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mesmo com Aumento
recorde, mínimo de

r$ 1.210 não eleVA
Poder de comPrA

O Ministério da Economia elevou de 8,4% para 10,04% a projeção 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2021. 
O indicador serve como base para o reajuste do salário míni-

mo. Caso a expectativa seja confirmada, a remuneração pode subir 
dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210. Mesmo sendo a maior correção 
dos últimos 6 anos, a quantia continua defasada, sem ganho real e 
pode diminuir o poder de compra dos consumidores. “Esse valor é 
considerado irrisório, frente às previsões econômicas negativas para 
o próximo ano”, avalia a economista Adriana Campos.

economiA – PáginA 5

Nomes populares começam a ser
mencionados para o lugar de Kalil

Na medida em que o prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSD), sinaliza sobre a sua 
saída do comando da prefeitura surgem nomes 
já conhecidos interessados em participar da cena 
política da capital mineira. A novidade entre essas 
possíveis figuras é a do jornalista e apresentador 
de TV, Eduardo Costa. Ainda dos meandros da co-
municação mineira, existe o experiente deputado 
João Vítor Xavier (Cidadania); o deputado estadu-
al Mauro Tramonte (Republicanos); o vereador 
Gabriel Azevedo (Patriota); a vereadora Duda 
Salabert (PDT), o senador Carlos Viana (PSD) e o 
próprio vice-prefeito Fuad Noman (PSD). “Esse as-
sunto precisará aguardar uma cronologia, afinal, 
no próximo ano tem eleição para governador”, 
lembra o ex- deputado federal Aloísio Vasconcelos.

João Vítor Xavier é
deputado por vários mandatos
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Uma primeira versão do substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 7419/06, com a finalidade de alterar pontos 
fundamentais da Lei de Planos de Saúde de 1998, está em tramitação no Congresso Nacional. O texto provisório 
ainda precisa ser submetido aos membros da comissão especial criada na Câmara. “A proposta contempla 
demandas antigas e extremamente prejudiciais aos consumidores defendidas pelas operadoras de planos de 
saúde. Ela cria mecanismos para aliviar as multas aplicadas às empresas em casos de negativa de atendimento 
e altera o Estatuto do Idoso para permitir reajustes de mensalidades após os 60 anos”, alerta Ana Carolina 
Navarrete, coordenadora do programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

As mulheres são mais propensas a doenças cardiovasculares. Dados do Ministério da Saúde apontam que as 
chances de elas morrerem de infarto, por exemplo, é 50% maior. Os índices mostram que, no Brasil, 30% das pes-
soas do sexo feminino falecem por consequência desse tipo de patologia. De acordo com o médico geriatra Marco 
Antônio Félix, um fator interessante é que o infarto é muito mais frequente em homens a partir dos 55 anos e nas 
mulheres após os 65. “De modo geral, por ter uma jornada tripla, elas não são capazes de identificar as queixas 
relacionadas às doenças cardíacas”. 

Pl pode reduzir coberturas dos
usuários de planos de saúde

Doenças cardiovasculares são
mais comuns em mulheres

tributação cobrada das empresas brasileiras
é a mais cara da América latina economiA – PáginA 4
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racismo e desigualdade racial estão
nos mais diferentes espaços sociais

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
55% dos brasileiros se consideram pretos ou pardos. No entanto, a realidade para 
essa população nos mais diferentes espaços está longe de ser adequada. Os negros 
continuam ocupando os lugares mais baixos na hierarquia social, lideram os índices 
de desemprego, violência, exclusão educacional, entre outros agravantes. Segundo 
especialistas consultados pelo edição do Brasil, após a abolição da escravatura em 
1888, não foram criadas políticas públicas efetivas de inclusão. “Esse racismo de hoje 
é estrutural e ainda levará um tempo para que esse dano seja reparado”, dizem.
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Pandemia sem fim

E D I T O R I A L

daniel Amaro

Pl quer reduzir coberturas e blindar
operadoras de saúde contra multas

Já circula no Congresso Nacional uma primeira 
versão do substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 
7419/06, com a finalidade de alterar pontos 

fundamentais da Lei de Planos de Saúde de 1998. 
De autoria do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), o 
texto é provisório e ainda precisa ser submetido aos 
membros da comissão especial criada na Câmara. 
No entanto, o tema já alarmou organizações e pes-
quisadores da área de saúde.

Para discutir o assunto, o edição do Brasil con-
versou com Ana Carolina Navarrete (foto), coordena-
dora do programa de Saúde do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec). Segundo ela, a 
proposta contempla demandas antigas e extrema-
mente prejudiciais aos consumidores defendidas 
pelas operadoras.

Que venha 2022!
sperança é o que resta ao povo brasileiro diante de 
tantas incertezas da vida e o fim de 2021. É como 
se tudo estivesse à base de lusco-fusco, ora parece 
haver luz no fim do túnel, mas aí surge uma nova 

onda de coronavírus ocasionada por suas variantes. Deste 
modo, ficamos à mercê da obstinação da ciência e da força 
divina. “A volta à normalidade deve ser adiada”, recomendam 
os especialistas da área médica do Brasil e do mundo. 

Enquanto perdura essa dúvida mundial, os brasileiros se 
desdobram para patentear um novo horizonte, no qual possam 
extrair significado de tudo que vem ocorrendo desde 2020. Há 
um hiato de dezembro de 2019 a dezembro de 2021, porém, 
o desenvolvimento de uma população depende de emprego, 
aliado à renda, saúde e educação. Contudo, no momento, o 
que temos é o rescaldo devido à pandemia sanitária e, ela 
por si só, tem provado que ainda teremos que vencer muitos 
desafios se quisermos retornar às condições anteriores a esse 
período nebuloso. 

A retomada da economia, a partir de seus vários setores 
e segmentos específicos, pode servir de pontapé para essa 
virada que tanto desejamos.

Abordar esse contexto tem se tornado algo recorrente, no 
entanto, é fundamental enumerar alguns pormenores. Por 
exemplo, o setor de alimentos e bebidas, reconhecidamente 
gerador de empregos e renda, está apostando em números 
alvissareiros. Tanto que uma pesquisa feita pelo IPC Maps 
constatou que a quantidade de estabelecimentos voltou a 
subir, totalizando 1,7 milhão de unidades, contra 1,8 milhão 
em 2019, resultando em um faturamento de R$ 716,8 bilhões 
até o final deste ano.  

Para Marcos Pazzini, responsável pelo IPC Maps, as festas 
de fim de ano poderão ser importantes para o setor. “Essas 
comemorações, geralmente, movimentam um volume consi-
derável de vendas, pois o brasileiro deve receber o 13º salário e 
fazer as típicas compras desse período”, acredita. No entanto, 
para que tudo isso aconteça, é necessário que os imunizantes 
disponíveis contra a COVID-19 produzam os efeitos esperados. 
Além disso, todos nós precisamos respeitar as orientações 
exaustivamente repetidas pelos profissionais de saúde. So-
mente assim, a liberdade de ir e vir voltaria aos patamares 
de outrora, projetando dias melhores em direção a 2022.
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Quais as principais propostas do 
projeto?

Entre as medidas trazidas pelo texto, estão 
o fim da obrigação que as empresas têm atu-
almente de cobrir o tratamento de todas as 
doenças classificadas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A proposta também cria 
mecanismos para aliviar as multas aplicadas às 
empresas em casos de negativa de atendimento 
e altera o Estatuto do Idoso para permitir reajus-
tes de mensalidades após os 60 anos.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), as operadoras acumularam lucros 
históricos. Não satisfeitas, agora querem emplacar 
uma agenda absolutamente anacrônica de redu-
ção das coberturas e desmonte da regulação em 
nome de uma falsa popularização do serviço. O 
texto preliminar do substitutivo é assustador, pois 
mostra que essa agenda empresarial foi abraçada 
pelos deputados sem qualquer consideração pelos 
usuários e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que, 
ao final, terá de abarcar todos os procedimentos 
considerados menos lucrativos pelas operadoras.

o texto prevê a separação dos pla-
nos ambulatoriais em duas modali-
dades. como você avalia o impacto 
dessa medida?

Uma das mudanças mais drásticas previstas no 
texto é a separação dos planos ambulatoriais em 
duas modalidades - uma chamada de “complexa”, 
que seguiria cobrindo todos os procedimentos, e 
outra chamada de “simples”, que exclui explicita-
mente qualquer procedimento ambulatorial mais 
complexo, inclusive, tratamentos oncológicos, 
aplicação de medicamentos para mitigação de 
efeitos adversos, hemodiálise e diálise peritoneal.

O setor de saúde suplementar é altamente 
concentrado e teria poder para favorecer a 
oferta dos planos ambulatoriais “simples” em 
detrimento da modalidade “complexa”, tal 
como aconteceu com os planos individuais, 
que praticamente desapareceram do mercado 
por falta de interesse econômico das empresas.

o que aconteceria se esta modalida-
de estivesse em vigor?

Pacientes identificados com COVID-19, após 
uma consulta e um teste diagnóstico, teriam de 
arcar com os custos de um eventual tratamento. 
Segundo dados de 2021 da ANS, a diária de inter-
nação pela doença no Brasil teve um valor médio 
de R$ 1,9 mil entre janeiro e outubro de 2021. 
Quando houve necessidade de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), o valor saltou para R$ 4,3 mil.

como ficariam os valores de multas 
em caso de negativa de cobertura?

Um dos pontos destacados pela organização 
é a redução do valor de multas que hoje são 
aplicadas às empresas em casos de negativa de 
cobertura. Se o texto for aprovado dessa manei-
ra, as penalidades passariam a ser graduadas 
conforme a “complexidade” do procedimento 
ou atendimento em questão - o que pode incen-
tivar uma prática já bastante generalizada, de 
deixar o usuário descoberto nos momentos de 
maior necessidade. Essa mudança nas regras 
também ampliaria o espaço para o questiona-
mento das multas na Justiça.

o estatuto do idoso proibiu os pla-
nos de saúde de aplicarem reajustes 
às pessoas com mais de 60 anos. o 
texto pretende alterar essa regra?

Esse é outro problema apontado pelo Idec, 
que é a possibilidade de aplicação de um “rea-
juste parcelado” às pessoas idosas nas últimas 
faixas etárias. O Estatuto do Idoso, promulgado 
em 2003, proibiu os planos de saúde de aplica-
rem reajustes às pessoas com mais de 60 anos 
justamente para evitar os aumentos abusivos, 
que têm o objetivo de expulsá-las dos planos. 
O que as empresas fazem atualmente para con-
tornar essa vedação é concentrar os reajustes 
nas últimas faixas etárias antes dos 60 anos. 
Essa é uma prática amplamente denunciada por 
entidades de defesa do consumidor.

Em lugar de resolver o problema, o substitu-
tivo do PL 7419 altera o Estatuto do Idoso para 
permitir que o último reajuste tecnicamente 
possível, imediatamente antes dos 60 anos, 
seja fracionado nas faixas etárias superiores. 
Estaríamos, na prática, legalizando o abuso 
e referendando os aumentos inaceitáveis e 
discriminatórios aplicados pelas empresas às 
pessoas mais velhas.

o idec tem acompanhado a trami-
tação do texto na câmara?

O Idec vem acompanhando de perto as mo-
vimentações na comissão especial e atuando de 
maneira firme para impedir que os consumido-
res sejam prejudicados pelas operadoras nessa 
negociação. Nós exigimos saúde por inteiro para 
todos e a sociedade civil já deixou claro que nes-
ta questão não cabem retrocessos. Precisamos 
proteger o direito de todos os consumidores de 
planos de saúde.

Proposta altera
o estatuto

do idoso para
permitir reajustes
de mensalidades
após os 60 anos

Quem dará a palavra final sobre no 
fim da pandemia? Ninguém. Este 
processo só teve o início, mas não 

tem fim. A impressão é que estamos presos 
numa crônica de Gabriel Garcia Marques, 
como o final da história de “Amor nos 
Tempos do Cólera”. Para acomodar um 
amor da vida inteira, Florentino, dono de 
uma empresa de navegação, toma posse 
da suíte principal do navio, com sua amada 
Fermisa, hasteia a bandeira negra do vi-
brião colérico. Impedido de aportar recebe 
víveres à distância e fica navegando para 
lá e para cá, de forma infinita e sem tem-
po determinado. Não aceita carga e nem 
passageiros e depois de tanto tentar ficar 
perto, transforma o rio no seu isolamento. 
Quem fica inconformado é o capitão do 
barco que interrompe o isolamento do 
dono da empresa e desabafa: “Até quan-
do nós vamos ficar neste sobe e desce do 
caralho?”. Sem muito pensar, Florentino 
responde: “A vida toda”. Assim como a 
pandemia do cólera, ou da cólera, como 
preferem alguns, agora a pandemia do 
novo coronavírus deixa amantes presos em 
apartamentos. Eles teimam em não voltar 
para o trabalho presencial e detestam a 
ideia de circular nas ruas. Outros nem tão 
amantes assim, temem pelas próprias 
vidas e outros estão saindo com cuidado 
e morrendo de medo. Para todos, o sinal 
não é bom. O aviso aos navegantes é de 
que a pandemia dá sinais de reta final, mas 
que as consequências serão eternas. Por 
isso, se perguntarem até quando vamos 
ficar neste tranca e máscara, responda: 
a vida toda.

O mundo muda ao sabor dos aconte-
cimentos, conhecimentos e leis. Primeiro 
os acontecimentos. Se você disser para os 
mais novos que tínhamos uma inflação que 
chegou a superar 100 por cento ao mês, eles 
não acreditarão. Vai precisar explicar em 
detalhes, que brigava com os remarcadores 
e suas maquininhas terríveis nos supermer-
cados. Ainda, que sentava num bar e o preço 
da última cerveja nunca era o mesmo da 
primeira. O reajuste vinha enquanto você 
ainda estava sóbrio. Ainda, que era lícito, 
normal e usual, fumar dentro de avião, 
aeroporto e ônibus. Sim, eu viajei em avião 
que se transformava numa nuvem de fumaça 
assim que o voo se estabilizava. Assim, che-
garam às máscaras, para ficar. Também o 
medo de lugares fechados e aglomerações. 
A desconfiança dos que chegam do exterior 
também aumenta. Febre e sinais gripais, 
antes comuns, passarão a ser sinais de alerta 
grave. A COVID-19 se vai, mas o conceito fica 
e já está fugindo do controle.

Fora do realismo mágico do Gabriel 
Garcia Marques, na vida real também 
existiram isolados em guerra infinita. 
Morreu aos 91 anos, em 2014, o oficial do 
Exército Imperial Japonês, que se recusou 
a admitir o fim da guerra em 1945. Seguiu 
firme defendendo a sua posição, numa ilha 
nas Filipinas. Quem se aproximava levava 
chumbo. Hiroo Onoda ficou até 1974 sem 
acreditar na rendição e 29 anos depois 
ainda resistia e achava que os panfletos 
jogados por avião no seu posto era propa-
ganda inimiga. Hiroo viveu 9 anos no Brasil 
antes de voltar ao Japão e ser recebido 
como herói. Portanto, pode estar certo 
de que daqui a 20 anos, encontraremos 
resignados, presos em apartamentos ou 
isolados, com a certeza de que a pande-
mia não acabou e que outra onda está a 
caminho. O fim da angústia e deste mal 
que sacode o mundo, mora dentro de cada 
um de nós. Quem vai determinar o fim da 
história? Ninguém, só depende de você.
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V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

nomes populares são lembrados
para disputar a Prefeitura de BH

A saída de Alexandre Kalil (PSD) 
do cargo de prefeito de Belo Ho-
rizonte no início de 2022, com a 
finalidade de disputar o governo 

de Minas, já faz surgir nomes que poderão 
apostar em ser a nova liderança municipal 
daqui a 3 anos.   

A mais recente novidade neste sentido in-
cide sobre o jornalista e apresentador Eduardo 
Costa, da Rádio Itatiaia e da Record TV Minas. 
O nome de Eduardo, naturalmente, está sendo 
propalado devido à sua popularidade perante 
os belo-horizontinos. 

Essa indicação pode antecipar que o 
pleito para a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) tenha uma janela aberta para repre-
sentantes da comunicação. Afinal, o nome 
do deputado João Vítor Xavier (Cidadania), 
também da Itatiaia, continua sendo ven-
tilado para eleição que visa conquistar o 
comando do município. 

Completando este ciclo, surge ainda a 
provável candidatura do atual deputado 
Mauro Tramonte (Republicanos). O parla-
mentar é sondado no momento para dis-

putar o governo de Minas em 2022, mas, 
pessoas próximas a ele, apostam no sentido 
contrário: Tramonte deverá buscar uma nova 
reeleição na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) e, depois, traçar novos rumos 
para seu projeto político. Atualmente, ele é 
o parlamentar mais bem votado da história 
do Legislativo mineiro, com mais de 500 
mil votos. Fora isso, comanda um programa 
superpopular na Record TV Minas e conta 
com o apoio dos evangélicos.

Zema, salabert e Azevedo  

Ao ser indagado sobre este quadro munici-
palista, o ex- deputado federal Aloísio Vascon-
celos, um profundo conhecedor dos costumes 
da capital mineira, disse: “Esse cenário de 
sucessão de Kalil vai depender da eleição para 
governador em 2022”.     

A observação de Vasconcelos pode fazer 
sentido, pois, segundo o que se comenta 
nos bastidores do Palácio Tiradentes, caso o 
governador Romeu Zema (Novo) seja reelei-
to, ele tentaria alçar o seu secretário-geral 
de Governo e fiel escudeiro Mateus Simões 
para disputar a PBH. Uma jogada arriscada, 
já que Simões por ser procurador da ALMG 

está com dificuldades de ter a renovação 
de sua licença para poder continuar no 
Executivo estadual.

Se a eleição destinada a eleger o futuro 
prefeito de BH fosse agora, haveria outros 
nomes nessa lista, a começar pela vereadora 
mais votada do município - quase 30 mil votos 
-, Duda Salabert (PDT). Segundo informações, 
a parlamentar, até mesmo para colocar sua 
imagem em evidência, deverá aceitar o desafio 
de disputar o Senado no próximo ano. 

O atual senador Carlos Viana (PSD) tam-
bém nutre o sonho de um dia sentar-se na ca-
deira de dirigente máximo da capital mineira. 

Quem participa da vida política sabe per-
feitamente que o vereador Gabriel Azevedo 
(Patriota) se distanciou de Kalil com o objetivo 
de demarcar terreno. Ele almeja espaço para 
traçar seus planos mesmo que, para tanto, 
tenha de bater de frente com antigos amigos 
de partido.

Todo esse emaranhado de possíveis can-
didatos e informações se chocam com uma 
realidade: o provável futuro do vice-prefeito, 
Fuad  Noman (PSD). Embora seja um técnico 
de reconhecida capacidade, uma vez no cargo, 
poderá se interessar em disputar a reeleição. 
E, neste caso, tudo ficaria ainda mais incerto.

eduardo costa pode aceitar esse desafio duda salabert foi a vereadora mais votada de BH João Vítor Xavier tem experiência política
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Governador participa de evento no
Dia Internacional Contra a Corrupção

O governador Romeu Zema 
(Novo) participou no dia 6 de de-
zembro, no Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCE-MG), 
em Belo Horizonte, da comemo-
ração do Dia Internacional Contra 
a Corrupção 2021. O evento faz 
alusão à Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção, da 
qual o Brasil e mais 110 países 
fazem parte.

Em seu pronunciamento, ele 
elencou as principais ações toma-
das no combate à corrupção nos 3 
anos à frente do Executivo. “A pri-
meira medida foi a contratação de 
um profissional com as caracterís-
ticas adequadas e com capacidade 
para ocupar a Controladoria-Geral 
do Estado (CGE-MG)”, disse.

Ainda de acordo com Zema, 
assim que Rodrigo Fontenelle 
tomou posse, ele fez questão de 
reforçar que o controlador-Geral 
teria total liberdade para atuar no 
combate à corrupção. “Indepen-

dentemente da pessoa ou fato, 
ele não teria nenhuma amarra 
ou questionamento para desem-
penhar a sua função”, lembrou.

O governador também recor-
dou o momento em que Jarbas 
Soares Júnior foi escolhido para 
assumir o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (MPMG). 
“Meu único pedido foi reforçar 
a presença do MP no combate à 
corrupção. E, com toda certeza, o 
TCE-MG complementa esse traba-
lho”, afirmou.

Para o governador, sem trans-
parência e sem bons instrumentos 

de controle, o estado está sujeito 
ao aparecimento de práticas ina-
dequadas.

resultados

Como resultados das boas prá-
ticas de transparência em Minas 
Gerais, Zema destacou as compras 
de respiradores e materiais hospi-
talares no combate à pandemia. 
Essas aquisições foram na casa 
dos bilhões e sem registro algum 
de casos de corrupção. 

O governador lembrou tam-
bém do maior acordo de leniência 

já assinado por um estado bra-
sileiro, com a empresa Andrade 
Gutierrez Engenharia S/A, no 
valor de R$ 129 milhões. Além 
disso, ele destacou que o estado 
de Minas Gerais foi reconhecido 
pela Controladoria-Geral da União 
(CGU) como o mais transparente e 
comprometido em tornar as infor-
mações acessíveis, especialmente 
em relação aos gastos públicos no 
combate à COVID-19.

O presidente do TCE-MG, o 
conselheiro Mauri Torres, afirmou 
que o grande desafio do tribunal 
continuará sendo o fortalecimento 
da capacidade de inovação, ex-
perimentação e interação com os 
demais órgãos e poderes de Minas 
Gerais, promovendo um ambiente 
de aprendizado e aprimoramento 
contínuo. “O TCE-MG, apoiando 
e estimulando as ações da Rede 
Mineira de Integridade, preserva 
a boa gestão dos recursos públicos 
em Minas Gerais”, ressaltou.
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1º Polo Agromineral Verde do Brasil
é lançado no triângulo mineiro

O prefeito Odelmo Leão (PP) lançou 
o marco fundamental do primeiro Polo 
Agromineral Verde do Brasil. A soleni-
dade consolidou mais um passo para 
transformar Uberlândia em referência 
nacional na produção e distribuição dos 
remineralizadores de solo no país. O 
evento ainda celebrou a assinatura da 
ordem de serviço para que a prefeitura 
e empresa Companhia de Promoção 
Agrícola e Tecnologia Campo formalizem 
um acordo de cooperação para novas 
ações no segmento. 

Esse anúncio, envolvendo um recurso 
natural e sustentável, coincidiu com a 
apresentação da Feira do Agronegócio 
Mineiro (Femec) 2022, realizado pelo 
Sindicato Rural de Uberlândia. O tema no 
próximo ano será justamente “Agronegó-
cio sustentável alimentando o mundo” e 
terá o pó de basalto como um dos assuntos 
em destaque. 

“Uma vez que nossa cidade seja re-
conhecida como centro de processamento 
e comercialização do pó de rocha, todos 

sairão ganhando. Isso desde a questão 
econômica até a qualidade do alimento 
produzido e fornecido para a nossa po-
pulação. Como polo logístico e avançada 
nos estudos sobre a aplicação desse re-
curso natural na lavoura, Uberlândia tem 
expertise para promover o impulso de 
que o setor precisa. Alavancando, assim, 
não só a economia local, mas de toda 

a região, incluindo o Noroeste mineiro”, 
disse Odelmo.

Assinaram a ordem de serviço a 
secretária municipal de Governo e Comuni-
cação, Ana Paula Junqueira, e o presidente 
da Campo, Emiliano Botelho. 

Em sua fala, o ex-ministro da Agricul-
tura e professor Alysson Paolinelli também 
destacou o pioneirismo de Uberlândia nes-
se que é considerado o princípio de uma 
nova revolução no campo. “Esse esforço 
do Odelmo de criar aqui este primeiro polo 
não é só moer rocha, é ciência, é tecnolo-
gia, é estudo, é cuidar de algo que não é 
só nosso, mas dos nossos filhos, netos da 
futura geração”, declarou.

Além de Paolinelli, estiveram pre-
sentes o presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), Antônio Pitangui 
de Salvo; o coordenador do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Maurício de Carvalho Oliveira; o 
presidente da Associação dos Municípios 
do Vale do Paranaíba (Amvap), Wender 

Luciano; e o presidente do Sindicato Rural 
de Uberlândia, Thiago Silveira, além de 
vereadores, deputados e representantes 
do Banco do Brasil e da Caixa Federal 
Econômica.

 
Polo Agromineral Verde 

Para estabelecer Uberlândia como 
Polo Agromineral Verde, o município já 
vem trabalhando em diversas frentes. No 
final de outubro, por exemplo, a prefeitura 
apresentou junto a parceiros um relatório 
técnico para que as mineradoras interes-
sadas registrem o basalto de Uberlândia 
junto ao Mapa para processamento do 
pó de rocha. 

Além disso, a gestão municipal vem 
buscando apoio dos governos estadual e 
federal para fortalecer a estrutura logística 
regional. Esse marco fundamental lançado 
pela administração tem como objetivo 
desencadear ações estruturantes para 
auxiliar mineradoras e agricultores a obte-
rem financiamentos que viabilizem desde 
a produção até a compra do pó de rocha.

sucessão estadual 
São várias as incursões dos amigos do prefeito de Belo 

Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), visando a sua corrida rumo 
à sucessão ao Palácio Tiradentes, em 2022. Por exemplo, o 
seu coordenador político, o ex-deputado Adalclever lopes 
tem sido visto constantemente nos gabinetes dos deputados 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

sucessão estadual ii
Ainda sobre os bastidores políticos no âmbito da ALMG, 

consta que o presidente da Casa, Agostinho Patrus Filho (PV), 
teria apoio de 37 parlamentares, chancelando uma possível 
indicação sua como pré-candidato a vice na futura chapa de 
Kalil rumo ao governo mineiro. 

escritório político
“Quando vai tratar de assuntos fora da pauta da Prefeitura 

de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil estaria usando 
um escritório na zona Sul da cidade para evitar a maledicência 
dos adversários”. É o que dizem alguns de seus amigos.

deputado sem entusiasmo 
Pode ser fake news, mas, no campo político mineiro, está 

sendo disseminando que o ex-ministro e deputado federal 
Patrus Ananias (PT) não estaria nem um pouco interessado 
em continuar na Câmara Federal.

novos nomes
Enquanto o veterano Patrus Ananias almeja jogar a 

toalha, por outro lado existem pré-candidatos à Câmara em 
Brasília entusiasmadíssimos com o projeto político do próximo 
ano. Este é o caso da atual secretária de Governo da Prefei-
tura de Uberlândia, Ana Paula Junqueira, e do empresário 
Fabiano cazeca (Pros), inclusive os dois já mantém contato 
com várias lideranças municipais.

Prefeita indecisa 
Quem quiser deixar a prefeita de Contagem, marília 

campos (PT), irritada é só tentar convencê-la a se envolver na 
sucessão de 2022. Contudo segundo os especialistas, como 
ela é uma política respeitadora das regras do seu partido, se 
o PT fechar uma aliança para o governo de Minas, marília 
terá de subir aos palanques. Será?   

Protagonismo do stF
Em Brasília, os jornalistas políticos calculam que, em 2021, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) roubou a cena perante o 
povo brasileiro, deixando para trás a importância do Con-
gresso Nacional e da própria Presidência da República. Isso 
do ponto de vista das notícias positivas, é claro. 

dinheiro sem lastro 
“O desespero político é tão grande nos bastidores do 

Palácio do Planalto que estão patrocinando, lançando e 
encabeçando programas sem lastro financeiro. É como se 
estivesse comprado fiado sem saber de onde virá os recursos 
para pagar essa dívida. Este é inclusive o caso do Auxílio Brasil, 
anunciado antes de prever a fonte financeira garantidora 
do compromisso. Um horror”. Opinião do deputado federal 
mineiro rogério correia (PT). 

Beatriz x Zema
As férias da deputada Beatriz cequeira (PT) serão encur-

tadas. Ela, segundo amigos próximos, está focada em uma 
espécie de calendários de greves, movimentos e reivindica-
ções que, por sinal, prometem encurralar o governo mineiro. 
Te cuida, romeu Zema (Novo).

A ordem de serviço foi assinada pela secretária
de governo e comunicação, Ana Paula Junqueira
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https://www.cge.mg.gov.br/
https://www.cge.mg.gov.br/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/10/27/prefeitura-de-uberlandia-entrega-de-estudo-tecnico-sobre-po-de-basalto-a-mineradoras/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/10/27/prefeitura-de-uberlandia-entrega-de-estudo-tecnico-sobre-po-de-basalto-a-mineradoras/
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

mArcelo de souZA e silVA

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

chegou a hora de BH voltar a crescer e retomar sua autoestima

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Após quase 2 anos de desafios sanitários, 
econômicos e de sociabilidade, nossa cidade volta 
a respirar um pouco mais aliviada. Felizmente, os 
dados da pandemia de COVID-19 deixaram de ser 
alarmantes e, graças ao empenho das incansáveis 
equipes de saúde e também da colaboração da 
população, podemos voltar a traçar planos e 
também a sonhar.

Nossa economia, que passa essencialmente 
pelos setores de comércio e serviços, vem trilhando 
um caminho rumo à recuperação. Sabemos que 
não é uma caminhada fácil, mas é preciso fazê-la.

Recentes pesquisas de nossa entidade revela-
ram que consumidores, lojistas e empreendedores 
estão mais otimistas com o avanço econômico do 
país e da cidade. A prova disso é que somente nos 
sete primeiros meses do ano, 12.536 empresas 
foram abertas em Belo Horizonte.

Para que o processo de recuperação da econo-
mia da cidade seja feito de maneira ordenada e, 
principalmente, envolva todos os cidadãos, a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) está lançando o Retoma BH, um movimento 
que tem como objetivo envolver a sociedade e o 
comércio em um ambiente de otimismo e recupe-
ração da autoestima.

Esse movimento será trabalhado em duas 
vertentes. Em uma delas preparamos um grande 
conjunto de vantagens, soluções e serviços para 
que o comerciante possa acelerar seu processo 
de recuperação. É um pacote inédito que traz 
benefícios em todos os setores de uma empresa 
de qualquer porte. Além do aspecto econômico, o 
Movimento Retoma BH também quer tocar o cora-
ção das pessoas. Queremos levantar a autoestima 
da nossa cidade, que em breve completa 124 anos 
de vida. Vamos levar mais otimismo para os belo-
-horizontinos, estimulando um clima de esperança 
em dias melhores.

Ao longo desses 2 anos conseguimos mapear 
quais têm sido as principais dificuldades dos co-
merciantes. Muitos têm problemas com demandas 
do dia a dia, como economia de energia elétrica, 
telefonia móvel e também capacitação de mão de 
obra. Por isso, estamos trazendo soluções que, de 
fato, vão ajudá-los.

O Retoma BH irá oferecer aos comerciantes e 
empreendedores, produtos que irão ajudá-los a 
diminuir os gastos fixos como energia elétrica, por 
meio do Cemig Sim (energia solar), onde a conta 
de luz pode ser reduzida em até 22%; telefonia 
móvel, com planos corporativos de telefone e dados 
móveis, com desconto e gestão de conta exclusivos. 
E também planos de saúde e odontológico, nas 
modalidades empresarial ou 

Microempreendedor Individual (MEI).
A pandemia mostrou ao mercado que tão im-

portante quanto se manter atualizado é nutrir uma 
rede de contatos e relacionamento. Para ajudar os 
comerciantes, veteranos e novatos, o Retoma BH 
vai oferecer o CDL Negócios, onde empreendedores 
dos setores de beleza e cuidado pessoal, moda e 
acessórios, gastronomia, material de construção, 
pet, óticas e papelaria, poderão participar de 
grupos de troca de experiências, feiras, eventos, 
programas e ações destinadas ao desenvolvi-
mento. Essas áreas foram as mais afetadas pela 
pandemia, por isso, estamos dedicando atenção 
especial a elas.

Outro aspecto abordado pelo programa é a 
capacitação dos comerciantes. A pandemia trouxe 
à tona a necessidade da atualização dos conheci-
mentos, a importância do comerciante conhecer 
a fundo seu negócio, saber gerir e se readaptar. 
Por isso, queremos oferecer aos comerciantes e 
empreendedores acesso a palestras, consultorias e 
cursos à distância e presenciais sobre as principais 
demandas do setor.

O Retoma BH vai oferecer cursos em parcerias 
com o Sebrae Minas e com o Instituto de Pesquisas 
e Projetos Empreendedores (IPPE). Dentre as prin-
cipais temáticas estão gestão financeira, estratégia 
de negócios, técnicas de vendas, empreendedoris-
mo, marketing de relacionamento e digital.

Com os comerciantes mais otimistas para o pró-
ximo ano, a tendência é que muitos busquem acesso 
às linhas de créditos para reformular o estoque e 
promover outras mudanças em seus negócios. Para 
atender a essa demanda, o Retoma BH irá facilitar o 
acesso ao crédito por meio de parcerias com institui-
ções financeiras como a Gyra+. E para auxiliar o lojis-
ta a controlar as vendas e fluxo de caixa, será ofereci-
do o SPC Conciliador, uma ferramenta de conciliação 
automática do recebimento de todas as vendas rea-
lizadas por cartões de crédito, débito e de benefícios.

Ainda dentro do Retoma BH, temos o programa 
Sou MEI, que nasceu de um profundo desejo em 
estender as mãos para os microempreendedores 
tão corajosos, determinados e resilientes. Esses 
profissionais fizeram a economia girar durante o 
período mais crítico da pandemia e hoje são mais

de 250 mil somente em Belo Horizonte. As 
micro e pequenas empresas representam hoje 
uma das maiores geradoras de trabalho e renda. 
Em 2021, até o momento, foram responsáveis por 
empregar 1,3 milhão de pessoas em todo o país.

Enfim, chegou a hora de voltarmos a viver 
melhor. São dias de retomar os sonhos e colocar 
nossos planos em prática. Mesmo que alguns 
costumes precisam ser readaptados, precisamos 
valorizar ainda mais a beleza de estarmos juntos, 
sempre com segurança e proteção.

Vamos retomar a direção, os nossos trabalhos 
e seguir em frente ainda mais esperançosos e 
animados para reconstruir nossas vidas e nossa 
economia. Juntos, poderemos fazer de Belo Hori-
zonte o melhor lugar para se viver e empreender.

COQUETEL E JANTAR

2 0 2 1

ENCONTRO
ANUAL DA
PROPAGANDA

14 | dez | 2021
19h30
Salões de eventos da Fiemg
Av. do Contorno, 4.456
Bairro Funcionários

Convite: R$ 150,00
Vendas pelo site:

centraldoseventos.com.br

Realização: Parceria: Apoio:

recessão técnica
Segundo comentários da jornalista Ana Flor, há certo grau 

de decepção do ministro da Economia, Paulo guedes, pois o 
ano de 2021 está chegando ao fim com uma espécie de recessão 
técnica, gerando incerteza para os rumos do desenvolvimento.

temas polêmicos 
O Palácio do Planalto procura com uma lupa os nomes dos 

32 senadores que prometeram votar em conjunto no início 
do ano. Essa seria uma tentativa de se posicionar contra as 
matérias mais polêmicas a serem votadas em plenário. 

só a imprensa 
A não ser pela imprensa, ninguém está sabendo que o 

ex-governador geraldo Alckmin (sem partido) seria o nome 
preferido para ser vice na chapa do ex-presidente lula (PT) 
rumo à sucessão presidencial. 

ironias da vida 
Ao retornar a São Paulo com a ficha de filiação assinada 

pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Partido Li-
beral, Valdemar costa neto, degustou de vinhos caros para 
comemorar a proeza de ter saído de um período de ostracismo 
devido a prisões e processos antigos para o topo do noticiário 
político. Quem te viu, quem te vê.

direto de Brasília
Segundo apurou o jornalista nilson Klava, o Tribunal de 

Contas da União (TCU) tem se tornado, ao longo dos anos, 
um ninho de políticos em final de carreira, muitos deles com 
intermináveis processos judiciais em seus respectivos estados. 
Agora, pelo novo estatuto, quem tiver folha corrida, mesmo 
tendo o nome aprovado pelo Senado, não poderá mais tomar 
posse. Será mesmo, nobre nilson? 

todo mundo, menos você
O novo ministro do STF, André mendonça, depois de 

passado o glamour de sua aprovação, mandou um recado ao 
Palácio do Planalto: ele não teria percebido qualquer esforço 
do ministro da Casa Civil, ciro nogueira (PP), para o encami-
nhamento do processo, quando o tema ainda era debatido 
nos bastidores do Senado. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai. 

médico ou filósofo?
Recentemente, ao bater papo com a imprensa, o ex-presi-

dente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o 
médico gonzalo Vecina disse: “O direito de ir e vir, se subordina 
ao direito à vida”, Eu, hein?!

Previsão pessimista 
Os dados ainda não são oficiais, porém, já circulam nos 

meandros econômicos que, no próximo ano, o crescimento do 
Brasil deverá ficar abaixo do desenvolvimento de países vizinhos 
como a Argentina, Chile e até a Colômbia.

d
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empresas brasileiras pagam o
maior tributo da América latina

Estima-se que cada companhia pague 35% do seu faturamento em impostos

Ao todo, 30 países foram analisados
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ados do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT) apontam que, em núme-
ros, o empresariado paga o equivalente a 
35,21% do seu faturamento em impostos. 

Esse índice coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking 
de tributação mais cara, sendo a maior da América 
Latina e ficando na frente dos 30 países analisados. 

O advogado tributarista Tadeu Saint´Clair 
explica que isso ocorre devido a uma série de 
motivos. “Na década de 1930, o Brasil implantou 
um modelo de Estado Social que vigora até hoje 
e, desde então, as constituições têm previsão de 
diversos direitos sociais, cujo custeio depende das 
receitas tributárias. Além disso, a máquina estatal 
brasileira é enorme, atualmente conta com mais de 
12 milhões de pessoas que são remuneradas com 
recursos provenientes dos tributos. E, por fim, as 
empresas formais são o real motor da economia 
nacional, já que são obrigadas a informar dados 
que permitam a fiscalização tributária atuar”.

O professor de direito tributário Thiago Sorren-
tino ressalta que a tributação excessiva afeta as 
decisões tomadas pelas empresas. “Pode fomentar 
ou desincentivar a contratação de funcionários, bem 
como a compra de bens e a formação de preço. 
Em situações extremas, essa carga irá levar o em-
preendedor a desistir do negócio ou buscar meios 
de duvidosa licitude para manter-se no mercado”.

Ele acrescenta ainda que, apesar das promessas 
de reformas, a carga em si é definida pela demanda. 
“Enquanto o Brasil destinar seus recursos a pagar 
vultosos privilégios para alguns e prometer presta-
ções públicas inexequíveis, ela não será reduzida. É 
uma questão política e não tributária”.

A solução para diminuir a carga no país, na 
opinião do country manager de uma empresa espe-
cializada em impostos, Paulo Zirnberger, seria uma 
Reforma Tributária que atenuasse a quantidade de 
tributos. “As propostas em discussão no Congresso 
não parecem ser tão resolutivas a ponto de simplifi-
car essa situação. Pelo contrário, o que temos visto é 
um debate de aumento da tributação, o que terá um 
enorme impacto para o setor de serviços e comércio 
e, consequentemente, para o consumidor final”.

Segundo o especialista, trabalhar na manei-
ra pelo qual os tributos são apurados e pagos 
pelas corporações também seria um caminho. 
“A falta de planejamento de ajustes gera uma 
verdadeira corrida no momento em que as fa-
mosas Normativas Técnicas (NT) são publicadas, 
a fim de minimizar o impacto no faturamento, 
representando um custo anual de R$ 24 bilhões. 
Além disso, a ausência de um cadastro único 
para abertura e manutenção de empresas faz 
com que sejam necessários múltiplos cadastros 
nos âmbitos federal, estadual e municipal, 
representando um custo anual estimado em 
R$ 22 bilhões”.

Ele diz ainda que a tributação impacta em 
maiores preços, por isso, o consumidor final 
também é atingido. “A maneira de apurar o im-
posto é totalmente dependente da companhia, 
enquanto deveria ser uma responsabilidade das 
administrações tributárias. Isso gera um custo 
de R$ 154 bilhões por ano na ineficiência ou na 
burocracia para se apurar o imposto devido. É um 
número gigantesco”. 

Para Tadeu, caso não haja mudanças no que 
se refere ao tema, algumas consequências pode-
rão ser sentidas, como o afastamento dos inves-
tidores nacionais e internacionais. “A tributação 
excessiva em um país em que os custos de matéria 
prima e operacionais são tão altos, diminui muito 
as chances de sucesso de uma empresa”.

Fechado
Os impostos, atrelados a outros fatores, foi o 

que fez o motorista de aplicativo Jefferson de Sousa 
fechar sua loja de açaí. “Fiquei 1 ano e meio em 
atividade. Me planejei, mas o preço de tentar fazer 
tudo como manda a lei é alto: muitas taxas a pagar, 
insumos caros e, como resultado, faturamento baixo. 
Do quarto mês em diante, só operei no vermelho”.

Para arcar com as dívidas, Sousa chegou a fazer 
empréstimos. “Fiquei devendo 3 pessoas, além de 
um empréstimo que fiz no banco. Por fim, o medo 
de não conseguir pagar os débitos e prejudicar 
minha família foi maior e desisti. Vendi todos os 
equipamentos e quitei o que devia”.

local: Villa san Pietro - rua dos goitacazes, 1431 - Barro Preto

Animação infantil • Peças novas e seminovas
show com glaysinho melo • Vários expositores

BrecHÓs, BAZAres,
músicA e gAstronomiA

12/12 e 19/12 - domingo
09h30 às 16h

entrAdA grAtuitA
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Aumento de 10,04% no salário 
mínimo em 2022 seguirá defasado

Sem ganho real, reajuste pode diminuir o poder de compra dos consumidores

“esse valor
pode ser

considerado
irrisório, frente

às previsões
econômicas

negativas para
o próximo ano”

governo federal ainda 
não definiu o novo valor 
do salário mínimo a vi-
gorar a partir de janeiro 

de 2022. Conforme projeção do 
Ministério da Economia, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), utilizado como base para 
calcular o percentual de aumento 
da remuneração, deve fechar o 
ano em 10,04%. Ainda faltam os 
dados da inflação de dezembro, 
mas a tendência é que se man-
tenha em alta. Caso o cenário se 
confirme, a quantia paga pode 
subir de R$ 1.100 para R$ 1.210, 
sendo o maior reajuste dos últi-
mos 6 anos.

Até 2019, a fórmula utilizada 
para correção do salário mínimo 
utilizava como base o Produto 
Interno Bruto (PIB), que é a soma 
das riquezas produzidas no país, 
mais o INPC, calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Desde 2020, o cál-
culo mudou e passou a considerar 
apenas o INPC como referência. 
A equipe econômica já informou 
que cada R$ 1 a mais no salário 
significa cerca de R$ 355 milhões 
de custo do orçamento público. 

Na avalição da economista 
Adriana Campos, o aumento está 
apenas cumprindo o que é estabe-
lecido pela Constituição Federal. “O 
reajuste acompanha a inflação acu-
mulada do INPC com o objetivo de 
manter o poder de compra do con-
sumidor, mas sem qualquer ganho 
real. Esse valor é considerado irrisó-
rio, frente às previsões econômicas 
negativas para o próximo ano”.

Ela salienta para uma questão 
importante a ser considerada. 
“Sem aumento real na quantia 
paga, uma grande defasagem 
está se acumulando ao longo 
dos anos. Isso trará dificuldades 
cada vez maiores, principalmente, 
para as famílias que ganham até 
um salário. Estudos mostram que 
mais de 30 milhões de pessoas so-
brevivem nestas condições, sendo 
um recorde histórico de pobreza”.

O governo também elevou 
a projeção oficial do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerado a inflação 
oficial do país. A expectativa é 
fechar o ano em 9,7%. Na edição 
anterior do documento, publica-
do em setembro, a previsão era 
de 7,9%. Se confirmado, o valor 
supera o teto da meta de 3,75% 
estipulada para este ano pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). O intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual deixa 
uma margem para que o IPCA 
varie entre 2,25% e 5,25%.

De acordo com o economista 
e especialista em finanças Aloísio 
Santos, estamos vivendo um 
período no qual a disparada da 
inflação tem sido contínua. “O 
governo federal não vem realizan-
do ações efetivas para abrandar 

tal impacto. O Banco Central tem 
elevado a taxa Selic para conter 
a alta dos preços, mas é apenas 
uma medida paliativa e que não 
resolve o problema efetivamente”.

Uma pesquisa do IBGE com 
377 produtos e serviços reve-
lou que cerca de 60% dos itens 
têm aumentado todos os meses. 

“Atualmente, a cesta básica com-
promete quase a metade do valor 
do mínimo, enquanto em 2017 era 
em torno de 37% dele. Além dos 
alimentos, gasolina e energia elé-
trica que também afetam o bolso 
das famílias”, comenta.

Ainda segundo Santos, o mer-
cado estará ainda mais instável 

em 2022 por conta de ser um 
ano eleitoral. “O dólar deve subir 
e ficar perto dos R$ 6 novamente 
devido ao maior risco fiscal e 
o investimento estrangeiro no 
Brasil fica cada vez menor. Sendo 
assim, o desemprego aumenta e 
a arrecadação cai. Isso é bastante 
preocupante”, finaliza.

reajuste recorde e histórico

Ano VAlor reAJuste

2021 R$ 1.100 5,26%
2020 R$ 1.045 0,58%
2020 R$ 1.039 4,1%
2019 R$ 998 4,61%
2018 R$ 954 1,81%
2017 R$ 937 6,47%
2016 R$ 880 11,67%

se confirmada a projeção de inflação prevista pelo
governo para 2021, reajuste será o maior desde 2016
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A ASSEMBLEIA FISCALIZA 
E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

A Assembleia fi scaliza e exige que os serviços 

públicos prestados a você sejam cada vez 

melhores. Por isso, as deputadas e os deputados 

trabalham todos os dias para defender seus 

direitos e cobrar as melhorias que você merece.

Um trabalho que acontece na educação,

na saúde, na segurança, em iniciativas como

as CPIs da Tragédia de Brumadinho,

dos Fura-Filas da Vacina e da Cemig.

Saiba mais em 
almg.gov.br/fi scaliza

E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

A Assembleia fi scaliza e exige que os serviços A Assembleia fi scaliza e exige que os serviços 

melhores. Por isso, as deputadas e os deputados melhores. Por isso, as deputadas e os deputados 

trabalham todos os dias para defender seus 

direitos e cobrar as melhorias que você merece.

na saúde, na segurança, em iniciativas como
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

mAis umA de BolsonAro - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na 
certeza que está dando um tiro certo para sua campanha andou falando o que 
não devia. Ao invés de trazer tranquilidade ao mercado, fez o que não pensava: 
aumentou a cotação do dólar ao anunciar que a Petrobras iria baixar o preço da 
gasolina e do óleo diesel. O mercado reagiu e a Comissão de Valores Mobiliários 
abriu um inquérito para investigar a empresa, que tem papéis negociados na 
Bolsa e pode ter cometido crime de responsabilidade ao privilegiar o presidente 
com informações sigilosas. A Petrobras reagiu informando que não disse nada 
ao presidente, que mais tarde anunciou que não ficou sabendo por fontes da 
estatal. Depois de ficar 4 anos falando bobagem, quando vê sua popularidade 
indo para o ralo, Bolsonaro tenta se livrar da fama de que com ele a inflação 
disparou e os preços do petróleo são os maiores da história.

cAncelAmento - Por todo o país as prefeituras estão cancelando a festa de final 
de ano e o Carnaval. Apesar das mortes por COVID terem diminuído nos últimos 
dias, o número de infectados tem aumentado, o que leva as prefeituras e estados 
a cancelarem as comemorações. As autoridades sanitárias de BH esperam pelo o 
aumento do contágio devido às festas pelo campeonato conquistado pelo Atlético.

está dAndo certo - O ex-ministro Sérgio Moro está vendo sua pré-campanha 
crescer quando bate em Bolsonaro. Ele tem o privilégio de ter sido íntimo do pre-
sidente quando o serviu como ministro e revela coisas de que Bolsonaro esque-
ceu-se rapidamente, como o combate a corrupção. Principalmente, quando ela 
bateu à porta de sua família com as “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro no Rio, 
o que motivou sua saída do governo, uma vez que o presidente tentou interferir 
na Polícia Federal. O Palácio do Planalto está ficando desesperado com Moro.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

medalha
Jornalista itamaury teles

recebe do presidente
Paulo duarte Pereira a
medalha João Pinheiro,

que faz jus a todos os
ocupantes de cadeira

no instituto Histórico e
geográfico de minas gerais

(iHgmg). A posse
ocorreu no dia 4 de
dezembro, em BH

Minas Gerais bate a 
marca histórica de R$ 189 
bilhões em atração de inves-
timentos. O recorde alcança-
do pelo governo, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico (Sede) e 
da Agência de Promoção de 
Investimento e Comércio Ex-
terior de Minas Gerais (Indi), 
demonstra a eficiência das 
políticas de desenvolvimen-
to econômico do estado. 

Minas contabilizou em 
3 anos, um montante que 
supera em 26% o total 
previsto em atração de 
investimentos estimados 
para todo o período de 4 

anos de gestão, que era de 
R$ 150 bilhões.

O governador Romeu 
Zema (Novo) comemorou 
os recordes atingidos, acres-
centando que “hoje estamos 
assistindo em Minas Gerais a 
uma mudança significativa 
de patamar de investimen-
tos, de aproximadamente R$ 
7 bilhões por ano na última 
gestão, para R$ 63 bilhões 
no atual governo. Esse cresci-
mento é nove vezes maior do 
que se fazia anteriormente”.

Para ele, é importante 
destacar que, do montante 
de R$ 189 bilhões atraídos, 
R$ 86 bilhões já são reali-

dade com empresas ope-
rando no estado. “Não são 
protocolos ou projetos. São 
ações concretas. Um desses 
projetos é o da cervejaria 
Petrópolis, em Uberaba, que 
foi inaugurado em 2020, 
sendo ampliado na cidade e 
atraindo atividades satélites, 
demonstrando como esse 
tipo de ação vem se trans-
formando em um ciclo virtu-
oso”, afirmou o governador. 

Ele acrescentou que es-
sas ações fazem parte de um 
esforço conjunto entre Sede, 
Indi e Secretaria de Estado 
de Fazenda de Minas Gerais 
(SEF/MG).

Parece que a Prefeitura de Belo Horizonte não conhece os problemas 
da cidade. Os alagamentos verificados aconteceram nos mesmos lugares 
e nem mesmo o chamado lago de contenção conseguiu segurar o agua-
ceiro. O maior problema é a falta de previsão na construção das calhas por 
onde passam as enxurradas, que não suportam todo o volume de água.

esse é o caso da Lagoa da Pampulha. Se não esvaziá-la e limpá-la, 
fazendo uma verdadeira assepsia em todo o esgoto adormecido há anos, 
não vai adiantar. O mau-cheiro vai continuar e as inundações também. 

o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, lançou uma campanha positiva 
para a capital mineira, além de fazer um acordo com a Polícia Militar 
para melhorar o policiamento durante o movimento do comércio neste 
final de ano. 

 
o ex-prefeito de Conselheiro Pena, Balbino Laygnier de Lacerda, 

também faleceu. O querido Waismann nos deixou, no dia 6 de dezem-
bro, aos 96 anos.

 
A morte do nosso querido João Dias, comerciante do Mercado 

Central e fundador do Frigorifico Imperatriz, fabricante de produtos de 
feijoada, foi muito sentida. João nos deixou na semana passada e sua 
presença vai fazer muita falta.

domingo, 12 de dezembro

Camilo Pantolfo 
Maria Regina Dupin
Geraldo do Prado 
Natália Macedo – edição do Brasil

segunda-feira, 13

Deivison de Jesus 
Marco Antônio de Souza
Jornalista Katia Pereira - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 14

Geraldo Magela de Sete Cordas
Fued Dib
Elaine Monteiro Teles 

Quarta-feira, 15

Gê Renó Guimarães de Andrade
Marlene Valadares
Graça Cardoso

Quinta-feira, 16

Ananias Neves Ferreira
Coronel Jonas Cruz 
Madalena Viana

sexta-feira, 17

Cecilia Ribeiro
Gerson Sacramento 
Jornalista Oswaldo Diniz – Rádio Itatiaia 

sábado, 18

Larissa Lucas 
Edson Tadeu de Jesus  
Rafael Vaz de Melo 
Ilânio Starling
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em atração de investimentos

João dias,
do rei da

Feijoada do
mercado

central, vai
deixar muitas
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http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
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nat macedo

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

JornAlistA e missionáriA

VerônicA suêniA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

enfim, a pandemia acabou?

Depois de quase 2 anos 
de isolamento, distancia-
mento, uso de máscara, 

e álcool em gel, eventos cance-
lados, sonhos adiados, medos, 
perdas e tantas situações com 
as quais a pandemia nos fez 
aprender e enfrentar, muita gen-
te ficou animada acreditando 
que agora é hora de voltar ao 
normal, e que esse Natal seria 
de grandes confraternizações. 

De fato, a chegada da vacina 
é, sem dúvidas, um dos motivos 
que nos apontam para um retor-
no à normalidade, trouxe mais 
esperança e confiança, embora 
existam algumas pessoas ainda 
resistentes à imunização.  

Quantos de nós perdemos 
familiares, amigos, conhecidos, 
quantas vítimas repentinas 
que nunca imaginariam que 
sua vida chegaria ao fim por 
causa do coronavírus. Quantos 
filhos ficaram órfãos, quantos 
pais perderam filhos no auge 
da juventude. São dores que 
não podem ser esquecidas ou 
ignoradas.  

E quantos passaram por 
maus bocados até superarem 
a doença? Quantos relacio-
namentos abalados ou forta-

lecidos devido à intensidade 
da convivência; crianças que 
precisaram aprender tudo em 
casa, inclusive estudar à dis-
tância, brincar sozinhas e viver 
longe de realidades que eram 
tão comuns. Os adultos que se 
superaram, conciliando muitas 
tarefas domésticas com as res-
ponsabilidades profissionais, 
que deixaram de ser trabalhos 
externos. Não foi fácil lidar com 
esse período tão longo e tenso, 
que ninguém imaginava viver. 
Quantos hábitos novos desco-
brimos! 

Nesse período, também 
podemos observar o quanto 
aumentou a busca de espiritu-
alidade, a fé foi despertada em 
muitos corações e se fez mais 
presente e necessária. Muitas 
pessoas foram curadas depois 
de fortes experiências de oração, 
vimos verdadeiros milagres.  

E depois dessa fase mais rígi-
da da pandemia, algumas coisas 
já foram sendo retomadas, os 
passeios, a rotina escolar e de 
trabalho, sem deixar de tomar 
cuidados e respeitando as regras 
sanitárias. Agora frente às festas 
natalinas, às confraternizações 
e à expectativa do fim de ano, 

há quem esteja mais receoso, 
optando por comemorações 
com mais prudência, como 
pequenos encontros familiares, 
mas há outros mais ousados que 
querem festas maiores, porque 
os números de contaminados 
e internações vêm diminuindo.  

Mas o que não se esperava 
era uma nova variante, pratica-
mente um mês antes do final 
do ano. Europa e África do Sul 
identificaram os primeiros casos 
da doença com a cepa Ômicron, 
que já chegou ao Brasil e em 
mais de 45 países. E o mundo 
começa a recuar de novo! Em 
muitos lugares obrigatoriedades 
foram retomadas, até em países 
como Portugal, com a popula-
ção quase toda vacinada. 

Para quem achava que a 
pandemia já tinha acabado ou 
estava no fim, vale uma reflexão 
e mais atenção. As reuniões fa-
miliares, encontros de amigos, 
confraternizações de trabalho 
e festas maiores já estão sendo 
repensadas e cada um vai ava-
liando o risco que compensa 
correr depois de um cenário tão 
duro como o que vivemos, e 
desse novo tempo que se espera 
e, com esperança, se aproxima!

mulheres são mais propensas a
problemas cardiovasculares

A s mulheres têm 
mais probabilida-
de de desenvolver 
doenças cardiovas-
culares do que os 

homens. Dados do Ministério da 
Saúde apontam que as chances 
de elas morrerem de infarto, 
por exemplo, é 50% maior. Os 
índices mostram ainda que, 
no Brasil, 30% das pessoas do 
sexo feminino falecem em con-
sequência dessas patologias. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que esse tipo de 
enfermidade seja responsável 
por um terço de todas as mortes 
de mulheres no mundo, o que 
equivale a 8,5 milhões por ano, 
mais de 23 mil por dia.

O médico geriatra Marco 
Antônio Félix explica que a OMS 
caracteriza uma doença cardio-
vascular como uma designação 
de todas as alterações patológi-
cas que acometem o coração e os 
vasos sanguíneos. “Ou seja, pode 
afetar tanto o músculo cardíaco, 
como o coração, assim como as 
artérias e veias. A primeira delas 
é a hipertensão arterial ou ate-
rosclerose coronariana, patologia 
isquêmica do coração”. 

Ele acrescenta que tem o Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), 
quando há obstrução das arté-
rias que nutrem os membros in-

feriores ou superiores; a doença 
cardíaca reumática, muito pre-
valente no Brasil; as patologias 
cardíacas congênitas, além dos 
processos inflamatórios e infec-
ciosos do músculo cardíaco e das 
válvulas, como a endocardite, a 
miocardite e tromboses venosas 
e arteriais.

Félix ressalta que inúmeros 
fatores fazem as mulheres serem 
mais propensas a essas doenças. 
“O primeiro é que as artérias 
coronárias delas são de menor 
calibre, portanto, têm uma pos-
sibilidade de maior oclusão. Além 
disso, na menopausa há uma 
queda do estrógeno, hormônio 
que tem um efeito vasodilatador. 
Com isso, os vasos não dilatam 
de maneira suficiente. Há tam-
bém um declínio dos níveis do 
colesterol do HDL (fator protetor 
do coração) e há um aumento 
do LDL”.

Segundo o especialista, tudo 
isso, contribui para que as ar-
térias femininas fechem com 
mais frequência do que as dos 
homens. “Um fator interessante 
é que o infarto é muito mais fre-
quente neles a partir dos 55 anos 
e nelas após os 65. Sendo assim, 
os médicos tendem a ter uma 
preocupação maior com esse 
público. De modo geral, por ter 
uma jornada tripla, as mulheres 
não são capazes de identificar as 
queixas relacionadas a doenças 
cardíacas”.

Hábitos ruins e prevenção
O clínico geral Roberto Debski diz que 

sedentarismo, tabagismo, alcoolismo e 
obesidade são os principais fatores res-
ponsáveis por uma doença cardiovascular. 
“A prevenção é a maneira mais efetiva de 
evitar essas patologias. E isso passa por 
um estilo de vida saudável, com uma ali-
mentação balanceada e equilibrada, livre 
de excessos de gordura saturada, produtos 
refinados e exagero de carboidratos. Além 

disso, a prática de atividade física regular 
e o gerenciamento do estresse ajudam a 
prevenir esses problemas”.

A manicure Paloma Duarte aprendeu 
a lição após sofrer um princípio de infarto 
aos 59 anos. “Foi de repente. Senti uma 
dor muito forte no peito e uma sensação 
de falta de ar horrível. Achei que iria mor-
rer. Fiquei internada por duas semanas, 
precisei fazer um cateterismo e, hoje, 

tomo 9 medicamentos diferentes. Após o 
susto, busquei melhorar minha qualidade 
de vida. Iniciei com caminhadas e quando 
fui liberada pelos médicos, entrei na aca-
demia, além disso, fui a uma nutricionista 
que me passou uma dieta. Hoje me sinto 
melhor em inúmeros sentidos e aprendi 
que a vida é valiosa no dia em que nasci 
de novo. Não quero desperdiçar a chance 
que ganhei”, conclui.

Hábitos saudáveis podem evitar o surgimento dessas patologias
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especialistas apontam desafios no combate
ao racismo e cobram políticas públicas

E V E N T O

Personalidades recebem a medalha Amigo da marinha

Na última segunda-feira, 6 de 
dezembro, a Capitania Fluvial 
de Minas Gerais (CFMG) come-

morou o terceiro aniversário na sede, 

localizada no Belvedere, e homenageou 
com a entrega da Medalha Amigo da 
Marinha, 32 personalidades da socie-
dade mineira de diversos ramos, como 

a Segurança Pública, Cultura, Turismo, 
Judiciário, Ministério Publico, Forças 
Armadas, indústria, empresariado e 
mídia. 

Após a solenidade, houve uma confra-
ternização no local, ao som do maestro 
Handel Cecilio, a soprano Annelise Caval-
canti e Felipe Galdino.

Procurador-geral do estado, Jarbas soares Jr.
e o secretário de estado de Justiça e

segurança Pública, rogério greco

Aziz saliba, márcia, sandra regina, Alessandro 
moreira, Hermes guerrero e Paulo cardoso

desembargador Pedro Aleixo neto,
elke moura e marta lassance

silvio Aderne, Paulo cardoso e roberto gontijo eliane Parreiras e marta lassance

general smicelato,  Brig max, cel. régis,
conselheiro gilberto diniz, procurador-geral

de Justiça do estado, Jarbas soares Jr.
maestro Handel cecilio e soprano Annelise cavalcanti

dra. elke de moura, dra Ariane,
subsecretário christian Vianna e
as encantadoras Joana e luísa

subsecretário de cangussu, cel. osvaldo,
milena Pedrosa e cel. rodrigo

Jd Vital e Paulo roberto cardoso Anderson, o comandante da marinha Vieira Barros e Bráulio
Bernardo okazakhi, luís eugênio torres, ricardo carlini,

roberto Porto Fonseca, carlos costa e roberto Bastianetto

O racismo e a desigualdade racial 
nas diversas áreas são proble-
mas que afetam o Brasil desde 
a sua formação. Mesmo com a 

abolição da escravatura, a segregação so-
cioeconômica e o preconceito ainda estão 
muito presentes na sociedade brasileira. 
A população negra continua ocupando os 
lugares mais baixos na hierarquia social, 
além de liderar os índices de desem-
prego, violência, exclusão educacional, 
entre outros agravantes. Tais informações 
acendem um alerta, visto que a maior 
parte dos cidadãos brasileiros (55%) se 
considera pretos ou pardos.

De acordo com Martvs das Chagas, 
secretário de Planejamento do Território 
e Participação Popular (SEPPOP) da Pre-
feitura de Juiz de Fora e atual secretário 
nacional de Combate ao Racismo do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), a escravidão 
foi abolida formalmente, mas não do 
ponto de vista de possibilitar igualdade 
entre negros e brancos. “Esse racismo de 
hoje é estrutural, ou seja, uma coisa que 
ficou entranhada na sociedade brasileira 
por quase 400 anos. Acredito que ainda 
levará um tempo para que esse dano seja 
reparado”.

Já para Alexandre Braga, especialista 
em Políticas Públicas de Raça e Gênero 
pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) e presidente da União de Negras 
e Negros Pela Igualdade (Unegro), houve 
o fim da escravidão em 1888, mas as es-
truturas de poder continuaram nas mãos 
de pessoas brancas. “Os negros deixaram 
de ser escravos, mas não foram criadas 
políticas públicas efetivas de inclusão. 

Ou seja, mesmo depois de 130 anos, os 
problemas da desigualdade com essa 
população persistem até os dias atuais”.

Ele chama atenção que cerca de 80% 
dos negros vivem nas vilas e favelas e es-
tão passando fome ou com dificuldade de 
manter uma alimentação de qualidade. 
“Isso sem falar na violência policial. No 
Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro, 
com idade entre 15 e 29 anos, é assassi-
nado. Os negros são 75% dos mortos por 

policiais. A chance de uma pessoa preta 
ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes que 
a de um branco”, afirma.

O secretário do SEPPOP comparti-
lha da mesma opinião. “Até mesmo a 
violência sofrida é herança do período 
escravocrata. Nossa polícia tem uma 
mentalidade que um negro parado é 
suspeito e se estiver correndo é ladrão. É 
preciso reconhecer o problema e mudar 
urgentemente esse quadro. No entanto, 
o brasileiro não se enxerga como racista, 
tornando difícil o combate. Essa luta tem 
que ser feita por toda a sociedade”.

Uma questão de extrema importância 
levantada por Braga 
é a evasão escolar. 
“Durante a adoles-
cência, cerca de 30% 
dos negros e negras 
abandonam os estu-
dos antes de concluir 
o ensino médio, seja 
para trabalhar e obter 
uma renda para aju-
dar a família ou para 
cuidar dos filhos. Na 
vida adulta não con-
seguem frequentar as 
aulas, o que traz con-
sequências, principalmente, no mercado 
de trabalho”, alerta.

Este ano, durante a realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
pelo menos 54% dos jovens não compa-
recerem ao segundo dia de provas. “A 
maioria deles eram negros. Entre os moti-
vos apurados estão a falta de preparação 
adequada para o exame, visto que muitos 
não dispõem de computador, celular e 
conexão com a internet de boa qualidade 
para assistir o conteúdo das aulas. Além 

da precariedade de transporte público 
para chegar até o local de aplicação”, 
completa.

Ainda de acordo com ele, os jovens 
negros serão os mais prejudicados pelo 
novo ensino médio. “Ele torna obrigatório 
o aprendizado de matemática, língua 
portuguesa e estrangeira, mas libera as 
demais matérias como optativas. Isso 
significa que o ensino ficou mais tecnicista 
e limitado, inviabilizando conhecimentos 
que são cobrados, por exemplo, na prova 
do Enem”.

Braga esclarece que as cotas raciais fo-
ram fundamentais para que a população 

negra pudesse ocupar 
os espaços de saber 
nas principais universi-
dades federais do país. 
“Elas têm cumprido 
seu papel na última 
década, inclusive, 
algumas instituições 
já aplicam as cotas 
raciais também para 
os cursos de pós-gra-
duação e mestrado”.

Martvs diz que as 
políticas públicas no 
Brasil avançam de for-

ma lenta. “Em 2003, foi sancionada a lei 
federal 10.639, que estabeleceu a obriga-
toriedade do ensino de história e cultura 
afro-brasileira dentro das disciplinas. O 
objetivo foi o de combater o racismo no 
país e mostrar a relevante participação de 
negros e índios na construção da identi-
dade nacional, seja na cultura, música, 
culinária, técnicas, entre outras”.

Já no mercado de trabalho, o pre-
sidente da Unegro ressalta que as ocu-
pações e nem mesmo os salários são 

igualitários. “Um negro exercendo função 
igual e com a mesma formação de um 
branco recebe cerca de 50% menos. A 
população negra está em profissões que 
são dignas, porém, pouco valorizadas, 
como motoristas, faxineiros, domésticas, 
garis e porteiros. O país precisa acelerar 
as políticas sociais objetivando a forma-
ção dos jovens negros também para os 
cargos de chefia nas empresas de grande 
porte, emissoras de televisão, entre outros 
ambientes”.

Como explica Martvs, o desemprego é 
maior entre a população negra. “Eles es-
tão na pirâmide social e são os primeiros 
a serem afetados. Em momento de crise, 
como acontece agora, durante a pande-
mia de COVID-19, perdem suas ocupações 
e demoram a se realocar no mercado de 
trabalho”, conclui.

martvs das chagas: “o brasileiro não
se enxerga como racista. essa luta tem

que ser feita por toda a sociedade”

Alexandre Braga: “os negros deixaram
de ser escravos, mas não foram criadas
políticas públicas efetivas de inclusão”
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“durante a
adolescência, cerca

de 30% dos negros e
negras abandonam

os estudos antes
de concluir o

ensino médio”

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de dezembro de 2021

Em 2021, o estado de Minas Gerais completa 301 anos. A data 
celebra o desmembramento das capitanias de São Paulo e 
Minas Gerais, já que a decisão que marca o início da existência 

administrativa do estado foi tomada em 2 de dezembro de 1720, pelo 
Conselho Ultramarino de D. João V, rei de Portugal.

Naquele período histórico, a capitania de Minas Gerais conquis-
tava o posto de centro econômico da colônia. Isso se dava em função 
da grande exploração de ouro que, desde o século XVII, crescia de 
forma exponencial e que, já naquela época, apontava a riqueza mi-
neral do território. A capitania era dividida em quatro comarcas: Vila 
Rica, Sabará, Serro Frio e Rio das Mortes. Todas elas permaneciam 
sob a jurisdição de um ouvidor responsável e marcaram a história de 
Minas rumo ao progresso.

Comemorar os 301 anos de Minas Gerais é colocar no trilho da 
história a trajetória desta população que sempre soube enfrentar os 
perigos dos sertões. Exaltar o passado também é reviver a importância 
do território mineiro – as minas e as gerais – e sua contribuição para 
o desenvolvimento do país, fortalecendo a posição de liderança deste 
estado, que tanto engrandece a nação brasileira. Seja na política, na 
economia, no meio ambiente ou na cultura, os feitos dos mineiros 
ao longo desses 301 anos serviram para garantir que Minas jamais 
saia da história.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) celebra a data e re-
força aos gestores públicos e aos mineiros a importância da união de 
todos em prol do desenvolvimento das Minas Gerais. “Somos 853. E, 
juntos, somos muito mais. Este é o nosso slogan e o que move nosso 
trabalho na AMM. Apesar de termos vivido um período de tristeza, 
com tantas vidas perdidas para a COVID-19, podemos ter esperanças 
da força dessa união com grandes conquistas municipalistas, enca-
beçadas pela AMM, com apoio dos gestores públicos e deputados 
que lutam por um estado melhor”, comemora o presidente da AMM 
e vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda.

governo do estado defende
a privatização da gasmig

A privatização da Compa-
nhia de Gás de Minas 
Gerais (Gasmig) é ne-
cessária para garantir 

o fornecimento de gás natural a 
preços competitivos. A afirmação 
é do secretário-adjunto de Estado 

de Desenvolvimento Econômico, 
Guilherme Augusto Duarte de 
Faria, que participou de reunião 
da Comissão Extraordinária das 
Privatizações da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG) 
no dia 2 de dezembro.

Segundo o secretário-adjunto, 
o Governo do Estado tem empre-
endido esforços para aumentar 
a capilaridade da rede de dis-
tribuição e os investimentos da 
companhia, que é subsidiária da 
Companhia Energética de Minas 
Gerais S.A (Cemig). “Entendemos 
que a privatização dará o reforço 
de caixa que hoje a empresa não 
tem”, afirmou.

Para ilustrar a necessidade de 
desestatização da Gasmig, Faria 
apresentou dados que mostram 
a pouca utilização do gás natural 
em Minas Gerais. A empresa está 
presente em apenas 36 dos 853 
municípios mineiros, o que signi-
fica 4,7% de penetração no territó-
rio estadual. Em São Paulo, onde a 
distribuição de gás foi privatizada, 
esse percentual é de 22,7%.

Na avaliação dele, a Gasmig 
é refém da Lei das Estatais, que 
dificulta a sua competitividade e 
impede a realização de investi-
mentos de forma célere. O diretor-
-presidente da empresa, Pedro 
Magalhães Bifano, citou como 
exemplo de burocracia o prazo 
para assinatura de um contrato de 
compra de gás no mercado livre, 
que gira em torno de 60 dias. Se 
a empresa fosse privatizada, esse 
documento poderia ser liberado 
em 24 horas, segundo ele.

Por isso, a Gasmig foi incluída 
no Programa Mineiro de Deses-
tatização. Mas, para que ela seja 
vendida, é necessária a aprovação 

de lei específica pela ALMG, con-
forme determina a Constituição 
Estadual. Uma vez aprovada essa 
legislação, é preciso realizar um 
referendo popular para verificar 
se a população mineira concorda 
com a privatização.

Enquanto isso não acontece, o 
Governo do Estado considera a pos-
sibilidade de abertura de capital 
da Gasmig. Já foram contratados 
estudos para avaliar a viabilidade 
da venda de parte do controle 
acionário da empresa, segundo 
Faria. “Essa é uma opção a ser le-
vada a cabo, diante da ausência de 
autorização legislativa para a priva-
tização até o momento”, afirmou.

Para Bifano, o ideal seria 
vender 51% do capital da Gasmig, 
mantendo o poder de veto do 
Estado nas decisões da empresa. 
Embora a modelagem do negócio 
ainda não esteja concluída, ele 
estima o valor de mercado da 
companhia entre R$ 6 bilhões e 
R$ 8 bilhões.

Caso não seja possível vender 
o controle acionário da Gasmig, 
uma alternativa para viabilizar 
os investimentos na expansão da 
rede de distribuição seria um IPO 
(oferta inicial de ações na bolsa 
de valores), segundo Bifano. Os 
projetos de construção de novos 
gasodutos para ampliar a oferta 
de gás natural no interior do 
estado, que somam 1.265 km de 
extensão, exigiriam investimentos 
da ordem de R$ 3,2 bilhões.

Fiemg 

Para o desenvolvimento do 
mercado de gás natural, a Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) defende 
também a criação de uma agência 
reguladora, que já existe em vários 
outros estados. Para a gerente 
de energia da Fiemg, Tânia Mara 
Costa Santos, atualmente falta 
transparência na regulação do 
serviço de gás canalizado.

O governador Romeu Zema 
(Novo) apresentou o Projeto de Lei 
(PL) 2.274/20, que inclui esse servi-
ço entre as atribuições da Agência 
Reguladora dos Serviços de Água e 
Esgoto (Arsae-MG). Para emitir seu 
parecer de 1º turno sobre a propo-
sição, a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária (FFO) 
solicitou informações à Secretaria 
de Estado de Governo em agosto, 
mas ainda não recebeu resposta.

A Fiemg também defende 
a abertura do mercado livre de 
gás natural, o que poderia possi-
bilitar a redução de tarifas com a 
introdução de novos fornecedores 
em Minas Gerais. A redução dos 
preços do gás, combinada com a 
expansão da rede de distribuição 
da Gasmig, poderia proporcionar 
ganhos significativos na competi-
tividade da indústria mineira.

Segundo Tânia, os grandes 
players estimam a demanda repri-
mida em função do preço elevado 
do gás em 1 milhão de metros 

cúbicos por dia. A perda potencial 
de faturamento da indústria é 
calculada em R$ 11,2 bilhões, com 
redução potencial de 90,2 mil 
empregos. “A indústria aguarda 
ansiosa por mais gasodutos, com 
tarifas módicas e possibilidade de 
expansão, para gerar mais empre-
go e renda”, afirmou.

monopólio 

A Gasmig detém o monopólio 
da distribuição de gás natural em 
Minas Gerais até 2053. A rede de 
distribuição da empresa soma 
1.341 km. Em 2020, a receita 
líquida foi de R$ 1,6 bilhão, com 
R$ 200 milhões de lucro líquido.

Ao todo, são 61 mil clientes, 
distribuídos nos segmentos in-
dustrial, automotivo, comercial e 
residencial. As principais cidades 
atendidas são Belo Horizonte, 
Nova Lima (região metropolita-
na), Poços de Caldas (Sul de Mi-
nas) e Juiz de Fora (Zona da Mata).

Para ampliar sua atuação, a 
empresa tem projetos de cons-
trução de novos gasodutos, que 
poderiam beneficiar indústrias 
localizadas em diversas regiões 
do estado: Centro-Oeste, Alto Pa-
ranaíba, Triângulo Mineiro, Sul de 
Minas, Vale do Rio Doce e Vale do 
Mucuri. Para isso, são necessários 
grandes investimentos. Somente 
o gasoduto do Triângulo Mineiro, 
com 474 km de extensão, exigiria 
R$ 1,3 bilhão.gerente de energia da Fiemg, tânia mara costa santos
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convocação bem feita garante
resultados da Assembleia

Para a realização de uma 
assembleia de condomínio 
dentro das normas é preciso 
convocar os condôminos cor-
retamente. Uma comunica-
ção mal feita pode gerar até 
anulação das decisões que 
forem tomadas na reunião. 
Mas, como fazer a convocação 
para assembleia?

A primeira coisa que o síndi-
co deve fazer é observar o que 
diz a Convenção Condominial e 
o Regimento Interno. São esses 
documentos que determinam 
as regras do condomínio. 

Entre as normas para a 
convocação, está o prazo. A 
convenção ou o regimento es-
pecificam quanto tempo antes 

da assembleia os moradores 
devem ser convocados. O bom 
senso diz que, se a reunião não 
for emergencial, a convocação 
deve ser feita com, pelo me-
nos, uma semana de antece-
dência para que todos possam 
se organizar, principalmente 
condôminos que não moram 
no prédio. A convocação deve 
ser afixada do quadro de avi-
sos ou em local de grande 
circulação de condôminos, 
como elevadores ou portaria. 
O síndico também pode pedir 
à administradora para mandar 
uma carta com a convocação 
para cada unidade. 

Os proprietários que não 
vivem no condomínio ou os 
que alugam salas ou lojas, no 
caso dos comerciais, devem 
ser comunicados por carta 
registrada. Esse instrumento 
garante ao síndico a com-
provação que todos foram 
comunicados.

Em tempos de pandemia 
e de avanço dos meios de co-
municação, muitos condomí-
nios optaram por fazer a con-
vocação para as assembleias 
por aplicativos de mensagem, 
como WhatsApp, por e-mail 
ou redes sociais. Entretanto, 
esses recursos digitais devem 
estar previstos na convenção. 
Se não estiverem, é preciso 
que sejam incluídos, depois 
de aprovados em assembleia. 
“Essas são tecnologias novas 
e se não forem aprovadas, al-
gum condômino pode alegar 
que não foi comunicado da 
reunião”, explica o presidente 
do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais Residenciais e Mis-
tos de Minas Gerais (Sindicon 
MG), advogado especializado 
em direito condominial, Car-
los Eduardo Alves de Queiróz. 

 Outra coisa importan-
te é que todos os assuntos 
que serão tratados sejam 

informados no edital, princi-
palmente os que envolvem 
obras, gastos ou taxas ex-
tras. Não adianta fazer uma 
convocação genérica e incluir 
esses assuntos na assembleia. 
Se isso acontecer, o condô-
mino ausente pode pedir a 
impugnação da assembleia. 
“Mesmo porque, existem te-
mas que precisam de quórum 
qualificado ou unanimidade 
de condôminos. Todos têm 
que estar presentes”, diz o 
presidente.

Aliás, esse é mais um mo-
tivo pelo qual a participação 
de todos os condôminos em 
todas as assembleias é tão 
importante. Não são raros os 
casos em que decisões que 
afetam o bolso dos proprie-
tários geram confusão entre 
aqueles que não quiseram 
ou não puderam participar. 
Infelizmente, na maioria dos 
prédios, nem metade dos 
proprietários comparecem às 
assembleias. Se a convocação 
for bem feita, respeitando os 
prazos e o detalhamento dos 
assuntos no edital, não há 
o que o ausente possa fazer 
para impedir as ações aprova-
das pelos presentes. As regras 
servem tanto para as assem-
bleias ordinárias quanto para 
as extraordinárias.carlos eduardo de Queiróz

“se a reunião
não for

emergencial,
a convocação
deve ser feita

com, pelo menos,
uma semana de
antecedência”D
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47766&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47766&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2274&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2274&t=PL
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20º encontro de hotéis marca o
desejo do setor de se reinventar

expectativa
O presidente da Belotur, Gilberto Castro, 

informa que BH tem mostrando bons números. 
“Dados apontam para uma recuperação de 
20% em relação ao ano passado. Sabemos que 
ainda é necessário uma retomada mais robusta, 
entretanto, em um panorama onde há debates, 
troca de ideias e experiência são primordiais. E 
não apenas para Minas, mas para todo o país”.

Ele garante o apoio da Belotur ao setor. “A ca-
pital mineira não irá se furtar de nenhum diálogo 
e debate para que consigamos implementar novas 
práticas. Inclusive, corroboro que a ideia de inova-
ção é importante: pensar no novo e fora da caixa”.

Uma parceria ao segmento também foi ofere-
cida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio 
MG). A analista de turismo da entidade, Milena So-
ares, fala que, logo que a pandemia iniciou, toda a 
equipe começou a pensar em como poderia auxiliar 
os empresários. “Nossa primeira ação foi rever o 
que tínhamos de benefício para facilitar a vida de 
todos. Apoiamos também medidas provisórias e a 
liberação de recurso para facilitar o acesso ao crédito 
para que o empresário sobreviva neste momento”.

Milena acrescenta que o retorno ainda é 
tímido devido à instabilidade. “Não há uma 
data exata em que poderemos dizer que tudo 
vai melhorar. Portanto, existe um receio, mas, 
ao mesmo tempo, um otimismo que não havia 
em 2020. A gente nem conseguia pensar em 
retomada, mas, agora, lidamos melhor com isso 
e prospectamos mais demandas para o setor”.

Para o consultor de hotelaria e representan-
te da MVS Consultoria Marten Sluys, o segmento 
chega a um ponto em que a mudança de hábito 
se torna regra. “As pessoas precisam se lembrar 
da cultura do presencial e esse encontro foi 
importante também por isso, afinal, ele repre-
senta a volta da interação entre fornecedores 
e profissionais da atividade hoteleira. Não se 
faz turismo de outra forma e, após 2 anos, ver 
essa participação traz esperança. A retomada 
tem sido gradual, mas já existe um sinal de 
recuperação”.

“Nada voltará a ser como era antes”. É o que 
diz o diretor do Senac - Departamento Nacional, 
Antônio Henrique Borges. Para ele, estamos em 
um processo transitório. “A retomada pode ser 
semelhante ao passado, mas não será a mesma. 
As coisas mudaram e, agora, temos milhões de 
pessoas nas ruas, passando fome, sem o mínimo 
para comer e desempregadas. Portanto, o que 
vem pela frente é algo diferente. Por isso, é 
preciso mesmo questionar se estamos ou não 
preparados”.

De acordo com ele, o ramo hoteleiro está 
pronto. “Se imaginarmos as questões de 
protocolos, segurança, etc, já está tudo enca-
minhado. Contudo, não podemos nunca nos 
esquecer dos reflexos que este momento terá 
daqui em diante. A sociedade necessita estar 
mais preparada e qualificada e isso nos leva a 
uma nova perspectiva e é preciso refletir sobre 
ela”, conclui.

No dia 9 de dezembro o Novotel BH Savassi re-
cebeu a 20ª edição do Encontro da Hotelaria. 
O evento foi promovido pela Federação Bra-

sileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com 
patrocínio da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e foi aprovado no 
edital de apoio a eventos turísticos da Empresa Mu-
nicipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), com 
o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte.

Itinerante, o encontro já passou por inúmeras 
cidades mineiras como Juiz de Fora, Ouro Preto, 
Montes Claros e Uberlândia. Este ano retorna à capital 
mineira com um importante marco: sua volta presen-
cial. Para o presidente da CNC e da FBHA, Alexandre 

Sampaio, esse momento é de recuperação da ativi-
dade econômica do turismo, incluindo os eventos. “A 
federação e a CNC vão se fazer presentes em Minas, 
com seus sindicatos com o objetivo de envolver todo 
o trade do setor”.

De acordo com o vice-presidente de Assuntos 
Turísticos Imobiliários do Sindicato da Habitação 
(Secovi-SP), Caio Calfat, o Brasil está vendo a pior 
crise do setor hoteleiro da história. “Foram três 
momentos de retrocesso seguidos: o primeiro com a 
superoferta de hotéis devido à Copa do Mundo. Em 
seguida, tivemos a crise do governo Dilma, que foi 
econômica, política e de credibilidade, provocando 
uma queda da atividade nacionalmente. E, depois, 
com o início da pandemia, pois os hotéis fecharam 
por 4 a 6 meses e quando abriram, não havia mais 
demanda”.

Calfat foi conversar com os participantes do Encon-
tro da Hotelaria justamente sobre o cenário atual. “A 
intenção foi abrir os olhos, mostrar o passado e projetar 
o futuro. Gosto de deixar uma mensagem otimista, 
mas, sem muitas fantasias. É preciso persistir e, prin-
cipalmente, sermos criativos. Os empresários devem 
buscar surpreender seus hóspedes, fazer com que se 
sintam à vontade, afinal, são preciosos, agora mais 
do que nunca. Por isso, a tenacidade e paciência serão 
necessárias, além da confiança 
de que dias melhores virão”.

Para a presidente do Belo 
Horizonte Convention & Visitors 
Bureau, Érica Drummond, a ino-
vação é essencial. “Penso que os 
equipamentos de capitais podem 
se tornar pet friendly, por exemplo. 
Que esses locais podem ter kids 
clubs, espaços de diversão moni-
torados para crianças, além de 
muitos pontos de vendas, como 
um bar no topo do prédio, ao ar li-
vre ou um pub no lobby do hotel. O 
ideal é trazer mais entretenimento 
para os hotéis, proporcionando ao 
hóspede uma experiência única. 
Isso auxilia também para que ele fique mais dias, me-
lhorando o feedback que tem de Belo Horizonte e tudo 
que ela oferece aos visitantes”.

A implementação de novidades, na opinião do 
diretor de produtos da CVC Corp, Bruno Heleno, só 
será possível a partir da união de todo o segmento. “É 
por meio disso que aprendemos o poder de barganha. 
Quando se tem uma estrutura hoteleira unida, é possí-
vel conseguir melhores eventos, por exemplo. A partir 
daí, todos precisam estar preparados para atender esse 
público. Todo o setor sofreu com a pandemia, portanto, 
é fundamental que comecemos a avaliar as tendências 
e oportunidades que irão surgir”.

Para o diretor-executivo do Ouro Preto Con-
vention & Visitors Bureau, William Adeodato, é 
exatamente para que se tenha uma análise com-
pleta que eventos como o Encontro da Hotelaria se 
tornam necessários. “É uma oportunidade para o 
empresariado ter acesso a dados e informações. 
O associativismo precisa ser valorizado, pois, 
assim, podemos nos posicionar de maneira mais 
assertiva para que nosso empreendimento tenha 

sucesso”.
O presidente da Federação 

de CVB-MG, VP do Brasil CVB, VP 
da Federaminas e presidente do 
Conselho do Instituto Sustentar, 
Roberto Fagundes, também 
aposta nessa ideia da união. 
“Acredito que essa é a palavra 
de ordem. É um momento no 
qual todos estão passando por 
dificuldades semelhantes. Se 
não ficarmos juntos, trocar-
mos opiniões e experiências, 
expusermos os problemas e as 
soluções, as coisas ficam ainda 
mais difíceis. Fazer networking 
faz com que uma nova luz seja 

acesa. Agora, temos a vantagem do custo do real 
frente ao dólar e ao euro, que irá valorizar o merca-
do interno, o que provoca uma expectativa boa de 
recuperação”. 

Além da análise de dados e união, segundo o 
empresário e presidente da Ouro Preto Convention & 
Visitors Bureau, Marcos Freitas, o cenário atual traz a 
necessidade de discutir as questões da hotelaria. “Se 
eu pudesse dar um conselho para os representantes 
do segmento, diria para serem mais participativos, 
principalmente os do interior. É fundamental estar 
presente, nem que seja virtualmente, para saber o 
que está acontecendo”.

da redação

“A federação e a

cnc vão se fazer

presentes em minas,

com seus sindicatos

com o objetivo de

envolver todo o

trade do setor”

A mesa foi composta com várias autoridades do ramo

gilberto castro, marcos Valério e caio calfat roberto Fagundes e Alexandre sampaio

Alexandre sampaio, presidente da FBHA, fez a abertura do evento
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grAnde PArte dos BrAsileiros
não tem um PlAno de sAúde

está nA HorA de BAiXAr A contA de luZ

diA internAcionAl contrA A corruPÇão

Cerca de 70% dos brasileiros não possui plano de 
saúde e 90% não têm condições de pagar médicos 
de qualidade. E a crise econômica em que vivemos, 
com mais de 14 milhões de desempregados, dificulta 
ainda mais a aquisição de um, que, com certeza, é a 
prioridade de grande parte das famílias brasileiras.

Com a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, as 
usinas hidrelétricas perderam espaço na oferta com o 
baixo nível dos reservatórios e o governo se viu obrigado 
a acionar as termelétricas, o que gerou uma alta nas 
contas de luz, afetando os consumidores. Foram criadas 
as bandeiras verde, amarela e vermelha, que servem 
para indicar a necessidade de se reduzir o consumo. Ou 
seja, mais uma armadilha para prejudicar a população. 
O preço da energia elétrica no Brasil já subiu 30% em 
2021. Mas, com o grande volume de chuvas desde o mês 
de outubro e os reservatórios de água acima de 80%, é 
a hora de o governo voltar à bandeira verde para pesar 
menos no bolso do cidadão. O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) diz que vai determinar essa redução, já que a sua 
popularidade caiu muito após as medidas contra a 
pandemia e do triste cenário econômico.

Celebrado no dia 9 de dezembro, em 2003, foi as-
sinada por 140 países a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, na cidade de Mérida, no México. A 
ideia central é fortalecer a cooperação para ampliar a 
prevenção e o combate contra essa prática no mundo 
todo. Por aqui, ela existe desde a descoberta do Brasil 
e, mesmo após a celebração desse dia, nunca acabou. 
A começar na política, onde os governantes deveriam 
dar bom exemplo, mas, ao invés disso, desviam o 
dinheiro público que poderia ser usado em projetos 
sociais. A corrupção também acontece diariamente 
em todos os outros setores da nossa sociedade. Com 
as leis fracas, o crime parece compensar. Enquanto não 
houver punições rigorosas, a roubalheira vai continuar 
e os prejudicados como sempre são as pessoas que 
trabalham e pagam os seus impostos com sacrifício.

c A n A l   A B e r t o

o nível da educação no país continua 
baixo. A insatisfação do brasileiro com 
a educação cresceu nos últimos anos, 
sendo maior com o ensino público do 
que com o ensino particular. Para a 
população, a violência e a corrupção 
estão diretamente relacionadas à baixa 
qualidade. Os alunos não aprendem o 
esperado e o sistema não garante sequer 
que todos cheguem até o final do ensino 
médio. A consequência disso é que ano 
a ano só vemos dados negativos sobre 
o nível de aprendizado. Se o panorama 
não é bom, pelo menos existe alguma 
esperança. Nas últimas décadas, o Brasil 
registrou um avanço no número de ma-
trículas de crianças e jovens, mas ainda 
está abaixo do desejado. É necessário 
cobrar mudanças estruturais e pontuais 
para que possamos avançar.

Aumenta o racismo em campo. O fute-
bol é considerado um dos esportes mais 
democráticos, mas volta e meia tem a 
reputação arranhada pelo preconceito 
racial. Somente este ano foram 51 casos 
de injúria racial no futebol brasileiro. A 
sociedade deve buscar punir os infrato-
res, mas o que se vê é a punição aos clu-
bes e aos estádios, ou seja, o sentimento 
de impunidade faz com que esse tipo de 
comportamento continue a imperar. É 
hora de dar um basta nisso e entender 
que todos são iguais perante a lei.

Presos têm grandes custos para o Bra-
sil. As taxas de encarceramento crescem 
a cada dia e, em consequência, a políti-
ca prisional causa grandes custos para 
os cofres públicos. Um levantamento 
do Monitor da Violência aponta que 
o número de presos passa de 750 mil, 
gerando um gasto bilionário. Para se 
ter uma ideia, os estados gastam, em 
média, R$ 1.800  mensais com cada 
preso. Em Minas Gerais, o custo é de R$ 
2.385. Já nas penitenciárias de seguran-
ça máxima federais, o valor sobe para 
R$ 35 mil. É um gasto imenso que não 
tem retorno. Os presos de bom compor-
tamento e que não cometeram crimes 
graves poderiam estar trabalhando e 
recebendo um salário por produção. 
Muitos trabalhadores não recebem 
salários próximos desses valores. Mais 
uma injustiça social neste país.

A Prefeitura de Belo Hori-
zonte (PBH) lançou o Programa 
de Inclusão Digital de Belo Hori-
zonte, voltado para a formação 
e capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) – o que contribui 
para a geração de emprego e 
renda na capital. A proposta é 
levar internet gratuita e com 
qualidade para todas as vilas, 
favelas e conjuntos habitacionais 
da cidade, beneficiando mais de 
370 mil moradores, dos quais 
45 mil alunos da rede municipal 
de ensino. 

O programa é gerenciado 
pela Empresa de Informática e 
Informação do Município (Proda-
bel) e terá um investimento de R$ 
44,6 milhões – recursos próprios 
da prefeitura, que acredita na 
formação de novos talentos para 
trabalhar no setor de TI. 

“Hoje, inclusão digital não é 
mais um problema de conforto, 
e sim de necessidade. Estamos 
falando em escola, em saúde, em 
transporte”, afirmou o prefeito 
Alexandre Kalil (PSD). 

A implantação já começou e 
deve acontecer até o fim de 2022, 
com a expansão de 735 km de rede 
de fibra óptica, a instalação de 2,1 
mil novos pontos de wi-fi gratuito 
em 218 vilas e favelas. Ainda estão 
sendo implantados nove Centros de 
Referência em Inclusão Digital, um 
em cada regional da cidade, além 
da oferta de 15.790 novas vagas em 
cursos de formação e capacitação.

Uma grande novidade é que 
o programa também prevê a do-
ação de computadores ou dispo-
sitivos móveis para os domicílios 
que não possuem equipamentos 
de acesso à internet. “Trata-se 

de computadores ou tablets que 
foram doados para a PBH e que 
estão sendo recondicionados 
pela equipe da Diretoria de Inclu-
são Digital”, explica o presidente 
da Prodabel, Leandro Garcia.

“Vamos expandir a infraes-
trutura de wi-fi gratuito e ainda 
levar o ensino de programação 
para toda a rede municipal de 
ensino, além de formar profissio-
nais qualificados para o crescente 
mercado de TI. Com o fomento 
às empresas do setor, promo-
veremos o desenvolvimento 
econômico local e faremos de BH 
o maior polo de mão de obra de 
TI do Brasil”, argumenta Garcia. 

A Vila do Índio, localizada em 
Venda Nova, foi a primeira comu-
nidade a receber o projeto, com 
instalação do wi-fi e a montagem 
de um telecentro.

Para melhorar as condições 
de trânsito em São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), a Prefei-
tura de Nova Lima realiza serviços 
de manutenção nas ruas Dona 
Maria da Glória e da Saudade. A 
recuperação do calçamento local 
foi iniciada no dia 6 de dezembro 
e deve ser concluídos nos próxi-
mos dias. 

Com a execução dos trabalhos, 
os trechos ficarão fechados até o 
término dos serviços. Neste período, 
o acesso à comunidade se dá exclu-
sivamente pela estrada proveniente 
da BR-040, já que a via ao lado da 
capela permanecerá interditada.

Nas últimas semanas, as ruas 
James, Kremlin e Ontário, além 
das avenidas Montreal, Princesa 

Margareth e Rainha Elizabeth, 
no Jardim Canadá, receberam a 
operação tapa-buracos. 

Essa manutenção previne con-
tra o aparecimento de fissuras que 
podem levar à infiltração de água 
e provocar formação de novos 
buracos e crateras. Agora essas 
vias estão em boas condições e ofe-
recem mais segurança no trânsito.

PBH lança programa de formação
tecnológica e internet em vilas e favelas

Nova Lima recupera vias
do distrito de Macacos
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e o galo ganhou!

inauguração da Arena mrV vai
reunir futebol, música e tecnologia

Representantes do Governo de Minas conhecem
projeto paralímpico desenvolvido em Uberlândia

O prefeito Odelmo Leão (PP), o 
diretor-geral da Futel, Edson 
Zanatta, a secretária municipal 

de Governo e Comunicação, Ana Paula 
Junqueira, e o presidente do Praia 
Clube, Guto Braga, receberam, no dia 
6 de dezembro, a secretária de Estado 
de Desenvolvimento Social, Elizabeth 
Jucá, e o subsecretário de Estado de 
Esportes, José Francisco Filho, o Pelé, 
durante evento no Praia Clube. 

Na ocasião, os representantes 
do Governo de Minas conheceram o 
projeto paralímpico criado por meio 
da parceria entre o município, o clube 
privado e associações como o Clube 
Desportivo para Deficientes de Uber-
lândia (CDDU) e a Associação dos 
Paraplégicos de Uberlândia (Aparu). 

No evento, paratletas e atletas 
de alto rendimento também tiveram 
a oportunidade de participar de um 
bate-papo sobre a parceria e ações de 
inclusão social. A parceria levou o nú-
mero que antes era de 14 paratletas do 
alto rendimento, somente na natação 
do Praia, para 56 distribuídos em mais 
três modalidades esportivas: bocha, 
atletismo e halterofilismo. Esses atle-
tas representam Uberlândia e o Time 
Brasil em competições paralímpicas 
nacionais e internacionais.

Odelmo falou sobre a importân-
cia de parcerias público-privadas. “O 
trabalho em parceria com a iniciativa 
privada é importante para o fortaleci-
mento, principalmente do esporte. A 
tendência é só crescer, porque na vida 
ninguém realiza nada sozinho. Desde 
o ano 2000, tenho uma aproximação 
com o esporte paralímpico, que hoje 

está bem estruturado na cidade e já 
colhendo bons resultados”, destacou 
o prefeito. 

 “O princípio da boa parceria é o 
cumprimento do que é estabelecido 
entre os parceiros, e aqui vejo que isso 
acontece. Fiquei emocionada com o 
vídeo apresentado no início do evento. 
Muito mais do que esporte estamos 
vendo um trabalho de inclusão social, 
que quero pedir licença para levar para 
toda Minas Gerais, porque o nosso com-
promisso é com os mineiros, principal-
mente com a inclusão, e aqui estamos 
vendo a força dessa parceria. Aqui, vejo 
que o esporte é capaz de transformar a 
vida das pessoas”, pontuou Elizabeth.

Pelé, ídolo do vôlei mineiro e bra-
sileiro, também falou sobre inclusão 
social. “Tive uma infância muito pobre, 
e superei as dificuldades com trabalho, 
perseverança e contando sempre com 

apoio de diversas pessoas. É dessa 
maneira que procuro trabalhar, por-
que acredito que o esporte é uma das 
principais formas de inclusão”, disse. 

 Pela parceria firmada em julho 
deste ano, a responsabilidade da Fu-
tel é oferecer centro de treinamento, 
profissionais de educação física (trei-
nadores), materiais e equipamentos de 
uso coletivo, indicar e selecionar atletas 
que possuem potencial para competir 
em nível estadual, nacional e interna-
cional e ministrar os treinamentos em 
todas as modalidades.

Já o Praia Clube fornece aos parti-
cipantes, acesso à academia do clube, 
acesso à fisioterapia, condições de 
sócio-atleta, transporte e alimentação 
dos atletas nas competições, federação 
em suas respectivas entidades e a re-
alização das inscrições dos atletas nas 
competições que participarem.
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“Se houver uma camisa 
branca e preta pendurada no 
varal durante uma tempesta-
de, o atleticano torce contra o 
vento”, escrita pelo jornalista 
e escritor Roberto Drummond, 
a frase que mostra a paixão do 
torcedor atleticano ficou mar-
cada na história do Clube Atlé-
tico Mineiro, fundado em 1908. 
     Tinha que ser 50 anos de-
pois, o que criou um verdadeiro 
abismo entre as gerações de 
torcedores, mas a espera criou 
ansiedade, segurou o grito, 
construiu a angústia para a 
explosão final no jogo contra o 
Bahia, quando o Galo ganhou 
de 3 x 2, após estar perdendo de 
2 x 0 e, em uma virada histórica, 
o torcedor gritou é CAMPEÃO. 

Depois disso tudo, veio a 
entrega do troféu no dia 5 de 
dezembro numa festa no Minei-
rão, no jogo Galo x Bragantino, 
que contou com cerca de 62 mil 
torcedores, tendo como resul-
tado final  4  gols do Atlético 
contra  3 do time de Bragança 
Paulista para o arrebatamento 
da massa que pode enfim gritar: 
“BICAMPEÃO”.

O Galo é campeão brasileiro 
de 2021 e, com isso, alcança 
o objetivo mais perseguido 
desde que Dadá parou no ar 

em 1971. O time teve a melhor 
defesa entre os 20 times, tem o 
artilheiro da competição, Hulk. E 
é comandado pelo técnico mais 
importante da existência do 
clube: Cuca. Ele é muito religio-
so e vai completar a promessa 
de Telê em 1971, fazendo uma 
caminhada de Belo Horizonte a 
Congonhas.

A equipe atleticana tem um 
grupo de talentos, jogadores 
que são titulares em várias 
seleções de diferentes países 
sul-americanos, além de Arana, 
o goleiro Everson e Hulk, todos 
convocados para a seleção bra-
sileira. Ou seja, é um time de 
estrelas, que provou que juntas 

brilham ainda mais. Tudo isso 
somado à união da diretoria, 
comissão técnica e jogado-
res. Mais do que consagrado na 
história do Galo, Hulk, depois de 
16 anos jogando fora do Brasil, 
vestiu a camisa 7 e acabou se 
tornando o rosto de um troféu 
junto com seus companheiros, 
fez os gols e tirou lágrimas até 
do eterno rei da massa, o craque 
Reinaldo.

O maior ídolo da história do 
Atlético é campeão brasileiro, 
como bem disse Casagrande. 
Não em campo ou fazendo gols. 
Passou perto demais em 1977, 
como o melhor jogador do Bra-
sil. Mais um vice-campeonato 
em 1980, sem contar semifinal 
de 1983 e 1985. O título será 
contato pelo meme do “E o 
Galo? O Galo ganhou!”. Se-
gundo os dados são mais de 8 
milhões de torcedores que não 
param de gritar é Bicampeão. 

Ver o Atlético ser campeão 
brasileiro, com gols em jogadas 
trabalhadas, proposta definida 
de jogo e destaques individuais 
foi uma orquestra completa, 
uma galeria inteira. Hoje é o 
capítulo vitorioso, um dos maio-
res, dos 113 anos do clube, bem 
como está no hino: “vencer, ven-
cer, vencer este é o nosso ideal”.

os troféus de campeão Brasileiro
já estão na sala de conquistas

do galo, na sede do clube
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Uma nova era para eventos e 
futebol chegará a Belo Horizonte 
no início de 2023. Apresentado 
por Brahma e com patrocínio da 
ArcelorMittal, o BH Festival acon-
tecerá em cinco datas a partir de 
março de 2023, e marcará a inau-
guração da Arena MRV, o estádio 
do Clube Atlético Mineiro 

O presidente do Galo, Sérgio 
Coelho, disse que a Arena MRV é 
um sonho que se torna realidade 
a cada dia. “Ela marcará não ape-
nas uma nova era para o clube, 
mas para o esporte e os grandes 
eventos em Minas Gerais e no 
Brasil”, afirmou. 

Ele ainda mandou uma men-
sagem para a massa atleticana. 
“Nós teremos não apenas uma 
casa de primeiro mundo, com 
conforto, segurança e padrões 
operacionais inéditos no país. 
Estamos construindo uma casa 
com nossos próprios esforços, 
recursos e capacidade de traba-
lho, honrando e engrandecendo 
a história do Galo”.

Para o CEO da Arena MRV, Bru-
no Muzzi, o anúncio dos eventos 
de inauguração da casa do Galo 
é outro marco histórico para o 
projeto. 

“É mais um passo importante. 
A obra segue com o seu cronogra-
ma em dia e vamos consolidando 
a Arena MRV como um espaço 
multiuso. Anunciamos dois pa-
trocinadores e, hoje, marcamos 
a data de inauguração. Sendo o 
primeiro evento justamente no 
dia do aniversário do Atlético, é 
a certeza que cada dia que passa 

o sonho da torcida está cada vez 
mais perto”. 

“A Arena MRV é um estádio 
como poucos no mundo. Por isso, 
não poderíamos repetir fórmulas 
nos eventos de abertura, exata-
mente o que é o BH Festival. Em 
um formato inédito, cinco datas 
destacam as diferentes caracte-
rísticas da Arena MRV, reunindo 
o melhor do esporte, da música e 
da tecnologia. Além das atrações 
apresentadas, vamos anunciar 
mais 10 atrações em 2022. Tes-
temunhar o nascimento de uma 
arena como a Arena MRV não 
acontece todo dia. Por isso, como 

os lugares são limitados, quem 
quiser entrar para a história vai 
ter que ser rápido pra garantir 
um lugar”, comenta Rogério De-
zembro, CEO da LivePark, empresa 
responsável pelo planejamento e 
operação dos eventos inaugurais, 
além de desenvolver as proprieda-
des de patrocínio.

cinco datas para a história 

O primeiro evento está agen-
dado para uma data emblemáti-
ca: dia 25 de março, aniversário 
de 115 anos do Galo. O “Campo 
de Jogo: o Nascimento” terá a 
instalação das traves, marcação 
das linhas do campo e o primeiro 
chute a gol. 

Neste dia, ainda vai rolar a 
performance de uma orquestra 
sinfônica, cujos integrantes e pro-
grama musical serão anunciados 
logo mais. Cerca de 10 mil pessoas 
terão o privilégio de participar do 
primeiro evento oficial da Arena 
MRV. Quem merecerá a honra de 
dar o primeiro chute a gol? Qual 
torcedor terá o privilégio de ajudar 
a marcar o círculo central no gra-
mado? Uma série de atrações vai 
marcar essa data histórica. 

Já no dia 15 de abril, acontece 
o “Arrepia BH”, com a inaugura-
ção do moderno sistema de ilumi-
nação da Arena MRV, com show de 

música eletrônica comandado por 
um DJ cujo nome será revelado em 
breve, além de um evento de pro-
jeção mapeada e a presença de 
convidados ilustres que marcaram 
a história do Atlético. Torcedores e 
figuras importantes terão a honra 
de ligar as chaves, acender o está-
dio e arrepiar a Massa. 

A primeira partida de futebol 
da Arena MRV será para cerca de 
30 mil pessoas, em 6 de maio. O 
“Lendas do Galo” reunirá craques 
que se imortalizaram vestindo 
a camisa do time. Um show sur-
presa fará parte dessa festa que 
aquecerá os motores para o pri-
meiro jogo do elenco profissional.

A data mais aguardada é 19 de 
maio, quando ocorrerá a “Inau-
guração Oficial”, com um jogo 
amistoso entre o Atlético e uma 
equipe internacional convidada. O 
show de abertura da noite será do 
cantor Nando Reis, que promete 
emocionar a torcida com uma 
homenagem à atleticana Cássia 
Eller. Essa noite mágica ainda 
terá um show surpresa durante o 
intervalo da partida. 

Finalizando 2 meses de festa, 
no dia 27 de maio, o BH Festival 
será encerrado em mais uma noite 
histórica e de música que reunirá 
Ivete Sangalo, Jota Quest, César 
Menotti e Fabiano e ainda uma 
atração internacional surpresa. A 
expectativa é de que sejam mais 
de 6 horas de um festival que pro-
mete ficar marcado no calendário 
da capital mineira para celebrar 
a mais moderna arena multiuso 
do Brasil.

ela marcará não apenas uma nova era
para o clube, mas para o esporte e os

grandes eventos em minas gerais e no Brasil
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