerações em família. A estimativa é de que 123,7 milhões (77%) de pessoas irão às compras, o que
deve injetar, aproximadamente, R$68,4 bilhões na economia brasileira, segundo
levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas.
Projeção que agrada aos lojistas. “Acredito que será muito melhor, pois as pessoas
poderão estar próximas novamente, ou seja, o que não foi vivido ano passado será
com certeza aproveitado em 2021”, relata a empreendedora Roberta Campolina.
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Novo presidente da Faemg quer Minas
liderando em produções além do café e leite
Quais serão as bandeiras defendidas na sua gestão?

O

Quais são os seus projetos para
o agronegócio de Minas Gerais
em 2022?

Pretendemos fazer o Sistema Faemg,
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), Instituto Antonio Ernesto de Salvo
(Inaes) e sindicatos ainda mais representativos e legítimos. Para isso, iremos atuar na
capital não apenas institucionalmente, mas
também com constante presença no interior.
Além disso, como toda empresa moderna,
vamos torná-lo eficiente nas diferentes
demandas do nosso agro.

Melhorar a posição de Minas no ranking
dos produtos agropecuários. É cedo para
dizer quais deles irão liderar porque nossa
meta é que os artigos do estado tenham
cada vez mais valor e possam ser produzidos
e ofertados tanto para o mercado mineiro
quanto nacional. Já somos líderes com o
café e o leite, mas temos que continuar
evoluindo. No Norte de Minas, por exemplo,
somos fortes na produção de banana. Temos
ainda itens como os queijos artesanais, a
cana, açúcar e álcool, onde ainda podemos
avançar muito, conquistando assim uma
posição mais firme no Brasil.

Atualmente, quais são as principais demandas do agronegócio
mineiro?
Durante o período de campanha, sentimos que são muitas as demandas nas
diversas regiões mineiras. Mas, certamente,
o aumento da união e da comunicação são
reivindicações comuns e fundamentais.
Faremos uma pesquisa de clima com todos
os 386 Sindicatos de Produtores Rurais de
Minas Gerais para termos um diagnóstico individual e preciso dos nossos representados.

O senhor já declarou que seu lema
será “Menos BH, mais interior”.
A Faemg se afastou dos produtores rurais do interior do estado?

ReprodiçãoWorld Orgs

engenheiro agrônomo e
pecuarista
de corte Antônio
Pitangui de Salvo
(foto) é o novo presidente do Sistema
Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais (Faemg). O mineiro de Curvelo,
região Central do estado, é filho de Antonio Ernesto de Salvo,
fundador do sindicato rural do município e ex-presidente da
Faemg e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA). Além do atual cargo, Salvo é presidente da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Comissão
Nacional de Pecuária de Corte da CNA. Sua administração segue até 2025 e, em entrevista ao Edição do Brasil, ele detalha
seus principais objetivos à frente da Federação.

Rafael Mota

Leíse Costa

Nos mais de 40.000 km percorridos, visitando os Sindicatos de Produtores Rurais dos
municípios mineiros, ouvimos essa demanda com muita frequência. Por isso, o lema
da nossa gestão, “Menos BH, mais interior”,
é o caminho para dar mais legitimidade e
representatividade ao Sistema Faemg.

Vivemos uma era em que as
medidas de contenção às mudanças climáticas geram intensos
debates no mundo todo. Quais
são os compromissos da Faemg
na busca por um agronegócio
sustentável?
Temos o compromisso de oferecer, via
Sistema Faemg, especificamente com o
Inaes, uma constante inovação tecnológica. E, por meio do Senar, oferecemos uma
maior e mais qualificada assistência técnica

“Temos ainda itens
como os queijos
artesanais, a cana,
açucar e álcool, onde
ainda podemos
avançar muito”
gerencial para a melhoria da eficiência e
da produtividade dentro das propriedades
rurais, gerando mais sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Nos últimos meses, acompanhamos os embargos chineses em relação à carne bovina mineira. Atualmente, como está essa situação?
O embargo não foi só com a mineira,
mas toda a carne brasileira. A China continua fechada, mas o governo federal atuou
e abriu outros mercados, como a Rússia.
Sendo assim, os preços para o produtor já
estão voltando aos patamares anteriores.
Vale reforçar que o caso que levou a esse
impedimento foi atípico e acometeu dois
animais velhos. Episódios como esse acontecem. Nosso dever é continuar mantendo
a sanidade do rebanho mineiro e brasileiro,
que produz sua carne de forma sustentável
e com muita qualidade.

Qual legado o senhor pretende deixar no Sistema Faemg até 2025?
Reafirmo que somente com inovação tecnológica, assistência técnica, união e comunicação dentro da cadeia produtiva mineira poderemos seguir avançando. A nossa gestão,
por enquanto, está preocupada em atuar positivamente, decisivamente, cotidianamente
para trazer melhorias contínuas ao produtor
rural mineiro e atuar em sua defesa. Esta é
a obrigação legal do nosso Sistema Faemg.

EDITORIAL

Sergio Prates

Recomeço pós-pandemia

A

pandemia da COVID-19, especialmente no Brasil, irá deixar
inúmeros problemas que só serão curados com o tempo,
como garante a especialista do Sebrae Minas, Karina
Hanun. Para ela, as consequências ocasionadas pelos
vírus estão acima dos efeitos epidemiológicos e sanitários, neste
caso, o impacto é direto nos setores sociais, econômicos, políticos
e culturais. Referimo-nos a uma chaga aberta a retirar energia dos
sobreviventes deste verdadeiro cenário de guerra biológica.
Pelo período de 21 meses e diante desta insana experiência de
altíssimo risco, muitos brasileiros não tiveram alternativas a não
ser recorrer aos cuidados médicos, com o propósito de cuidar de
sua saúde mental, incluindo pacientes que não foram diretamente
atingidos pelo coronavírus. A partir de agora, as demandas de todos
eles, ex-enfermos ou não, é buscar a conciliação financeira para ter
condições de prosseguir na vida, o que a rigor, não vai ser nada fácil
diante da atual realidade. Isso porque grande parte da população
do país foi impactada negativamente do ponto de vista econômico
e empresarial, levando muitos empreendedores de peso à lona.
Corroborando com relação a esses alertas, eis uma informação
merecedora de atenção da Receita Federal. Na falta de negócios
pujantes, foi detectado que a abertura de estabelecimentos especializados em comercializar produtos de segundo mão, nos primeiros
semestres de 2020 e 2021, teve crescimento da ordem de 48,58%. E
mais: nos primeiros seis meses deste ano, houve a criação de 2.104
empresas do segmento, sendo 1.875 microempreendedores individuais (MEIs) e 229 empresas de pequeno porte (EPPs). Constata-se
que, no mesmo período do ano passado, 1.298 novos MEIs e 118
EPPs entraram em funcionamento. Na avaliação da própria Receita,
a ascensão na abertura de negócios no setor de novos e usados,
alcançada em seis meses de 2020 e 2021 registrou o percentual mais
expressivo dos últimos 6 anos.
Deixando de lado as ofertas dos brechós de luxo, os novos comerciantes de produtos usados estão atuando a todo vapor no Brasil
a fora. Para quem já está inserido no mercado de vendas neste segmento de “segunda mão”, a negociação de qualquer tipo de item se
torna muito mais fácil, uma vez que acontece à base do olho no olho
e sem a necessidade de contratação de um vendedor especializado.
O acerto final é feito entre quem compra e quem oferta o produto.
Não é um cenário ideal, mas se constitui uma alternativa para
quem ficou desempregado, neste contexto de precariedade da vida
humana e diante do flagelo de milhões de existências. Portanto, o
que está em curso é a reconstrução da vida das pessoas e de suas
respectivas famílias. O importante é nutrir ambos para poder continuar em frente, pois, indubitavelmente, esta é a vontade do Supremo
Arquiteto do Universo.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

O governo Bolsonaro seria
cômico, se não fosse tão trágico!

J

á classifiquei o desvairado que assusta o mundo, afronta a ciência e destrói vidas de “doido
varrido e espanado”. A respeito, recebi mensagem de valorosa psicanalista e batalhadora da
dignificante luta antimanicomial, sugerindo que troque
a expressão para “pervertido intratável ou perverso
abominável, qualquer coisa da pior espécie, porque
de doido ele não tem nada”. É fato! Infausto, cultiva
ações deletérias, como fez com a Ordem Nacional do
Mérito Científico: revogou comendas à ex-diretora do
Departamento de IST/HIV/Aids do Ministério da Saúde,
Adele Benzaken, demitida após aprovar cartilha sobre
prevenção de doenças destinada a homens trans, e
ao sanitarista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda,
responsável por estudo que apontou a ineficácia da
cloroquina contra a COVID-19. Resultado: 21 cientistas
renunciaram coletivamente à homenagem, solidários
aos defenestrados pelo presidente negacionista que,
“seguindo normas”, agraciou políticos amigos e - pasmem - a si próprio na categoria Grão Mestre.
O que deixa Bolsonaro bocó feliz, além de incentivar
e praticar tudo de errado em relação à saúde, educação,
ciência, cultura, homofobia, racismo, meio ambiente,
energia, combustíveis, armamentos, economia e
corrupção, é dar medalhas para sua família. A esposa
atual, “Micheque da Caixa”, que publicou em redes
sociais uma foto montagem vestida de Mulher Maravilha grudada ao maridão com roupa de Superman, foi
condecorada com a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz,
pelos esforços no âmbito de atividades científicas “etc.
e tal”; e com a Medalha da Vitória e a Ordem do Mérito
da Defesa, pelas missões de paz e serviços às Forças
Armadas. Um filho, senador Flávio, ganhou as Ordens
do Mérito Aeronáutico, do Mérito Naval e Rio Branco.
Outro filho, deputado federal Eduardo, recebeu as Ordens Rio Branco, do Mérito Naval, do Mérito da Defesa
e do Mérito da Advocacia Geral da União.
Por sua vez, o governo do distribuidor de distinções acumula “anti prêmios” internacionais. Um dos

últimos, o de “Fóssil”, concedido pela Climate Action,
ligada à Organização das Nações Unidas (ONU),
pelo “tratamento horrível e inaceitável aos povos
indígenas” e por ser o país que mais prejudicou a 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas, na Escócia, à qual Bolsonaro nem foi. Ao
contrário dos líderes mundiais, a figura apagada na
reunião do G20 preferiu ficar na Itália, encontrar ultra
radicais e visitar a cidade de Pisa, onde espargiu ignorância ao dizer que foi ver de perto a “Torre de Pizza”.
Ainda em Roma, em busca de popularidade, aproveitou um coquetel para bate-papos com atendentes
das mesas de salgadinhos e bebidas. Ao garantir ter
tido importante conversa com Jim Carrey, talvez sonhasse mesmo era falar com o comediante dos filmes
“O Mentiroso” e “Debi e Lóide”, títulos condizentes
com sua personalidade. Óbvio que Carrey não estava
lá (era John Kerry, norte-americano enviado especial
para mudanças climáticas). Também no G20, pisou
no pé de Ângela Merkel, de quem ouviu “só podia ser
você”. No jantar à noite, por sorte (azar) da cientista
e física que desde 2005 é chanceler alemã, ficou ao
lado dela. Foi o bastante para comentar, desairoso,
que “em minutos, quase fomos dançar no meio do
salão, um apaixonado pelo outro”.
Quem gosta mesmo de Bolsonaro é Winston Ling,
posseiro de crimes ambientais e empresas listadas dentre
as dez maiores devedoras da Previdência. Sua intimidade
é tanta que, na campanha eleitoral, levou o hoje ministro
da Economia, Paulo Guedes, para conhecer o então candidato à presidência. O sino brasileiro, que possui a franquia
do concurso Miss Brasil, imitou Bolsonaro na represália
aos cientistas e “desconvidou” Júlia Gama, vencedora
em 2020 (e segundo lugar no Miss Universo), de fazer a
tradicional passagem de faixa e coroa para sua sucessora
2021: ela “ousou” dizer que não aprova algumas ações
do governo! Proibir que a moça fosse à cerimônia, foi vil
extrapolação já rotineira aos que sobrevivem ou ganham
coisas inimagináveis puxando o saco presidencial.

Também são contínuas as bizarrices que Bolsonaro espalha mundo afora, como ocorreu neste mês,
nos Emirados Árabes Unidos, Qatar e Bahrein. Assim
que desembarcou em Dubai, se reuniu com o Emir
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, notabilizado
pela fortuna e por sequestrar as filhas, princesas
Shamfa e Latifa. “Temas militares foram a tônica
do encontro”, revelou vaidoso o armamentista,
antes de visitar a Expo 2020, mostra itinerante
desde 1851 - pela primeira vez no Oriente Médio.
No Qatar, promoveu mini motociata pelas ruas da
capital Doha, vangloriando que “plantou no Brasil o
que vai virar febre no mundo todo”. Em solenidade
oficial no Bahrein, expeliu torpe piada homofóbica,
gargalhou de forma boçal e espantou austeras autoridades locais.
Dias antes, outra super delegação, com 69
integrantes, havia feito a “prévia” parcial da visita
do chefão. Um dos filhos, deputado federal Eduardo
Bolsonaro, também esteve lá, com esposa e filha.
Gostou tanto de posar de sheik que, “literalmente à
jato”, voltou com a turma do pai e ao lado da madrasta
Michelle e do irmão, senador Flávio Bolsonaro. Na
cara (de graça, para quem usufrui dos cofres públicos)
Dubai, o presidente do séquito de familiares, amigos,
ministros e fãs poderosos, debochou da preocupação
mundial com desmatamento, queimadas e meio
ambiente, ao mentir que 90% da Amazônia está preservada “exatamente igual de quando foi descoberta
no ano de 1.500”!
Por sua vez, o ministro da Economia anunciou
que o Brasil, com juros baixos e dólar alto, é paraíso
para empreendedores (mas ele investe seu dinheirão
em offshore longe daqui). Lamentáveis tais desvarios
por parte daqueles que, depois da matança impulsionada pelo governo por meio do tratamento precoce
e imunidade de rebanho, vivem de forma nababesca
enquanto milhões sofrem com fome e a miséria multiplica maltrapilhos moradores de rua!
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Cenário atual é completamente
desfavorável ao MDB de Minas
Eujácio Silva

H

Bruno Siqueira está
a caminho do Avante

Julvan Lacerda é líder em
mais de 500 municípios

Daniel Protzner

Divulgação

YouTube

á cerca de duas décadas, o MDB mineiro se
regozijava do fato de haver elegido Itamar
Franco ao cargo de governador, Newton
Cardoso de vice e Anderson Adauto como presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Na oportunidade, os gabinetes oficiais no estado
eram entupidos de vereadores e prefeitos da sigla
avaliada como a mais poderosa de Minas e do Brasil.
Se o partido era conceituado como forte no
municipalismo, agora, amarga um número inferior
de prefeitos filiados, ou melhor, devidamente eleitos
no pleito de 2020, abrindo espaço neste campo para
as siglas menores.

O ex-presidente da ALMG, Adalclever Lopes, deixou
o MDB, onde ocupava o cargo de diretor tesoureiro,
para se filiar, com pompas e circunstâncias, ao PSD.
Ele, inclusive, irá assumir o mesmo cargo na sua nova
casa e, com isso, começa-se a perceber um indicativo
de derrocada definitiva dos emedebistas mineiros.
A lista de filiados abandonando o barco pode
estar apenas começando. Desde o meio deste ano,
o atual presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, tem dito a pessoas
próximas que não se sente à vontade como membro
do velho partido fundado por Ulysses Guimarães,
Tancredo Neves e Teotônio Vilela. Quem é participante das lides políticas de Minas sabe da importância
de Julvan, com seu leque de apoio e liderança junto
a mais de 500 prefeitos do estado.

Adalclever Lopes é a nova
estrela do PSD mineiro

Homem da terceira via?
Em Santos Dumont, Zona da Mata Mineira, no final de semana anterior, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD)
foi recebido por cerca de 400 pessoas, entre lideranças, prefeitos,
vereadores e ex-prefeitos. Ao ser lançado candidato à presidência,
ele apenas atalhou: “política só a partir de abril”. Se efetivamente
aceitar o desafio, irá cuidar de perto dos temas municipalistas.

Outro nome já de malas prontas rumo a uma
nova experiência é Bruno Siqueira. Ex-deputado
estadual e ex-prefeito de Juiz de Fora por mais de um
mandato, ele já anunciou sua ida para o Avante, presidido nacionalmente pelo deputado federal mineiro
Luis Tibé. Com seu estilo carismático, Bruno tem um
elevado grau de influência na Zona da Mata Mineira,
onde sempre atuou politicamente.
De acordo com a assessoria de Siqueira, o motivo dele assumir essa nova trilha tem a ver com a
expectativa de ajudar a aumentar o crescimento do
Avante em Minas. Atualmente, já são 60 prefeitos no
estado e inúmeros vereadores. Segundo avaliação,
a intenção também é passar dos atuais 7 para 20
parlamentares federais em todo o país.
Alguns matemáticos da política mineira apostam até
mesmo na dificuldade do MDB para formação de chapa
com candidatos em número suficiente para atender os
requisitos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse é um
grande dilema para o presidente Newton Cardoso Júnior.

Força de Tramonte
Lançado pré-candidato ao governo de Minas pelo poderoso presidente estadual do Republicanos, deputado federal
Gilberto Abramo, o nome do parlamentar da Assembleia
Legislativa, Mauro Tramonte, continua sendo avaliado por
lideranças de outras siglas.
Cena única – Nos bastidores da ALMG cogita-se: mesmo se
ele não aceitar ser candidato ao Palácio Tiradentes, poderá ter
uma grande influência na sucessão mineira de 2022, afinal,
Tramonte recebeu 500 mil votos na última legislatura. Ele
também nutre um bom relacionamento com o presidente da
Casa, Agostinho Patrus (PV), que também tem projeto para
cargo majoritário no próximo ano.

Lula em Minas

Sucessão estadual
Como propalado pela imprensa, o Avante já
acertou parceria para apoiar a reeleição do governador Romeu Zema (Novo). Por outro lado, a
presença de Adalclever Lopes no PSD, com filiação
sendo apadrinhada pelo presidente nacional, o ex-ministro Gilberto Kassab, tonifica a proposta política
do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, na
empreitada de enfrentar o governador do estado
nas eleições de 2022. Aliás, Kalil e Zema praticamente não têm ficado mais em BH nos finais de semana.
Estão garimpando apoio pelo interior do estado.

O ex-presidente Lula (PT) está aguardando um espaço na
agenda para poder marcar uma série de visitas a municípios
mineiros.

Bolsonaro e Viana
Agora é fato. Assessores do Palácio do Planalto não estão acreditando na fidelidade do governador Romeu Zema
(Novo), em relação ao presidente Bolsonaro, por ocasião nas
eleições de 2022. Assim, estão discretamente incentivando
uma candidatura alternativa ao governo de Minas do senador Carlos Viana (PSD). Naturalmente, o objetivo é garantir
palanque para ambos. A conferir.

Pimentel é absolvido em 9 ações na Justiça Eleitoral
nos dias atuais a linha que divide a “opinião pública”
da “opinião publicada” é tênue. “Ao proferir uma
sentença, não tenho nenhum objetivo de agradar ou
desagradar quem quer que seja. Limito-me a aplicar
a lei e a não malferir minha consciência, custe o que
custar”, alertou o magistrado.
O juiz também argumenta que os pontos principais da denúncia do Ministério Público não foram
provados no curso do processo e que as “provas
produzidas não são suficientes para demonstrar a
existência de doações eleitorais não contabilizadas
na prestação de contas de campanha do réu”.
O advogado do ex-governador, Eugênio Pacelli,
comemorou a decisão, mas também alertou sobre
os danos causados por uma acusação que se mostrou infundada. “Estamos diante de outra dentre
várias absolvições e arquivamentos de inquéritos
em relação à Fernando Pimentel. A defesa celebra,
sim, a Justiça tardia, mas enfim realizada. Mas
não pode deixar de lamentar que essa divulgação
nunca alcançará as pessoas que ouviram a notícia
da incriminação como verdade definitiva”.

Contra a PM
Agência Brasil

D

esde que saiu do governo de Minas Gerais,
Fernando Pimentel (foto) já soma 9 absolvições ou arquivamentos de processos,
diante da inconsistência das denúncias. A
última ocorreu no dia 19 de novembro, quando a
Justiça Eleitoral livrou o ex-governador da acusação
de prática de caixa 2 durante a campanha eleitoral
de 2014. Esse processo era parte da “Operação
Acrônimo”, que gerou grande desgaste ao então
governador, com ampla repercussão na imprensa
local e nacional.
“Com serenidade, fé em Deus e confiança na
Justiça, venho atravessando esse período áspero
da vida brasileira. Não há reparação possível para
o sofrimento pessoal e familiar, mas creio que, para
além de restaurar a verdade e a segurança jurídica,
esses julgamentos sejam um alerta para que nunca
mais os preceitos jurídicos e o devido processo legal
venham a ser corrompidos, sob qualquer pretexto”,
ponderou Pimentel após saber de sua absolvição.
Em sua decisão, o juiz Michel Curi, da 32ª Zona
Eleitoral de Belo Horizonte, foi enfático ao dizer que
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Moradores da região do Bairro Planalto estão reclamando
da truculência da Policia Militar em relação ao tratamento que
motoristas de veículos em geral tem recebido da corporação.
Eles pedem mais respeito na hora da abordagem.

Aécio, maçã podre
Quando soube da frase do ex-senador Arthur Virgílio
(PSDB), chamando Aécio Neves de maçã podre, no ninho
tucano, o parlamentar federal mineiro atacou: “é um político
sem estrutura emocional, um verdadeiro boquirroto”.

Política em MOC
Com as decisões favoráveis, Pimentel, que
é cortejado pelo PT para se lançar candidato a
deputado federal, tendo em vista que a estratégia
nacional é eleger uma bancada forte e representativa, ganha mais fôlego e credibilidade para mais
essa empreitada.

Na porta do Café Galo, ponto de encontro no Centro de
Montes Claros, já se fala: o atual deputado federal Marcelo
de Freitas (PSL) tem a pretensão de ser reeleito e bem votado
na cidade para se cacifar, imediatamente, à sucessão do atual
prefeito Humberto Souto (Cidadania).

Natural é evoluir.

A Gasmig
leva gás natural.
O seu condomínio
recebe comodidade e

O gás natural da Gasmig é mais prático,
econômico e seguro e oferece várias
possibilidades de uso, como no aquecimento
de piscinas, em churrasqueiras, saunas
e iluminação. Não precisa de estocagem,
e o condomínio só paga pelo que usar.
*Para saber mais: ligue 117 ou acesse gasmig.com.br

Promoção

Vem para o gás natural.

40%
Até

ATÉ 30 DE NOVEMBRO

de desconto.
*

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS Vendas do Natal devem injetar quase
Roubalheira oficial
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Parlamentares inconformados com o encaminhamento da
PEC dos Precatórios ao Congresso Nacional comentam: “Vai
ser a maior roubalheira da história do Brasil. Isso terá reflexos
negativos na economia do país nos próximos dez anos”. Ufa!

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, sem meias
palavras arremata: “o discurso do governo federal em relação
à vacina Coronavac sempre foi dúbio, por conta de um componente político que só prejudicou a imagem do imunizante.
Porém, nem por isso deixou de ser eficiente”, vaticinou.

Dança dos partidos
Agora que já está acertada a ida do presidente Bolsonaro
para o Partido Liberal, a tarefa do atual presidente Waldemar Costa Neto tem sido apagar incêndio. Ele corre contra o
tempo para evitar muitas baixas, especialmente nos estados
do Nordeste.

Economistas cáusticos
Em Brasília, os comentários dos especialistas apontam que
o Produto Interno Bruto (PIB) pode ser negativo em 2022, com
uma inflação ligeiramente fora de controle. Cruz credo, gente.

“Louco da Casa”
“O ministro da Economia Paulo Guedes é uma espécie
de ‘Louco da Casa’, um verdadeiro peso morte dentro do
governo”. Opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé, expressada
semana passada na TV Cultura. Eu, hein!

140 processos
“Quero ver até quando o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP), vai continuar engavetando os 140 processos pedindo a cassação do presidente Bolsonaro”, indaga o deputado
federal mineiro Rogério Correia (PT).

Política estadual
O vice-governador mineiro, Paulo Brant (PSDB), continua
sem querer emitir sinais relacionados ao seu futuro político.
Assim, aumentam as especulações indicando sobre a possibilidade de sua candidatura a deputado federal. Se depender
do Partido Novo, o ex-vereador de Belo Horizonte e atual
secretário-geral do governo, Mateus Simões, deve ser o nome
escolhido para vice na chapa de Romeu Zema.

Pouco menos de um mês separa o brasileiro
de um dos momentos mais tradicionais da cultura
cristã: a ceia de Natal. Neste ano, com o avanço
da vacinação da população contra a Covid-19, é
esperado o retorno das aglomerações em família.
Ao que tudo indica, muitos presentes serão trocados, mantendo a tradição da data mais importante para o comércio. A estimativa é de que 123,7
milhões (77%) de pessoas irão às compras, o que
deve injetar, aproximadamente, R$68,4 bilhões
na economia brasileira, segundo levantamento
da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas.
De acordo com o estudo, os mais presenteados
serão os filhos (62%), as mães (45%) e os cônjuges
(42%). Além disso, 69% dos consumidores pretendem comprar presentes para si. Em média, os
entrevistados pretendem comprar 4,5 lembranças
para algum familiar ou amigo e o ticket médio
previsto é de R$ 122,78. Além disso, metade daqueles que vão presentear deseja gastar até R$ 150
por item (49%). Em relação aos produtos que as
pessoas mais querem comprar, destaca-se: roupas
(61%), brinquedos (37%), perfumes/cosméticos
(36%), calçados (36%) e acessórios (24%).
As projeções agradam a empreendedora
Roberta Campolina. Proprietária de lojas de
acessórios, semijoias e vestuário feminino nos
bairros Buritis e Lourdes, em Belo Horizonte.
“Realmente, tivemos uma queda no Natal do ano
passado, mas esperamos um aumento de pelo
menos 30% nas vendas deste ano. Acredito que
será muito melhor, pois as pessoas poderão estar
próximas novamente, ou seja, o que não foi vivido
ano passado será com certeza aproveitado em
2021. Acredito que a população está mais atenta
à família e aos momentos juntos”, acredita.

Presentes preferidos:
Roupas (61%)
Brinquedos (37%)
Perfumes e cosméticos (36%)
Calçados (36%)
Acessórios (24%)
Fonte: CNDL/SPC Brasil

Força em Brasília
“Atualmente, a bancada dos deputados federais do Partido Liberal tem uma força enorme em Brasília. Conseguem
‘arrancar’ o que querem do governo federal e sem a menor
cerimônia”, sentencia Emerson Kapaz, ex-deputado federal e
empresário paulistano.

Internet X Shopping
Claro que o período de pandemia aumentou a quantidade
de internautas fazendo compras por meio da internet. No
entanto, muitos fregueses estão voltando lentamente a frequentarem os shoppings, segundo as entidades do comércio
em todo o país.

Poder de Lira
“No momento, o poder do presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP), é tão elevado que pode ser considerado a um patamar acima de tudo e de todos, inclusive, dos representantes
dos demais poderes”. Essa é a avaliação dos matemáticos da
política de Brasília. Santo Deus.

Pandemia cibernética
Depois de sérios problemas nas redes sociais, já existem especialistas afirmando que o sistema não é plenamente seguro em nenhum
lugar do mundo. Muitos dizem que se acontecer uma catástrofe
maior que a vivenciada no dia 4 de outubro, a pane pode gerar uma
verdadeira “pandemia cibernética”.

E-commerce em alta
A pesquisa também investigou os meios
que serão mais adotados pelos consumidores:
a internet (45%) será o principal local para compras do período. Em seguida, aparecem as lojas
de departamento (43%) e o shopping centers
(40%). Entre aqueles que farão compras on-line,
37% devem comprar quase todos os itens na
internet; 31%, metade dos presentes; e 21%,
todos. Em média, 67% das mercadorias serão
adquiridas por meio de sites (76%), aplicativos
(72%) e Instagram (23%).
Para o professor de economia do Ibmec BH,
Paulo Casaca, mesmo com a volta gradual da
normalidade, alguns hábitos devem se manter.
“Apesar de voltarmos a ter a possibilidade de
consumir presencialmente, o aprendizado
que a população brasileira e mundial teve
em relação a adquirir produtos via internet é
algo que vai ficar. Nós não voltaremos a viver
no estilo pré-pandemia, apesar de muitas
pessoas preferirem ir às ruas para consumir no
local, a grande maioria aprendeu a comprar
on-line e vai manter, pelo menos em parte,
esta cultura”, diz.

Para o economista, mesmo com as dificuldades econômicas, a população privada de
momentos em família, deve se organizar para
comemorar, ainda que adaptações precisem
ser feitas. “Acredito que a gente não vai ter
o aquecimento do comércio de fim de ano
que esperávamos no início de 2021, quando
imaginávamos uma recuperação econômica
muito mais consistente do que a que tivemos”.
Ele explica os fatores. “O número de
desempregados e endividados ainda é muito
elevado por razões como aceleração da inflação, aumento do preço dos combustíveis,
desvalorização do câmbio e períodos sem
Auxílio Emergencial. Mas, a população deve
se organizar para ter um final de ano melhor
que o de 2020. A retomada da economia
talvez venha em 2022, mas vai depender
do que ocorrer, especialmente, em relação
ao comportamento da inflação e o cenário
político das eleições. São dois fatores importantes que podem contribuir positiva ou
negativamente para o comércio do ano que
vem”, avalia.

José Luiz da Silva Mathias Borel
Presidente da AMP – Associação Mineira de Propaganda,
Publicitário e Professor – jlsilvabhz@gmail.com

Sem memória
Para serem eleitos, os políticos fazem um rosário de
promessas e se distanciam do esquema referente à velha
política. No entanto, uma vez no poder, são abraçados por
diversos “lagartos”, inclusive, membros do centrão. Ironias
do senador Omar Aziz (PSD).

Pexels/Any Lane

Vacina e política

Leíse Costa

O mercado de viagens começa a reagir

N

avegando pela internet me deparei
com um estudo da Zenith Media
sobre o mercado de viagens em
alguns países do mundo (https://
www.zenithmedia.com/insights/business-intelligence-travel-2/). Relato algumas observações e acho que por aqui pode acontecer
algo parecido, o que, na minha opinião, é
muito bom.
A indústria de viagens sofreu profundas
interrupções desde o início da pandemia,
provavelmente mais do que qualquer outra
indústria na história recente. Embora a demanda por viagens esteja se recuperando agora,
mudanças nas regulamentações, tecnologia e
nas expectativas do consumidor irão moldar o
desenvolvimento desta indústria nos próximos
anos. O setor de viagens começa a reagir, com
um crescimento de dois dígitos, cerca de 24%
em 2021 e uma previsão de 36% em 2022.
Uma recuperação tão rápida garantiria que
os investimentos em publicidade no segmento
de turismo cresceriam até seis vezes mais rápido
do que o mercado de publicidade como um
todo durante o período, finalmente atingindo
o ápice de seu desempenho pré-pandemia
em 2023.
O relatório de Business Intelligence Travel
da Zenith apresenta um quadro otimista no
ressurgimento das viagens, com expansão
de 24% em 2021 em 13 mercados principais,
incluindo Reino Unido, EUA e Alemanha. O
ritmo aumentará ainda mais para 36% em
2022, antes de cair para 19% em 2023, quando
finalmente recuperará todo o terreno perdido
durante a pandemia.

As projeções positivas não marcam um retorno aos negócios normais, o relatório da Zenith
alerta que as marcas do segmento de viagens
devem reconstruir seus relacionamentos com
os consumidores em meio a um colapso nas
viagens de negócios, aumentando o medo da
poluição e as preocupações com a saúde. Isso
leva a uma grande mudança na estratégia de
mídia, uma ida muito forte para o digital, com
marcas aumentando seus investimentos com
publicidade digital de 63% em 2020 para 70%
em 2023, impulsionado pelo aumento de aplicativos de viagens, de passaportes de vacinas e
de serviços de concierge digital. Em comparação,
os anunciantes atualmente alocam apenas 58%
dos orçamentos para a mídia digital.
O setor de viagens agora realiza 32% das
vendas pelo e-commerce, contra 20% do varejo
como um todo. Os anunciantes de viagens
divergem ainda mais de seus pares, alocando
20% de seus orçamentos para jornais, revistas
e a mídia out of home (OOH), substancialmente
acima da proporção de 13% para a marca média
- embora os gastos com anúncios de viagens
impressos continuem diminuindo em paralelo
com circulações. Em contraste, espera-se que
os gastos OOH aumentem 6% ao ano entre
2019 e 2023.
A publicidade de viagens foi dizimada pela
pandemia, perdendo 46% do seu valor em
2020, contra uma desvalorização do mercado
publicitário mais amplo de apenas 4%. Quantificando esse colapso, a Zenith estima que os
gastos com publicidade em viagens nos EUA
caíram de US $ 18 bilhões em 2019 para US $
9,7 bilhões em 2020.

Apesar do recente aumento, os investimentos em campanhas do segmento de
viagens permanecem 33% abaixo do nível
de 2019 neste ano, mesmo que o mercado
de anúncios como um todo tenha recuperado todo o terreno perdido para ficar 7% à
frente. Não será antes de 2023, quando o
setor de viagens vencerá tardiamente 2019,
quando os gastos podem chegar a US$ 19,6
bilhões.
Ben Lukawski, diretor de estratégia global
da Zenith, disse: “As viagens foram um dos
primeiros setores a adotar o digital quando as
reservas foram feitas online. Após a Covid, as
marcas de melhor desempenho concluirão essa
transformação tornando a experiência total
digital, desde a redução do preenchimento
de formulários até a entrada sem contato,
removendo quase todos os atritos possíveis da
experiência”
Jonathan Barnard, chefe de previsão da
Zenith, acrescentou: “A medida que o setor
começm a se recuperar da queda sem precedentes na demanda em 2020, as marcas estão
reconstruindo seus relacionamentos com os
consumidores, usando a tecnologia digital para
orientá-los em todas as fases. O vídeo online,
em particular, terá um papel fundamental na
criação de conexões emocionais com os consumidores, convidando-os a dar o primeiro passo
em sua jornada digital.”
Liderando o pacote internacional estarão
a Índia e a Rússia, onde a Zenith prevê que
os gastos com publicidade em viagens ficarão
31% e 21%, respectivamente, acima dos níveis
de 2019.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Turismo deve contratar 478,1 mil
profissionais até fevereiro de 2022
Daniel Amaro

O

turismo foi um dos mais
impactados pela pandemia de Covid-19. No
entanto, com o avanço
da vacinação no Brasil e a flexibilização das medidas de isolamento
social, as atividades do setor têm
sido retomadas gradativamente e
dado um alívio aos milhares de empresários e funcionários que atuam
nessa área. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), a expectativa é de
contratação de 478,1 mil trabalhadores formais entre novembro de
2021 e fevereiro de 2022.
Em 2020, as contratações do
setor diante da crise sanitária de
Covid-19 tiveram um saldo negativo
de 238,6 mil postos, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged). Neste
ano, entre janeiro e setembro, as
empresas do segmento já haviam
registrado um saldo positivo de
167,53 mil vagas formais.
De acordo com o economista
da CNC e responsável pela pesquisa, Fabio Bentes, deste total,
81,7 mil atenderão à demanda
da alta temporada, com vagas
temporárias. “As admissões devem ocorrer em todo o território
nacional, mesmo em cidades que
não costumam receber grandes
quantidades de turistas. Basica-

mente é no Brasil inteiro, porque
mesmo onde não há destinos
turísticos conhecidos, como alguns
estados do Norte e Centro-Oeste,
o setor de alimentação fora do
domicílio vai atender ao turista
e aos residentes. Claro que isso
tende a se concentrar nas regiões
de maior fluxo de visitantes, como
o Sudeste”, explica.
Tradicionalmente, Bentes afirma que o segmento que mais oferece oportunidades temporárias
nessa época do ano é o de bares
e restaurantes. “Este deverá responder por 77,5% ou 63,40 mil das
oportunidades a serem geradas.
Outro que costuma se destacar
é o de hospedagem, ofertando,
historicamente, nesse período,
a quase totalidade (97,2%) das
suas vagas temporárias ao longo
de doze meses. Para a alta temporada 2021/2022, esse segmento
deverá representar 13,8% (11,26
mil) do total de empregos criados
no turismo”.
Ainda de acordo com dados
da CNC, a projeção é de que
as atividades turísticas faturem
R$ 171,9 bilhões ao longo da próxima alta temporada. Do ponto
de vista das ocupações, os principais profissionais demandados
devem ser recepcionistas (14,49
mil vagas), cozinheiros e auxiliares
(8,09 mil), camareiros (7,30 mil),
garçons (4,76 mil) e auxiliares de
lavanderia (7,76 mil). Em relação
aos estados que devem registrar o
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Deste total, 81,7 mil são vagas temporárias

“As admissões devem ocorrer
mesmo em cidades que não
costumam receber grandes
quantidades de turistas”
Segmento de bares e restaurantes deverá responder por 77,5% ou 63,40 mil das oportunidades a serem geradas
maior número de contratações estão: São Paulo (23,49 mil vagas),
Rio de Janeiro (10,34 mil) e Minas
Gerais (7,43 mil).
Para o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e
Alimentação (FBHA), Alexandre
Sampaio, o início da primeira alta
temporada após a adoção das medidas de flexibilização não apenas

17º Dia do Síndico:
é hora de comemorar!

gera expectativas positivas, mas
ajuda a definir o andamento da
economia brasileira. “Esse período costuma concentrar até 44%
da receita anual, frequentemente
fazendo a diferença entre um
ano positivo ou negativo para as
empresas do setor, especialmente
para os micro e pequenos estabelecimentos”.

Direitos do temporário
O contrato de trabalho temporário é aquele em que o trabalhador é admitido para atender
à necessidade de substituição
provisória de algum empregado
ou em razão de demanda complementar de serviços. É regulado pela Lei 6.019/74, com altera-

ções legislativas pela 13.429/17
e pelo Decreto 10.060/19. As
empresas podem contratar temporários por um período de 180
dias, podendo ser prorrogado
por mais 3 meses. Depois desse
prazo, o trabalhador só poderá
ser contratado novamente como
temporário 90 dias após o término do contrato.

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

O Sindicon MG e o Jornal do
Síndico realizam na terça-feira dia
30 de novembro, a 17ª edição do
Dia do Síndico. O evento acontece
anualmente para comemorar a
data e homenagear os gestores
dos condomínios comerciais, residenciais e mistos de Minas Gerais.
Por causa da pandemia de coronavírus, que embora tenha arrefecido, ainda persiste, o evento será
novamente online e transmitido
pelos canais oficiais do Sindicon
MG no Facebook (https://www.
facebook.com/sindiconmg), Instagram (https://www.instagram.
com/sindiconmg/), e YouTube (ht-

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

tps://www.youtube.com/channel/
UCR8TrJc4V8bUwDwT71oMgLQ).
Neste ano, o Dia do Síndico está
recheado de temas importantes. O
destaque é para a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), que, em 2021, passou
a aplicar sanções aos condomínios e
empresas que não se enquadrem nas
determinações da legislação.
Também vai haver palestras
sobre economia de energia, com profissionais da Cemig Sim, que firmou
convênio com o Sindicon MG, gestão
de contratos de elevadores, com o
engenheiro Ronaldo Bandeira, portaria eletrônica, sobrecarga no sistema
elétrico dos condomínios e inspeção

predial. Outros assuntos ainda vão
ser confirmados.
“São temas muito importantes e
que foram motivo de muitas dúvidas
dos síndicos. Por isso, é importante a
participação de todos, para responder todas as perguntas e esclarecer
quaisquer questionamentos que surgirem”, diz o presidente do sindicato,
advogado especializado em direito
condominial, Carlos Eduardo Alves
de Queiroz.
Para participar do Dia do Síndico,
basta acompanhar a live, a partir das
17h, do dia 30 de novembro. O evento
é gratuito e vai até às 21h. Também vai
haver sorteio de brindes.

Programação
17h – Abertura
Márcio Paranhos – Editor do Jornal Do Síndico
Carlos Eduardo Alves De Queiroz – Presidente do Sindicon MG
17h30 – Sobrecarga no Sistema Elétrico dos Condomínios
Fernando Neves Cordeiro - engenheiro eletricista
18h – Gestão de Contratos de Elevadores
Ronaldo Bandeira – engenheiro mecânico
18h20 – Economia de Energia sem Investimento e Obras
Rubens Matos – Coordenador sênior de parcerias Cemig Sim
Gustavo Salume – Coordenador de soluções energéticas Cemig Sim

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

18h40 – Mitos e Verdades sobre a Portaria Remota
José Júlio – especialista em segurança
19h – O que os Condomínios Ainda Precisam Saber Sobre a LGPD?
Ricardo Karpat – empresário, consultor do segmento condominial, professor de
Pós Graduação da FAAP e Palestrante. Diretor da Gábor RH, Certificação Síndico 5 Estrelas e Cond TV

A Rádio Itatiaia está ao seu lado,
no seu bolso, na sua bolsa, na sua
mesa e na sua vida. Baixe o nosso
aplicativo em seu smartphone ou
Serviços:
tablet - android ou ios - e ouça a
Itatiaia 24h por dia, em tempo
Pinturas:
Gesso:
real, em
mundo.
residencial;
A Rádio Itatiaia está
ao seu lado,drywall;
no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
vida.
loja;
molduras;
PINTURASBaixe
E SERVIÇOS o
DE GESSO
nosso aplicativo
emrebaixamento;
seu smartphone ou tablet - android ou ios galpão;
sancas.
e Gilson
ouça a Itatiaiagrafiato;
24h por dia,
em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

19h40 – Sicoob
20h – As Necessidades e Vantagens da Inspeção Predial
Reginaldo Braga de Sousa – engenheiro civil, perito e professor

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

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

Arquivo pessoal

DA COCHEIRA

Conversei com uma figura importante do MDB mineiro a respeito
da saída do ex-deputado Adalclever Lopes do partido para ir para o PSD,
mesma sigla do prefeito Alexandre Kalil. A resposta foi curta e grossa:
“Estamos comemorando, Adalclever mais dividia que unia o partido”.

Secretária do Agronegócio de Uberlândia, Thalita Jorge, Mariza Paolinelli,
Manoel Mário, Alysson e Juliana Andrade, em recente acontecimento em BH

Bárbara Vital e Túlio Carvalho
c a s a r a m - s e n a I g re j a S ã o
Sebastião,no Barro Preto, zona Sul
de Belo Horizonte, no dia 20 de
novembro de 2021. O celebrante
da cerimônia foi o padre Reginaldo
Pessanha. Os pais da noiva, Elmás
e J.D. Vital, conduziram a filha até
o altar. O noivo Túlio Carvalho foi
levado pela mãe Berenice Carvalho. A recepção aconteceu na Casa
Bernardi, com grande participação
de convidados, dentre eles, amigos
de Barão de Cocais, jornalistas e
colegas da noiva do curso de design
de moda na Itália. Ela estudou no
Instituto Marangoni em Milão.

Domingo, dia 28 de novembro
Julia Lucas Diniz Ferreira
Fabiana Cristina Anum

Interessante, o ar ficou puro nos dois dias em que os ônibus deixaram de circular em Belo Horizonte por causa da greve dos motoristas e
trocadores. A poluição provocada pela fumaça de suas descargas não
aconteceu.

Segunda-feira, 29

A greve dos motoristas veio provar uma coisa em Belo Horizonte:
Continuamos mal em policiamento de trânsito na cidade. Nos dois dias
de greve, o tráfego ficou totalmente congestionado de carros. Onde está
o famoso batalhão da Polícia Militar ou os agentes da BHTrans? Aliás,
falando em trânsito, nas próximas eleições o candidato que tocar nesse
assunto irá ganhar muitos votos.

Terça-feira, 30

Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça saiu na frente e está
ocupando um vazio nas oposições ao presidente Bolsonaro. Seu discurso
está muito bem amparado em temas que o povo quer ouvir. Nem Lula
tem o esboço de Sérgio Moro, que pode falar de combate da corrupção,
quando julgou e colocou na cadeia muitos políticos e conhece como
poucos o governo Bolsonaro.

Delegado Eduardo Alberto Pinto
Leila Maria Nunes
Jornalista Jardel Gama

Francilene França da Silveira, esposa Alencar da Silveira
Adiel Anacleto - Contagem
Chamone Nascif Junior

Quarta-feira. 1º de dezembro
Vinicius Campos Piló Diniz
Patrícia Lopes Aleixo - Pão do Padre

Quinta-feira, 02
Cavaquinista Ausier Vinicius
Antônio Sérgio - Império dos Cocos, Mercado Central

PSDB NÃO SERÁ MAIS O MESMO - Essa é a grande verdade. O partido
ficou dividido e dificilmente terá um candidato para disputar a presidência,
pois nem Dória e nem Leite, vão conseguir unir o partido. O PSDB nasceu
do MDB, quando seus membros mais à esquerda, incluindo Mário Covas,
Fernando Henrique, Pimenta da Veiga, José Richa, Aécio Neves, Franco
Montoro e outras lideranças deixaram o partido, pela incompatibilidade
de conviver com Newton Cardoso, Quércia e outros políticos. Tentaram
fazer uma sigla de políticos sérios e, por isso, escolheram como símbolo
o Tucano, pássaro que não tem rabo e que, como em Portugal, Espanha
e Alemanha, seria a social democracia moderna. Infelizmente depois
de Fernando Henrique, o partido ganhou vários adeptos de ocasião e
desfigurou-se da sua plataforma original.

Sexta-feira, 03
Rosendo Magela Reis
Camila Ferreira da Silva

Sábado, 04
Cascão Junior
Jornalista Sidney
Mário Henrique Caixa – Rádio Itatiaia

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Moda e bons preços
no Bazaar da Fiemg
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

Em dúvida sobre o que presentear neste Natal? Confira mais
uma edição especial do Bazzar!
Indústria da moda. Serão diversas
marcas participantes, entre elas,
algumas que expuseram no Minas
Trend. São produtos dos setores de
bijuterias, calçados, bolsas, óculos
e vestuário. Moda e preços baixos
juntos na FIEMG!
O Bazaar! Indústria da moda
será nos dias 29/11 a 1°/12, de
11h às 19h, na Galeria de Térreo da
sede da FIEMG (Av. do Contorno,
445, Funcionários).
O evento é uma parceria entre
o Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivesarias, Lapidações

Fiemg

Arquivo pessoal

COMPARAÇÃO EsDRUXULA - Tentando justificar o apoio do PT à reeleição
do sandinista Daniel Ortega na Nicarágua, o ex-presidente Lula o comparou
a chanceler Alemã, Angela Merkel, que está no poder a alguns anos naquele
país. Lula se esqueceu que na Alemanha o regime é parlamentarista e que
Angela sempre se submeteu ao voto popular na eleição do parlamento, ou
seja, ela respeita as oposições ao seu governo.

A NI V E RS A RI A NT E S

e Obras de Pedras Preciosas,
Relojoarias, Folheados de Metais
Preciosos e Bijuterias no Estado
de Minas Gerais (Sindijoias AJomig), Sindicato Intermunicipal
das Indústrias de Bolsas e Cintos
de Minas Gerais (Sindibolsas-MG),
Sindicato das Indústrias de Calçados no Estado de Minas Gerais e o

Sindicato das Indústrias de Bolsas
e Cintos no Estado de Minas Gerais
(Sindicalçados-MG) e FIEMG.
Aproveite essa oportunidade
para se presentear e fazer as suas
compras de fim de ano! Podem
vir despreocupados, seguiremos
todos os protocolos contra a
COVID-19. A entrada gratuita!

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

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Rua Grão Mogol, 333 - Lj. 17
Carmo Sion - BH - MG
Telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733
Batista
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Compra ilegal de Ritalina
segue irrestrita na internet
O que diz a Anvisa

Brasil é o segundo país que mais consome a medicação no mundo

A Ritalina é um estimulante que age no sistema
nervoso central melhorando, segundo a bula do
medicamento, os níveis de atenção e concentração, além de reduzir comportamentos impulsivos.
Seu uso excessivo, no entanto, pode trazer sérias
consequências à saúde humana e, por isso, é necessário que seu controle seja acompanhado por
especialistas. Mas, dados da Secretaria Municipal
de São Paulo (SMSP) levantam dúvidas sobre esse
acompanhamento médico, segundo a pasta, o Brasil é o segundo maior consumidor da substância no
mundo. Estima-se que de 2004 a 2014, o consumo
da Ritalina tenha crescido 800% por aqui.
Mesmo sendo um remédio controlado, que
deveria ser vendido apenas sob prescrição médica,
não foi difícil para reportagem do Edição do Brasil
conseguir acesso à medicação. Na internet, com a
promessa de uma “entrega discreta e sem perigo”,
é possível acessar sites e redes sociais que disponibilizam a venda da medicação. À reportagem, um
destes vendedores ilegais prometeu a entrega no
mesmo dia e sem nenhum tipo de receituário. “Não
preciso da receita, vou te enviar minhas tabelas de
preço. Estou com uma promoção, consigo te enviar
ainda hoje se o pagamento for Pix”, respondeu.
Por meio de um conhecido, a estudante de
veterinária B.L* também teve facilidade para encontrar o medicamento sem prescrição. Com o objetivo
de potencializar o rendimento nos estudos, ela decidiu tomar a medicação por conta própria. “Acreditei
ser uma coisa boa pra mim, haja visto que meu foco
melhorou muito. A princípio a ideia era tomar só
em época de prova, mas vi que estava me acostumando aos benefícios que ele trazia para a concentração, se é que podemos dizer que é algo bom”.
Com o tempo, porém, os efeitos do remédio em
seu organismo mudaram. “Eu não conseguia dormir, perdi meu apetite e sentia uma dor de cabeça
constante. Decidi consultar com um médico, pois
percebi que não estava normal. Fui encaminhada
para a psicoterapia e, atualmente, utilizo outras
técnicas para conseguir focar nos estudos que não
coloquem minha saúde em risco”.

Para o psiquiatra José Antonio Quinta existe
uma grande promoção à Ritalina no Brasil. “Isso
vem da indústria farmacêutica, que promove a
droga, e os médicos que acabam acatando a
ideia e a prescrevendo. O uso dessa substância
no país é muito acima do que seria esperado,
considerando que existe uma dificuldade em
realizar um diagnóstico apurado sobre a sua real
necessidade”.
A neurologista Rosaína Lima corrobora que o
uso indiscriminado do estimulante para potencializar a performance no trabalho e no estudo é uma
realidade. “Outro aspecto que preocupa são os
diagnósticos descriteriosos de Transtorno de Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e, conse-

quentemente, prescrição inadequada do remédio.
É certo que houve um aumento nos casos de TDAH
nos últimos anos, o que não necessariamente reflete em um aumento na prevalência do transtorno
mas, provavelmente, a uma maior consciência sobre
esta condição clínica”.

Consequências
O psiquiatra Gustavo Amadera explica como
o medicamento age no organismo. “Acredita-se
que a Ritalina atue como um psicoestimulante,
aumentando a produção e os níveis de dopamina
e noradrenalina. O resultado é um estado de vigília

elevado o que, por consequência fisiológica, beneficia a capacidade de concentração”.
A falta de cuidado na utilização do remédio
pode gerar consequências sérias ao físico e psíquico
humano. “O consumo indiscriminado pode acarretar em quadros de insônia, agitação, aumento da
ansiedade, irritabilidade, instabilidade no humor,
agressividade, diminuição do apetite, tremores,
dor de cabeça, aumento dos batimentos cardíacos,
pressão alta, boca seca, febre, tontura, vômitos, convulsões e perda da consciência. O uso continuado
e abusivo da Ritalina pode levar o paciente a uma
dependência química e ainda existe a possibilidade
do desenvolvimento de transtornos que necessitarão de tratamento psiquiátrico”, conclui.
Reprodução

Nat Macedo

Uso indiscriminado do remédio pode trazer sérias consequências à saúde

Questionada sobre como é realizado o controle de substâncias cujo a compra só deve ser
liberada mediante prescrição médica, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explicou, por meio de nota, que existem três categorias em relação à aquisição de medicamentos: os
que são isentos de receita; aqueles cujo venda é
condicionada à apresentação de receita simples;
e os de controle especial, listados e classificados
pela Portaria 344, em acordo com suas especificidades farmacológicas.
“O Metilfenidato, princípio ativo da Ritalina,
está classificado na Portaria 344 como substância
psicotrópica, devendo ser prescrito no receituário
do tipo A3 (prazo de validade de 30 dias). Por
este tipo de receituário, no ato da dispensação, a
farmácia deverá reter uma via e a transação deverá
ser ainda registrada pelo estabelecimento junto
à Anvisa, por meio do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)”,
diz a nota.
Sobre a facilidade de encontrar o remédio na
internet, a Anvisa afirma que possui equipes que
“varrem” a internet regularmente para averiguar
desvios. “Quando são identificadas fraudes, a
Polícia Federal é acionada, por se tratar de crime contra a Saúde Pública (considerado crime
hediondo pela legislação brasileira). No caso da
venda de medicamentos controlados listados na
Portaria 344 o crime é de Tráfico. Equipes da Anvisa
podem retirar do ar os sites irregulares hospedados
em domínio nacional, o ponto “com” ponto “br”.
Quando o site está hospedado em outros países
essa providência é adotada pela Polícia”.
Por fim, o órgão ressaltou que “apenas podem
ser vendidos pela internet os medicamentos isentos de prescrição médica (que podem ser vendido
sem receita). As vendas são feitas por farmácias
legalmente estabelecidas que criam domínios na
internet para ampliar suas vendas. Fora desta condição, é venda ilegal”.
*A pedido da personagem, seu nome foi alterado.

Coronel PM Ailton Cirilo da Silva

Ana Paula Junqueira

Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (AOPMBM) e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MG

Secretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia

Precisamos falar sobre
menstruação e políticas públicas

Consciência Negra exige
reconhecimento de um país racista
Com uma estrutura predominantemente marcada por relações desiguais, violentas e de
submissão, as políticas públicas
surgem com o intuito de amenizar séculos de desigualdade e
repressão. E a segregação pode
ser traduzida em índices sociais
cada vez mais preocupantes:
mais da metade da população
brasileira, pretos e pardos têm
os piores indicadores de renda,
moradia, escolaridade e serviços
conforme o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Além disso, o Atlas da Violência de 2020 aponta que
esse coletivo é o maior alvo de
violência e homicídios, sobretudo mulheres e jovens negros.
Apesar dos dados alarmantes,
o Estado não se faz presente na
condução de políticas efetivas
que confrontem tais desigualdades. A precarização está na
falta de diretrizes, priorização
e verba governamental.
Dentre os aspectos que
contribuem para o desserviço,
pode-se destacar a generalização das questões, quando
as problemáticas relativas

aos negros, às mulheres ou
às minorias são incluídas no
mesmo rol, dificultando a
efetividade das políticas. Até
porque negros e mulheres
não são minorias no país, eles
representam mais de 50% da
população.
Outro ponto consiste no
equívoco entre problema social e racial. Já que, apesar da
condição de pobreza ser maior
entre a população negra, esse
coletivo não está intrinsicamente ligado a ela. Exemplo
disso são casos recorrentes
de negros de classe média
barrados em estabelecimentos
comerciais, como a delegada
negra que foi impedida de entrar em uma loja em Fortaleza.
Na época em que se comemora o Dia da Consciência
Negra, é preciso reconhecer
que somos um país racista que
propicia vantagens a grupos
em detrimento dos negros. O
enfrentamento da discriminação e do racismo é fundamental para a construção de
uma sociedade mais justa e
igualitária.
Divulgação

Em 20 de novembro celebra-se o Dia da Consciência Negra
no país e a data vem se consolidando no calendário nacional
sendo, inclusive, feriado em
mais de duzentos municípios.
Mas como comemorar quando,
em pleno século XXI, o racismo
e a discriminação racial ainda
são personagens ardilosos de
uma história sem fim?
Instituído pela Lei
12.519/2011, o Dia constitui-se
como importante ferramenta
de reivindicações do movimento
negro no Brasil, o mais antigo
movimento político do país.
O termo Consciência Negra
ganhou notoriedade na década
de 70 sendo, ao mesmo tempo,
referência e homenagem à cultura ancestral africana.
A história brasileira é marcada por uma sociedade escravocrata agrícola, momento que
propiciou o desenvolvimento de
uma cultura que associa superioridade a partir da raça, deixando
de herança mazelas sociais que
não foram solucionadas nem
mesmo após um século da abolição da escravidão.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Todas as mulheres menstruam. Se você aí que está me
lendo sente algum tipo de desconforto ou vergonha ao ler essa
afirmação é porque em pleno
2021, falar sobre menstruação
ainda é um tabu. E aí eu me
pergunto: Como um processo
natural e biológico pode ser
motivo para tabu? O único jeito
de acabar com qualquer possível constrangimento é falando
sobre menstruação.
Mesmo sendo um processo
habitual e que acontece todos
os meses, junto com a menstruação vem também a necessidade
de ter acesso a produtos de
higiene. O mais básico deles é
o absorvente. Mas assim como
qualquer produto, os absorventes têm seu custo e, infelizmente,
não é todo mundo que tem
condição de adquiri-lo.
Quando isso acontece, é
necessário improvisar. O produto
de higiene adequado, como o
próprio absorvente ou o coletor
menstrual, é substituído por
algodão, miolo de pão, pedaços
de jornal, panos ou qualquer
outro material que consiga absorver o fluxo. Nesse caso, mais
do que a dignidade, as mulheres
também expõem sua própria
saúde e o risco de desenvolver
infecções, bactérias e fungos
aumentam significativamente.
A pobreza menstrual existe,
afeta milhares de pessoas em
nosso país e a falta de acesso
aos absorventes pode limitar a
vida profissional, educacional e
social. Já pensou que a evasão
escolar pode estar diretamente
relacionada com a pobreza
menstrual?
De acordo com um levantamento do Fundo das Nações

Unidas para a Infância (UNICEF)
e do Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA), quase
90% das meninas passarão
entre 3 a 7 anos da sua vida
escolar menstruando. E quando
essas jovens não têm acesso ao
absorvente, a evasão escolar
cresce.
Uma pesquisa encomendada por uma empresa de
produtos de higiene revelou
que no Brasil uma entre quatro
estudantes já deixou de ir à aula
por não ter absorvente. Por ano,
são em média 45 dias letivos
perdidos e nós não conseguimos imaginar o impacto disso
no desenvolvimento escolar de
cada uma delas.

A pobreza
menstrual
existe, afeta
milhares de
pessoas em
nosso país e
a falta de
acesso aos
absorventes
pode limitar
a vida
profissional,
educacional
social

Com o objetivo de impedir que as estudantes da rede
municipal de ensino da cidade
de Uberlândia percam as aulas
pela falta de acesso a produtos
básicos de higiene, regulamentamos a distribuição gratuita
de absorvente para as alunas
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e que possuem
cadastro no programa federal
CadÚnico.
A distribuição começa a
partir do início do próximo ano
letivo e o município elaborou o
decreto a partir da Lei Federal
nº 14.214 / 2021, que instituiu
o Programa de Proteção de
Promoção da Saúde Menstrual.
Com um investimento anual de
cerca de R$ 336 mil, cerca de
quatro mil estudantes receberão
o kit. São quatro mil jovens que
terão sua dignidade garantida
e que não serão impedidas de
fazer nenhuma atividade de sua
vida por conta de um processo
natural do corpo delas.
É combatendo de maneira
contundente a precariedade
menstrual que vamos preservar
e proteger nossas meninas.
Não é de hoje que defendo
a dignidade de gênero e é
para isso que estamos e vamos
continuar trabalhando.
Mais do que promover os
meios para que todas as pessoas
que menstruam tenham acesso
a itens de higiene, precisamos
também espalhar a informação.
Disseminar a percepção de que
absorvente não é item de luxo e
sim algo essencial. Continuaremos batalhando por cada objetivo, empenhadas em conquistar
um espaço cada vez maior e
nenhum fluxo menstrual vai
diminuir isso! Viva todas nós!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Harry Potter voltou aos cinemas e foi
o segundo filme mais visto do Brasil
Nat Macedo
Os fãs da série Harry Potter puderam
celebrar os 20 anos de lançamento do primeiro filme, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, assistindo a uma sessão única nos
cinemas do mundo todo. A comemoração
provou o que já era de conhecimento de
muitos: o sucesso astronômico da saga.
Mesmo com poucas salas disponíveis, o
filme arrecadou cerca de R$ 6,6 milhões
só no Brasil, atingindo a marca de segundo longa mais visto no país.
Os números não param por aí. Os
livros da série, lançados em 1997 e relançados em diversos formatos, já bateram a
marca de 500 milhões de cópias vendidas,
estando entre os 10 mais comercializados
em todo o mundo. Quando lançado, em
2011, o último filme da saga, “Harry Potter
e as Relíquias da Morte - Parte 2”, alcançou
o recorde de arrecadação mais rápida
em bilheterias, chegando a U$S 475,5
milhões em apenas um final de semana.
O faturamento total dos filmes somente
nos cinemas ultrapassa a casa dos bilhões.
Devido à pandemia de COVID-19, o
presidente do Potter Club, fã clube oficial da saga em Belo Horizonte, Gilmar
Parreira, teve dúvidas se, dessa vez, os
apaixonados pela série conseguiriam
estar presentes. “Assim que soltamos a
notícia, todos ficaram empolgados e isso
nos motivou a planejar um momento
inesquecível para os fãs. Já tivemos eventos semelhantes, mas depois de 20 anos,
estar no shopping do qual eu assisti ‘Harry
Potter e a Pedra Filosofal’ pela primeira
vez, com 6 anos, foi muito especial”.

Pessoalmente, a saga tem uma grande importância em sua vida. “Foi onde
eu me encontrei como pessoa. Sempre fui
muito deslocado e essa paixão por Harry
Potter me ajudou a encontrar amigos,
minha profissão e a realizar inúmeros
sonhos. A história aborda diversos temas
que são relevantes para muitos e cada
um se identifica de alguma forma. Além
de retratar um mundo de magia no qual
todo mundo gostaria de viver”.
Essa identificação é o que fez a auxiliar
administrativo, Dayane Ribeiro gostar
tanto da saga. Ela conta que os livros e
filmes de Harry Potter foram um refúgio
fundamental em situações delicadas
de sua vivência. “Meu amor pela série
começou assim que ela estreou. Lembro
que escolhi esse porque era o único filme
para minha idade em cartaz. Mas fiquei
fascinada. Com 8 anos, sabia que havia
encontrado uma pessoa que, assim como
eu, estava passando por momentos difíceis na sua infância”.
A saga ajudou Dayane a superar
episódios de bullying, abuso sexual e
psicológico. “Achei nos filmes uma válvula
de escape. Eles são meu porto seguro,
pois, quando eu sofria na infância, me
colocava em um mundo de fantasias. Foi
a maneira que encontrei de fugir do que
eu passei e amenizar o impacto de tudo.
Todas as vezes que me sinto mal, não
quero pensar em nada e ficar bem, coloco
o áudio livro ou assisto alguma produção.
Também estou sempre participando de
clubes de leitura. E cada vez é uma nova
experiência”.
Retornar aos cinemas 20 anos depois
trouxe uma sensação de nostalgia. “Mas

Reprodução

Fãs celebraram os 20 anos de estreia do primeiro longa da saga

Mesmo com sessão única, a exibição arrecadou R$ 6,6 milhões na comemoração
dessa vez foi diferente. Antes, eu era a
criança que mal cabia na cadeira. Hoje,
sou mais forte em vários sentidos. Quando
comprei o ingresso e entrei na mesma sala
de exibição de duas décadas atrás, não
contive as lágrimas. Mas, foi uma emoção
diferente”, relata Dayane.

A magia do Natal
A comemoração oficial do fã clube foi
no Minas Shopping, região Nordeste de

Belo Horizonte. O momento foi oportuno,
haja vista que a decoração de Natal deste
ano é inspirada na saga Harry Potter. Um
casamento perfeito, segundo a gerente de
marketing do espaço, Ana Paula Alkmim.
“É um tema forte e que agrada diferentes
gerações. Além disso, o tema natalino é
sempre abordado nos filmes do bruxinho.
Ele é um personagem carismático e que
coloca o amor e o bem acima de todo o
mal. Só isso já é uma boa referência para
a atualidade”.

A resposta dos fãs surpreendeu toda
a equipe. “E a cada dia nos choca mais.
Já imaginávamos que seria um sucesso,
porém, a aceitabilidade do público está
superando nossas expectativas. Fazer a
sessão no Minas foi incrível, tivemos três
salas de cinema cheias, ao todo, foram
550 espectadores. A maioria veio com
trajes dos personagens dos filmes. Mesmo após 20 anos, a atmosfera que Harry
Potter mantém nas pessoas é impressionante”, conclui Ana Paula.

Há 70 anos
inovando para
o campo colher os
melhores resultados.
Nascemos para estar ao lado do produtor rural mineiro. São sete décadas
fazendo parte dessa história, com apoio, capacitação e sempre levando informação,
tecnologia e técnicas de sustentabilidade ao campo. Estamos na vida de quem
planta desenvolvimento para colocar alimento na mesa de milhões de pessoas.
Representamos os interesses do agro de Minas Gerais no Brasil e no exterior.
E vamos continuar sempre juntos. Porque nossas raízes são as mesmas e estão
cada vez mais fortes.
Sistema FAEMG 70 anos. Promovendo a evolução do campo todos os dias.
www.sistemafaemg.org.br
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Advogados escolhem presidente
da OAB/MG neste sábado, 27/11
Pesquisa aponta liderança da Chapa 22

M

para serem investidos na advocacia.
Quatro chapas concorrem aos cargos
de dirigentes estaduais, dirigentes
da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MG), no Conselho Estatual
e Federal.
Boa parte dos recursos que poderão ser investidos em projetos para
advocacia nos próximos anos, cerca

de R$70 milhões, foram obtidos a
partir da reorganização administrativa da CAA/MG na última gestão.
Mesmo economizando o montante
significativo, a CAA/MG concedeu
R$28 milhões em benefícios aos
profissionais que passam por dificuldade econômicas e problemas
de saúde.

Divulgação

ais de 76 mil advogadas e
advogados de todo o estado de Minas Gerais terão a
oportunidade, neste sábado, 27 de
novembro, de escolher a diretoria
que conduzirá a entidade no próximo triênio. Os eleitos terão a responsabilidade de administrar uma
instituição organizada, com recursos

“Temos uma grande preocupação com a equidade, para
que todos tenham voz”, destaca Carla Silene, da Chapa 11

tidade, bem como garantir a autonomia financeira para subseções”.
Postulante ao cargo pela primeira vez, Carla Silene, Chapa 11, é
advogada criminalista, professora
de Direito e Processo Penal do
IBMEC e doutora em Direito Penal.
Ela promete, se eleita, administrar a Ordem com transparência.
“Precisamos que todos os inscritos
conheçam a instituição, especialmente no setor financeiro. Além
disso, temos uma grande preocupação com a equidade, para
que todos os advogados, em suas
mais diversas pluralidades e voz,
possam ser incluídos, ter espaço e
voz. Por fim, pretendemos trazer a
tecnologia em prol do advogado”.

“O pleito eleitoral desse
final de semana movimenta
advogados de todas as
regiões de Minas Gerais,
sendo que o voto, de acordo
com o estatuto, é obrigatório”

Ética Pública do Estado de Minas
Gerais. O candidato resume suas
propostas em quatro pilares. “O
fim dos privilégios é o primeiro
deles. Eles precisam acabar pois a
nossa anuidade está muito cara. O

segundo é a transparência. A OAB
é um órgão que não presta contas
para ninguém. O terceiro pilar é a
independência da OAB para fins de
prerrogativa. E, por fim, pretendemos modernizar a Ordem”, finaliza.

“A CAA/MG voltou a ser uma entidade assistencial, cumprindo a
sua finalidade estatutária”, frisa Luis Claudio, candidato da Chapa 22
Arquivo pessoal

“Vamos instituir a transparência total na entidade”,
afirma Sergio Leonardo, Chapa 33

Lucas Bessoni, Chapa 44, é o
outro candidato à presidência da
Ordem Mineira que concorre pela
primeira vez. Ele esteve à frente da
Associação da Jovem Advocacia e
atualmente preside o Conselho de

Pesquisa aponta Chapa 22 na frente
O Edição do Brasil encomendou pesquisa para medir a preferência dos advogados e advogadas nesta reta final de campanha. A análise, feita pelo Instituto
Multidados, aponta que a chapa 22, Pela Ordem com Você, possui 34,1% das
intenções de voto. Em segundo lugar aparece encabeçada por Sérgio Leonardo,
com 25,8%. Carla Silene, que concorre pela primeira vez, possui 14,9% de intenção
de voto. Fecha a lista o candidato da chapa 44, Lucas Bessoni, com 4,3%. Vale
destacar que o voto é obrigatório. A pesquisa foi realizada nos dias 22, 23 e 24
de novembro e ouviu 1085 advogados. Margem de erro aproximadamente 3%,
intervalo de confiança 95,5%. A votação acontece das 8:00 às 17:00. O advogado
pode consultar o local de votação no site www.oabmg.org.br.

“Pretendemos
modernizar
a OAB”, diz
Lucas Bessoni,
candidato da
Chapa 44

Divulgação

O diretor tesoureiro da OAB/
MG entre 2016 e 2019, Sérgio Leonardo, também concorre à presidência. Ele está ao lado de outros
nomes conhecidos como Antônio
Fabrício, ex-presidente da OAB e
Sérgio Murilo Braga, ex-presidente
da OAB e CAA, respectivamente.
Sérgio Leonardo, chapa 33,
é ex-diretor de comunicação, ex-diretor secretário-geral e ex-diretor
tesoureiro da OAB, e promete
reestruturar o sistema de defesa
das prerrogativas. “Vamos, ainda,
defender os honorários da advocacia dativa e toda a advocacia.
Ademais, pretendemos implementar a transformação digital na OAB,
instituir a transparência total na en-

Divulgação

“A CAA/MG voltou a ser uma
entidade assistencial, cumprindo
a sua finalidade estatutária. Aumentamos os valores dos auxílios
e dobramos o número de assistências concedidas aos advogados
e advogadas que passam por
momentos difíceis”, destaca Luís
Cláudio Chaves, candidato à presidência pela Chapa Pela Ordem
com Você, número 22, que tem
como premissas conceder desconto
de até 75% na anuidade para os
jovens advogados com carência de
seis meses para o primeiro pagamento, criar a Diretoria e a Escola
de Prerrogativas, modernizar a entidade e investir no plano de recuperação econômica da Advocacia.
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Valter de Paula

Prefeitura de Uberlândia é case de
sucesso em evento do TCE Alagoas

Diretor-presidente da Prodaub, Reginaldo Aparecido Mendes
A Prefeitura de Uberlândia vem
se destacando em vários setores da
administração pública. A responsabilidade por grandes feitos se dá pelas
iniciativas e programas materializados
através da Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia
(Prodaub). No dia 22 de novembro,
o diretor-presidente da Prodaub,
Reginaldo Aparecido Mendes, foi
convidado a realizar uma palestra
durante o evento “Projetos para desenvolvimento municipal: Cases de
sucesso”, do Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas (TCE-AL), destinado
a gestores dos municípios alagoanos
e equipes de governança.
Em sua fala, deu exemplo de
como Uberlândia é referência na
implantação de soluções para eficiência fiscal e para compartilhar com
os servidores e autoridades do órgão
sobre as práticas e o conhecimento
executados. “Esse tipo de evento
é uma forma de nos aproximar de
outras prefeituras, independente do
porte delas, ou que tenha ou não
condição de estar onde nós estamos.
O objetivo é disponibilizar conceitos,
tecnologias e facilidades. Uma parceria e uma forma de demonstrar o que
Uberlândia tem desenvolvido na área
de tecnologia que facilita a vida do
cidadão, além de aumentar a nossa
arrecadação”, comentou.

Durante a palestra, foi apontada
a criação e implantação de aplicativos
para facilitar o acesso de servidores
e cidadãos aos serviços municipais
e a políticas públicas, bem como o
desenvolvimento de alternativas para
otimizar os processos internos, que
contribuem para a arrecadação do
município, além da economia gerada
pelo uso mais sustentável de papel.

Serviços digitais
Como forma de informatizar e
atualizar o cadastro imobiliário, a
Prefeitura de Uberlândia realizou o
geoprocessamento da área urbana,
dos distritos e da zona rural do município. A empresa GI Geoprocessamento
foi a responsável pelo trabalho, que
foi realizado por fotos aéreas de alta
precisão com perfilhamento a laser
e fotos terrestres georreferenciadas.
Na ocasião, mais de 124 mil imóveis
apresentaram diferenças cadastrais.
Ainda com relação à arrecadação,
outras ações contribuem para a eficiência fiscal da cidade de Uberlândia, com
o apoio da tecnologia. A implantação
de planos e ações como o Zap da Prefeitura, que facilita o acesso à emissão
de segunda via de IPTU e de tarifas do
DMAE; o Portal de Negociação, que
funciona sem interrupções e possibilita a
negociação de débitos e parcelamentos;

o Nota Certa, que incentiva a cidadania
fiscal através de prêmios para os contribuintes; o Alvará Sanitário Online, Alvará Num Clique, Alvará Hidrossanitário
Num Clique e o Integrador Municipal,
como ferramentas de desburocratização
e apoio aos empreendedores; além de
oferecer capacitação e cursos virtuais
para pequenos empresários através
da funcionalidade Mais Negócio; entre
outros serviços.
Os aplicativos desenvolvidos pela
Prodaub também são destaque no
estado e no país. O app Salve Maria,
de apoio às mulheres e de combate
à violência doméstica, que oferece
ligação direta do usuário com os
órgãos de segurança pública já teve
o seu código base compartilhado com
cidades de Minas Gerais, do Mato
Grosso do Sul, e está em discussão
com municípios cariocas, paulistas
e maranhenses que demonstraram
interesse pela aplicação.
Há
ainda
o
app
“Saúde+Uberlândia”, onde o cidadão tem acesso a informações como
agendamentos de consultas, exames
e a possibilidade de acompanhar
em tempo real como está o fluxo de
atendimento das oito Unidades de
Atendimento Integrado (UAI) da cidade. O aplicativo “Udi sem Dengue”,
que é uma ferramenta de combate ao
Aedes Aegypti; o “Mãe Uberlândia”
que tem o objetivo de melhorar a
qualidade do pré-natal, a garantia
do acesso ao parto e consultas para
prevenção de agravos no pós parto; e
o aplicativo “EducaUdi”, que permite
que o responsável pelo estudante
acompanhe integralmente a vida
estudantil dos alunos matriculados
na rede municipal.
Há ainda o sistema eletrônico
sustentável municipal, o “E-Docs”,
que, além de otimizar os processos do
Centro Administrativo da Prefeitura de
Uberlândia, dispensa o uso de papel
nos procedimentos internos (ofícios,
memorandos, dentre outros) entre
os diversos setores da administração
municipal. A funcionalidade reduz o
tempo de trânsito de documentos,
economiza recursos e oferece maior
segurança nos processos.

Parlamento Jovem edição 2022 inicia
seleção de escolas de ensino médio
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selecionará as instituições
de ensino que integrarão
a etapa municipal do Parlamento Jovem - edição
2022. As escolas inscritas
serão contatadas a partir
de fevereiro de 2022 e o
contato obedecerá a ordem
de inscrição. Vale ressaltar
que o cadastro não garante
a vaga da escola no projeto.
Para serem selecionadas, as instituições devem cumprir requisitos,
como selecionar os estudantes do ensino médio;
disponibilizar professor para
acompanhar as atividades e espaço físico adequado para
realização das oficinas, se necessário; viabilizar a participação dos alunos em atividades externas, em todas as
fases do projeto; incentivar a participação dos estudantes
e garantir a frequência dos mesmos em todas as ações;
divulgar o projeto na escola; e colher as devidas assinaturas
do Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz, fornecido
pela CMBH. Para ações ocorridas fora das escolas parceiras,
a Câmara Municipal oferece lanche e transporte.
Di

O Parlamento Jovem, projeto de formação cidadã voltado a estudantes de municípios
mineiros que aborda
questões ligadas à participação democrática e
atuação do Poder Legislativo, edição 2022, já
inicia a seleção de escolas de ensino médio,
públicas e particulares
de BH.
As instituições interessadas devem se
cadastrar por meio
de formulário eletrônico. As selecionadas serão contactadas a partir de fevereiro
do próximo ano, e as excedentes serão inscritas em um
cadastro de reserva para participação em outros projetos
de educação para a cidadania da Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Realizado em parceria com a Assembleia Legislativa
de Minas Gerais e a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-Minas), o projeto encontra-se em fase
de preparação. A partir do cadastro, a Escola do Legislativo
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CANAL ABERTO
Fracasso nas prévias do PSDB. As prévias para
definir o candidato a presidente do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) estavam
marcadas para o dia 21 de novembro, mas
acabaram sendo suspensas. O motivo alegado
foi uma falha no aplicativo de votação. Uma
grande vergonha para uma das mais importantes legendas após a redemocratização do país.
Estão na disputa os governadores João Dória
(SP) e Eduardo Leite (RS), e o senador Arthur
Virgílio (AM). Quem diria que um partido que
já teve políticos influentes, com fortes bancadas
federais, estaduais e municipais, e até um presidente do Brasil, agora esteja em frangalhos,
sem comando e sem projeto político. O saldo
de domingo para o PSDB foi de um vexame e
mais tensão entre Doria e Leite, que trocaram
acusações. Diante disso, uma união da sigla em
torno do vencedor parece cada vez mais distante,
podendo acontecer uma debandada de políticos
e o fim melancólico de um partido que já foi
referência no Brasil.
Pandemia não tem data para terminar. Estamos
vivendo há um ano e meio com o distanciamento
social, máscaras, álcool gel e home office. A
pergunta que não quer calar é: quando a pandemia da Covid-19 vai finalmente acabar. Apesar
de não ter como prever o futuro, estudos estão
tentando construir expectativas realistas sobre
a progressão da pandemia, bem como tentar
compreender como e quando ela pode terminar.
De acordo com estudos recentes, infelizmente
a Covid veio para ficar e nenhuma medida irá
impedir o vírus de se propagar e contagiar as
pessoas. A forma ou data de quando a pandemia
irá acabar também vai variar de país para país.
Inclusive já estamos vendo alguns retornando
à normalidade e outros, como na Europa, por
exemplo, vivendo nova onda de casos devido
a variantes. Diante disso, eventos de grandes
aglomerações públicas, como o Réveillon e
Carnaval, podem colocar em risco todo o trabalho realizado e fazer surgir uma nova onda de
pandemia no Brasil.
Reforma Tributária é importante para o
crescimento do país. O sistema tributário
brasileiro é um dos principais obstáculos à
competitividade da indústria. É um modelo
complexo, composto por um número excessivo de tributos, com concentração sobre o
consumo, e que exige um alto custo administrativo. Por isso, é necessária uma mudança
na legislação e apenas uma reforma pode trazer isso para o país. Nesse cenário de dúvidas
e incertezas econômicas, o avanço em direção
a uma reforma tributária, assunto que vem
sendo discutido há pelo menos três décadas,
traz esperança e questionamentos em todos
os setores econômicos. Enfim, é urgente uma
reforma que garanta ao sistema tributário
nacional a simplificação, justiça e transparência desejada por todos os contribuintes.
Além disso, haverá uma redução do índice de
desemprego e aumento da renda no Brasil, o
que será muito importante para a população.

Doutora Elke Andrade Soares de Moura em
encontro em Brasília com Almirante Rocha.
Na pauta, Inteligência de Controle
Cruzeiro pode se transformar em
Sociedade Anônima do Futebol
O Cruzeiro pretende se transformar em Sociedade
Anônima do Futebol (SAF) até o fim deste ano. A diretoria
celeste está no mercado na busca por investidores interessados em aportar dinheiro para a compra de metade das
ações do clube. Para isso, o time tem que apresentar o seu
projeto para que os fundos apresentem suas propostas de
investimentos. Provavelmente em dezembro, as ofertas
chegarão ao clube celeste que irá definir a empresa que
assumirá o controle da SAF. O objetivo é fechar o contrato
com o fundo até março de 2022. O mais importante disso é
que será necessário dispensar a maior parte do plantel atual
de jogadores, que é muito limitado, e contratar atletas de
alto nível profissional, caso contrário o Cruzeiro terá muitas
dificuldades para disputar, mais uma vez, a série B e voltar
à elite do Campeonato Brasileiro.
VAR está prejudicando o futebol brasileiro
Está insuportável assistir os inúmeros erros de arbitragem mesmo com o auxílio do árbitro assistente de vídeo, o
VAR. Para comandar uma partida de futebol e ter em suas
mãos uma responsabilidade tão grande quanto definir
lances, os árbitros brasileiros precisam ser mais capacitados. O intercâmbio talvez seria um caminho para mostrar
como mudar a atitude em vários pontos, especialmente na
condução de lances que vão para o VAR. Colocar os nossos
árbitros para ver os europeus trabalhando pode ser uma
importante saída. No Brasil, em boa parte dos jogos, para
que os gols sejam marcados é preciso esperar o árbitro
de vídeo decidir. E quem assiste pela TV, convive com os
comentaristas de arbitragem que têm opiniões diferentes e
acham que são os donos da verdade. É uma vergonha o que
está acontecendo. O VAR é uma boa ideia para solucionar
os lances mais duvidosos, mas a sua má utilização está
prejudicando o futebol no país.
Regina Duarte sugere o Dia da Consciência Branca
A atriz Regina Duarte, ex-secretária especial de Cultura
de Bolsonaro, se envolveu numa polêmica, no último domingo, ao postar um vídeo com imagens do ator americano
Morgan Freeman e o texto: “Ontem foi comemorado o Dia
da Consciência Negra. Quando teremos o Dia da Consciência
Branca?”. A atriz sugere que o racismo não seja mais abordado
porque hoje se vive uma realidade em que todos ‘somos seres
humanos e irmãos’. Regina Duarte teve o apoio de seguidores
e também foi criticada, o que é natural. O Dia da Consciência
Negra é feriado em alguns estados e já existe um projeto no
Congresso para unificar o dia 20 de novembro em todo o país.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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entreter e emocionar diferentes
públicos, inclusive aqueles que
não se interessam muito pelo
esporte mais popular do planeta.
Construir uma narrativa capaz
de cativar uma ampla plateia
era a intenção dos diretores.
“Logo no início, decidimos que
seria um filme universal”, afirma
Helvécio Marins. Segundo ele, o
objetivo era que o filme fosse capaz de tocar pessoas que amam
o Galo, que torcem por outro
time ou que não curtem muito
futebol, mas gostam de cinema
e boas histórias. A opção foi por
uma estrutura narrativa menos
autoral, de modo a permitir ao
filme dialogar com um público
realmente diverso.

Sérgio Borges destaca que, a
partir desse resgate centenário,
a ideia era mostrar e explicar ao
mundo o porquê de a torcida do
Galo ser considerada uma das
mais apaixonadas do mundo.
“Não é um filme apenas para
quem torce pelo Galo, mas ele
traz consigo o ponto de vista e a
passionalidade do torcedor”, diz
Sérgio Borges, revelando outra
característica da produção: apesar
do produto final buscar envolver
outras pessoas, trata-se de algo
produzido, roteirizado, filmado,
finalizado, distribuído e divulgado
por uma equipe 100% atleticana.
O filme conta uma jornada
construída por diversos materiais
de arquivo, imagens dos jogos

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

A bola vai rolar
A temporada do futebol
brasileiro está chegando ao
fim. Mas, os apaixonados de
futebol não terão tempo para
sentir saudades. Isso porque,
o calendário oficial de 2022
já foi divulgado e do fim de
janeiro até a primeira quinzena de novembro do próximo
ano, vamos ter bola rolando
em todo o Brasil.
Em Minas tudo começa
com o Campeonato Mineiro.
Depois da disputa, é a vez do
Campeonato Brasileiro, em
suas várias séries. Simultaneamente a ele ocorre a Copa
do Brasil, posteriormente a
Super Copa. Sem contar com
os eventos intercontinentais
da Conmebol. E, no final do
ano, a Copa do Mundo no Catar. Um calendário arrochado
com jogo em cima de jogo e
as competições se misturando.
Coisa para deixar o torcedor
maluco.
Mas vamos aproveitar este
espaço para focar, de forma
especial, no nosso campeonato regional do ano que
vem. Mesmo com a comunicação abrindo espaço para
tantas competições nacionais
e internacionais, colocando o
mundo na sala de cada casa,
o simples e humilde campeo-

nato estadual tem seu lugar
no coração do torcedor.
Trata-se de um evento
centenário e charmoso, com
uma história muito bonita e
importante que, ao longo dos
anos, vem revelando grandes
jogadores, treinadores, dirigentes, cronistas esportivos
e até torcedores. Um celeiro
inesgotável e valioso.
Organizado pela Federação Mineira de Futebol, com
muita competência, tem um
formato bem compacto. A
única novidade para o próximo ano é que será decidido
em jogo único. De resto vai
manter a fórmula vitoriosa dos
anos anteriores.
Doze clubes disputam
o título. Quatro da Grande
Belo Horizonte: América, Atlético, Cruzeiro e Villa Nova.
Oito do interior: Caldense,
Uberlândia, Pouso Alegre,
Urt, Democrata GV, Atlhetic,
Patrocinense e Tombense.
Um destaque importante é a
grande participação da nossa
imprensa esportiva. Dezenas
de emissoras de rádio, tevês
regionais e locais, jornais e
portais marcam presença
ativa com transmissões, programas e matérias especiais
sobre o evento.

Isso representa trabalho e
renda para muitos profissionais credenciados pela AMCE.
A garantia de sustento para
centenas de famílias.
Representa também uma
ampla divulgação gratuita das
nossas cidades, valorizando as
comunidades e estimulando o
turismo e o comércio, fazendo
girar a roda da economia.
Somando o quantitativo
de pessoal da imprensa, dos
clubes, dos organizadores
e dos demais envolvidos na
realização do evento dá para
se ter uma dimensão da importância do campeonato
estadual. Dá quantidade de
gente que sustenta. Dá sua
relevância social e econômica. E tem mais. O estadual
faz alegria dos torcedores,
principalmente os do interior.
Coloca famílias inteiras dentro
dos estádios, vivendo momentos agradáveis e saudáveis,
vibrando com seus times.
Por tudo isso, vamos
apoiar e valorizar o nosso
campeonato mineiro de futebol. Ele é coisa nossa, assim
como as montanhas, os rios, o
queijo, o tropeiro e a cachaça.
E viva o futebol mineiro das
gerais. Em 2022 promete ser
ainda melhor.
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mais marcantes e de entrevistas
com jogadores, ex-jogadores, técnicos, jornalistas e, principalmente, torcedores de arquibancada.
A narração é de Carol Leandro,
“torcedora comum” integrante
da torcida feminina Grupa, que
empresta voz e atleticanidade à
produção, reforçando o Galo como
clube de todas e todos, desde
1908, como o filme evidencia. O
Filme do Galo é uma produção dos
diretores com a ESPN e Fred Melo
Paiva, que também assina o roteiro ao lado de Lucas Campolina.
Lutar, Lutar, Lutar narra grandes
conquistas esportivas do Clube
Atlético Mineiro e celebra seus
ídolos, mas, também, se debruça
nas derrotas e obstáculos, criando

um percurso de altos e baixos, esperança e frustração, dor e alegria.
“Enxergamos o torcedor atleticano
como a síntese do cidadão comum
brasileiro, com histórias de superação e sempre lutando para vencer as
dificuldades e injustiças, em busca
da sobrevivência e de um destino
melhor”, afirma Sérgio Borges.
A história de “Lutar, Lutar, Lutar”
começa com o sonho de um time
de futebol que cresce com a missão
de unir a população de uma capital
recém-criada. Essa comunidade
heterogênea e marcada pela divisão
de classes sociais tinha no futebol um
dos mais importantes e democráticos espaços de encontro de realidades tão diversas. E o Atlético era o
time para o qual todos podiam torcer.

Os profissionais envolvidos
na direção e produção de “Lutar,
Lutar, Lutar” foram contemplados
com diversos prêmios e indicações
ao longo de suas carreiras.
Sérgio Borges teve filmes
exibidos e premiados em festivais
nacionais e internacionais como:
Roterdã, Marseille, Leipzig, Lisboa,
São Paulo, Tiradentes e tantos
outros. O “Céu Sobre os Ombros”,
seu primeiro longa, foi o grande
vencedor do 43º Festival de Brasília, de 2010, sendo contemplado
nas categorias melhor filme, direção, roteiro, montagem e prêmio
especial.
Os filmes de Helvécio Marins
receberam mais de 60 prêmios
nos mais importantes festivais
internacionais e brasileiros, como
Veneza, Berlim, Toronto, Roterdã,
Tóquio, e MoMa NY. “Girimunho”,
seu primeiro longa-metragem, recebeu o “Interfilm” no 68º Festival
de Veneza, em 2011. “Querência”,
seu segundo longa, conta com
produção de Walter Salles e foi
lançado mundialmente no 69º
Festival de Berlim, em 2019.
Fred Melo Paiva, produtor e
roteirista do “Filme do Galo”, é
apresentador e roteirista da série
“O Infiltrado”, do History Channel,
indicada ao Emmy Internacional
2014. Ele também colabora com
alguns dos principais jornais e
revistas do país, e é colunista do
jornal Estado de Minas (onde assina uma crônica semanal sobre o
Galo, sua religião).
Fonte: Clube Atlético Mineiro.

Cruzeiro faz parceria para
transmissão do Campeonato Mineiro
O Cruzeiro Esporte Clube e o
Jornal O Tempo, uma das empresas da Sempre Editora, firmaram
grande parceria de conteúdo.
Todos os jogos do Campeonato Mineiro de 2022 que o time celeste
for o mandante serão transmitidas
pelo veículo. O acordo prevê a
transmissão de todos os jogos
em Belo Horizonte ou em outras
cidades que a equipe quiser utilizar como sua casa no Mineiro do
ano que vem.  
As transmissões ocorrerão
através das plataformas digitais
do jornal, que, para isso, investirá
em padrões de excelência na geração e distribuição de imagens.
O Tempo também irá produzir um
conteúdo especial nos pré e pós
jogos da competição, colocando
sua vasta equipe de repórteres,
editores, comentaristas, narradores e operadores à disposição
dos eventos.  
O presidente do Cruzeiro,
Sérgio Santos Rodrigues comentou a respeito da nova parceria.
“Estamos vivendo uma era de
reorganização de direitos de transmissão esportiva e exibição. Não é
possível se apegar a um formato
que já não existe mais. O Cruzeiro
fica feliz em ter um importante
grupo de Mídia e Conteúdo como
parceiro nessa estratégia”.
De acordo com a presidente
da Sempre Editora, Laura Medioli,

Flávio Tavares

Emocionando atleticanos de
diferentes partes do país, “Lutar,
Lutar, Lutar - O Filme do Galo” segue em cartaz em salas de cinema
de Brasília, Belo Horizonte, Rio,
São Paulo e interior de Minas, com
distribuição da Embaúba Filmes.
O documentário é dirigido por
Sérgio Borges e Helvécio Marins
e conta desde a fundação do
Clube, em 1908, até as conquistas
da Libertadores 2013 e Copa do
Brasil 2014.
A produção revisita o passado
do Clube, que nasce poucos anos
depois da fundação de Belo Horizonte, abraçando a utopia de juntar
pessoas ricas e pobres, pretas e
brancas, brasileiras e estrangeiras.
A narrativa apresenta uma trajetória de glórias e pioneirismo, mas,
também, de resistência, dores e injustiças. Entre vitórias e frustrações,
o filme transcende o futebol e revela
o DNA de uma das torcidas mais
apaixonadas do futebol mundial.
“Lutar, Lutar, Lutar” foi selecionado para o Festival de Roterdã
(um dos 10 mais importantes festivais de cinema do mundo); para
BAFICI (principal festival de cinema
da Argentina e um dos três mais
prestigiados da América Latina);
além do tradicional e conceituado
Festival de Vila do Conde, em Portugal. Em novembro, o filme fará
sua estreia na França, no Festival
des 3 Continents, em Nantes.
Exibições em festivais de cinema tão relevantes revelam
que a persistência dos diretores,
que iniciaram o projeto em 2012,
resultou em um filme capaz de
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Filme do Galo, que narra a história
do clube, emociona espectadores

Sérgio Santos Rodrigues e Laura Medioli
“a iniciativa, além de ser uma das
comemorações de 25 anos de existência do jornal O Tempo, também
demonstra como a empresa pretende lidar com as tecnologias e as
novas legislações que impactam o
ramo da comunicação”.  
Já o diretor executivo da Sempre Editora, Heron Guimarães, explica que a iniciativa é um grande
impulsionador do futebol mineiro.
“Com a desistência de transmissão do Campeonato Mineiro por
partes das grandes emissoras
de TV em Minas Gerais, os times
ficaram sem uma importante
fonte de receita. Nossa iniciativa
pode impulsionar outros grupos
de comunicação a fazerem o mesmo e, desta forma, garantir um
mínimo de sobrevivência para o
futebol regional. Além do Cruzeiro,
pensamos em estabelecer outras
parcerias nesse sentido, incluindo

outras equipes no módulo I e
do módulo II do Campeonato
Mineiro”.
A parceria com o Cruzeiro estabelece um valor fixo por todos
os direitos de transmissão e ainda
uma participação expressiva para
o clube na venda de pacotes de
assinaturas e de vendas de jogos
avulsos. De acordo com Cândido
Henrique, editor executivo para
novas tecnologias, a ideia é de
ter o engajamento dos torcedores para que o clube e a própria
iniciativa tenham sucesso em suas
empreitadas. “Ainda não está
fechado o valor para assistir aos
jogos do Cruzeiro, porém, nossa
missão como empresa jornalística
é garantir custos bem acessíveis
e possibilitar a valorização do
esporte mineiro, tendo a exata
noção que o maior interessado é
o torcedor”, esclarece.

