w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r
Belo Horizonte/Brasília, 4 a 11 de dezembro de 2021

Nº 1996

39

R$ 0,50

rawpixel.com

Três em cada 10 consumidores realizam
compras com o nome de outra pessoa

J

á te pediram o cartão
de crédito para comprar um bem ou mesmo apelaram para
você fazer um empréstimo,
garantindo que as parcelas
seriam pagas em dia? Apesar
de delicada, principalmente,
quando se trata de algum
amigo ou familiar que esteja
passando por dificuldades
econômicas, a situação é
comum. De acordo com uma
pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em parceria com o Sebrae,
29% dos consumidores fizeram aquisições utilizando o
nome de outra pessoa nos
últimos 12 meses. “O artifício
pode gerar transtornos para
ambas as partes, trazendo danos financeiros, emocionais e
até mesmo abalando relações
de amizade e parentesco”,
salienta o presidente da CNDL,
José César da Costa.
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Casos detectados
de HIV no Brasil
caíram 25% em 2020

Divulgação

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca
de 920 mil pessoas vivem com HIV no país. Em 2020,
foram registrados 32,7 mil novos casos, sendo a maior
parte (52,9%) entre pessoas de 20 a 34 anos. Os números
revelam que houve uma redução de 25% em relação a
2019, quando foram detectados 43,3 mil ocorrências. Os
tratamentos evoluíram ao longo do tempo, mas a doença
ainda é marcada por uma série de estigmas e preconceito.
“Isso acontece por pura falta de conhecimento. Existem
alguns mitos em torno do HIV/Aids que precisam ser
combatidos. Por exemplo, não é possível pegar por meio
do compartilhamento de talheres, copos, vaso sanitário,
roupas, nem mesmo o beijo, suor ou picada de inseto”,
explica o infectologista Rodrigo de Souza.

Encontro de Hotelaria
chega à 20ª edição
e acontece em BH

Sem proteção: cerca de 70% das
meninas de 14 a 19 acreditam que
seus direitos já foram desrespeitados

O Encontro de Hotelaria, importante evento da área, chega
à sua 20ª edição. Para este ano, inúmeros temas estão sendo
preparados, a maioria tendo como pano de fundo a pandemia,
uma vez que a crise impactou o setor. “A COVID-19 tem alterado
a vida tanto das empresas, quanto das pessoas. É um momento
delicado para todos e na hotelaria não é diferente. O turismo
é uma atividade essencialmente de movimento”, diz o coordenador do escritório regional FBHA em Minas Gerais, idealizador
e organizador do evento, Marcos Valério Rocha.

A pesquisa “Por Ser Menina”, da Plan International Brasil,
buscou trazer um olhar sobre a vida das jovens de 14 a 19 anos.
E, com base na análise, 85,7% delas gostam de ser meninas,
porém, 69,4% sentem que seus direitos são desrespeitados,
exclusivamente, por serem do sexo feminino. Para o gerente
nacional de programas e incidência política da Plan International
Brasil, Flavio Debique, é preciso valorizá-las em toda sua pluralidade e riqueza, além de promover e gerar ambientes seguros
e igualitários.
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Federação de partidos pode
ser uma “canoa furada”
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Atlético Mineiro quebra
jejum de 50 anos e é
campeão do Brasileirão
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Bruna Laje

A criação das federações de partidos se tornou um tema controverso em
Brasília. Recentemente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD),
encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) comprovando se
tratar de uma lei incompleta e que necessita de alterações para ser viável.
Em Minas, o advogado especializado em direito eleitoral, Mauro Bomfim,
se refere ao assunto como uma espécie de “puxadinho”, uma vez que
essa norma vai enganar os políticos na próxima eleição. Enquanto isso,
a pauta continua sendo montada, especialmente pelo PT, PCdoB, PSB e
Partido Verde.

Mauro Bomfim é especialista em direito eleitoral
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Quase 70% das meninas entre 14 e 19
já sentiram seus direitos desrespeitados
A

Plan International Brasil, organização humanitária não governamental e sem fins lucrativos,
lançou uma nova edição da pesquisa “Por
Ser Menina no Brasil” e os dados apontam
que 85,7% delas gostam de ser do sexo
feminino, porém, 69,4% sentem que seus
direitos são desrespeitados, exclusivamente, por serem meninas.
Ao todo, 94,2% delas já vivenciaram
ou presenciaram uma situação de agressão. A análise ainda mostra que elas
realizam o dobro de trabalhos domésticos
que os meninos. Dentro de casa, sofrem
violências física (30,7%), sexual (24,7%)
e psicológica (29,5%), sendo que desse
grupo, 25,9% não procuram ajuda.
Nesta entrevista, o gerente nacional
de programas e incidência política da Plan
International Brasil, Flavio Debique (foto),
fala mais sobre o assunto e acrescenta que
é preciso valorizar as meninas em toda sua
pluralidade, além de promover e gerar
ambientes seguros e igualitários.

As desigualdades de gênero
começam muito cedo na vida das
meninas. Essa mesma questão foi
destacada na pesquisa de 2014,
onde a faixa etária era ainda menor.
Somado a isso, sabemos que nossa
legislação, ainda que avançada, não
se cumpre na sua totalidade. Elas
percebem que a infância e a adolescência não são uma prioridade nas
políticas públicas. Compreendem
também uma diferença no tratamento que os meninos recebem em
vários aspectos de suas vidas. Todas
essas questões fazem com que as
meninas identifiquem que há muito
ainda a se fazer.

Arquivo Pessoal

67% delas são precocemente responsabilizadas pelos
serviços domésticos. Por que
isso ocorre?
Um elemento importante nos
achados da pesquisa é de que as
tarefas domésticas ainda são uma
carga para as mulheres. Mesmo
que, ao longo do tempo, elas começaram a assumir outros papéis,
esse nunca deixou de ser visto
como responsabilidade feminina.
Desde crianças, as meninas são socializadas para entender que essa
é sua função. Ao contrário dos meninos, que não aprendem a olhar
e valorizar o trabalho doméstico.
Isso perpetua as desigualdades
e aumenta a carga de trabalho
de meninas e mulheres, gerando
desequilíbrio.

Canva PRO

Quase 70% das meninas já
tiveram seus direitos desrespeitados. A que você atribui
isso?

Nat Macedo

Quase 100% das meninas
já vivenciaram ou presenciaram uma situação de
agressão. O que é preciso
para mudar essa realidade?
A violência é presente na vida
delas em todos os ambientes, seja
em casa, na rua ou na escola. Precisamos intensificar uma cultura de
paz e não agressão. A prevenção é
sempre o melhor caminho. Mas, por
outro lado, também é fundamental
conscientizar as meninas, suas famílias e a escola sobre a importância
de atuar e denunciar quando uma
violência acontece. E, para ter uma
efetividade, os serviços de proteção
precisam funcionar, a vítima tem
que ser protegida, acompanhada e
os culpados punidos.

O estudo mostra também
uma precariedade e falta
de informação quando o
assunto é a saúde feminina. Como reverter esse
quadro?

O melhor caminho para isso é
uma educação integral em sexualidade, que meninas e meninos
tenham acesso à informação sobre
as questões que afetam suas vidas
em todas as áreas, inclusive, a saúde
sexual, reprodutiva e menstrual, além
das desigualdades de gênero. Ter
conhecimento ajuda a se protegerem
para atuar de forma responsável e
consciente. Os serviços de saúde e a
escola devem estar preparados para
tratar esses temas de forma sensível
e adequada. É importante aumentar
o acesso, mas ele tem que ser de
qualidade e amigável.

do de possibilidades. Para isso, é
necessário que nos preparemos para
essa digitalização da vida, ou seja,
torna-se importante uma educação
digital e acessibilidade de qualidade
para adolescentes e jovens. Além
disso, é essencial o fortalecimento da
legislação e que a internet não seja
terra de ninguém, mas um espaço
fiscalizado, onde todos os culpados
por comentários ou ações erradas
sejam responsabilizados.

Quais foram as principais
conclusões desse estudo?

A pesquisa revelou que navegar na internet é ainda
mais importante do que
estudar. Esse é um cenário
impactado pela pandemia?

A de que precisamos valorizar as
meninas em toda sua pluralidade e
riqueza, além de promover e gerar
ambientes seguros e igualitários. É
urgente que nossas políticas públicas tenham em conta as questões
de gênero e pensem em soluções
para diminuir as desigualdades
existentes. É preciso frear a espiral
de violência, com políticas intersetoriais que abranjam escolas, a área
da saúde e assistência, assim como
segurança, etc.

A internet já é o principal lugar
de socialização de adolescentes e
jovens, mas é também onde se perpetuam os mesmos problemas que
enfrentamos na vida fora das redes:
violências, preconceitos, estigmas,
fake news, etc. Contudo, é um mun-

EDITORIAL

Jader Viana

Agronegócio e meio ambiente

P

ara além de discursos ideológicos, está na hora do
governo brasileiro se unir aos setores produtivos, especialmente os geradores de commodities, evitando
uma verdadeira derrocada nas exportações do país,
sobretudo para o mercado europeu. Por lá, circula um projeto
de lei no Parlamento Europeu revendo punição para produtos
extraídos de áreas desmatadas ilegalmente. Isso tem a ver com o
fato de que o mundo está incondicionalmente mais protecionista.
Diante deste panorama, convém chamar atenção para a
límpida realidade, na qual os dados probatórios são claros: China e Estados Unidos são os grandes compradores. Porém, esses
mesmos países, volta e meia, brecam suas importações, assim
como aconteceu com o mercado chinês que, recentemente, ficou
3 meses sem adquirir nada relacionado à agropecuária do Brasil.
Os especialistas ressaltam que o retorno do protecionismo,
registrado no período pandêmico, tem no Brasil um forte alvo
devido ao perfil exportador de produtos agropecuários, o que
pode ser uma ameaça direta, impactando financeiramente algo
em torno de US$ 50 bilhões.
Neste cenário, destacam-se itens mais suscetíveis, como a
carne bovina, soja, farelo de soja e café, responsáveis por uma
preponderante fatia de transações comerciais internacionais.
Pelos cálculos das autoridades brasileiras, isso corresponde à
metade das vendas externas do agronegócio.
Na lista de exportações existem também itens como o açúcar,
carne suína e frango. “Tudo isso tem incomodado aos poderosos
do mundo. Estamos na linha de ‘tiro deles’”, disse o presidente
da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto
de Castro.
No bojo desse tema ressalta-se ainda uma fala do novo
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (Faemg), Antônio Pitangui de Salvo, ao antecipar
uma de suas metas ao Edição do Brasil: prover a liderança do
estado para além da produção de leite e café. Ele está assumindo
uma entidade com capilaridade em quase todo o território mineiro, com seus mais de 800 municípios. Trata-se de um desafio
incomensurável, mas Antônio tem a seu dispor o apoio de 386
sindicatos da classe, capazes de fazer a interface com o setor
produtivo do agronegócio em nossas paragens.
Acrescenta-se à tese inovadora do presidente da Faemg, a
necessidade de orientação junto aos seus filiados e comandados
para adotarem medidas destinadas a diminuir o aumento do
protecionismo mundial. Fora isso, seria importante destacar
os temas relacionados ao meio ambiente, afinal, isso nos
colocaria na rota de coesão internacional, garantindo a plena
continuidade das transações comerciais com parceiros de todos
os continentes.

É preciso frear
a espiral de
violência, com
políticas intersetoriais
que abranjam escola,
saúde, assistência
e segurança

Jornalista e economista

Chuvas e trovoadas no céu de Bolsonaro
“A política é como nuvem. Você olha
e ela está de um jeito. Você olha de novo
e ela já mudou”. O ensinamento do ex-governador de Minas Gerais Magalhães
Pinto, morto há 25 anos, tornou-se lugar-comum na catequese política em todo o
Brasil. Do alto de sua experiência política
de mais de 40 anos, o ex-governador
aprendeu e também ensinou que na política as situações são transitórias e podem
sofrer guinadas repentinas, influenciadas
por um gigantesco emaranhado de interesses, desejos e caprichos.
Apesar desse caráter extremamente
efêmero da política e sabendo que posso
me enganar redondamente num futuro
bem próximo, vou me arriscar aqui a respeito da derrota iminente de Bolsonaro
nas próximas eleições.
Ao olharmos as nuvens desde que
assumiu o governo em 2019, vemos que
elas não se movimentaram muito de lá
para cá. Podemos dizer, sim, que foram
ficando cada vez mais carregadas, mais
escuras, como as que antecedem as tempestades. Antes mesmo de assumir a presidência, Bolsonaro, eleito com mais de 55
milhões de votos, começou rapidamente
a perder popularidade. Primeiro foram as
denúncias de rachadinha envolvendo um
dos seus filhos, ex-esposa, amigos e assessores de longa data. Depois, iniciado o
governo, começaram as constantes brigas
e disputas políticas internas entre as áreas
ideológica, militar e política do governo.
A cizânia enfraqueceu e desacreditou o
governo paulatinamente durante pouco
mais de um ano.

Quando as coisas estavam indo de
mal a pior no que se refere à aprovação
do governo, um vírus pegou o mundo
de surpresa. Era a chance que Bolsonaro precisava para reverter a queda do
apoio. Praticamente todos os líderes
mundiais ampliaram sua popularidade
com medidas duras e assertivas contra a
propagação do vírus. Aqui o que se viu foi
o oposto. Com sua postura negacionista
diante da crise epidemiológica, o presidente conseguiu ampliar ainda mais a
fatia dos descontentes com seu governo.
O único alívio para Bolsonaro veio
depois do início do pagamento do auxílio
emergencial, pago a mais de 60 milhões
de brasileiros. Ao analisar as curvas de
positivo e negativo do governo, sintetizadas pela Jota, startup especializada
em compilação de dados, observa-se
claramente a trajetória da popularidade
de Bolsonaro. Com avaliação positiva na
casa dos 47% no início do mandato, o presidente caiu rapidamente ainda em abril
de 2019 para a casa dos 34% de aprovação, patamar que se manteve mais ou
menos estável até março do ano seguinte,
quando começou a pandemia. A partir daí
a aprovação cai para a casa dos 28% em
junho e em outubro sobe para o patamar
de 37%, fruto do mencionado pagamento
do auxílio. No fim do ano, a aprovação
tem nova queda acentuada e piora com
o agravamento da pandemia em abril de
2021, chegando a 25%, patamar que se
mantém até hoje. A curva de reprovação
de Bolsonaro caminhou, evidentemente,
no sentido oposto. Saiu da casa dos 16%

no início do governo e está no patamar
de 53% atualmente.
Como se não bastassem todos esses
problemas, Bolsonaro agora terá mais
dois desafios que podem jogar a pá de cal
em sua reeleição. O primeiro é a economia capenga. Historicamente, processos
eleitorais são diretamente afetados pela
situação econômica. Quanto melhor a
economia, maiores as chances de reeleição de um candidato. Neste quesito, as
previsões não ajudam Bolsonaro no ano
que vem. Com inflação em alta e em trajetória ascendente, o Banco Central precisa
aumentar a taxa básica de juros cada vez
mais. Essa elevação encarece o crédito,
diminui o consumo e retrai a produção,
aumentado ainda mais o elevado nível
de desemprego. De acordo com o boletim
Focus divulgado nesta semana, a previsão
do mercado é que o país crescerá irrisórios
0,58% em 2022, terá uma inflação de 5%
ao ano e terá uma taxa Selic na casa de
11,25% ao ano. Hoje está em 7,75%.
O outro novo desafio que Bolsonaro
enfrentará é a candidatura de seu ex-ministro e ex-juiz, Sérgio Moro. As primeiras
pesquisas feitas depois de sua filiação a
um partido político mostram que Moro
tira mais votos de seu ex-chefe do que de
Lula, condenado por ele e depois posto
em liberdade por erros no julgamento.
As nuvens estão mudando. Tudo
indica, entretanto, que pelo menos para
Bolsonaro estão se transformando em
cumulonimbus, aquelas responsáveis
por grandes volumes de chuva, raios e
trovoadas
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Federação partidária é um
“puxadinho” de coligação

Divulgação

“Um autêntico ‘puxadinho’ da coligação
partidária proibida”. Essa afirmação foi feita pelo
advogado especializado em direito eleitoral, Mauro
Bomfim. Segundo ele, a federação partidária já
está valendo para as eleições de deputado federal
e estadual no próximo ano, porque a Lei 14.208, de
28 de setembro de 2021, foi publicada poucos dias
antes de 2 de outubro, um ano antes das eleições.

Mauro Bomfim critica
a criação das federações

Essa norma alterou a Lei dos Partidos Políticos
para instituir as federações partidárias que podem
durar, no mínimo, 4 anos e serem registradas até
a data final das convenções que, normalmente,
ocorrem em agosto do ano eleitoral.
“Dois ou mais partidos poderão celebrar essa
federação, que valerá como uma sigla só perante a
Justiça Eleitoral”, explica Bomfim. O jurista apontou
a discrepância do modelo que exige um prazo de
4 anos, mas permite o desligamento de qualquer
uma das partes da federação antes desse período
desde que permaneçam, pelo menos, dois grupos.
“No caso da federação vale a mesma regra de
fidelidade partidária à brasileira: perde o mandato
o deputado que se desfiliar, sem justa causa, do
partido”. Ele acrescenta ainda que a fidelidade no
Brasil é tratada de modo sui generis (de seu próprio
gênero).
Segundo o advogado, todas as regras das
eleições que valem para os partidos, como normas
para registro de candidatos, propaganda eleitoral e
prestação de contas também se aplicam à federação
partidária.
Bomfim lembrou que, na eleição de 2022,
cada sigla ou federação poderá lançar somente o
número de aspirantes correspondentes ao total de
cadeiras, mais um. “No caso de Minas Gerais, ela
poderá lançar 54 candidatos a deputado federal e
78 a estadual”, ressalta.

VIGÍLIAS
Pacheco x Lula

Divulgação

Da redação

Em Belo Horizonte, o ex-deputado Aloísio Vasconcelos
confessa que sua vontade é ver Rodrigo Pacheco, presidente
do Congresso Nacional, disputando o governo de Minas.

Coitado do Viana
De malas prontas para deixar o PSD, o senador Carlos
Viana ainda não recebeu um convite formal para filiar-se
a siglas mais expressivas. É esse tipo de comentário que se
escuta nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG). Coisas da política, gente!

Alexandre Silveira é
secretário nacional do PSD
nhou, recentemente, um ofício ao Supremo Tribunal
Federal (STF) alegando irregularidades neste processo e isso pode, inclusive, inviabilizar a pretensão
de algumas siglas que já se movimentavam neste
sentido, como PT, PSB, PCdoB e Partido Verde.
Presidente regional em Minas e, também, secretário nacional do PSD, o ex-deputado Alexandre
Silveira, considera que este tema deve ser analisado
com mais profundidade.

Posição do Senado
O assunto é polêmico, mesmo porque, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), encami-

Luiz Santana

Deputado Antonio Carlos Arantes
prestou homenagens ao Almirante

foram fundadas em 2018 e 2020, respectivamente,
com a sua colaboração, totalizando três Organizações Militares da Marinha de suma importância em
um Estado que não é litorâneo.
Conhecido como a “caixa d’água” brasileira,
devido à significância de suas bacias hidrográficas,
o Estado de Minas Gerais produz água em seus 58,6
milhões de hectares.
“Não podemos nos esquecer que por Minas
Gerais contribuiu para a reorganização operativa e
administrativa da Marinha no Estado, que mesmo
não possuindo uma saída para o mar conta com
grandes concentrações de água, como é o caso do
lago de Furnas, que chamamos de ‹Mar de Minas›.
E eu, como grande defensor da manutenção do
nível dos lagos (Furnas e Represa de Peixoto) e de
tudo que isso implica, me sinto muito honrado em
homenagear aqueles que defendem esse trabalho”,
salienta o deputado Carlos Arantes.

Governo do Estado em parceria
com a CDL/BH lança “A Vez Delas”
Programa é voltado para as vítimas de violência doméstica
mento de retomada econômica. A estabilidade dos
indicadores da pandemia e o avanço da imunização
estão permitindo que a economia de nossa capital
trilhe o caminho da recuperação para voltar a gerar
mais emprego e renda para a nossa gente”, enfatizou.
Ana Paula destacou a importância do programa
“A violência doméstica e familiar ainda é naturalizada
no nosso país por uma questão cultural, e é por isso
que o combate a esse crime passa pelo processo de
educação, e pela proposição de políticas públicas
que envolvam toda a sociedade. O combate e a
eliminação da violência contra a mulher é uma responsabilidade de todos nós, poder público, Executivo,
Legislativo, Judiciário, sociedade civil e iniciativa privada. O empenho e a sensibilidade da CDL/BH, que
tem na sua essência o compromisso social, é parte
fundamental na efetivação desta política pública”,
afirmou a parlamentar.
Ela destacou ainda que, em média, são registrados 400 boletins de ocorrência por dia no estado. “A
pesquisa Data Senado mostra que a dependência
financeira é a segunda razão mais apontada, com 27%,
para que as mulheres não denunciem seus agressores.
O mesmo estudo revela que 34% das vítimas dependem economicamente de seus agressores. O emprego
representa mais do que uma renda. O trabalho é uma
oportunidade de um recomeço com autonomia, dignidade e a liberdade de escolha”, comentou.
Governo de Minas

O governo de Minas Gerais lançou no dia 1º de
dezembro, “A Vez Delas”, um programa de empregos
voltado para mulheres vítimas de violência doméstica.
O lançamento foi realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), parceira
do estado nesse programa, e contou com as presenças
do governador Romeu Zema (Novo), do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), das Polícias Militar e
Civil, Defensoria Pública do Estado, Assembleia Legislativa e outros órgãos e entidades da sociedade civil.
O “A Vez Delas” nasceu do projeto de Lei
176/2019, proposto pela deputada estadual Ana
Paula Siqueira (Rede) e, a partir de hoje, está disponível para que as empresas interessadas possam
cadastrar as vagas disponíveis. A Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Social (Sedese) é a responsável
pela execução do programa. A CDL/BH está fazendo
a ponte entre as empresas do setor de comércio e
serviços da capital com o programa.
“Lamentavelmente, em pleno século XXI, nossa
sociedade ainda não conseguiu superar esta triste
realidade, que é a violência contra a mulher. Oferecer às vítimas de violência uma oportunidade de
emprego e, consequentemente, uma independência
financeira, é uma das saídas para que o ciclo de
agressões seja rompido. E, felizmente, diversos estabelecimentos de todos os portes já demonstraram
interesse e disponibilidade para abraçar essa causa
tão nobre”, declarou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.
“A violência doméstica contra a mulher é um dos
principais problemas sociais do país. Sabemos que
por conta do desemprego, as vítimas não conseguem
sair desse ambiente de agressão. E esse programa
será uma oportunidade para que essas mulheres
resgatem a autoestima, retomem a vida e possam
sair desse cenário violento”, destacou o governador.
O presidente da CDL/BH destacou ainda que a
abertura do programa acontece em boa hora, pois
a economia da capital está reaquecendo e, com isso,
mais oportunidades de empregos serão geradas. “O
governo estadual escolheu o momento mais oportuno
para o lançamento, afinal, a cidade vivencia um mo-

Zema e o presidente da CDL/BH,
Marcelo de Souza e Silva

Nas proximidades do gabinete da Presidência do Senado, é proibido comentar sobre uma possível candidatura de
Rodrigo Pacheco (PSD) como vice de Lula (PT). No entanto,
o tema continua circulando nos bastidores de Brasília. O
entendimento estaria sendo traçado pelo presidente do PSD,
Gilberto Kassab, diretamente com o ex-presidente petista.

Ainda sobre Pacheco

Almirante Flávio Augusto Viana
Rocha é homenageado na ALMG
Deputados destacaram a importância da
contribuição do Almirante Rocha na reorganização
operativa e administrativa da Marinha no Estado,
com destaque para a colaboração na criação de
Organizações Militares em Minas Gerais. “Hoje,
ocupando o cargo de Secretário Especial de Assuntos
Estratégicos, o Almirante Rocha tem importante
atuação a nível nacional”, ressaltou o primeiro signatário do documento que motivou a homenagem,
deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB).
Nascido em Fortaleza, no dia 18 de abril de 1963,
o Almirante Flávio Augusto Viana Rocha iniciou sua
carreira militar em 1981. Como Oficial da Marinha,
foi seis vezes titular de unidade militar.
Em Minas Gerais, contribuiu na reorganização
operativa e administrativa da Marinha no Estado, que até então só tinha uma delegacia fluvial, a
de Pirapora (Norte), criada em 1926. A Capitania Fluvial de Minas Gerais e a Delegacia Fluvial de Furnas
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Valadão, o cara
A ida do secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, para comandar também a Secretaria de Governo da
Prefeitura de Belo Horizonte é uma configuração límpida da
presença do grupo do ex-prefeito Marcio Lacerda no governo
do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Brincadeira ou verdade?
No Oeste mineiro, mais precisamente em Divinópolis,
o deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania) já faz
campanha, abertamente, por uma vaga ao Senado. Contudo,
no âmbito do estado, as grandes lideranças políticas ainda
não acreditam que esse projeto do parlamentar seja levado
a efeito. “Pode ser apenas uma ‘gracinha’ para testar popularidade”, afirma um adversário do deputado.

Sem apoio
No início deste trimestre, o nome da presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) e prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB),
era uma das apostas para ser companheira de chapa do
governador Romeu Zema (Novo). “Mas, agora, esse assunto
parece enterrado”, dizem os matemáticos da política mineira.

Outro tucano
Enquanto isso e, de acordo com informações de bastidores,
o nome do vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), Antônio Carlos Arantes (PSDB), continua a
ser lembrado para ser parceiro de disputa ao lado de Zema
(Novo). Ele, desde o princípio desta gestão, tem sido um
apoiador do governo, aliás todos os parlamentares tucanos.

Aécio com Bolsonaro
Na Câmara dos Deputados, os jornalistas da crônica política dizem, abertamente, que o deputado mineiro Aécio Neves
vai comandar a ala rebelde dos tucanos, que darão apoio ao
presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo que à surdina. Isso
ainda vai dar xabú, ora se vai!

País dos sem vacinas
As autoridades de saúde entendem que tem de haver uma
barreira sanitária para evitar a presença de estrangeiros no
Brasil sem o devido registro de vacina. Do contrário, o país
pode ser transformado em uma opção para o turismo dos
“sem vacinas”, o que colocaria a população em risco.

Rede de Enfrentamento
A secretária estadual de Desenvolvimento Social,
Elizabeth Jucá, afirmou que as vagas de emprego
serão oferecidas via Rede de Enfrentamento, uma plataforma virtual onde as vítimas de violência podem
cadastrar seus currículos e as empresas ofertarão as
oportunidades de emprego. “O objetivo é investir na
liberdade financeira dessas mulheres para que elas
tenham autonomia econômica e social para se livrar
dos agressores. Além disso, iremos também oferecer
às empresas interessadas cursos de aprimoramento
aos setores de recursos humanos, para que eles tenham a sensibilidade necessária para assistir essas
mulheres”, adiantou.

CDL/BH no combate à violência
Além de ser uma das condutoras do “A Vez
Delas”, a CDL/BH também é parceria do TJMG no
programa “Selo Mulheres Libertas”, que certifica
ações de pessoas físicas e jurídicas, com atuação no
setor público ou privado, e iniciativas da sociedade
que contribuem para a prevenção, o combate e a
punição da violência praticada contra as mulheres.
No mês de outubro, em parceria com a Polícia Civil,
a entidade lançou a campanha “Sinal Vermelho” contra a Violência Doméstica, que consiste em incentivar
as mulheres a romper o ciclo de violência. A campanha
propõe que a mulher que esteja sofrendo algum tipo
de violência e esteja impossibilitada de procurar uma
unidade policial, possa apresentar um sinal (X) na palma da mão, preferencialmente na cor vermelha, para
um funcionário ou atendente de estabelecimentos
comerciais para que este acione a polícia.
“Estamos contribuindo efetivamente para enfrentar esse terrível cenário de violência contra a
mulher que, na grande maioria dos casos, é invisível
e silencioso. É inadmissível convivermos com essa
barbárie. Acabar com a violência doméstica significa
mais do que proteger a mulher. É uma evolução da
sociedade. É um avanço em nossa civilização”, finalizou Marcelo de Souza e Silva.

Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100
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Enrosco de mineiros
Na entrada do Palácio do Planalto, um jornalista indagou
ao ministro Ciro Nogueira (PP) o que ele achava do recente
encontro entre o ex-ministro Sergio Moro com o governador
Romeu Zema (Novo). Aí, o ministro respondeu de imediato:
“É um enrosco de mineiros”.

Guerra entre poderes
Para a jornalista Ana Flor, a guerra entre o Congresso e
o Supremo Tribunal Federal (STF) devido às emendas parlamentares secretas pode estar só começando. A comunicadora
apurou que alguns ministros do STF andam irritadíssimos
com o tema.

Filosofia pura
Ao ser entrevistado por uma emissora de São Paulo, foi
solicitado ao filósofo Luiz Felipe Pondé que dissesse uma frase
de impacto, no estilo pura filosofia. Ele parou, pensou e soltou:
“A cada minuto nasce um estúpido no mundo”. Eu, hein?!

Fim dos indígenas
O filósofo Marcos Nobre fez uma importante observação
direcionada aos povos nativos. Para ele, parece haver no
Brasil uma ação deliberada com a finalidade de exterminar
as nações indígenas ainda existentes. Cruz credo, professor!

Retorno dos militares
Segundo o que se apura em Brasília, os apoiadores de
Bolsonaro (PL), especialmente os mais radicais e com prestígio nas redes sociais, diante da queda da popularidade do
presidente, passarão a defender o retorno dos militares ao
poder. Santo Deus, gente!

A respeito do Cruzeiro
É a primeira vez, na longa história do Cruzeiro, que o clube
tem dois dirigentes: o titular Sérgio Santos Rodrigues fala
hoje e, no dia seguinte, o presidente de eminência parda e
empresário Pedro Lourenço, vai lá e o desmente. Um vexame,
diga-se de passagem.

Política mineira
Os céticos da política mineira estão de olho para saber até
quando vai progredir a recente aliança de Zema (Novo) com
o deputado federal e presidente nacional do Partido Avante,
Luis Tibé. “As ideias políticas dos dois nunca se cruzaram,
portanto pode haver desgastes logo após o pleito”. É o que
dizem alguns inimigos dos parlamentares.

Pará de Minas
O município de Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro,
promete cenas políticas emocionantes. Além da candidatura
natural do atual deputado Inácio Franco (PV), também o
ex-presidente da ALMG, Antônio Júlio (MDB), anuncia ser
postulante. Agora, outro ex-auxiliar do deputado Inácio, o empresário Cláudio Brandão, já visita toda a região pedindo voto
para voltar à ALMG. A fervura por lá anda alta. Uma loucura!

Sem vocabulário
“A quem interessar saber, eu garanto: o vocabulário do
presidente Bolsonaro (PL) não passa de 500 palavras”, dispara
o historiador paulistano, Marco Antonio Villa. Radical, não é
mesmo, gente?!

Casamento confirmado
Uma vez filiado ao Partido Liberal (PL), o presidente Bolsonaro vai começar a ter um dedo de prosa com o presidente da
sigla, Valdemar Costa Neto. O motivo? Saber quem vai ficar
com a chave do cofre, já que o partido vai ter mais de R$ 120
milhões para gastar no próximo ano.

Tribunal de Contas
Em Minas, havia uma verdadeira guerra para saber quem
seria o indicado para o lugar do conselheiro do Tribunal de
Contas, Sebastião Helvécio que, por questões internas, só deve
deixar o posto em abril. A frustração entre os pré-candidatos
à disputada vaga foi enorme. Coisas da vida.
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29% dos brasileiros usam nome
de terceiros para
fazer compras
Daniel Amaro
Muitos brasileiros não têm
acesso fácil ao crédito quando
desejam fazer uma compra parcelada ou não possuem uma reserva
de emergência. A solução encontrada é recorrer aos familiares ou
amigos. Uma pesquisa feita pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), em parceria com o Sebrae,
aponta que 29% dos consumidores fizeram aquisições utilizando
o nome de outra pessoa nos 12
meses anteriores ao estudo. No
entanto, a atitude solidária pode
trazer sérios prejuízos financeiros
e constrangimentos.
Esse foi o caso do web designer
Gustavo Cardoso. No final do ano
passado, seu irmão pediu o cartão
de crédito emprestado para fazer
a compra de um smartphone.
“O aparelho foi parcelado em
10 prestações, porém, quando a
fatura chegou, fui cobrá-lo e ele
disse que não tinha a quantia
naquele mês. Entendi a situação
e quitei a conta do meu próprio
bolso. O valor das mensalidades
chegava a quase R$ 300. Na
segunda vez, o mesmo problema
da falta de dinheiro. Fiquei furioso
e nos desentendemos, pois eu
não tinha mais como continuar
pagando. Meu nome foi parar nos
órgãos de proteção ao crédito e
fiquei negativado. Recentemente,
consegui fazer a negociação da
dívida”, relata.
Para o presidente da CNDL,
José César da Costa, pode ser
difícil dizer não a um amigo ou
familiar, principalmente quando
se alega dificuldades financeiras.
“Mas é possível ajudar indicando
a renegociação de dívidas, a reor-

ganização das finanças ou mesmo
sugerindo a venda de algum
bem. O artifício do empréstimo
de nome pode gerar transtornos
para ambas as partes, trazendo
danos financeiros, emocionais e
até mesmo abalando relações de
amizade e parentesco”, destaca.
De acordo com o levantamento, a principal razão apontada
para fazer compras em nome de
outra pessoa foi o CPF negativado,
mencionado por 23% dos entrevistados. Também se destacou
o limite de cheque ou cartão
estourado (23%), não aprovação
de crédito (13%) e o fato de nunca
ter tentado contratar crédito no
próprio nome (13%).
Na hora de pedir o nome emprestado, o estudo revela ainda
que as pessoas procuradas são
aquelas do círculo de convivência. Os pais e cônjuges são os
mais abordados, com 23% e 21%,
respectivamente. Em seguida,
aparecem outros familiares (20%)
irmãos (17%) e amigos (14%).
A maioria dos consumidores
(87%) respondeu que pagou ou
tem quitado as parcelas em dia.
No entanto, 16% liquidaram o valor após a data de vencimento da
prestação de pelo menos alguma
modalidade de crédito acessada
por meio do nome de terceiros. Os
motivos mencionados são perda
do emprego (21%), redução da renda (20%), atraso ou não pagamento de salário (20%), esquecimento
(18%), gastos excessivos (17%) e
problemas de saúde (12%).
Houve casos de negativação
da pessoa, situação citada por
12% daqueles que deixaram de
pagar as mensalidades em dia.
“Quem empresta o nome precisa
entender a real necessidade do
outro lado. Muitas vezes, a melhor
ajuda é orientar esse amigo ou

Presidente da CNDL, José César da Costa
familiar a dar prioridade para o
pagamento de dívidas em vez de
estimular que a pessoa assuma
mais compromissos, sem saber
se ela terá condições de arcar com
o pagamento mais para frente”,
explica o presidente da CNDL.
Entre os produtos ou serviços
comprados com o nome de terceiros, o mais citado foi as compras
de supermercado (27%), seguidas
dos eletrônicos (23%) itens de
farmácia (21%) roupas, calçados
e acessórios (21%), eletrodomésticos (14%), móveis (13%), entre
outros artigos.
Na avaliação do economista e
especialista em finanças Leandro
Martins, quem empresta o nome
para um terceiro realizar a compra
de bem ou fazer empréstimo está
assumindo o risco. “Mesmo que
seja um familiar ou um grande
amigo, caso a pessoa não consiga

quitar a dívida será a sua reputação que estará com problemas.
É preciso ficar atento e ser firme
para dizer não. Existem casos que
vão parar na Justiça e causam
brigas entre parentes”, afirma.
Ainda segundo Martins, para
não se comprometer de imediato,
o indivíduo abordado pode dizer
que consultará a família ou alguma outra pessoa antes de dar
uma resposta. “Isso pode ajudar
a contornar a situação. Também é
importante conhecer a finalidade
do dinheiro, que pode estar sendo usado em novas aquisições e
não para emergências. Se decidir
emprestar, uma alternativa é
oferecer dinheiro em espécie em
vez do cartão de crédito. O possível prejuízo será menor e evita
que a dívida aumente por conta
de juros ou gere negativação do
CPF”, finaliza.

André Luiz Martins Leite
Advogado e consultor, especializado em direito empresarial e imobiliário,
sócio da Leite & Alcântara - Sociedade de Advogados – www.leitealcantara.com.br

Recuperação judicial de empresas
Ao lado dos inúmeros entraves enfrentados todos os dias pelo empresário brasileiro,
deverá ele, ainda, contabilizar os prejuízos
amargados em consequência das medidas e
recomendações governamentais voltadas ao
combate do novo “Coronavírus”, mas que, no
ponto de vista econômico, correlacionam-se
diretamente com a diminuição da procura e
com o desaquecimento de diversos setores do
mercado de consumo.
Ocorre que não serão todos os cenários
onde se poderá manter ativo e honrar adequadamente com todos os compromissos e,
não raras vezes, necessário será recorrer à
normativa que regulamenta especificamente
tal situação. Fala-se, aqui e de modo bastante
resumido, das regras atinentes a promover a
recuperação judicial do empresário-devedor.
De início é preciso falar, porque geralmente se confunde justamente nessa premissa,
que a Lei de recuperação judicial não é sanção,
não veio como penalidade ao empresário mal
sucedido, mas justamente, e ao contrário,
como amparo e até mesmo proteção, porque
soube o legislador que é o setor econômico e
justamente o pequeno e médio empresário
quem produz renda e gera emprego em massa

no Brasil, de modo que a sua quebra não
somente lhe atinge, atinge reflexamente toda
a sociedade brasileira e é preferível que este
não sucumba sem, antes, tentar promover a
sua reorganização, justamente por meio da
recuperação judicial.
Para as situações nas quais o pedido se
faz legítimo e a partir do deferimento do
processamento da recuperação judicial pelo
respectivo Juízo, ordenou a Lei, em benefício
do empresário, o chamado “stay period”,
isto é, período legal dentro do qual ocorrerá
a suspensão de todas as ações e execuções
ajuizadas em face do devedor, pelo prazo
máximo de 180 dias. Caberá ao recuperando
apresentar o chamado “plano de recuperação
judicial”, demonstrando-se os meios a serem
empregados para a sua recuperação, frente os
débitos que enfrenta; a viabilidade econômica
e a avaliação patrimonial atualizada.
Caberão aos credores indicados pelo devedor e demais comparecentes, e administrador
judicial nomeado, a análise e oportunamente
aprovação desse plano de recuperação. Ali se
poderá estabelecer sobre a dilação dos prazos
e pagamentos das obrigações, descontos,
pagamento das obrigações com dações, isto

é, entrega de bens em pagamento; enfim,
poderá, e de maneira geral com relação aos
credores, estabelecer sobre os meios necessários para se atingir, concomitantemente,
a satisfação dos créditos e a manutenção da
atividade de produção.
Destarte, a recuperação judicial, com
o auxílio de profissionais adequados e do
próprio Poder Judiciário, se revela ferramenta
jurídica valiosa, voltada a promover a reorganização da vida da empresa. Nesse sentido
vale destacar que, nos termos do Código Civil
brasileiro, “a pessoa jurídica não se confunde
com os seus sócios, associados, instituidores
ou administradores”. Melhor explicando: “a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas
é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade de estimular empreendimentos,
para a geração de empregos, tributo, renda
e inovação em benefício de todos”.
Isso para dizer que, na regra geral e dentro da normalidade jurídica, a vida e os bens
particulares dos sócios e dos administradores
não integram a recuperação judicial. Vale
destacar: a recuperação é da empresa, e não,
necessariamente, dos Sócios.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Divulgação

Setor de alimentação e bebidas deve
movimentar R$ 716,8 bilhões em 2021
Nat Macedo

D

ados de uma pesquisa feita
pelo IPC Maps apontam
que o setor de alimentação e bebidas brasileiro deve
movimentar, até o final de 2021,
cerca de R$ 716,8 bilhões. Com
esse montante, estima-se que o
segmento poderá retomar parte
da fatia perdida no ano passado
devido à pandemia. Na ocasião,
o ramo respondeu por apenas
R$ 629,5 bilhões. Mas, embora
o cenário seja otimista, o estudo
mostra que ainda levará um tempo para que a categoria volte ao
patamar que estava antes da crise
sanitária. Em 2019, o potencial
de consumo do campo era de
R$ 806,8 bilhões, ou seja, 11,2%
a mais que a projeção atual.
Nos cálculos acima, são levados em conta as despesas com alimentação e bebidas no domicílio,
bem como fora dele. A recuperação
do consumo fomenta ainda o
número de empresas oferecendo
os serviços. Segundo a análise,
dos 1,8 milhão de restaurantes,
bares, lanchonetes e ambulantes
existentes em 2019 no Brasil, mais
de 78 mil fecharam suas portas

quando a pandemia começou.
Contudo, neste ano, a quantidade
de estabelecimentos voltou a subir,
totalizando 1,7 milhão de unidades.
A gastróloga e personal chef
Michelle Pires inaugurou este ano
um ateliê culinário, onde oferece
confrarias. “São aulas-jantares
que dou para um grupo. Sempre
gostei de reunir pessoas ao redor
da mesa e, assim, surgiu a ideia.
Em 2022, pretendo ofertar cursos
personalizados para turmas ou
individuais no espaço”.

A pandemia trouxe dúvidas,
mas a chefe preferiu ficar com
a certeza de que a experiência
intimista atrairia as pessoas. “A
procura tem sido muito positiva. O
cenário pandêmico causou muita
instabilidade para o setor gastronômico, mas acredito que, em meio
a crise, sempre há possibilidades
e oportunidades. Com a alta dos
preços, o que podemos fazer é nos
adaptar, valorizar os produtores
locais e priorizar alimentos, dentro
de sua sazonalidade”.

Para Marcos Pazzini, responsável pelo IPC Maps, a movimentação acima de R$ 700 bilhões é
considerada normal para o setor
de alimentação, afinal, trata-se
de algo essencial. “Esse volume
representa 15,2% dos gastos da
população brasileira em 2021,
enquanto em 2019 era de 18,5%.
Isso significa que, apesar do
volume de gastos com esta categoria ser inferior ao de 2019, essa
participação menor denota que o
brasileiro pode ter mais dinheiro

para consumo de produtos de
outras categorias”.
Ele acrescenta que, assim
como vários outros, a recuperação do setor é lenta, pois a
economia como um todo está
demorando a voltar à normalidade. “De 2019 para 2020,
devido ao cenário pandêmico,
o consumo brasileiro teve uma
retração de 5,5%. Para 2021 tem
sido esperado um crescimento
da ordem de 3,7%, o que não
recupera as perdas de 2020. E,
em 2022, o fomento esperado
é muito pequeno, entre 0 e 1%.
Acredita-se que a vacinação
acelere um pouco esse processo,
mas a retomada do crescimento
econômico depende de ações do
governo e não tem como precisar
quando elas ocorrerão”.
Apesar disso, o diretor presidente da Bem Brasil Alimentos,
Dênio de Oliveira, mantém expectativa positiva para o setor no
próximo ano. “A indústria de alimentos segue em uma constante
recuperação, iniciada no segundo
semestre de 2020. Com a abertura
do comércio e a volta gradativa
das pessoas para uma rotina fora
do lar, a retomada se torna mais
possível”.

Pazzini ressalta que as festas
de fim de ano poderão ser importantes para o setor. “Elas movimentam um volume considerável
de vendas, pois o brasileiro deve
receber o 13º salário e fazer suas
compras para as comemorações,
envolvendo alimentos que não
consomem habitualmente, além
de cervejas e refrigerantes. Com
isso, encerra-se o ano acumulando
expectativas de que o segmento
mantenha a mesma participação
percentual, ou seja, o crescimento não deve ultrapassar 1% em
2022”, conclui.

“Acredita-se que
a vacinação acelere
um pouco esse
processo, mas a
retomada do
crescimento
econômico depende
de ações do governo
e não tem como
precisar quando
elas ocorrerão”

O

Grupo de Trabalho de Gestão
de Pessoas do Sindicato das
Indústrias Extrativas de Ouro,
Metais Preciosos, Diamante e Pedras
Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais,
Lenha, Madeiras, Minerais Metálicos e
não Metálicos no Estado de Minas Gerais
(Sindiextra) promoveu uma reunião
presencial no dia 30 de novembro, na
sede da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), em
Belo Horizonte.  
De acordo com a diretora da Limonada Audiovisual e coordenadora do
Grupo Técnico de Gestão de Pessoas
do Sindiextra, Alba Valéria Santos, esse
GT é formado por gestores de Recursos
Humanos (RH), que tem como objetivo
o compartilhamento das melhores práticas de gestão de pessoas. “Desafiamos
os gestores de RH a obterem os melhores resultados com os empregados,
refletindo sobre o trabalho com satisfação, comprometimento e engajamento
e, principalmente, fazendo com que as
pessoas se sintam felizes nas empresas”,
pontua.
Esta reunião foi o terceiro encontro
do GT de Gestão de Pessoas e ideia é
que sejam realizadas reuniões mensais.
Neste encontro foi debatido o tema
“Liderança Adaptativa”, que, segundo
Santos, é um assunto de extrema importância neste momento que estamos
vivendo. “Os gestores de Recursos
Humanos precisam se certificar das

entregas dos profissionais, da competitividade das empresas e se as metas serão
cumpridas, respeitando o planejamento
estratégico das empresas”, afirma.
Segundo o presidente do Sindiextra,
Luis Márcio Ribeiro Vianna, esse GT é
um “renascimento” do consórcio minerometalúrgico de gestão de pessoas
que estava ativo há alguns anos e teve
seu escopo ampliado. “Neste grupo de
trabalho vão ser debatidos temas mais
específicos, que vão potencializar as
competências dos gestores de Recursos
Humanos, para que eles possam construir planos de ação e estratégias em
gestão de pessoas bem estruturadas
nas suas empresas”, diz. Os trabalhos
do Grupo de Trabalho de Gestão de
Pessoas do Sindiextra foram retomados
no segundo semestre neste ano e fazem
parte 113 empresas de mineração, de
diversos portes, associadas ao sindicato.
Fernando Coura, presidente Conselho Deliberativo do Sindiextra, pontua
que neste GT os gestores de RH têm a
oportunidade de trocar experiências e
práticas de gestão de pessoas, além de
deixar os funcionários mais aptos para
a nova fase da mineração. “Muitas
unidades do Senai, como a de Itabira,
foram criadas em função da necessidade de mão de obra qualificada para o
segmento”, ressalta Coura, relembrando
que essas demandas surgiram no consórcio minerometalúrgico de gestão de
pessoas do sindicato.

Sebastião Jacinto

Sindiextra discute melhores práticas da gestão
de pessoas nas empresas minerometalúgicas

Diretora da Limonada Audiovisual, Alba Valéria Santos

“Desafiamos os gestores de RH a obterem os
melhores resultados com os empregados, refletindo
sobre o trabalho com satisfação, comprometimento
e engajamento e, principalmente, fazendo com
que as pessoas se sintam felizes nas empresas”

Produção industrial cai 0,6% em
outubro, quinta queda consecutiva
A produção industrial apresentou
queda de 0,6% na passagem de setembro
para outubro, quinto resultado negativo
consecutivo, acumulando, nesse período,
perda de 3,7%. Os dados são da Pesquisa
Industrial Mensal (PIM), divulgada no
dia 3 de dezembro pelo IBGE. No ano, a
indústria acumula alta de 5,7% e, em 12
meses, também de 5,7%.
O recuo de outubro alcançou três das
quatro das grandes categorias econômicas e 19 dos 26 ramos pesquisados.
“Mais do que o resultado do mês em
si, chama atenção a própria sequência de

resultados negativos, cinco meses de quedas consecutivas na produção, período em
que acumula retração de 3,7%. A cada mês
que a produção industrial vai recuando,
se afasta mais do período pré-pandemia.
Nesse momento, está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020”, analisa André
Macedo, gerente da pesquisa.
De acordo com Macedo, o resultado
de outubro mantém uma característica
que vem sendo observada ao longo do
ano: predominância de taxas negativas
e diretamente afetada pelos efeitos da
pandemia da COVID-19.

“Para além da perda na margem,
há um espalhamento dos resultados
negativos: são três das quatro categorias econômicas e 19 das 26 atividades
no campo negativo. O ano de 2021 está
bem marcado por esse comportamento
de menor intensidade” observa Macedo.
Ele destaca ainda que os efeitos da
pandemia sobre o processo produtivo ficam
muito evidentes em função da desarticulação da cadeia produtiva, o que leva ao encarecimento dos custos de produção e ao desabastecimento de matérias primas e insumos
produtivos para a fabricação de bens finais.

“Pelo lado da demanda doméstica,
também permanece uma série de características que a gente já vem elencando mês
a mês para justificar o comportamento
negativo ao longo do ano: inflação elevada,
que diminui a renda disponível das famílias,
e um mercado de trabalho que está longe
de mostrar uma recuperação consistente,
uma vez que ainda existe um grande contingente de trabalhadores fora dele, com
uma massa de rendimentos que não avança
e marcado pela precarização do emprego.
São fatores que também ajudam a explicar
porque a produção vem mantendo um

comportamento de menor intensidade.
Tirando os meses de janeiro, que teve um
avanço de 0,2% e maio, com alta de 1,2%, os
outros oito meses tiveram taxas negativas”,
acrescenta o gerente da pesquisa.
As influências negativas mais importantes da produção industrial de outubro foram
de indústrias extrativas (-8,6%) e produtos
alimentícios (-4,2%). As indústrias extrativas
voltaram a recuar após avançar 2,2% no mês
anterior, quando interrompeu três resultados
negativos consecutivos e que acumularam
perda de 2,5%. Já produtos alimentícios intensificaram a redução de 3,2% em setembro.
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Eterno presidente
O jornalista
Sérgio Moreira e o
ex-presidente da
Faemg, Roberto Simões,
que deixou um legado no
business do agronegócio
mineiro para o mundo

PROMOTOR NO BANCO DOS RÉUS - André Pinho, integrante do Ministério
Público (MP) e acusado de ter esganado sua esposa Lorenza Maria da
Silva de Pinho, pode ter praticado o crime, porque sua companheira teria
feito alguns vídeos acusando o marido por improbidade, o que acabaria
com sua carreira no MP, onde ele já estava na berlinda. Nos próximos
dias, a Justiça vai ouvir o pai de Lorenza, que contará detalhes da vida a
dois de sua filha com o promotor.

DA COCHEIRA

A ministra Ana Arraes, mãe do falecido governador de
Pernambuco, Eduardo Campos e filha de Miguel Arraes, foi
reeleita presidente do Tribunal de Contas da União. Ela recebeu oito votos favoráveis e um contra.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 5 de dezembro
Ex-deputado Manoel Conegundes
Ex-deputado Aloisio Vasconcelos

Segunda-feira, 6
Alceu Fernandes
Célio Walter Abreu

Terça-feira, 7
Altamir Ferreira - ex-prefeito de Contagem
Ângelo Oswaldo - prefeito de Ouro Preto

BOLSONARO NOS BRAÇOS DO CENTRÃO - Depois de idas e vindas, finalmente o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal (PL), em
cerimônia realizada em Brasília, com a presença de muitos políticos. Esta
é a nona sigla em que o presidente se filia desde que disputou o primeiro
mandato pelo Partido Democrata Cristão, em 1988. Foi vereador por 2
anos e, logo, se elegeu deputado federal. Agora, Bolsonaro está entre
aqueles que ele criticou durante a campanha para a Presidência da
República. Parece que o presidente estava com saudades do chamado
baixo clero, que negocia tudo no Congresso em nome da governabilidade.
É importante lembrar que ele foi candidato ao Palácio do Planalto por
uma sigla sem expressão e sem o apoio de partidos que estavam comprometidos com quem os nutria de emendas e dinheiro.

Em Belo Horizonte, o transporte por aplicativo cresceu
nos últimos dias e é comum você deparar com ônibus de
fretamento fazendo viagens para cidades do nosso interior.

Enquanto isto, o MP está dando prazo a Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas
Gerais (Fetram), que entrou com reclamação contra a Buser
por transporte irregular no estado.

Quarta-feira, 8
Haroldo Xavier
Drª Norma Beatriz

Quinta-feira, 9
Drª Miriam Saboia
Walmir Teixeira Soares

Sexta-feira, 10

UNIÃO MINEIRA - Observadores da cena mineira estão admitindo uma
coligação entre Rodrigo Pacheco (PSD) e Romeu Zema (Novo) na eleição
do ano que vem. Eles indicam que os dois têm perfis idênticos e pode ser
uma dupla imbatível. Entre João Doria (PSDB) e Pacheco, por exemplo,
o PSDB de Minas não teria nenhum problema em apoiar Pacheco. O
partido pode também deixar de concorrer ao Governo do Estado para
apoiar Zema. Já para Alexandre Kalil (PSD) não haveria alternativa a não
ser se unir ao PT e, até mesmo, oferecer a vaga de vice em sua chapa aos
apoiadores de Lula no estado. No entanto, há outro indicador: Ciro Gomes
(PDT) foi sempre um apoiador de Kalil em BH. Como ficará o coração do
nosso atual prefeito?

A Invepar, empresa que ganhou a concorrência para administrar a rodovia 040 entre Juiz de Fora e Brasília e desistiu
da empreitada, quer receber da União o que ela investiu, sem,
no entanto, devolver o que vem recebendo desde que assumiu
a sua administração. O Ministério da Infraestrutura vai fazer
a relicitação, dividindo sua administração em dois trechos:
Juiz de Fora a Belo Horizonte e Belo Horizonte a Brasília. O
Ministério quer também licitar trechos ferroviários em Minas
e a MRS quer criar cinco novas ferrovias no estado.

Jornalista Ariosto da Silveira
Jornalista Daniele Rodrigues - Rádio Itatiaia

Sábado, 11
Colunista Ricardo Acácio - Contagem
Élcio de Souza

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Heberton Lopes

Projeto Música nas Escolas
encerra temporada em BH
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

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.

O Projeto Música nas Escolas,
que está em sua 15ª edição e precisou se reinventar para manter as
atividades durante a pandemia,
encerrou a temporada de 2021 com
uma apresentação especial. No
último dia 30, o maestro Tiago Cox
conduziu 25 músicos da Orquestra
Vallourec e da Orquestra da Escola Estadual Padre João Botelho, que
encantaram os presentes no evento

de comemoração aos 20 anos do
campus da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais no Barreiro, em Belo Horizonte.
Os integrantes das orquestras
subiram ao palco do auditório da
PUC Minas – Barreiro a convite dos
gestores da instituição de ensino.
Um dos coordenadores do Projeto
Música nas Escolas, José Roberto
Lages, destaca a satisfação em

realizar a apresentação em um
momento tão importante.
“Ficamos lisonjeados pelo pedido
para estamos presentes em um marco
histórico para a PUC. Foi também
uma oportunidade para os nossos
alunos, que durante esse período
pandêmico, ficaram restritos às aulas
on-line. Além disso, os concertos que
eram comuns em edições anteriores
não puderam ser realizados”, informa.

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Serviços:
Pinturas:
PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

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

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

Gesso:
drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.

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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Marcelo Camargo/Agência Brasil

Desse total, 69,8% são homens e 30,2% mulheres
Daniel Amaro

D

ados do Ministério da Saúde
mostram que cerca de 920
mil pessoas vivem com HIV
no Brasil e 77% delas têm acesso
ao tratamento que é disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2020, foram registrados 32,7
mil novos casos, sendo a maior
parte (52,9%) entre indivíduos de
20 a 34 anos. Desse total, 69,8%
são homens e 30,2% mulheres. Os
números revelaram que houve uma
redução de 25% em relação a 2019,
quando foram detectados 43,3 mil
ocorrências.
O vírus da Aids assombrou a
década de 1980, afinal, a doença
era pouco conhecida e cercada por
estigmas. Receber o diagnóstico poderia ser considerado uma sentença
de morte. Após quatro décadas, o
tratamento evoluiu e novos medicamentos garantem mais qualidade
de vida as pessoas que convivem
com o HIV. O que não mudou na
sociedade é o preconceito contra
os soropositivos. O infectologista
Rodrigo de Souza acredita que isso
aconteça por pura falta de conhecimento. “Existem alguns mitos em
torno do HIV/Aids que precisam ser
combatidos. Não é possível pegar
por meio do compartilhamento
de talheres, copos, vaso sanitário,
roupas, nem mesmo o beijo, suor
ou picada de inseto”.

muitos efeitos colaterais, mas, hoje
em dia, já me acostumei e levo
uma vida bem normal. Os exames
já mostram que estou indetectável.
O maior problema é o preconceito,
principalmente, para conseguir
namorar. É difícil contar para as pessoas que sou soropositivo, pois elas
costumam se afastar por medo”.

Prevenção
Quase 53% dos diagnósticos foram entre
pessoas com idades entre 20 e 34 anos
Ele explica que a principal forma de transmissão é pela relação
sexual sem proteção, responsável
por quase 90% dos casos no mundo
inteiro. “Pode ocorrer por meio do
sexo vaginal, anal ou oral, embora
este último tenha uma chance
muito pequena. A infecção também
acontece pelo uso de seringa por
mais de uma pessoa, transfusão
de sangue contaminado e pelo uso
de instrumentos não esterilizados
que furam ou cortam. É possível
passar o vírus também durante a
gravidez e no momento do parto e
amamentação”.
O médico afirma que muitos
não sabem que há diferença entre
HIV e Aids. “O primeiro é o vírus com
o qual a pessoa é contaminada.
Existem dois tipos mais comuns que
são o HIV-1 e o HIV-2. Ele pode permanecer por vários anos incubado
sem se manifestar, mas, na maioria

dos casos, a enfermidade quase
sempre vai se desenvolver. Já a Aids
é a doença, sendo o estágio mais
avançado após a infecção. É importante esclarecer que nem todos que
têm o vírus HIV possuem Aids”.

Sem preconceito
O advogado Felipe Corrêa foi
diagnosticado com HIV em 2015.
“Eu estava namorando um rapaz e,
depois que terminamos, os amigos
dele estavam comentando que ele
poderia estar infectado. Fiquei um
pouco desesperado e pedi para
uma amiga ir junto comigo fazer
o teste. Quando recebi o resultado
positivo foi um choque para mim,
chorei muito e fui amparado por
uma psicóloga”, relembra.
Ele conta que, desde então, faz
uso constante dos medicamentos
antirretrovirais. “No começo tive

A melhor forma de prevenção
é a conscientização, principalmente entre os mais jovens sobre a
importância do uso da camisinha
em toda relação sexual. Além de
evitar o HIV/Aids, também impede
a contaminação de outras Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST).
Segundo o infectologista, o
ideal é aguardar 30 dias após a
relação desprotegida para realizar a
testagem. “Chamamos isso de janela
sorológica. É o intervalo de tempo
decorrido entre o contato com o vírus
até a primeira detecção de antígeno
ou anticorpo produzido pelo sistema
de defesa do organismo”, diz.
Caso a pessoa tome consciência
de que viveu uma situação de risco,
seja por relações sem preservativo,
rompimento da camisinha, violência
sexual ou acidentes ocupacionais,
Souza orienta buscar atendimento
de saúde para fazer a Profilaxia
Pós-Exposição (PEP). É um recurso
emergencial e deve ser iniciado o mais
breve possível, preferencialmente nas

primeiras duas horas após a exposição e no máximo em até 72 horas.
“A profilaxia deve ser realizada por 28
dias e a pessoa tem que ser acompanhada pela equipe médica, inclusive,
após esse período realizando os testes
necessários”.
O SUS oferece os exames para
diagnosticar o vírus sem custo
algum. Tanto os laboratoriais quanto os testes rápidos detectam os
anticorpos contra o HIV em até no
máximo 30 minutos. Eles podem
ser feitos nas unidades da rede
pública e nos Centros de Testagem
e Aconselhamento (CTA).

Tratamento
A Aids não tem cura, mas os
tratamentos existentes são eficazes.
“É feito com o uso de antirretrovirais
que impedem a multiplicação do vírus HIV e evitam o enfraquecimento
do corpo humano. Quando seguidos
corretamente, há uma melhora
da qualidade de vida do paciente.
Normalmente, o especialista indica
uma combinação de medicamentos
que podem variar de acordo com a
carga viral, estado geral de saúde
da pessoa e atividade profissional,
devido aos efeitos colaterais”, explica o infectologista.
No Brasil todos os antirretrovirais são distribuídos gratuitamente
pelo SUS desde 1996. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou um

novo medicamento
para o tratamento de HIV
que combina duas
diferentes
substâncias em
um único comprimido: os antivirais lamivudina e dolutegravir
sódico. O novo remédio poderá
ser prescrito para o tratamento
completo da infecção pelo vírus
em adultos e adolescentes acima
de 12 anos com pelo menos 40 kg.
Em nota, a agência apontou que
“a aprovação representa um avanço
aos portadores do vírus que causa a
Aids, já que reúne em uma dose diária
dois antirretrovirais que não estavam
disponíveis em um só comprimido. A
possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos
pacientes”. Ainda não há informações
a respeito de como o medicamento
será oferecido aqui no Brasil.

Dezembro Vermelho
Desde 2017, instituído pela
Lei nº 13.504, o último mês do
ano é marcado por uma grande
mobilização nacional na luta
contra o vírus HIV, a Aids e outras
Infecções Sexualmente Transmissíveis. O objetivo é chamar a
atenção para a prevenção, assistência e proteção dos direitos das
pessoas infectadas com o HIV.

Dezembro Laranja

Brasil contabiliza 185 mil novos
casos de câncer de pele por ano
lentes com proteção UV –, guarda-sol ou qualquer fonte de sombra,
são bem mais importantes nesse
horário”, adverte a médica, lembrando que a reaplicação do filtro
solar, normalmente feita a cada
duas horas, pode ser necessária
em intervalos menores, já que o
uso da máscara pode remover o
produto.
“As peles claras são mais
vulneráveis”, reitera a médica,
ao explicar que, quanto mais
clara é a pele, menos melanina
produz. “A melanina é um pigmento natural que protege a
pele da radiação. Quanto menos
melanina, mais desprotegida
ela é”, explica a dermatologista,
acrescentando que isso demanda
a utilização de filtros solares com
Fator de Proteção Solar (FPS) de
pelo menos 30, sem esquecer das
reaplicações frequentes – especialmente se a pessoa suar muito
ou permanecer dentro da água.
A dermatologista acrescenta
ainda a importância de manter
a atenção nas crianças, principalmente, bebês: menores de
6 meses não devem usar filtro
solar – e, portanto, a exposição
ao sol deve ser muito cuidadosa

e limitada. Já os maiores de
6 meses precisam usar filtros
solares adequados à idade. “É
responsabilidade do cuidador
da criança aplicar o filtro solar
e protegê-la do sol com roupas,
chapéus, guarda-sol, para que o
verão seja bem aproveitado pelos
pequenos, sem trazer prejuízos à
saúde da criança”, reforça a médica ao lembrar que a infância e
a adolescência são os períodos da
vida em que naturalmente somos
mais expostos ao sol – e as consequências disso, normalmente,
aparecem bem mais tarde.
Para ter um verão tranquilo,
é importante também cuidar da
alimentação e da hidratação do
organismo. “Suco de beterraba
assim como cenoura, mamão
ou outros alimentos ricos em
betacaroteno são ótimos nessa
época do ano, desde que tomados com frequência. Já aplicá-los
na pele, assim como a coca cola
e o vinagre, não traz benefício
algum”, acrescenta Carin. Assim,
se errar na dose de sol, o melhor
é cuidar da pele com cremes pós-sol, muita hidratação, e evitar
se expor novamente até que se
recupere.

Divulgação

Associada diretamente ao
sol e ao verão, a campanha Dezembro Laranja, realizada desde
2014 pela Sociedade Brasileira
de Dermatologia, tem por desafio estimular a prevenção e o
diagnóstico precoce do câncer
de pele, doença que responde
por 33% dos casos de câncer no
Brasil – e que, segundo o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), registra 185 mil novos casos por ano.
“Como praticamente todo
mundo, a maioria de nós também
adora sol, praia, areia, verão. E,
justamente por isso, alertamos as
pessoas sobre os cuidados necessários para que esse período tão
esperado do ano seja aproveitado
de forma segura e saudável”, diz a
dermatologista Carin de Andrade.
Proteger-se das radiações
UVB, consideradas as mais prejudiciais, é a melhor forma de cuidar
adequadamente da saúde da
pele, no verão. “Entre as 10 e 16h,
a radiação UVB está no seu auge,
por isso a maior necessidade de
associar todos os cuidados possíveis, para evitar cânceres de pele
no futuro. Associar o filtro solar,
roupas, óculos e chapéus – melhor
ainda se fabricados com tecidos e
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Sono desregulado pode causar compulsão alimentar

D

ormir é, para muitos,
uma atividade prazerosa e fácil de ser realizada. Porém, para boa parte da
população, cerca de 73 milhões
de pessoas, de acordo com a
Associação Brasileira do Sono,
a insônia é uma companheira constante que dificulta e
atrapalha o descanso durante
a noite.
Uma noite mal dormida
pode causar sintomas como
irritabilidade, dores de cabeça,
dificuldade de aprendizado,
problemas gastrointestinais
e baixa de imunidade, por

exemplo. Porém, de acordo
com o psicólogo André Barbosa (foto), não descansar
bem pode desencadear outros
problemas que, se não tratados
adequadamente, podem trazer
riscos à saúde física e mental,
como a compulsão alimentar.
“As pessoas que estão com
compulsão alimentar saem em
busca da dieta perfeita e os
nutricionistas não conseguem
compreender porque não há
resultados em pacientes que estão com compulsão vinculada a
desregulação do sono”, relata o
especialista.

André Barbosa explica ainda, que a associação entre o
sono e a alimentação desregulados se dá por conta do
aumento da produção de cortisol, o hormônio do estresse,
que ocorre ao não dormir de
maneira adequada. “Quanto
maior a quantidade de sono
desregulado, maior a quantidade de cortisol. É como se
o sistema primitivo cerebral
estivesse emitindo um alerta
de perigo”, detalha o psicólogo.
De acordo com ele, essa
superprodução de cortisol faz
com que o cérebro peça mais

alimentos para aumentar o
consumo calórico e ter mais
energia para produzir o hormônio do estresse. “Enquanto o
nutricionista não perceber isso,
o paciente não vai se adaptar a
nenhuma dieta”, afirma André
Barbosa.
André Barbosa é autor de 6
livros com variados temas referentes à mente humana. Entre
eles, está a obra “Qualidade
do sono” contendo mais de 50
técnicas para ajudar a dormir
melhor, pois, de acordo com
o escritor, “Sem sono, não há
qualidade de vida”.
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Reprodução

BH recebe a 20ª edição
do Encontro da Hotelaria
Nat Macedo

C

onsiderado um dos
mais importantes
eventos do setor,
o Encontro da Hotelaria acontece no dia 9 de
dezembro, no Novotel BH
Savassi. Ele chega à sua 20ª
edição, momento marcado
pelo seu retorno presencial.
Itinerante, ele já passou por
inúmeras cidades mineiras,
dentre elas Juiz de Fora, Ouro
Preto, Montes Claros e Uberlândia.
A data é promovida pela
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação
(FBHA) e, nesta edição, conta
com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), além de ter sido aprovado no edital de apoio a
eventos turísticos da Empresa
Municipal de Turismo de Belo
Horizonte (Belotur), com o
patrocínio da Prefeitura de
Belo Horizonte.
O coordenador do escritório regional FBHA em Minas
Gerais, idealizador e organizador do evento, Marcos
Valério Rocha, explica que o
objetivo do encontro é reunir
parte do setor para discutir
temas referentes à atividade
hoteleira. “Desde a gestão e

Evento reúne trabalhadores, empresários e donos de hotéis e empresas do ramo
administração, como tudo o
que implica no funcionamento
de um hotel. Faremos ainda
uma análise de como o setor
está e como estará no futuro”.
Ele acrescenta que haverá um olhar específico
para o momento atual,

onde será estudado como
a pandemia tem impactado.
“A COVID-19 tem alterado
a vida tanto das empre-

sas, quanto das pessoas.
É uma realidade delicada e
na hotelaria não é diferente.
O turismo é uma atividade

de movimento, um hotel não
vive sem hóspedes, eventos e
ocasiões que façam com que
a população queira estar ali”.

Para mais informações, acesse: www.encontrohotel.com.br

O coordenador afirma
que, após 2 anos sem poder
fazer nenhum evento presencial, a 20ª edição se torna
ainda mais relevante. “Iremos analisar as mudanças
causadas pela crise sanitária,
afinal, ela alterou a forma de

consumir das pessoas. E, o
mais essencial, vamos aprender uns com os outros, principalmente porque teremos
a participação de convidados
que dirigem hotéis no Brasil e
em outros países”.
Ele esclarece que o encontro é voltado, exclusivamente, para profissionais e
empresários da hotelaria. “O
dono de um hotel, bem como
seus funcionários e também
o fornecedor de insumos do
setor. É a hora certa para
fazer networking com quem
tem em comum a atividade
profissional e empresarial”.
Para que isso seja possível, temas como a retomada
econômica, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus
impactos no setor, segurança
e pandemia serão tratados
em uma vasta programação.
“Tudo tem sido pensado, com
múltiplos temas, para que os
participantes possam aguçar
a curiosidade e atender a
necessidade de inúmeras
pessoas”.
Rocha finaliza dizendo
que o evento tem um gosto
especial por ser realizado
na capital mineira. “Voltar
a Belo Horizonte, onde tudo
começou, depois de 9 anos,
traz uma ótima expectativa
em rever parceiros, amigos e
companheiros”.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

G E R A L

EDIÇÃO DO BRASIL
4 a 11 de dezembro de 2021

9

Deputados cobram valorização
de profissionais da educação
Polêmica
A presidenta da comissão também criticou a utilização dos recursos
do fundo para investimento no Projeto
Somar, que propõe parcerias com a
iniciativa privada na gestão de escolas públicas. Em sua resposta, Julia
rebateu a informação e garantiu que
apenas verbas do tesouro estavam
sendo utilizadas no projeto. “Eu jamais usaria recursos do Fundeb para
o Somar”, reforçou.
Ao ser contestada por Beatriz, que
informou que a medida está prevista
no orçamento do Estado aprovado
pela Assembleia, a secretária recuou.
Ela disse que este ano não foram
utilizados os recursos, mas que, como
gestora, teria que seguir o que foi
decidido pelo Parlamento, que ela
considera como expressão “da vontade do povo mineiro”.

Reajuste para professores
Os três parlamentares também
defenderam o pagamento do piso
nacional aos professores estaduais e
reajustes para a categoria, considerando os baixos salários pagos pelo
estado. Betão deu exemplo de professores com mestrado e até doutorado
que ganham menos de R$ 2 mil.
Professor Cleiton citou o exemplo do
Maranhão, que paga um piso superior
a R$ 6 mil, e lembrou das dificuldades
enfrentadas por professores durante
as aulas remotas.
A necessidade de reajuste salarial
também foi abordada pelos deputados Cleitinho Azevedo (Cidadania) e
Carlos Pimenta (PDT). Para o primeiro,
não há como se falar em valorização
da educação com a atual média de
vencimento desses profissionais.

A secretária considerou como
avanços para todos os servidores
o pagamento até o 5º dia útil dos salários, a suspensão do parcelamento
e o retorno da quitação do 13º ainda
em dezembro, situação que há anos
não havia no estado.
Ela admitiu que os profissionais
de educação merecem salários melhores, mas ressalvou que as dificuldades
financeiras impedem a concessão de
reajustes que não poderão ser garantidos no futuro. Para a secretária,
somente com a adesão do Estado ao
Regime de Recuperação Fiscal (RRF)
proposto pela União será viável recompor os defasados vencimentos
dos professores.
Pimenta também comentou a
situação da Universidade Estadual
de Montes Claros (Unimontes), em
especial o conflito de identidade do
Hospital Universitário, que não pode
participar de programas da saúde por
ser administrativamente vinculado à
educação. A secretária relatou que
foram investidos cerca de R$ 6 milhões
na unidade.

Ensino remoto e evasão
escolar são abordados
O deputado André Quintão (PT)
questionou se o governo já definiu estratégias para extinguir a desigualdade
de acesso ao ensino remoto e a evasão
de alunos que precisam trabalhar para
atenuar a crise causada pela pandemia. O deputado ainda perguntou
sobre o andamento do processo de
contratação de psicólogos e assistentes
sociais para as escolas estaduais.
Julia disse que a pasta está focada
na criação de turmas de reforço nas
unidades com situação de maior vulnerabilidade e no trabalho de busca ativa

Clarissa Barçante

M

ais valorização dos
profissionais da rede
estadual de ensino e
cumprimento constitucional da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foram
as principais cobranças apresentadas por deputados à secretária de Estado de Educação, Julia
Sant’Anna. A gestora participou da
reunião do Assembleia Fiscaliza,
realizada no dia 1º de dezembro,
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG).
A Emenda 108 da Constituição
Federal, que criou o novo fundo,
determina que seja investido, no
mínimo, 70% dos recursos para o
pagamento de salário dos profissionais da educação básica. O assunto
foi abordado pela presidenta da
Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, que coordenou a reunião, deputada Beatriz Cerqueira
(PT), e pelos deputados Betão (PT)
e Professor Cleiton (PSB). Participou
também da reunião, como convidada, a Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Beatriz reclamou que apenas
este ano, o governo de Minas deixou
de aplicar mais de R$ 2 bilhões dos
recursos recebidos pelo fundo. Desde 2019, segundo ela, o governo
deixou de gastar R$ 7,5 bilhões.
A secretária respondeu que até
o momento, o estado já destinou
63,8% dos recursos do Fundeb para
o pagamento da folha de pagamento. Ao quitar o mês de dezembro e
o 13º salário, segundo a gestora, a
pasta alcançará o mínimo de 70%
imposto.

Deputadas estaduais Beatriz Cerqueira e Laura Serrano
de alunos com atividades pendentes.
Sobre o acompanhamento social nas
escolas, ela informou que ainda este
ano será lançado edital para a contratação dos referidos profissionais.
A secretária ainda se queixou, de
forma veemente, da decisão de 97
municípios mineiros de não retomar
as aulas presenciais até o momento,
afetando diretamente 116 mil alunos.
Nesse sentido, pediu o apoio da
ALMG para cobrar explicações desses
prefeitos.
Concordando com ela, o deputado Professor Irineu (PSL) destacou
que, em alguns desses municípios, já
foram liberadas festas, cultos religio-

sos, manifestações culturais, bares,
restaurantes e até mesmo o retorno
presencial nas escolas particulares.

Ensino integral
O deputado também manifestou
preocupação quanto à exigência
de ensino em horário integral para
estudantes de escolas rurais, que
precisam trabalhar no contraturno, e
à redução de proventos de professores
apostilados.
A responsável pela Secretaria de
Educação respondeu que o ensino
integral está concentrado em instituições que possam atender essa

demanda, de acordo com o perfil
de seus estudantes, e que a questão
dos apostilados está sendo tratada
pela Advocacia-Geral do Estado e
pela Secretaria de Planejamento
e Gestão.
As aulas em tempo integral também foram tema de questionamentos
do deputado Delegado Heli Grilo
(PSL), defensor dessa modalidade de
ensino. Ele ainda cobrou a instalação
de uma unidade do Colégio Tiradentes, mantido pela Polícia Militar, em
Araxá (Alto Paranaíba), e uma unidade do Colégio Ordem e Progresso,
vinculado à Polícia Civil, em Uberaba
(Triângulo Mineiro).

Família empreendedora aposta em
atendimento integrado à saúde
Dados do Instituto de Pesquisas Sociais,
Políticas e Econômicas (Ipespe) mostram
que a saúde é a principal preocupação das
famílias brasileiras. Realizado em julho de
2020, o levantamento incluiu 1,5 mil chefes
de família em todo o país. Já o estudo da
Ticket, feito em 2021 com mais de 1.500
pessoas, revela que 64% dos participantes
estão mais preocupados com o assunto,
considerando a segunda onda de COVID-19.
De olho na crescente inquietação da
população em relação à questão, uma família em Belo Horizonte resolveu apostar
na criação de uma clínica capaz de integrar serviços de Medicina, Odontologia e
Performance. Situado no bairro Lourdes, o
espaço será inaugurado no próximo dia 3.
A Medic Prime trabalha com equipe
multidisciplinar, formada por profissionais
experientes, que investem continuamente
no aprimoramento de técnicas e domínio
das tecnologias disponíveis na área. O
corpo de especialistas é composto por professores e profissionais com certificações
relevantes. O objetivo é elevar a qualidade
da assistência e proporcionar melhores
resultados aos tratamentos.
“Oferecemos uma abordagem mais
completa das enfermidades físicas e
mentais”, comenta Marianne Pontes, diretora da clínica. “Nosso objetivo é tornar
possível que os pacientes sejam tratados
de forma integrativa e amparados de
diversas maneiras”, acrescenta.
A clínica fornece atendimento em
Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia,
Ginecologia e Obstetrícia, e Medicina
Esportiva. Especialidades como Neurologia, Ortopedia, Psicologia, Psiquiatria
e Nutrição também são encontradas no
espaço e, futuramente, a Fisioterapia será
agregada aos serviços. “Na Medic Prime,
você encontra tudo o que precisa em um
só lugar, até mesmo tratamentos capilares e com botox”, assegura a empresária.

Odontologia
As consultas odontológicas incluem
clareamento dental, Endodontia, implantes, lentes de contato, Ortodontia e
próteses. Entre as principais inovações
disponibilizadas no local está o tratamento com Invisalign, um modelo de aparelho
ortodôntico removível e transparente. O
produto oferece resultados mais rápidos
em comparação a outros aparelhos, conforto e estética.

Performance
Neurocientistas e psicólogos definem
a alta performance como desempenho
positivo, sucesso em funções específicas,
produtividade, competição e superação.
As funções mentais em dia possibilitam
mais organização e melhor planejamento
de tarefas. Também reduzem sintomas
de doenças como hipertensão, asma,
depressão e insônia.
A alta performance física, por sua vez,
desenvolve condições como potência,
agilidade, força e equilíbrio. Ela está
associada ao aumento da coordenação
motora, da resistência cardiovascular e
da capacidade de realização de treinos
específicos com mais vigor.
De acordo Marianne Pontes, o trabalho com performance é capaz de ligar
diversos pontos na área de saúde. Para
ela, os desempenhos físico e psicológico
estão altamente ligados à qualidade de
vida. “É interessante que nossos pacientes
entendam o processo de saúde como melhora. Para que isso aconteça é necessário
criarmos um ambiente mais adequado”,
destaca.

Melhor Idade
Atentos ao crescimento da população
idosa em Belo Horizonte, os proprietários

do estabelecimento pretendem incluir a
Geriatria em seus serviços. O local tende
a ser um ambiente de concepção única
na busca do bem-estar e qualidade de
vida de pacientes acima dos 60 anos.
“Pensamos em nos tornar referência em
Melhor Idade e ter o agrupamento dessas
pessoas aqui”, enfatiza.

Onde tudo começou
A Medic Prime surgiu a partir de um
estudo de mercado que despertou o
interesse da família Pontes de viabilizar
uma clínica-escola com cursos de imersão
nas áreas de Odontologia e Medicina,
para agregar valor à área educacional.
Diante da defasagem de espaços com
atendimento multidisciplinar, com foco
em bem-estar, qualidade de vida e performance, os empresários resolveram
investir na clínica.

Aulas de imersão
A previsão é que os estudos de
imersão, em parceria com a Alliance
Educacional, estejam disponíveis no
início de 2022. As aulas mesclarão
ensinos online e práticos. Os encontros
presenciais terão capacidade de 16 a 20
alunos por sala e serão realizados no
bairro Vila da Serra.
Para Marianne Pontes, muitos médicos recém-formados sentem a necessidade de qualificação em determinadas
áreas. “Nossos cursos trarão mais conhecimento técnico para eles”, conclui
a diretora.
Em funcionamento há cinco meses, a
Medic Prime será oficialmente inaugurada
no dia 3 de dezembro. O evento ocorrerá
das 18h às 22h e seguirá todos os protocolos de segurança contra a COVID-19. O
endereço é: Rua Bernardo Guimarães,
2056, bairro Lourdes.

Arquivo pessoal

Espaço com equipe multidisciplinar inaugurou recentemente
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Números
Em linhas gerais, a LOA prevê
um déficit orçamentário para 2022
de R$ 11,7 bilhões, o que representa
uma redução de 27,6% em relação
a 2021. A estimativa é de que as receitas ultrapassem R$ 125,7 bilhões,
enquanto as despesas estão estimadas em R$ 137,4 bilhões.

Segundo previsto, as receitas correntes terão um crescimento de 21,6%
no próximo ano. A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), que corresponde a
58,5% da receita corrente, deve aumentar 32,1%, atingindo R$ 68 bilhões.
Já as receitas de capital devem
crescer 397,3%, chegando a R$
3,21 bilhões em 2022. Isso decorre
do aporte de R$ 2,3 bilhões advindos do acordo celebrado pelo Estado
com a mineradora Vale, como
compensação pelo rompimento de

barragem de rejeitos da Mina de
Córrego do Feijão, no início de 2019,
em Brumadinho (RMBH).

Quanto às despesas, o crescimento projetado para 2022 é de
12,7%. Estão previstos R$ 104,9
bilhões em despesas correntes e R$
12,3 bilhões em despesas de capital.
Os gastos com pessoal e encargos
sociais, que correspondem a 40,4%
da despesa fiscal, terão aumento de
3% na comparação com 2021.
O acordo com a Vale também
contribui para a elevação de 65,6%
das despesas de capital. Os investimentos a serem realizados com os
recursos compensatórios dos danos

Fundeb
As transferências da União devem crescer 12,9%, totalizando R$ 9,2
bilhões em 2022. Esse crescimento é
motivado pelas projeções de aumento de 9,8% nos repasses do Fundo de
Participação dos Estados e de 18,6%
do Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).

Divulgação

Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG).  
O superintendente da Infraero
no Aeroporto Regional do Vale
do Aço, Ronan Fernandes, explica
que a Infraero acompanhou os
trabalhos na pista, com atenção
especial para critérios de segurança operacional. “As operações já
serão retomadas com cinco voos
diários da Azul Linhas Aéreas.
Sem dúvidas esse é um aeroporto
muito importante para a região,
tanto do ponto de vista logístico
quanto de conectividade”, acrescenta Ronan.   
A Infraero também aproveitou
o período em que o Aeroporto
esteve fechado para obras para
promover melhorias no terminal
de passageiros. Foram concluídos
serviços como a ampliação da sala

de embarque, que passou de 70
para 110 lugares, modernização de
guichês de check-in e atendimento
comercial, ajustes no sistema de
informação de voo e criação de
80 pontos de recarga de celular.  
Além disso, a Infraero realizou melhorias nos sanitários, no
sistema de iluminação do pátio e
na pintura do terminal de passageiros. Outras entregas incluem
a criação de um fraldário na área
pública e de banheiro família na
sala de embarque.
A Infraero é responsável pela
gestão, operação e manutenção
do Aeroporto Regional do Vale do
Aço. Em agosto de 2021, a Infraero
também foi contratada pela Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Aço
(ARMVA) para a elaboração do
Plano Diretor (PDIR) do Aeroporto.

Saúde e educação
As ações e serviços públicos de
saúde receberão 12,6% da receita
de impostos e transferências, acima
do mínimo de 12% exigido pela
Constituição. Já o desenvolvimento
do ensino deve ficar com 25,8% da
receita resultante de impostos, percentual também maior que os 25%
obrigatórios constitucionalmente.

A despesa total com pessoal
prevista na proposta orçamentária
é de R$ 48,9 bilhões, o que equivale a 62% da Receita Corrente
Líquida (RCL) para o exercício.
A Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) estabelece como limite de
gastos 60% da RCL.
O Poder Executivo será o único
dos Poderes a ultrapassar o limite
de gastos com pessoal, com um
comprometimento de 52,3% da
RCL. De acordo com a LRF, esse percentual não pode superior a 49%.
O Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo
Estado está estimado em R$ 6,2
bilhões, um crescimento de 62,1%
em relação a 2021. Os principais
investimentos previstos são da
Cemig Distribuição (R$ 2,9 bilhões), Copasa (R$ 1,4 bilhão) e
Cemig Geração e Transmissão (R$
1 bilhão).
A elaboração da peça orçamentária utilizou como parâmetros as projeções de crescimento
do PIB de 2,5% e inflação de 3,5%
em 2022.
Governador veta trecho sobre
custeio do IPSM
O Diário Oficial do dia 1º de
dezembro traz ainda, veto parcial
de Zema, por suposta inconstitucionalidade, a todo o artigo 17 da
Proposição de Lei 24.960, de
2021, correspondente à LOA. Esse
artigo estipula as fontes de custeio
das despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais (IPSM).

Fundo previdenciário BHPrev
atinge a marca de R$ 1,5 bilhão

Aeroporto Regional do Vale do Aço
retoma operações de voos comerciais

No dia 1º de dezembro, foram
retomados os voos comerciais e
de aviação geral no Aeroporto
Regional do Vale do Aço, também
conhecido como Aeroporto de
Ipatinga, localizado em Santana do
Paraíso (MG). A Infraero faz a gestão do aeroporto desde agosto de
2020, quando foi contratada pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, administrador do aeródromo.  
A volta das operações foi autorizada pela Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) após a conclusão das obras na pista de pouso e
decolagem. Os serviços incluíram
a restauração do pavimento (base,
sub-base e capa asfáltica) da pista
e das duas taxiways, além da
reforma do pavimento do pátio
de aeronaves e implantação
de nova sinalização horizontal.
As obras foram realizadas pelo

ambientais somam R$ 1,99 bilhão
em 2022.

LRF

O Fundo Previdenciário
BHPrev atingiu uma marca histórica: em outubro de 2021, o patrimônio chegou a R$ 1,5 bilhão. A
cifra representa um aumento de
quase 50%, se comparado com os
valores de janeiro de 2020, quando a quantia era de R$ 1 bilhão.
O BHPrev é um fundo capitalizado, criado em 2011, por meio
da Lei 10.362, com o objetivo de
constituir patrimônio suficiente
para honrar a aposentadoria e
pensão de seus segurados. Atualmente, ele administra o benefício
de mais de 12 mil servidores
municipais. A gestão é feita pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão,
por meio da Subsecretaria de
Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado (SUPREV), em
conjunto com o Comitê de Investimentos (Coinv), subordinados
ao Conselho de Administração do
Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS-BH) e fiscalizado
pelo Conselho Fiscal. Conforme
Avaliação Atuarial posicionada
em 31/12/2020, o BHPrev já
contava com 12.322 segurados
que ingressaram na prefeitura a
partir de 2012.
“Com melhorias implementadas nos últimos anos para modernizar a gestão atuarial e financeira
do BHPrev, estamos alcançando
um patrimônio histórico. Isso

significa mais tranquilidade e
segurança para o momento em
que o beneficiário for se aposentar”, disse o subsecretário de
Gestão Previdenciária e da Saúde
do Segurado, Gleison Pereira de
Souza. “Temos novos avanços,
como a reformulação do Comitê de
Investimentos, que passa a ter decisões de caráter deliberativo. Essa
medida busca ratificar de forma
colegiada a gestão dos recursos
do RPPS”, explicou.

Trabalho realizado
O valor de rentabilidade
alcançado ocorreu devido à
diversificação dos investimentos
entre as rendas fixas e renda
variável, com a intensificação de
estratégias no mercado exterior.
Mesmo com as incertezas no
cenário econômico causadas
pela pandemia da COVID-19, a
rentabilidade nominal dos investimentos no ano foi de 9,42%,
que corresponde a 91,34% da
meta de rentabilidade estabelecida na política de investimento.
O subsecretário relata que,
em 2021, foi implementado o
Programa de Certificação Institucional e Modernização da
Gestão dos Regimes Próprios
de Previdência Social da União,
dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios. “O objetivo é

proporcionar maior controle dos
seus ativos e passivos e mais
transparência no relacionamento
com os segurados e a sociedade,
por meio de ações que compõem
os três pilares do programa:
Controles Internos, Governança
Corporativa e Educação Previdenciária. Internamente, contribui
para conhecer, organizar e melhorar os processos da instituição,
evitar o retrabalho, reduzir custos
e alcançar maior eficiência e
racionalização”, destacou.
“O patrimônio conquistado
pelo BHPrev neste ano é muito
positivo. Isto traz um conforto
para as pessoas que serão beneficiárias no futuro. Sabemos que
é um sistema sólido”, afirmou
Ricardo Queiroz, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da
Procuradoria-Geral do Município.
Maria Raquel atua no setor
de Recursos Humanos da Guarda
Civil Municipal e também ficou
satisfeita com o resultado alcançado. “É muito bom saber que a
Previdência está em constante
busca para aprimorar sua gestão
e assim administrar com eficiência este valor. Isto me deixa muito
contente ao constatar que toda
equipe se esforça cada vez mais
para conseguir bons resultados.
A modernização da gestão previdenciária é outro aspecto muito
importante”, enfatizou.
Adão de Souza

A Lei 24.013, que estima as
receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o
exercício financeiro de 2022, foi
sancionada parcialmente pelo governador Romeu Zema (Novo) e
publicada no Diário do Executivo do
dia 1º/12/21. Com isso, a chamada
a Lei Orçamentária Anual (LOA) já
está em vigor.
A norma é originária do Projeto
de Lei (PL) 3.191/21, do governador,
aprovado em Reunião Extraordinária pelo Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
no último dia 28 de outubro, dando
origem então à Proposição de Lei
24.960, de 2021.
O projeto foi aprovado com
463 emendas apresentadas pelos
parlamentares, duas delas na forma
de subemendas; uma emenda da
Comissão de Participação Popular,
14 emendas propostas por blocos
parlamentares e ainda outras cinco
emendas da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(FFO), totalizando 483 emendas
acatadas. Foram rejeitadas as demais 103 emendas apresentadas.

Ricardo Barbosa

Governador Zema sanciona
orçamento do Estado para 2022
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C I D A D E S
Valter de Paula

Uberlândia conquista 1º lugar no ranking
nacional de Serviços de Cidades Inteligentes

QUEM SABE, SABE

A

busca por inovação e desenvolvimento tecnológico tem sido uma das marcas da atual
gestão da Prefeitura de Uberlândia. Nesse
processo, a população passou a contar com acesso
facilitado ao serviço público por meio de canais
digitais. O aprimoramento da legislação municipal
é outro mecanismo adotado para melhorar o dia
a dia da cidade. Devido a iniciativas como essas,
Uberlândia acaba de conquistar o 1º lugar no ranking
nacional de Serviços de Cidades Inteligentes.
O levantamento considera a oferta de serviços
por meio de recursos digitais e no estímulo às telecomunicações entre os 100 maiores municípios
brasileiros. O ranking analisa 29 serviços, dos quais
16 foram identificados em Uberlândia. Entre os
destaques da cidade estão os cruzamentos com
semáforos inteligentes, os prontuários eletrônicos,
as lâmpadas de LED monitoradas por telegestão,
informatização de serviços de saúde e educação e
a digitalização dos serviços públicos.
O ranking é feito pela consultoria Teleco e tem
parceria com a Conexis Brasil Digital (entidade que
congrega as principais de operadoras de telecomunicações e substituiu a marca Sindtelebrasil)
e a Associação Brasileira de Infraestrutura para
Telecomunicações (Abrintel).
“É com muito orgulho que recebemos esse
reconhecimento. E, por isso, buscamos ser uma
prefeitura inovadora. Por exemplo, avançamos
muito na educação com aulas virtuais e pela televisão. Entregamos tablets a mais de 14 mil crianças
atendidas pelo Bolsa Família. Na área da saúde,
hoje nós temos mais de 1,2 milhão doses da vacina
contra a COVID aplicadas via agendamento virtual
e notificação por mensagem de texto SMS”, disse o
prefeito, Odelmo Leão (PP).
Odelmo ainda apresentou outras iniciativas
de inteligência e inovação aplicadas no município.
“Eu juntei os setores de agro e desenvolvimento
econômico em uma única pasta, a Secretaria de
Agronegócio, Economia e Inovação, porque acredito
que toda a cadeia produtiva (do produtor rural à
indústria) precisa caminhar junto. E, nesse sentido,
estamos criando programas de informatização para
auxiliar tanto produtores quanto os empresários.
Além disso, a prefeitura oferece ao cidadão mais de
90 tipos de serviços de forma virtual. Acredito que
as inovações vêm no sentido de facilitar as coisas”.
Além disso, o prefeito ressaltou que a modernização do sistema de iluminação pública na cidade
já alcançou 71% da troca das lâmpadas tradicionais
pelas de LED, reduzindo em 2 mil toneladas/ano a
emissão de gás carbônico na atmosfera.

Serviços digitais
Ao comentar sobre o ranking, após o anúncio do resultado, o gerente de Infraestrutura
da Conexis, Ricardo Dieckmann, ressaltou que
as cidades precisam estar preparadas tanto
para oferecer serviços digitais e inteligentes
aos moradores quanto para viabilizar a expansão da conectividade. “Essas duas vertentes,
serviços inteligentes e conectividade, têm que
caminhar lado a lado”, destacou.
E esse é o caso de Uberlândia, que, em setembro, também obteve o 1º lugar no ranking
nacional Cidades Amigas da Internet, promovido pela Conexis, Abrintel e Teleco. Nessa
premiação, o município foi considerado o que
mais oferece estímulo às telecomunicações no
Brasil, especialmente por ter uma legislação
que possibilita a expansão do setor.
A cidade é uma das poucas do país preparadas para receber a infraestrutura para a
tecnologia 5G. Inclusive a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) destaca Uberlândia como único exemplo de Minas Gerais
entre os municípios com legislação aderente
às melhores práticas para expansão da infraestrutura de telecomunicações.
Enquanto nos demais municípios a desburocratização do setor é fruto de legislação
recente, em Uberlândia o atual cenário foi
antecipado há 10 anos. Durante a gestão
2007-2012 à frente da prefeitura, Odelmo
revogou a lei municipal 7.904, de dezembro
de 2001. Essa decisão retirou empecilhos que
poderiam dificultar o atual avanço tecnológico
em curso.
No encerramento da cerimônia virtual, o
presidente executivo da Conexis Brasil Digital,
Marcos Ferrari parabenizou a cidade pelo
segundo prêmio anual. “Assim como disse
na premiação da Cidade Amiga da Internet,
reitero que Uberlândia é exemplo para todo
o país”, afirmou.
O diretor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), José Gontijo, declarou
que o ranking servirá de base para a promoção
de políticas públicas junto às prefeituras em
todo o país. A iniciativa consta do termo de
cooperação anunciado em conjunto pelo
órgão federal, a Conexis e a Abrintel.

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
Preço do combustível faz população repensar
meios de transporte. Com ônibus cheio, gasolina mais cara e aplicativos cancelando corridas, o
consumidor tenta calcular os prós e contras para
equilibrar os gastos com os meios de transporte.
Fazer deslocamentos pela cidade, enquanto as
atividades presenciais voltam a se tornar rotina,
não está fácil para o bolso ou para a comodidade do trabalhador. Para quem anda de carro,
os preços da gasolina e do etanol aumentaram
mais de 50 % este ano e está se tornando
inviável para os motoristas. Já os carros de
aplicativo estão cancelando sucessivas viagens
e deixam o usuário na mão, além de estarem
cobrando quase os mesmos preços de um táxi.
O transporte público tem atraído mais, devido
à alta do combustível e a dificuldade para encontrar carros por aplicativo, mas muitas linhas
continuam operando lotados de passageiros,
além da redução na frota, sendo a maior causa
de reclamações e insatisfação da população.

Odelmo Leão “Prefeitura oferece ao cidadão mais de 90 tipos de serviços de forma virtual”
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Colombiano encontra o assassino da filha após
26 anos em BH. Após 26 anos de buscas, um
colombiano, de 79 anos, encontrou o assassino
da filha justamente em Belo Horizonte. Em
janeiro de 1994, a jovem de 18 anos saiu para
uma festa com o namorado na Colômbia e não
voltou mais. O pai encontrou a filha em um
hospital, lugar onde ela morreu dias depois. O
rapaz foi condenado há 27 anos por assassinato
e estupro, mas nunca cumpriu a pena porque
sumiu. A partir daí, o pai fez uma verdadeira
caçada para capturá-lo. Em 2019, ele encontrou
uma pista que o levava para a capital mineira.
Descobriu que o assassino da filha vivia aqui e
havia começado uma nova vida. Usando documentos falsos, se casou e teve filhos. Foi preso
em 2020, mas, para ser condenado, precisa
ser extraditado para a Colômbia. No primeiro
julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF),
o acusado foi mantido no Brasil. A Justiça tem
que expulsar esse cidadão e que ele cumpra a
pena estabelecida. Parabéns pela luta do pai
que nunca desistiu do seu objetivo.
Contrabando no Brasil prejudica os investimentos essenciais. O contrabando de mercadorias
custa, anualmente, ao Brasil cerca de R$ 280 bilhões. Sem pagar impostos e atender às normas
brasileiras, o produto contrabandeado prejudica
o mercado formal, a criação de empregos e os
investimentos em educação, cultura e segurança pública. Com a extensa fronteira terrestre
brasileira, é exigida uma maior fiscalização.
Por isso, as rodovias, trilhas, estradas no interior
de fazendas e pequenos riachos são caminhos
facilmente percorridos por criminosos. Para
piorar, o contrabando também ganha espaço
na internet. Com o aumento das vendas de
mercadorias por sites de comércio eletrônico e
plataformas digitais, desde o início da pandemia
da COVID-19, os produtos irregulares ficaram
mais atraentes para os consumidores. É urgente
acabar com essa concorrência desleal e favorecer a economia formal brasileira.

O advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa,
entrega a Medalha do Mérito da AGE/MG
ao presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes
LUXEMBURGO E O SEU “PROJETO” PARA O CRUZEIRO
Todos sabem que o técnico Vanderlei Luxemburgo
sempre foi polêmico por falar coisas que incomodam
muitas pessoas. Ele carrega consigo a história de que tem
um “projeto” para o time que dirige. Com os passar dos
anos, foi se desgastando com isso em função dos inúmeros
fracassos, inclusive o mais recente no Cruzeiro, quando não
conseguiu que o time voltasse à elite do futebol brasileiro.
Luxemburgo pretende continuar no Cruzeiro em 2022, mas
se implantar o mesmo projeto quando esteve no Vasco há
pouco tempo, o resultado será um desastre. Outra questão
é que o Cruzeiro não cairia para a Série C, como membros da
diretoria falaram. Pelo contrário, se uma dívida tivesse sido
paga em 2020, o clube não perderia os seis pontos no início
do campeonato e poderia ter voltado para a Série A. Mas é
preciso uma renovação geral no elenco e ter um time mais
forte e competitivo, visando o retorno à primeira divisão.
BONECOS EM FORMA DE ANIMAIS NA TV É MUITO CHATO
Há vários anos que os programas de auditório da TV
brasileira são verdadeiramente chatos, sem conteúdo, sem
qualidade e que não acrescentam nada para o telespectador.
E não salva nenhum no meio de semana e aos domingos.
Para piorar, ainda tem aquela bobagem das emissoras
usarem bonecos em forma de animais que falam ou fazem
outras peripécias. Se esses programas saírem da grade televisiva não farão nenhuma falta porque apenas preenchem
os horários e não trazem nenhuma novidade. A população
brasileira está muito carente de entretenimento na televisão.
TRAGÉDIA COM O TIME DA CHAPECOENSE COMPLETA 5 ANOS
No dia 29 de novembro de 2016, o Brasil acordou com
a notícia de que o avião que transportava a delegação da
Chapecoense havia caído em Medellín, na Colômbia. O time
ia disputar a final da Copa Sul-Americana daquele ano contra
o Atlético Nacional. O acidente causou a morte de 71 das 77
pessoas que estavam a bordo, entre jornalistas, jogadores,
membros da comissão técnica, dirigentes, convidados e demais
tripulantes. A investigação concluiu que faltou combustível para
chegar ao destino final. Pelas normas internacionais, um voo
deve ter combustível para chegar ao aeroporto de destino, mais
o suficiente para um aeroporto alternativo, caso haja problemas. A aeronave levava menos 2 mil quilos de combustível do
que deveria levar. A tragédia poderia ter sido evitada se não
fosse a irresponsabilidade da tripulação que sabia do problema
e nada fez. As famílias dos mortos esperam por Justiça. Os
responsáveis têm que ser punidos com rigor.

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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Enfim, a espera acabou: Atlético
Mineiro é campeão do Brasileirão
Time quebra o jejum de 50 anos sem conquistar a taça de uma das principais disputas do país

torcida do Atlético Mineiro já
mostrou que é uma das mais
apaixonadas do país, uma vez
que acompanha o time nos seus
altos e baixos. E, após 50 anos de espera,
no dia 2 de dezembro, o Galo foi consagrado
campeão brasileiro com uma campanha espetacular. Foram 25 vitórias em 36 rodadas.
O time marcou 57 gols e sofreu apenas 25.
Nesse meio tempo, o número de sócios-torcedores do clube subiu consideravelmente,
somando mais de 120 mil pessoas. Essa
parceria entre time e torcida trouxe a tão
sonhada taça.
A última vez que o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro foi em 1971. De lá pra cá,
vimos a queda do Muro de Berlim, o fim da
União Soviética, o ataque às Torres Gêmeas
e, aqui no país, o movimento Diretas Já, por
exemplo. Para muitos, parecia que esse dia
não ia chegar. O time bateu inúmeras vezes
na trave, ficando cinco vezes como vice na
tabela e outras 12 no top 4. Agora, porém,
tudo se concretizou e o atleticano pôde,
enfim, tirar esse grito preso na garganta: “é
campeão!”.
Foi o que fez a confeiteira Silvania Rodrigues. Ela nasceu em 1971, pouco depois
da conquista da primeira taça. Influenciada
pelos pais, ambos atleticanos, acompanhou
o clube em todas as fases, sem nunca cogitar
abandoná-lo. Para ela, a conquista do Campeonato Brasileiro coloca o time em outro
patamar. “Foi uma espera longa, mas não
angustiante, pois nós amamos o Galo de
coração. A luta pela taça só aumentou esse
sentimento. Acredito que Minas Gerais também ganha com esse título, pois ele acaba
valorizando o estado”.

O Galo cantou!
Milhares de torcedores foram para a Praça 7, no Centro de BH, esperar a delegação atleticana
para festejar o título. O time desembarcou no Aeroporto de Confins, por volta das 3h,
e seguiu em comboio no carro de bombeiros para o local. A festa durou até o amanhecer

Durante a partida, ela relata ter vivido um
misto de sensações. “É até difícil descrever,
misturam-se muitas coisas. Vontade de gritar,
chorar e sorrir. Quando o jogo terminou, o
desejo era de correr e exibir para todos que
sou atleticana de coração e alma”.

Nem os imprevistos da vida fazem o
atleticano abandonar o time. Prova disso
é que o barbeiro Bráulio Reis precisou agir
rápido para assistir ao jogo, já que faltou luz
no bairro onde mora. “No primeiro tempo
consegui acompanhar apenas pelo rádio. Já

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Palmeiras, o legítimo tricampeão da América!
O ano de 2021 ficará para
a história do futebol brasileiro.
No último dia 27 de novembro
a Sociedade Esportiva Palmeiras
sagrou-se tricampeão da Copa
Libertadores da América. Detalhe
importante: dois títulos seguidos sob o comando do técnico
português Abel Ferreira e como
aconteceu em 2020, com um
herói improvável. Deyverson entrou na vaga do lesionado Veiga
para anotar o gol do título e fazer
história.
Além da glória de conquistar o título de melhor time da
América do Sul, o campeão
também leva uma bolada para
os cofres do clube. O total da
premiação do campeão e do
vice inclui os valores de cada
um desde a fase de grupos até
a final. A Conmebol premia as
equipes conforme o time vai
avançando na competição. O
Campeão da Libertadores recebe uma premiação de 22,55 milhões de dólares, (125,5 milhões
de reais, em conversão direta).
O vice ganha com 13,55 milhões
de dólares (75,4 milhões de
reais). O valor da premiação é a
mesma da última edição.
A torcida do Verdão não cansa de comemorar. Weverton;
Mayke, Gómez, Luan e Piquerez;
Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa,
Raphael Veiga e Dudu; Rony. Os
11 titulares do comandante Abel
Ferreira marcaram o nome na
história do Palmeiras com uma

campanha irretocável. Destaque
também para os coadjuvantes de
luxo: Felipe Melo, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Deyverson
foram tão importantes quanto os
11 titulares em algum momento
da temporada.
Futebol intenso, envolvente, ofensivo, com variações de
jogadas, verticalidade e forte
marcação sem dar espaço para o
adversário. Seguramente, essas
serão as marcas principais desse
time palmeirense, que aliou o
poder financeiro ao casamento
perfeito entre o forte elenco com a
competência do estudioso técnico
Abel Ferreira.
Esse sucesso do Palmeiras
não apareceu da noite para o
dia. O clube abraçou um projeto
de reestruturação para retornar
ao topo do Brasil e reconquistar
a América. O que se observa no
Palmeiras nos últimos tempos é
o que vem faltando na maioria
dos clubes do Brasil. Planejamento, dedicação, foco e persistência. O Clube modificou sua
estrutura financeira. Equilibrou
as contas para fazer contratações
pontuais e montar um elenco forte para disputar as competições.
O patrocínio da Crefisa, liderado
pela empresária Leila Pereira
também tem papel decisivo nos
resultados conquistados. Aliás,
Leila será a primeira mulher na
história do clube a assumir a
presidência. Houve claro, muita
persistência, pois os títulos não

vieram da noite para o dia. A
torcida chegou a ficar apreensiva
em alguns momentos e temendo
pelo roteiro repetido em anos
anteriores. Mas o “Porcão” não
desistiu. Acreditou no projeto
ambicioso e teve paciência para
colher bons frutos. A dedicação
foi outro ponto forte. Com a
contratação de Abel Ferreira, o
Palmeiras passou a ter outro tipo
de metodologia de trabalho. Um
técnico intenso, estudioso, de
personalidade. Quando foi contestado, provou que estratégias
de jogo e disciplina tática dão
resultado.
Por fim, a equipe do Parque
Antártica, a meu ver, manteve o
foco na conquista de seus objetivos. A expectativa por resultados
positivos foi usada como fator
motivador. Incrível como mesmo
nos momentos de dificuldade
(como na final da Libertadores
– 2020/2021) a equipe se manteve focada, determinada e com
forte poder de reação diante de
adversários difíceis e de muita
qualidade.
Esse foi o roteiro de sucesso
para um Palmeiras vencedor.
Que sirva de modelo para as
demais equipes brasileiras. Sem
planejamento, foco, dedicação e
persistência o sonho de grandes
conquistas fica cada vez mais
distante.
Parabéns a Sociedade Esportiva Palmeiras. Legítimo tricampeão da América.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

no segundo, fui para a casa de um colega
no bairro vizinho e, no fim, deu tudo certo.
A expectativa para essa partida vem de 6
rodadas. A cada disputa, o título ficava mais
próximo e a ansiedade só crescia e, no dia 2
de dezembro, não foi diferente. A cabeça não

parava e, agora, o sentimento é de gratidão,
alívio e liberdade: saímos da fila. Quebramos
o jejum”.
E o afeto pelo Atlético surge das maneiras mais distintas. Morando há pouco mais
de um ano no Brasil, o engenheiro industrial
Felipe Ostos é colombiano e se mudou para
cá quando começou a se relacionar com
uma mineira. O amor por ela fez brotar uma
nova paixão: a de ser atleticano. “Em 2013,
tomei conhecimento da grandeza do Galo.
Eu acompanhava a carreira do Ronaldinho
Gaúcho que, à época, jogava no clube. E na
disputa da Libertadores ao fazer um gol, por
motivos pessoais, ele caiu no choro. A forma
como a torcida o abraçou e a maneira como
o jogador admirava a massa atleticana me
chamou a atenção”.
Passados alguns anos, quando veio
ao país pela primeira vez, ele se juntou à
família da esposa para ver o jogo. “Todos,
com exceção da minha sogra, são atleticanos. Por isso, antes, quis conhecer melhor
os times para saber para quem ia torcer. A
partida que assistimos foi justamente um
clássico mineiro. O Cruzeiro abriu o placar,
entretanto, isso não abalou ninguém.
Todo mundo continuou focado e torcendo.
Quando o Atlético empatou, a vibração foi
ainda maior”.
Ostos conta que, após isso, questionou
o cunhado o motivo de serem tão apaixonados. “E ele me disse que o atleticano é assim,
acompanha o time seja onde e como for. Pra
mim, o Clube Atlético Mineiro representa
a identidade de Minas: o mineiro quando
sofre, não desiste. Pelo contrário, ergue o
rosto e continua. É uma alegria celebrar esse
título e espero que não seja preciso esperar
tanto tempo pelo próximo. E sei que não
será, afinal, o clube tem um elenco que se
tornou referência em toda a América Latina”.

Cruzeiro inaugura academia em Moscou
Mesmo em meio à pandemia,
o Departamento de Negócios
Internacionais do Cruzeiro segue
trabalhando forte para fechar
novas parcerias, com o intuito de
fortalecer a marca da instituição
no cenário mundial e também de
gerar novas receitas.
Com essa meta em mente,
o DNI inaugurou recentemente, uma unidade da “Cruzeiro
EC Brazilian Soccer Academy”
em Moscou na Rússia. O evento
aconteceu na última semana de
novembro em solo russo, e contou
a presença de alguns profissionais
do Clube, como Adriano Andrade
(Gerente do DNI), Éder Guedes
(Treinador de Intercâmbio) e os
atletas do sub-11, Wagner Junio e
Gustavo Leandro.

A Raposa
também fará
clínicas de
treinamento
no país
sul-americano

Site Cruzeiro

A

Nat Macedo

Essa é a primeira “Academy”
de uma agremiação brasileira na
Rússia, cujo objetivo é aplicar a
metodologia celeste na formação
de atletas e no futuro criar uma
equipe para a disputa de competições oficiais na Europa.
Em Belo Horizonte, o Clube
firmou uma parceria para a abertura, em janeiro, de outra unidade
da “Cruzeiro Academy”, desta
vez em Lima, no Peru. O intuito
é que, alguns meses, peruanos
possam realizar o intercâmbio na
capital mineira. Como parte do

acordo, a Raposa também fará
clínicas de treinamento no país
sul-americano.
Além dessas duas unidades, o
Cruzeiro ainda conta com academias oficiais nos seguintes locais:
Japão (Tokyo e Mie), Chile (Santiago e Talca), Tailândia (Phuket e
Bangkok) e Kuwait (Kuwait).
Os interessados em se tornar
parceiros do Clube na abertura
de novas escolas internacionais
devem entrar em contato por
meio do e-mail contact@cruzeiro.
com.br

