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Estimativas do Ministério da 
Saúde apontam para existên-
cia de 20 milhões de fuman-

tes no Brasil, sendo 11,7% homens 
e 7,6% mulheres. As doenças cau-

sadas pelo cigarro acarretam em 
aproximadamente 160 mil óbitos 
por ano. A pneumologista Roseliane 
Araújo alerta: “O tabagismo facili-
ta o surgimento de câncer, infarto 

do miocárdio, enfisema pulmonar, 
além de provocar impotência sexual 
e causar envelhecimento precoce”. 
Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), menos de 5% das 

pessoas que param de fumar por 
conta própria conseguem completar 
um ano longe do vício.

tABAgismo mAtA cercA de
160 mil BrAsileiros Por Ano
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indicação de Anastasia para
o tcu deixará a disputa pelo
senado ainda mais acirrada

Após sua indicação ser ratificada pelo Senado, o mineiro Antonio Anastasia 
(PSD) já está a caminho de assumir a cadeira de ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Com isso, o seu posto no Congresso passou a ser cobiçado e um dos 
nomes que almeja concorrer à eleição para sucedê-lo é Julvan Lacerda,  presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM). “Havia um pacto no qual,  se Anas-
tasia disputasse, eu não entraria nesta peleja. Mas, agora, pretendo colocar-me 
à disposição para a análise dos companheiros”, disse.

Julvan lacerda já visa o pleito do próximo ano

Mercado editorial se adapta à
pandemia e cresce mais de  38%

Na contramão de muitos setores, que amargam queda nas vendas 
devido à pandemia, o mercado editorial apresenta aumento de 38,26% 
no faturamento em relação a 2020, segundo dados do Sindicato Na-
cional dos Editores de Livro (Snel). No primeiro semestre de 2021, o 
crescimento representou 48,5% quando comparado ao mesmo período 
do ano passado. Apesar disso, empresários do ramo permanecem cau-
telosos, uma vez que o rendimento segue em baixa e também há muitas 
incertezas para o futuro. “Penso que empresas maiores conseguiram se 
adaptar à nova realidade de vendas virtuais, mas esses números deixam 
de lado o peso negativo que a diminuição da circulação de pessoas 
significou para os pequenos negócios”, acrescenta Oséias Ferraz, dono 
de uma livraria na capital.

general Heleno autoriza avanço de
garimpo em áreas protegidas da Amazônia 

O avanço do garimpo na Amazônia foi autorizado pelo general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência (GSI). Baseado em propostas da Agência Nacional de Mineração (ANM), o projeto 
visa a pesquisa de ouro em São Gabriel da Cachoeira (AM), uma das áreas mais preservadas da região e onde estão 
23 etnias indígenas. A atitude preocupa o porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Danicley de Aguiar. 
“Vivemos tempos estranhos. O Estado apoia e, por vezes, se associa àqueles que buscam o lucro a qualquer preço, 
negando os impactos sobre o meio ambiente e ignorando as futuras gerações”.

A inflação acumulada deve fechar 2021 na 
casa dos dois dígitos, impondo mudanças no 
padrão de vida das famílias brasileiras. Itens 
básicos, como alimentação, gás de cozinha, 
gasolina e energia elétrica estão cada vez mais 
caros. A saída para controlar o orçamento e não 
faltar dinheiro em casa é economizar em algu-
mas despesas ou cortar custos desnecessários. 
Na avaliação do economista e especialista em 
finanças Ricardo Fonseca, o momento pede 
cautela dos consumidores. “É preciso avaliar 
quais artigos mais subiram no ano, comparar os 
gastos atuais com o de meses atrás e verificar os 
bens que podem ser substituídos por outros mais 
baratos”, afirma.
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Alta nos preços
pesa no bolso

dos consumidores
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Flávio roscoe é reeleito
presidente da Fiemg

 
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, foi reeleito para mais 
um mandato à frente da instituição, que é considerada 
uma das mais importantes do país. Dos 134 sindicatos 
empresariais filiados à entidade, 122 votaram. A diretoria 
eleita contou com 119 votos e inicia seu mandato em maio 
de 2022. A eleição aconteceu no dia 16 de dezembro em 
Belo Horizonte.
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inócuo passaporte do medo

E D I T O R I A L
racismo, um drama social

m 2022, o Brasil comemora os 200 anos de independên-
cia, sem dúvida, um marco histórico. Hoje, temos orgulho 
de sermos uma grande nação, com princípios constitu-
cionais definidos e um estado brasileiro consolidado.  

Entretanto, depois de tanto tempo, ainda permanece um fosso social 
a ser reparado, sobretudo, quanto à plena integração dos negros, 
principalmente no que diz respeito à igualdade. Esse é um desafio a 
ser vencido e não por um governo, mas por toda sociedade brasileira. 

Segundo o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, 
Alexandre Braga, especialista em Políticas Públicas de Raça e 
Gênero e presidente da União de Negras e Negros Pela Igualdade 
(Unegro), houve o fim da escravidão em 1888, mas a estrutura de 
poder continua nas mãos de pessoas brancas. “Os negros deixaram 
de ser escravos, mas não foram criadas políticas públicas efetivas 
de inclusão. Assim, mesmo depois de 130 anos, os problemas de 
desigualdade persistem”. 

Braga chama a atenção ainda para o fato de 80% dos negros 
viverem em vilas e favelas e passarem fome ou terem dificuldade 
de manter uma alimentação de qualidade. “Isso sem mencionar a 
violência policial perante esse grupo. No Brasil, a cada 23 minutos 
um jovem negro, com idade entre 15 e 29 anos, é assassinado. Os 
negros representam 75% das mortes cometidas por policiais. A 
chance de uma pessoa preta ser assassinada no país é de 2,6 vezes 
maior que a de um branco”.

O secretário de Planejamento do Território e Participação Popular 
(SEPPOP) da Prefeitura de Juiz de Fora e atual secretário nacional de 
Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores (PT), Martvs das 
Chagas, corrobora ao dizer que o racismo e a desigualdade racial são 
problemas que afetam o Brasil desde a sua formação, pois, mesmo 
com a abolição da escravatura, a segregação socioeconômica e o 
preconceito seguem presentes na sociedade. 

De acordo com ele, a população negra continua ocupando os 
lugares mais baixos na hierarquia social, além de lidar com os ín-
dices de desemprego, violência, exclusão educacional, entre outros 
agravantes.  “Por estarem na base da pirâmide social, no momento 
de crise, como acontece agora, geralmente, são os primeiros a 
perderem o emprego”.

O racismo é uma questão frequentemente presente nas 
conversas em todo o país, no entanto, falta consciência das elites 
dominantes para trilhar um caminho com o objetivo de extinguir 
essa chaga aberta que machucou e ainda machuca o corpo e a 
alma de tanta gente. 

O assunto é de extrema importância e deve seguir sendo pauta, 
inclusive desde os primeiros anos de vida de uma criança, seja em 
casa ou na escola, para que possamos criar uma juventude mais 
consciente da sua responsabilidade, visando estancar, de uma vez 
por todas, essa ferida social que teima em não querer cicatrizar.

governo Bolsonaro autoriza avanço de
garimpo em áreas protegidas da Amazônia

O general Augusto Heleno, 
ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Pre-

sidência (GSI), autorizou o avanço 

de sete projetos de pesquisa de ouro 
em São Gabriel da Cachoeira (AM), 
região praticamente intocada da 
Amazônia, e onde estão 23 etnias 
indígenas. 

Dados do Instituto Socioambien-
tal (ISA) apontam para o aumento 

do garimpo na Floresta Amazônica. 
O desmatamento causado pela ati-
vidade aumentou 16% dentro das 
áreas protegidas entre agosto de 
2020 e 2021. 

De acordo com o porta-voz da 
Campanha Amazônia do Greenpeace, 

Danicley de Aguiar (foto), esse cená-
rio revela que vivemos tempos estra-
nhos. “O Estado apoia e, por vezes, 
se associa àqueles que buscam o 
lucro a qualquer preço, negando os 
impactos sobre o meio ambiente e 
ignorando as futuras gerações”.

nat macedo

recentemente, foi liberado 
o avanço das atividades em 
áreas protegidas. se o próprio 
governo faz isso, quem poderá 
olhar pela Amazônia?  

De fato, vivemos tempos estranhos, 
onde o Estado apoia e, por vezes, se 
associa àqueles que buscam o lucro a 
qualquer preço, negando os impactos 
sobre o meio ambiente e ignorando as 
futuras gerações. Mais do que nunca, a 
participação da sociedade se faz neces-
sária como principal força de pressão 
para a garantia da ordem e o cumpri-
mento do princípio da solidariedade 

intergeracional, afinal, não podemos 
nos conformar em deixar para as ge-
rações futuras um Brasil pior daquele 
que recebemos.

existem áreas na Amazônia 
onde o garimpo é permitido 
ou toda a atividade é ilegal?

A atividade é permitida em áreas 
específicas e pode ser praticada desde 
que autorizada pela Agência Nacional 
de Mineração (ANM) e licenciada 
pelas autoridades ligadas à proteção 
do meio ambiente. Entretanto, não há 
previsão legal para que ela seja desen-
volvida em Unidades de Conservação, 

especialmente àquelas constituídas 
após a lei que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC); sendo vedada pela Constitui-
ção Federal o seu exercício em terras 
indígenas.

como essa atividade tem im-
pactado os povos indígenas 
que vivem na região?

Impacta diretamente na saúde deles 
devido à contaminação via ingestão de 
pescado, além de a atividade inviabilizar 
que os povos vivam conforme seus cos-
tumes e tradições, uma vez que promo-
ve um desequilíbrio no meio ambiente 
e na organização social. 

os números do desmatamen-
to têm crescido. Por que a 
fiscalização não é eficaz? 

O governo Bolsonaro promoveu 
um verdadeiro desmonte da política 
nacional de meio ambiente e uma 

das consequências disso é o aumen-
to das infrações ambientais, vide a 
consolidação da impunidade. Além 
disso, a diminuição das operações de 
comando e controle, realizadas pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Instituto Chico Mendes 
de Conservação (ICMBio) e Polícia 
Federal, cria um ambiente favorável 
para a reprodução do crime. Quando 
associada à retórica política de que o 
garimpo pode e deve ser reconhecido 
como atividade promotora do desen-
volvimento, estabelece uma espécie 
de licença política, para que a revelia 
da lei, a atividade se espalhe pela a 
Amazônia.

Quais são as consequências 
do garimpo ilegal na Amazô-
nia para todo o país?

No século 21 não há mais espaço 
para desconhecermos a importância 
do bioma amazônico para o equilí-

brio climático do planeta e, muito 
menos, ignorarmos sua importância 
para o regime de chuvas de todo o 
país. Ao contribuir para a destruição 
de rios e florestas na Amazônia, o ga-
rimpo se soma a um amplo conjunto 
de atividades que, juntas, perfazem 
a chamada Economia da Destruição 
e que, em pouco mais de 40 anos, 
destruiu quase 20% das florestas do 
bioma, colocando em risco o equilí-
brio ambiental de todo o conjunto 
de ecossistemas presentes naquela 
região.

Quais medidas precisam ser 
tomadas para que essa reali-
dade mude?

Para além do fortalecimento da polí-
tica de comando e controle, a mudança 
desse cenário passa pela adoção de 
medidas que promovam uma transição 
ecológica de nosso sistema econômico. 
Isso vai permitir o desenvolvimento de 
uma economia capaz de conviver com 
a floresta, desconcentrando a renda 
e assegurando os direitos básicos dos 
29 milhões de brasileiros que vivem 
na Amazônia. Precisamos que o Estado 
cumpra seu papel de indutor do de-
senvolvimento regional e rompa com 
a Economia da Destruição, garantindo 
sua contenção e transição para bases 
mais sustentáveis.
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“o governo Bolsonaro promoveu
um verdadeiro desmonte da

política nacional de meio ambiente”
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Temos assistido, nos últimos dias, 
o mundo inteiro preocupado com 
uma nova cepa do coronavírus, 
batizada de ômicron - xará da 

décima quinta letra do alfabeto grego 
-, ao tempo em que a grande parte dos 
países do mundo, aí incluído o Brasil, 
apresentava-se com taxas reduzidas de 
infecções e mortes, por conta da COVID-19. 

Cientistas têm-se apressado para 
conhecer melhor as questões envolven-
do a ômicron, que foi sequenciada pela 
primeira vez em Botswana e na África do 
Sul. Investigam como ela se desenvolveu, 
a sua transmissividade e a gravidade das 
infecções causadas pela nova cepa, com-
parativamente às variantes anteriores a 
ela, como a delta.

As últimas notícias sobre a ômicron é 
que se trata de uma variante mais trans-
missível, porém menos letal. E isso é bom 
para que arrefeça um pouco o medo já en-
tranhado nos labirintos cerebrais de parte 
significativa dos bravos sobreviventes.

Conversando, por esses dias, com um 
renomado infectologista mineiro, ele me 
revelou ser o medo um comportamento 
maléfico para que enfrentemos este vírus, 
sabidamente mutável, desde sempre. Se o 
mundo parar para discutir cada nova cepa, 
as consequências econômicas, sociais e 
psicológicas serão irreversíveis. 

Ele lembrou que durante a pandemia 
da gripe espanhola, cem anos atrás, que 
matou em 2 anos 50 milhões de pessoas 
e infectou um quarto da população na 
época, quando o conhecimento científico 
era praticamente nulo sobre vírus, a hu-

manidade ficou sobressaltada de medo 
por um período de 10 anos.

Em contrapartida, nesses 2 anos de 
pandemia da COVID-19, graças à atuação 
da medicina, com utilização de medica-
mentos eficazes para combater infecções 
pulmonares, contabilizou-se apenas um 
décimo das mortes provocadas pela gripe 
espanhola - que se extinguiu sem vacina, 
certamente por imunidade de rebanho.

Em termos relativos, a comparação 
entre as duas pandemias revela resultados 
extremamente diferentes.

Enquanto em 1920 o índice de morta-
lidade da gripe espanhola era de 2,78%, 

Em Minas Gerais, decretos autori-
tários, ilegais e inconstitucionais de 
alguns prefeitos, que pretenderam tirar 
a liberdade de ir e vir, com a exigência 
do passaporte sanitário, sofreram re-
sistência popular. Vários habeas corpus 
foram impetrados contra a medida, com 
sentenças totalmente favoráveis aos 
demandantes.  

Estranho é que boa parte da popula-
ção, movida pelo medo, aplaude certas 
atitudes que sufocam a própria liber-
dade, mesmo ciente da nova realidade 
expressada pelas estatísticas que com-
provam a redução nos casos de infecção 
e morte no mundo inteiro. 

 O assunto do passaporte é bastante 
controvertido, razão pela qual as partes 
contendoras se engalfinham na defesa 
dos seus pontos de vista. Sabendo-se 
que a vacina não evita novas contami-
nações, nem a transmissão, nem mesmo 
a morte pela COVID-19, por que exigir o 
passaporte vacinal?

A resposta é elementar: talvez quei-
ram segregar os renitentes, que deci-
diram não se vacinar e forçá-los a se 
submeterem à picada. Não se sabe bem 
o objetivo subjacente, se econômico ou 
anticientífico, na medida em que essa 
prática abjeta eliminaria a possibilidade 
de comparações no futuro, entre o grupo 
que vacinou e o dos que sabidamente se 
recusaram a fazê-lo.

Não dá para vislumbrar nova pos-
sibilidade, pois a exigência revela-se 
totalmente inócua para proteger alguém 
da novel cepa do vírus mutante.

considerando-se uma população de 1 
bilhão e 834 milhões, agora com a CO-
VID-19 o percentual de mortalidade é de 
apenas 0,071%, levando-se em conta uma 
população global de 7 bilhões de pessoas 
e 5 milhões de mortes.

Hoje, com o avanço da ciência, que 
já produziu vacinas bastante eficazes 
sobre algumas infecções viróticas, talvez 
não haja razão para o pânico, espalhado 
muitas vezes por certas autoridades cujos 
comportamentos são suspeitos, que que-
rem mais mostrar poder e força policial 
para dominar o povo.  

“se o mundo parar para
discutir cada nova cepa, as
consequências econômicas,

sociais e psicológicas
serão irreversíveis”
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

sem Anastasia, presidente da Amm
mira vaga no senado em 2022

M inas Gerais se destacou na 
última Mobilização Muni-
cipalista, em Brasília, pro-

movida pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). Mais de 100 
prefeitos mineiros foram à capital 
federal, liderados pelo presidente 
da Associação Mineira de Municípios 
(AMM) e vice-presidente da CNM, 
Julvan Lacerda.

 Na presidência da AMM desde 
2017, a atuação de Julvan e às con-
quistas garantidas pela Associação 
ascendeu nos gestores o desejo de 
ter uma liderança municipalista os 
representando no Senado.  

Com a indicação do senador 
Antonio Anastasia para o Tribunal 
de Contas da União (TCU), anun-
ciada na semana passada, o nome 
dele ganhou ainda mais força entre 
os líderes municipalistas para ser 
o candidato ao Senado em 2022. 
Nos bastidores, Julvan não nega o 
entusiasmo e diz que se sente mais 
livre com a saída de Anastasia do 
páreo, já que o considera um de 
seus principais aliados na defesa dos 
municípios mineiros.

Julvan se destacou como uma 
grande liderança em defesa do 
municipalismo, conduzindo dois 
importantes acordos com o governo 
de Minas, mediado pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e 
Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), garantindo o pagamento 
de R$ 7,1 bilhões de dívidas do Estado 
com os municípios em ICMS, IPVA e 
Fundeb; e a quitação da dívida de R$ 
6,7 bilhões de verbas retidas entre 
2009 e 2020 da área da saúde. 

Na mobilização em Brasília, Jul-
van atuou junto à bancada mineira 
nas tratativas com os congressistas 
para a aprovação da pauta muni-
cipalista no Congresso Nacional, 
com prioridade aos PL 3.776/2008; 
PDL 290/2019; PEC 13/2021 e PEC 
122/2015. “Os prefeitos mineiros 
fizeram visitas aos parlamentares 
do estado para cobrar deles o com-
promisso com essas pautas”, disse 
o líder.

Antonio Anastasia é o
novo ministro do tcu

Julvan lacerda da Amm já faz
articulação para o próximo ano

da redação
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Almg anuncia mudança nas
regras de votação em Plenário

Decisão tomada pelos líderes da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no 
dia 14 de dezembro, alterou o processo de 
votações na Casa permitindo a participação 
presencial e remota de parlamentares. Durante 
a Reunião Ordinária de Plenário, o presidente 
da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), fez 
a leitura da decisão da Presidência que acata 
Acordo de Líderes sobre o assunto.

O documento justifica a volta das reuni-
ões híbridas em função de vários aspectos, 
especialmente o surgimento da ômicron, nova 
variante do coronavírus, “com capacidade de 
se disseminar mais facilmente que o vírus ori-
ginário e outras variantes”. Cita ainda a publi-
cação da Deliberação da Mesa 2.776, que traz 
procedimentos para assegurar a continuidade 
da atividade legislativa, compatível com a pre-
servação da saúde dos que frequentam a Casa. 

De acordo com a decisão, as proposições 
com caráter de urgência aferido pelo Colégio 
de Líderes serão incluídas na ordem do dia, 
para votação em turno único, em reunião 
extraordinária convocada para essa finalidade. 
Antes dessa reunião, o presidente da ALMG de-
verá designar relator para as matérias, dando 
ciência aos demais parlamentares.

O relator emitirá parecer em Plenário 
sobre as proposições e emendas (se houver), 
sendo-lhe facultado apresentar outras emen-
das. Todas as emendas deverão ser protocola-
das até às 19h do dia anterior à realização da 
reunião, por meio do Sistema de Informações 
Legislativas de Minas Gerais (Silegis).

Ainda conforme o Acordo de Líderes, os 
parlamentares poderão se inscrever pelo Silegis 
para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 
minutos e, após aprovadas as matérias, para 
declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos. 
Uma vez aprovada a proposição, será designa-
do relator para emissão de parecer de redação 
final, que será submetido ao Plenário.

Votações simbólicas e nominais

O documento prevê também que, se houver 
participação remota em reuniões de Plenário, 
as votações simbólicas poderão, a critério do 
presidente, ser convertidas em nominais.

Por fim, a decisão da Presidência veda a 
apresentação de requerimento com conteúdo 
constante em alguns dispositivos do Regimento 
Interno da Assembleia. Dessa forma, fica ve-
dado requerimento com base no artigo 232, 
Inciso IX, que trata de verificação de votação.

Além dele, os seguintes incisos do artigo 
233  ficam vedados:

• III – alteração de ordem do dia;

• V – adiamento de discussão;

• VI – encerramento de discussão;

• VII – votação de parecer ou requeri-

mento pelo processo nominal;

• VIII – votação por partes;

• IX – adiamento de votação;

• e X – preferência, na discussão ou 

na votação, de uma proposição sobre 

outra da mesma espécie.

Agostinho Patrus acata Acordo de líderes
para permitir volta de reuniões híbridas
devido à aparição da variante ômicron
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uberlândia é a primeira cidade
do Brasil a iniciar operação do 5g

A cidade de Uberlândia entra para a história 
como a primeira cidade do Brasil, junto a Uberaba 
e Franca, no interior de São Paulo, a iniciar as ope-
rações da tecnologia 5G. O anúncio foi feito no dia 
15 de dezembro em evento realizado na Prefeitura 
de Uberlândia, com a participação do prefeito de 
Uberlândia, Odelmo Leão (PP), e o vice-presiden-
te de negócios da Algar Telecom, Osvaldo Carrijo.

A tecnologia de quinta geração vem sendo 
amplamente discutida por todo o mundo. Na 
prática, os moradores da cidade que tiverem 
celulares compatíveis com a nova tecnologia 
vão ter uma velocidade de navegação até 
40 vezes mais rápida do que a do atual 4G. 
Permitindo, ainda, mais usuários conectados 
sem perda de qualidade.

“A possibilidade de o povo de Uberlândia 
ter acesso a essa tecnologia de forma tão rá-
pida foi resultado de um trabalho que o nosso 
governo vem fazendo desde a minha primeira 
gestão, que teve início lá em 2007. São muitos 
anos de empenho, para que os frutos pudes-
sem ser colhidos agora”, afirmou o prefeito.

O anúncio do lançamento aconteceu em 
uma reunião entre o prefeito e representantes 
da Algar Telecom, empresa que, junto à Anatel 
e ao governo federal arremataram os lotes que 
atenderão Uberlândia. Com o início das ativida-
des, 22 bairros da cidade passaram a contar com 
a nova tecnologia, oferecendo à população um 
grande aumento de possibilidades de conexões.

“A Algar Telecom tem mais de 30 anos de 
experiência em telefonia móvel, sempre ofere-
cemos acesso aos mais inovadores e modernos 
serviços de telecomunicações nas cidades onde 
atuamos e foi por isso que empenhamos todos 
os esforços em disponibilizar o 5G o mais breve 
possível. Podemos dizer que hoje é o início 
de uma mudança relevante na forma como 
nossos clientes irão se conectar entre si e com 
as coisas”, comemora Márcio De Jesus, vice-
-presidente ServC da Algar Telecom.

O leilão do 5G às operadoras no Brasil aconte-
ceu no dia 5 de novembro, e, desde então, o mu-
nicípio começou com a preparação para garantir 
que a novidade tecnológica fosse implantada de 
imediato na cidade, uma vez que não havia impe-
ditivos no que se refere à instalação de antenas 
e outros equipamentos tecnológicos dentro da 
legislação local, como, por exemplo, a de Uso e 
Ocupação do Solo (Lei 525/2011).

sempre à frente

Ao tratar em sua página oficial sobre as 
ações regulatórias no setor, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel) também 
destaca Uberlândia como único exemplo 
de Minas Gerais entre os municípios com 
legislação aderente às melhores práticas 
para expansão da infraestrutura de teleco-
municações.

Ao lado de Uberlândia, figuram cidades 
como Porto Alegre (RS), São Caetano do Sul 
(SP), Brasília (DF) e Campo dos Goytacazes 
(RJ). No entanto, o polo logístico do Brasil 
Central se sobressai pelo pioneirismo.

Enquanto nos demais municípios a des-
burocratização do setor é fruto de legislação 
recente, em Uberlândia o atual cenário foi 
antecipado há 10 anos. Durante a gestão 
2007-2012 à frente da prefeitura, Odelmo Leão 
revogou a lei municipal 7.904, de dezembro 
de 2001.

A revogação (lei 10.783/2011) resultou da 
visão do Executivo de que a norma até então 
em vigor dificultava a ampliação do setor de 
telecomunicações. Além disso, apontou que a 
cidade se guiasse, sobretudo pelas normativas 
federais, já que, além da cidade, o país já 
possuía legislações atualizadas de regulamen-
tação e fiscalização desse tipo de serviço.
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Zema x Kalil
Os amigos do governador romeu Zema (Novo) continuam 

acreditando que a sua reeleição no próximo ano será resolvida 
ainda no primeiro turno. Contudo, nos últimos dias, esses 
assessores perceberam uma movimentação mais intensa 
do seu provável adversário, o prefeito Alexandre Kalil (PSD). 
Segundo informações de bastidores, ele estaria com uma boa 
preferência por parte do eleitorado mais simples na periferia 
das grandes cidades da região metropolitana. 

Patrus e Kalil 
Semana passada, durante as comemorações do aniversário 

de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil e o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus 
(PV), foram juntos à missa celebrada na Catedral Cristo Rei, sob 
o comando do arcebispo dom Walmor oliveira de Azevedo. O 
comentário que surgiu ao verem os dois foi: “Essa é a dupla que 
vai disputar a eleição ao governo de Minas no próximo ano”.   

medioli em Betim
Políticos e empresários que estiveram com o prefeito de 

Betim, Vittorio medioli, neste semestre ficaram com a im-
pressão de que ele não tem pretensão política para o próximo 
ano. Deve estar valendo a informação de que seu projeto é 
terminar o segundo mandato elevando o município como o 
mais bem administrado de sua história. 

Política em moc
Em Montes Claros, capital do Norte de Minas, já tem gente 

questionando o estado de saúde do atual prefeito Humberto 
souto (Cidadania). Intriga da oposição, certamente.

Política em contagem
“Somente em 2022 será possível implementar um progra-

ma de governo com a ‘cara’ da prefeita de Contagem, marília 
campos (PT). Ela encontrou um município extremamente 
endividado e com problemas de toda ordem”.  Esses são os 
comentários ouvidos por petistas de proa. Aliás, eles torcem 
por um resultado positivo tanto de marília, como da prefeita 
de Juiz de Fora, margarida salomão (PT). As duas serviriam de 
vitrine nas eleições majoritárias de novembro, uma vez que elas 
comandam dois dos principais colégios eleitorais do estado.

Quem investe mais no galo?
Consta no mundo esportivo que os investimentos das em-

presas do banqueiro ricardo guimarães, considerando desde 
a época em que foi presidente do Galo, são proporcionalmente 
maiores do que o aporte atual, sob a batuta do empresário 
rubens menin. Quem topa conferir? 

Azeredo na política
O ex-governador mineiro eduardo Azeredo ainda não 

descartou completamente a possibilidade de ser candidato 
a deputado federal no próximo ano. 

no páreo 
O ex-presidente lula (PT) convocou o ex-ministro Walfrido 

dos mares guia para fazer parte do grupo de elite visando a 
candidatura do petista à Presidência da República. Ele ainda 
está escolhendo a posição nesta disputa: se será coordenador 
financeiro da campanha ou vai aceitar o desafio de compor 
chapa na qualidade de vice. 

números assustadores 
Dados do próprio governo federal assinalam que existam 

cerca de 21 milhões de pessoas morando em áreas de riscos 
nas periferias das grandes cidades. Para variar, o campeão 
nesta lista, é o Rio de Janeiro.

Julvan se sente
mais livre com a

saída de Anastasia

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabRegimentoInterno&tipoPesquisa=legislacaoMineiraAnteriores&pageNum=1&riArtigo=232&riAssunto=&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabRegimentoInterno&tipoPesquisa=legislacaoMineiraAnteriores&pageNum=1&riArtigo=233&riAssunto=&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabRegimentoInterno&tipoPesquisa=legislacaoMineiraAnteriores&pageNum=1&riArtigo=233&riAssunto=&sltResultPagina=10
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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

daniel Amaro

PAulo sergio João

AdVogAdo e ProFessor de direito do
trABAlHo dA Puc-sP – VerA@VerAmoreirA.com.Br

Sobre a legitimidade orgânica de sindicatos

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

É inegável que a partir da Lei nº 13.467, de 
2017, as relações coletivas de trabalho deveriam 
passar por grande transformação. Os sindica-
tos perderam o vínculo jurídico que os fazia 
representante formal das chamadas categorias 
profissionais, ou seja, a contribuição sindical, 
recebida por meio de concessão de código sin-
dical do Ministério do Trabalho, que habilitava a 
entidade a cobrar as contribuições sindicais. Com 
a adoção do critério facultativo da contribuição, 
a formação de sindicatos tenderia a se tornar 
mais livre inclusive em relação ao modelo de 
organização por categoria profissional ou não.

Antes mesmo da reforma trabalhista de 
2017, a Constituição da República aboliu qual-
quer dependência de autorização do Estado 
para o reconhecimento de sindicato (artigo 
8º, I). Significa dizer que a vetusta Comissão 
de Enquadramento Sindical, juntamente com 
o quadro de atividades e profissões a que se 
refere o artigo 570, da CLT, foi enterrada pelo 
constituinte e que as regras que anteriormente 
à promulgação que dispunham sobre condições 
de formação de sindicatos: territorialidade, 
especificidade e outras foram literalmente 
revogadas. Desse modo, já desde 1988 deveria 
ser respeitada a autonomia e liberdade sindical 
dos interessados na formação de sindicatos.

Porém, o exercício da liberdade sindical 
encontrou disputas de representatividade, em 
especial confronto dos novos sindicatos com 

aqueles antigos, preexistentes à Constituição 
Federal de 1988. O Judiciário Trabalhista, cha-
mado para julgar tais litígios, de modo usual, 
apreciava a questão sob o prisma formal, para 
dizer qual sindicato teria a representação da 
categoria, em geral utilizando-se de critérios 
inaplicáveis após outubro de 1988. Ignorava, 
por assim dizer, o Judiciário temas básicos 
como a representatividade e legitimidade da 
entidade criada pelos interessados.

Mais recentemente, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho, pela sua 2ª Turma (TST-
-RR-1257-64.2012.5.10.0801), em voto da lavra 
da ministra Maria Helena Mallmann, decidiu para 
reconhecer a representação do sindicato autor, 
Sindicato Nacional das Cooperativas de Serviços 
Médicos (Sincoomed), como representante das 
cooperativas de serviços médicos do estado do 
Tocantins, em detrimento do Sindicato e Organi-
zação das Cooperativas no Estado do Tocantins.

O fundamento utilizado no acórdão baseia-
-se no artigo 570 da CLT, que traz referência 
expressa ao modelo da categoria profissional 
específica de acordo com o quadro de ativida-
des e profissões a que se refere o artigo 577, 
segundo proposta da Comissão de Enquadra-
mento Sindical.

Constata-se que não se ateve o julgado à 
formação orgânica da união dos interessados 
e, juridicamente, não há óbice ao reconheci-
mento de entidades sindicais que atuem com 

legitimidade efetiva, condição esta superior e 
essencial na identificação da solidariedade da 
união dos interessados. Uma entidade com 
base territorial nacional não poderia se impor 
contra os interesses locais, ainda que agrupe 
outros ramos de atividades interessados.

Muito se discute quanto aos critérios de 
formação de novo modelo de organização sin-
dical, sendo certo que a união de interessados 
pela chamada categoria já parece ser ultra-
passada e, do ponto de vista da organização 
de trabalhadores, há inegável convergência 
de interesses comuns, independentemente do 
setor em que exerçam a atividade. A mesma 
afirmação de interesses comuns não se poderia 
dizer quando se trata de empresas cuja finali-
dade econômica de concorrência desarticula a 
união e pode remeter as negociações coletivas 
mais ao âmbito interno das empresas. Nesse 
sentido, a fixação de normas por meio de 
convenção coletiva de trabalho não parece 
adequada a atender a problemas locais.

O que efetivamente importa é a legiti-
midade do agrupamento e a consistência de 
representatividade dos interessados em detri-
mento do seu aspecto formal. Essa discussão 
não pode passar pelo crivo do Judiciário Traba-
lhista porque, como Estado, estaria impedido 
de interferir na formação de sindicatos ou do 
reconhecimento de sua legitimidade, ainda, jul-
gando o exercício do direito à liberdade sindical.
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Para tentar driblar inflação,
consumidores ajustam gastos

A inflação prevista para 2021 
deve atingir o patamar 
de dois dígitos e assusta 

os brasileiros, impondo cortes, 
postergando planos e alterando 
hábitos. Com os preços cada vez 
mais altos dos itens básicos, como 
alimentação, gás de cozinha, 
gasolina e energia elétrica, os 
consumidores estão sentindo os 
efeitos no bolso, principalmente, 
as famílias mais pobres. Nos úl-
timos anos, o poder aquisitivo e 
a renda diminuíram, enquanto o 
desemprego subiu e atinge mais 
de 13 milhões de pessoas. É uma 
situação complicada, sendo preci-
so controlar o orçamento para não 
faltar dinheiro em casa.

Na avaliação do economista e 
especialista em finanças Ricardo 
Fonseca, o salário mínimo não 
acompanha o crescimento do 
custo de vida. “Certamente, as fa-
mílias de menor renda são as mais 
atingidas. Isso porque a inflação 
tem sido puxada justamente pelos 
itens básicos, o que dificulta que 
elas consigam fazer um ajuste no 
orçamento”, afirma.

Mesmo com o cenário atual 
difícil para a maioria dos brasileiros, 
ainda assim é possível revisar alguns 
gastos para economizar nas despe-
sas, aponta o especialista. “É presci-
so avaliar quais itens mais subiram 
no ano, comparar os gastos atuais 
com o de meses atrás e verificar os 
bens que podem ser substituídos 
por outros mais baratos. São me-
didas para tomar antes de cortar o 
consumo de alguma coisa”.

Já na opinião do economista 
Marcelo Rocha, existem alguns 
itens que podem ser cortados para 
dar um fôlego ao orçamento fami-
liar. “Não está na hora de adquirir 
bens duráveis sem necessidade. 
As compras por impulso também 
devem ser evitadas, principalmente, 
quando for ao mercado ou shop-
ping. Programar-se para ir apenas 
uma vez a esses estabelecimentos 
pode ajudar a reduzir as tentações”.

Ele chama atenção para as 
refeições prontas, muito pedidas 
pela internet ou aplicativos nesse 
período de isolamento social. “Elas 
são mais caras e ainda tem taxa de 
entrega cobrada pelos restauran-

tes. Cozinhar em casa pode trazer 
uma boa economia. Opte também 
por marcas mais baratas e não se 
prenda ao status de pagar mais 
caro em uma mais conhecida. Isso 
vale também para remédios, use os 
genéricos ou similares se possível”.

Rocha fala sobre os gastos 
com água, energia e gás. “Esses 
não podem ser cortados, mas 
sim economizados ao máximo. 
Já serviços de TV por assinatura, 
internet, streaming e telefonia 
podem ser cortados por um pe-
ríodo. Se decidir por mantê-los, 
outra dica é entrar em contato 
com a operadora para negociar 
os valores e conseguir descontos. 
É uma forma de reduzir despesas 
e sem alterar a qualidade de vida 
da família”, conclui.

novos hábitos

O consumidor tem preferido 
manter determinado serviço e 
cancelar outros ou então fazer 
uma readequação de planos. 
É o caso da empresária Cintia 
Campos. Ela conta que entrou em 

contato com a operadora para 
mudar o plano contratado. “Tanto 
em casa, como no meu trabalho, 
a internet é indispensável. A TV 
por assinatura é interessante, mas 
quase não tenho muito tempo 
para assistir. Eu estava pagando 
R$ 249 em um pacote que tinha 
telefone fixo, internet e a TV. 
Preferi aumentar a velocidade da 
minha banda larga e abrir mão 
dos canais por assinatura. Com 
isso, consegui economizar cerca 
de R$ 130 mensais”.

Já para o gerente Saulo Portu-
gal, existem outras despesas mais 
importantes. “Aqui em casa nós 
quase não usamos o telefone fixo, 
então optamos pelo cancelamento 
para evitar ficar pagando assina-
tura. O único serviço que temos é 
duas linhas de celular e a internet, 
que os filhos usam para trabalhos 
e pesquisas escolares”. Ele diz que 
só com o corte do fixo, a redução foi 
de cerca de R$ 70 por mês. “Elimi-
namos um gasto e investimos mais 
em outros, como o lazer do fim de 
semana e passeios no shopping 
com a família”, finaliza.

especialistas aconselham rever gastos e cortar supérfluos para economizar nas despesas

insossa?
No Palácio Tiradentes ninguém mais defende, com ênfase, 

o nome da presidente da Câmara de Vereadores de BH, nely 
Aquino (Podemos), como companheira de chapa de romeu 
Zema (Novo) para 2022, como estava sendo propalado no 
início de ano. Coitadinha dela, gente!

Poderosos parlamentares
Jornalistas da crônica política avaliam que, atualmente, 

as verbas constantes do Orçamento da União, em sua grande 
maioria, são direcionadas para atender aos interesses de 
deputados e senadores por meio de emendas secretas, par-
lamentares e outros programas. Cruz credo, gente! 

crime organizado
Segundo o professor da Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo, ricardo Vilhena, o crime organizado está dominando 
a degradação da Amazônia por meio de grilagem de terra e 
destruição da natureza. Tudo isso em busca de minerais nobres 
como o ouro. Santo Deus!

Banqueiros impiedosos 
Ao avaliar os problemas nacionais, o empresário e ex-

-deputado federal emerson Kapaz atacou: “Os bancos estão 
cobrando juros de 7% ao mês. Eles não querem o crescimento 
econômico do país, e sim, ficarem cada vez mais poderosos à 
custa do suor do brasileiro”.

só pensa naquilo
Comentários ouvidos no salão do cafezinho na Câmara dos 

Deputados dão conta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) só 
pensa em sua reeleição. Com isso, o governo ficará cada vez 
mais paralisado. Será?  

Política regional 
“A senadora simone tebet (MDB) tem uma boa oratória, é 

uma parlamentar séria e cultural. Mas, por outro lado, é uma 
política que possui prestígio apenas regional. Assim, a sua 
candidatura à Presidência da República tende a não vingar”. 
Essa é a opinião do presidente da Academia Brasileira de Letras 
(ABL) e jornalista merval Pereira. 

Impeachment à vista?
Dados disponíveis nos órgãos oficiais apontam que, na 

Câmara dos Deputados, existam mais de 140 pedidos de 
impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Todos, 
sob a guarda ou bem guardados pelo presidente da Casa, 
Arthur lira (PP). 

Briga de gigantes
O ano de 2021 está chegando ao fim e muitos políticos 

indagam como está o relacionamento institucional entre o 
presidente do Senado, rodrigo Pacheco (PSD), com o dirigen-
te da Câmara, Arthur lira (PP). “Ao que tudo indica, parece 
que eles se acertam pela manhã e se desentendem à tarde, 
muito mais por conta da subserviência de lira ao Palácio do 
Planalto”, é o que comenta um jornalista de Brasília. 

omissão do mec
Entidades ligadas ao sistema de educação em todo o Brasil 

estão levantando documentos para provar que, durante a 
pandemia, o Ministério da Educação (MEC) ficou omisso em 
relação ao ensino no país. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.  

educação x ideologia
Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, 

condenou o fato de no Ministério da Educação (MEC) haver 
narrativa pela definição ideológica, antes mesmo dos princí-
pios que deveriam nortear a Pasta. “Deve ser por causa dessa 
ideologização que tem muito gente pedindo demissão nos 
bastidores do MEC”, avalia.  

Falta fiscalização
Quando veio a notícia de que haveria fiscalização para 

saber se os passageiros sem vacinas contra a COVID-19 esta-
vam ficando em isolamento, algumas autoridades da saúde 
ironizaram: “Em um país onde até a fiscalização de trânsito é 
precária, imagina se seria eficiente esta outra tarefa”. 

gabinete do ódio 
Não há um consenso quando o assunto é quem continuará 

monitorando para saber se o número de pessoas envolvidas no 
denominado “gabinete do ódio”, que atua dentro do Palácio 
do Planalto, aumentou ou diminuiu.
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nat macedo

snel aponta aumento de 38% na
venda de livros em todo o país

auxílio emergencial

de r$ 600,00* 

a aSSemBleia 

criou o
Outros poderão dizer 
que criaram esse 
auxílio. Não se engane!

*Parcela única, paga de 14 a 29 de outubro, a mais de um milhão de famílias 

com renda mensal de até R$ 89,00.

Acesse  
almg.gov.br/
auxiliofamilia  
e saiba mais

Não é novidade que a 
pandemia tem impac-
tado negativamente 
em diversos setores 

da economia. Vários segmentos 
sofrem com quedas bruscas nas 
receitas, alta no preço de insumos 
para produção e dificuldade para 
conseguir retomar o crescimento. 
Esse não é o caso do mercado 
editorial. Dados do Sindicato 
Nacional dos Editores de Livro 
(Snel) apontam um aumento 
de 38,26% no faturamento em 
relação a 2020, totalizando um 
volume 44,39% maior. No primei-
ro semestre de 2021 o crescimen-
to representou 48,5% quando 
comparado ao mesmo período 
de 2020. 

Para o presidente do Snel, 
Marcos da Veiga Pereira, esse 
momento que vivemos propiciou 
o redescobrimento do prazer de 
ler. “As pessoas buscaram nos 
livros o entretenimento necessá-
rio para lidar com o isolamento 
social. Houve elevação na venda 
de livros impressos e também de 
conteúdo digital, cujo consumo 
registrou avanço de 81% em re-
lação ao ano anterior”, explica.

Ele acrescenta que foi preciso 
que todo o setor se reinventasse 
para conseguir suprir as deman-
das. “Para driblar o cenário 
adverso, as editoras e livrarias 
intensificaram os esforços co-

merciais e o estímulo às ações 
promocionais. Houve também 
uma ampliação da interação nas 
redes sociais, além da oferta de 
bons lançamentos”.

Bruna Rezende, jornalista e 
autora do livro “Marcados pelo 
Tempo”, relata a experiência de 
promover uma obra em tempos 
pandêmicos. “Foi um pouco frus-
trante, pois queria poder ter feito 
um evento presencial, mas não 
quis esperar muito. Após o lança-
mento, ainda tive que mudar de 
editora, pois a primeira encerrou 
as atividades. Isso deixou meu 
livro fora das principais platafor-

mas digitais por um tempo, mas 
agora já está em sua segunda 
edição”.

Apesar dos percalços no ca-
minho, o aumento nas vendas 
do ramo a mantém positiva. 
“Defendo a literatura com todas 
as minhas forças. Saber que 
tem mais gente descobrindo o 
prazer que o ato de ler traz, é 
gratificante. Espero que depois 
da pandemia, o hábito se man-
tenha e se expanda ainda mais”.

O artista visual e sócio de uma 
editora mineira, Wallison Gontijo, 
notou que, de fato, os números do 
segmento a partir da pandemia fo-

ram bons. Entretanto, na opinião 
dele, nada comparado ao que era 
antes. “Houve uma cooperação 
do mercado editorial, da venda 
de livros e do aquecimento do 
setor como um todo. A literatura 
passou por momentos interes-
santes durante a crise sanitária, 
principalmente pelo avanço das 
vendas on-line. A arte é um acon-
chego e as pessoas sentiram isso 
com os livros”.

Segundo Gontijo, o impacto 
do distanciamento foi grande 
para a empresa. “Temos a carac-
terística do livro impresso e do 
encontro. Eles são semiartesanais 

e tem um processo de tipografia, 
relevos e acabamento diferencia-
dos. Por isso, sentimos falta das 
feiras físicas, onde toda a equipe 
envolvida naquela obra podia 
dialogar com o público. Para a 
gente, isso é fundamental”.

Dono de uma livraria na ca-
pital, Oséias Ferraz aponta que, 
em sua opinião, a informação 
de desenvolvimento do setor é 
falha. “Não necessariamente 
uma mentira, mas leva em conta 
a média do segmento, puxada 
pelos grandes grupos. Deixa 
de lado o peso negativo que a 
diminuição da circulação de pes-

soas significou para os pequenos 
negócios. Penso que empresas 
maiores conseguiram se adap-
tar à nova realidade de vendas 
virtuais e não apenas compensar 
as perdas presenciais, mas ainda 
aumentaram o faturamento para 
novos clientes que, de repente, 
tinham mais tempo à disposição 
em casa”.

Ele relata ter sentido muita 
diferença no faturamento. “Até 
2019, era de quase 65% em 
vendas virtuais e 35% nas pre-
senciais. Ficamos fechados de 
março de 2020 até setembro de 
2021. Deixamos de ter o lucro 
presencial e as vendas on-line 
não se mantiveram no mesmo 
patamar. Creio que isso se deve a 
ações mais agressivas dos gran-
des comércios a partir de maio do 
ano passado”.

Gontijo ressalta que 2022 
deve ser mais um ano difícil. 
“Tudo está mais caro por causa 
da inflação, inclusive os livros. 
Por isso é preciso replanejamento 
pela pandemia, que ainda não 
acabou, e pelas eleições que 
estão por vir”.

O presidente da Snel também 
prefere ser cauteloso quanto 
às expectativas para o ano que 
vem.  “Ainda é cedo para projetar 
2022, pois a crise sanitária nos 
mostrou que tudo pode mudar 
muito rápido. Contudo, a pers-
pectiva é fecharmos este ano 
com faturamento 25% superior 
ao registrado em 2020”, conclui.

Hábito de leitura cresceu entre a população durante o isolamento social
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CDL/BH para o Natal da nossa cidade
Envolver a capital mineira em um clima 

de esperança, positividade, crescimento 
econômico e convívio social. Esses são os prin-
cipais objetivos das ações natalinas que a Câ-
mara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) tem realizado neste mês de dezem-
bro na capital mineira, que tiveram início no 
último dia 9 e seguem até o próximo dia 31.

As primeiras luzes foram acesas nas 
praças Sete e Savassi. Ambos os locais 
ganharam decorações especiais com bo-
las gigantes iluminadas por luzes de LED. 
A instalação segue os mais modernos 
padrões de decoração do mundo e tem 
características pensadas especialmente 
para as redes sociais. 

“Elas são parte de nossas vidas. Por 
isso, criar uma decoração com forte apelo 
visual é essencial para atrair o público e 
criar experiências visuais e tecnológicas”, 
detalha o presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva.  

Já a caravana com o Papai Noel, 
acompanhado das noelitas, vai percorrer 

os principais centros comerciais das nove 
regionais, em dias alternados. Além de 
levar a presença do bom velhinho a todas 
as regiões da cidade, a caravana também 
irá fornecer dicas de seguranças para os 
lojistas. 

“Este será o presente da CDL/BH para 
a cidade. Vivemos um ano de muitos 

desafios, mas temos a certeza que este 
Natal será o pontapé da retomada. Que-
remos envolver a cidade em um clima 
de esperança, positividade, crescimento 
econômico e convívio social. Lembrando 
que as ações serão realizadas respeitando 
ao máximo todos os protocolos de segu-
rança”, pontua o presidente da CDL/BH.

Praça da liberdade
A inauguração das luzes de Natal de um dos principais pontos turísticos da cidade ocorreu graças à par-

ceria entre a CDL/BH, Cemig e o Governo Estadual. Neste ano, os mais de 35 mil metros quadrados da praça 
ganharam instalações imersivas que unem arte e tecnologia. Os visitantes podem admirar diversos cenários 
que vão aproximar as gerações, destacar a beleza do local e contar novas histórias até o dia 31 deste mês.

Um desses locais é a Alameda Central, que foi coberta por uma enorme onda de luzes que vai transformar 
o caminho de forma inédita e intrigante. A instalação é composta por mais de 200 metros de micro lâmpadas. 

O Estado de Minas Gerais será homenageado no “Caminho das Gerais”, obra que traz uma árvore de Natal 
tecnológica, formada por painéis de LED. As luzes projetam temas natalinos e mensagens de esperança que 
formam a fauna e a flora mineira. As artes são assinadas pelos VJS Gabiru e P4nick, com direção artística 
de Homem Gaiola. O ambiente também conta com intervenções de Zé do Arame, artista de Ouro Preto, que 
construiu diversos animais nativos, como tamanduás, tucanos e onças em arame iluminado.

Próximo ao Memorial Vale, está a instalação “Caminhos dos Céus”, que propõe um show de luzes na fonte 
de água. Nela, são espalhados diversos vagalumes luminosos nos canteiros botânicos e outras intervenções 
de luzes que criam a sensação de andar nas nuvens.

Fechando o circuito, em frente ao prédio verde do IEPHA, o “Caminho das Águas” integra a enorme fonte 
de inspiração francesa aos canteiros e plantas à sua volta. São neons de led no formato de ondas, como se a 
água extrapolasse os limites da fonte, numa alusão à riqueza fluvial de Minas Gerais.

marcelo de souza e silva: “Vivemos um ano de muitos desafios, mas
temos a certeza que este natal será o pontapé da retomada”
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Contudo, empresários do setor amargam baixa no faturamento e incerteza para o futuro
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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

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

colar

téo garzon Henrique
recebeu o colar Alferes
tiradentes, concedido

pela ordem dos
cavalheiros da

inconfidência mineira.
A honraria é dada a
pessoas que tenham

prestado serviços
ao estado mineiro.
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são luís do maranhão

As misses,
a promotora do

evento madalena
nobre, Valdez
maranhão e o
homenageado

Fabiano cazeca, da
multimarcas consórcios
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o desPreZo dos cluBes Pelo rádio - Iniciei a minha carreira no rádio como repór-
ter esportivo e tive a oportunidade de fazer cobertura nos principais times de Belo 
Horizonte. Que saudade! Naquela época, esse profissional podia frequentar todas as 
dependências de cada clube sem nenhuma restrição para exercer suas funções. Hoje, 
os repórteres são impedidos de trabalhar à beira do campo e de entrevistar jogadores. 
A TV tomou conta dos estádios e, daqui a uns dias, as emissoras terão que pagar direito 
de transmissão para entrar nos estádios. Onde estão os nossos sindicatos? Atualmente, 
o time indica qual atleta poderá dar entrevista e nenhum repórter pode chegar perto 
do técnico ao final da partida. Todas as emissoras são obrigadas a retransmitir uma 
única entrevista. Será o fim do rádio esportivo?

BoA notíciA - Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) vão receber seus benefícios reajustados a partir do dia 25 de janeiro, uma 
vez que o salário mínimo sobe a partir de 1º. Inicialmente, o aumento vai valer para 
quem ganha um salário mínimo de benefício. Já os aposentados que recebem mais 
que o mínimo vão receber seus acréscimos a partir de fevereiro, com os benefícios 
que serão pagos a partir do dia 1º até o dia 7. Por enquanto não se sabe qual será a 
porcentagem desse avanço para aqueles que recebem mais que um salário.

KAlil Foi À igreJA - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi à Catedral 
Cristo Rei, que ainda está em construção para participar da missa pelos 124 anos 
da capital mineira. Kalil rezou e, ao final, cumprimentou o arcebispo Dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, responsável por presidir a missa. Em tempos de eleição, não 
se recomenda brigar com a igreja.

A decoração de natal, presente da Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig) à cidade durante anos, perde um pouco do 
brilho de antes. Apesar da tecnologia que ilumina e sonoriza os 
prédios das antigas secretarias, o Palácio da Liberdade, principal 
joia do patrimônio da Praça, poderia ter sido enfeitado em seus 
contornos como era feito anos atrás. 

infelizmente, a Prefeitura de BH não colocou nada a mais 
que pudesse lembrar uma decoração de Natal no município. 
Enquanto isso, em Contagem, a prefeita Marília Campos (PT) 
voltou a iluminar com decoração especial toda a cidade, com 
destaque para as praças e a Avenida João César de Oliveira. 

o deputado João Leite (PSDB) anda muito entusiasmado 
com a ideia de criação de novas linhas férreas em Minas, princi-
palmente as que são ligadas ao turismo. 

Vêm aí mais aumento na conta de luz. O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (PL), acaba de editar medida provisória 
estendendo a possibilidade de criação de mais taxas para fazer 
face às despesas pela crise hídrica. Enquanto isso, São Pedro está 
despejando água em Minas e na Bahia.

domingo, 19 de dezembro

Publicitária Izabel Pereira - Rádio Itatiaia 
Dr. Marcos Teixeira - Barão de Cocais 

segunda-feira, 20

Dorinha do Amaral 
Orlando José
Jornalista Helen Araújo 

terça-feira, 21

Valeria Lucas Bambirra
Hudson Tadeu

Quarta-feira, 22

Cizinha Siqueira - Rádio Itatiaia 
Josepe Maria Cançado
Airton Norato - Contagem

Quinta-feira, 23

Sra. Marilena de Melo Brandão, esposa de Ediraldo Brandão
Janaina de Castro

sexta-feira, 24

Orestes Fra Batista 
Ruibran dos Reis 
Paulo Roberto Menecucci

sábado, 25 

Jornalista Edilene Lopes – Rádio Itatiaia 
Custódio Pereira

evento marca abertura do clube
campestre do sesi em Juiz de Fora

O Clube Campestre do 
Sesi “Nansen Araujo”, loca-
lizado no bairro Dom Bosco, 
em Juiz de Fora, retomou 
suas atividades no dia 1º de 
dezembro. E nos dias 4 e 5, 
foi realizada uma programa-
ção especial para marcar a 
reabertura , depois de tan-
tos meses fechado devido à 
pandemia. Os industriários 
foram convidados a conhe-
cer o espaço da unidade, 
que se apresenta como uma 
excelente alternativa de lazer 
e confraternização para os 
trabalhadores da cidade.

A programação dos dois 
dias de evento contou com 
música ao vivo, recreação 
infantil, barraquinhas, pis-
cina liberada e muita di-

versão para toda a família. 
De acordo com o supervisor 
administrativo dos Clubes do 
Sesi em Juiz de Fora, Glauco 
de Freitas, o objetivo da ação 
foi divulgar a retomada das 
atividades. “Tivemos muitos 
visitantes, que puderam 
conhecer nossa estrutura 
e nossas instalações e ver 
como é bom se tornar um 
associado. A resposta da 
comunidade industriária 
e dos associados foi muito 
positiva”, disse.

Sob a gerência de José 
Roberto Schincariol, também 
gerente regional do Sesi/Se-
nai na Zona da Mata, o clube 
é uma referência quando 
se trata de esporte e lazer. 
Estiveram também presen-

tes no evento a gerente do 
Sesi Saúde e Segurança no 
Trabalho, Tatiane Moreira, e 
o ex-gerente dos clubes Sesi 
JF, José Antônio Bara Miguel.

Para o presidente da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fie-
mg) Regional Zona da Mata 
e do Sindicato das Indústrias 
de Panificação e Confeitaria 
de Juiz de Fora (Sindipan-JF), 
Heveraldo Castro, esta ação 
mostra que o Sesi Clube vem 
se consolidando cada vez 
mais como uma ferramenta 
social de integração, promo-
ção de bem-estar e resulta-
dos efetivos tanto para os 
trabalhadores quanto para 
as indústrias de Juiz de Fora 
e região.
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daniel Amaro

uso do cigarro mata
160 mil brasileiros por ano

Após 1 semana Não há mais nicotina no sangue

Após 3 semanas A respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora

Após 10 anos O risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca fumou

Após 20 anos A chance de ter câncer de pulmão será quase a mesma de quem nunca fumou

Benefícios de parar de fumar

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, o 
vício em fumar acomete 
cerca de 20 milhões de 

pessoas com 18 anos ou mais 
no Brasil, sendo 11,7% homens e 
7,6% mulheres. As doenças cau-
sadas pelo cigarro acarretam em 
aproximadamente 160 mil óbitos 
por ano, sendo a principal causa 
de morte evitável no planeta. O 
tabagismo pode desencadear de-
zenas de problemas respiratórios, 
cardiovasculares e câncer.

E mesmo com todos os riscos, 
muitos não abandonam o vício 
de fumar ou demoram a procurar 
ajuda. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), menos 
de 5% das pessoas que param de 
fumar por conta própria conseguem 
completar um ano longe do cigarro.

A auxiliar de serviços gerais 
Roseli Gouveia parou há cerca de 
8 anos. Ela revela que começou a 
fumar com 14 anos por influência 
dos amigos. “Na época, eu me 
sentia mais adulta simplesmente 
por estar com um cigarro nas 
mãos. Fiquei dependente e já 
cheguei a consumir 2 maços por 
dia”. Ela conta que tentou parar 
diversas vezes, mas sempre volta-
va ao vício. “Não foi nada fácil nos 
primeiros dias, mas aos poucos 
fui me acostumando a ficar sem. 
Toda vez que me dava vontade de 

fumar eu chupava uma bala de 
hortelã”, salienta.

riscos à saúde

A pneumologista Roseliane 
Araújo alerta que fora algumas 
doenças como infarto do miocár-
dio, enfisema pulmonar, câncer e 
impotência sexual, o hábito pode 
causar envelhecimento precoce, 
queda de cabelo, mau hálito, além  
de deixar dentes, unhas e pontas 
dos dedos amarelados. Ela alerta 
que o câncer de pulmão apresenta 
baixas chances de cura e que 90% 
das pessoas que desenvolvem a 
doença são fumantes.

Aqueles que não fumam dire-
tamente, os chamados fumantes 
passivos, também correm perigo. 
Eles ficam em contato com a fuma-
ça e sofrem os mesmos riscos que 
o próprio fumante. “Deve-se evi-
tar fumar perto de crianças. Elas 
podem desenvolver problemas 
respiratórios como asma e bron-
quite. Grávidas expostas a fumaça 
durante a gestação podem sofrer 
aborto espontâneo ou ter parto 
prematuro”, explica.

Roseliane afirma que quando 
a pessoa para de fumar é normal 
um ganho de peso de cerca de 4 
quilos. “O organismo sofre altera-
ções metabólicas depois de largar 
a substância. Muitos costumam 
engordar mais porque usam a co-
mida como uma válvula de escape 
para lidar com a ansiedade”.

A especialista salienta que 
os cigarros light, aqueles que 
possuem baixo teor de nicotina, 
também fazem mal. “Eles são 
menos tóxicos, porém o fumante 
acaba consumindo mais para 
conseguir a mesma quantidade 
de nicotina de um normal”.

Mesmo quem fumou por 
muitos anos ainda pode recu-
perar a saúde ao parar. A pneu-
mologista explica que depois 
de uma semana não há mais 
nicotina na circulação sanguí-
nea. “A pressão arterial e a fre-
quência cardíaca normalizam e 
a respiração fica mais fácil. Com 
um mês a circulação melhora e a 
falta de ar diminui. Após 5 anos, 
são reduzidas as possibilidades 
de desenvolver um câncer ou ter 
um infarto”, finaliza. 

Apoio ao combate

A plataforma virtual www.
vivasemtabaco.com, oferece 
conteúdo gratuito para ajudar 
fumantes a se livrarem do ci-
garro. O site aborda assuntos 
como os riscos do uso, fumo 
passivo, as vantagens de parar, 
entre outros. O conteúdo segue 
as diretrizes para o tratamento 
do tabagismo do Ministério da 
Saúde e do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). A plataforma não 
substitui o atendimento tradicio-
nal realizado por um profissional 
de saúde.

Fonte: Ministério da Saúde

o fumo é a principal causa de morte evitável no planeta
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A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o REATIVA BH. Um programa para ajudar 

pessoas físicas e jurídicas a ficarem em dia com o Município. DESCONTOS DE ATÉ 

100% SOBRE JUROS E MULTAS de créditos vencidos até 31 de dezembro de 2020. 

Isso mesmo: você paga sem juros e multa.

Saiba mais

em pbh.gov.br
e participe

REGULARIZE SEU IPTU, ITBI, ISSQN E OUTROS 

TRIBUTOS E TAXAS

QUASE 500 MIL PESSOAS BENEFICIADAS

REAQUECIMENTO DA ECONOMIA

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

MAIS RECURSOS PARA CONTINUAR  COMBATENDO 

A COVID-19

ATÉ 27/12/2021

REATIVA BH 
 
ATÉ 100% DE DESCONTO

PARA VOCÊ E A SUA

EMPRESA FICAREM EM DIA

COM BELO HORIZONTE.
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grupo de advogados lança livro sobre
a reforma tributária nas empresas
Objetivo é conscientizar sobre a importância de se rever os altos impostos cobrados no Brasil

EQUILIBRANDO AS CONTAS
E ARRUMANDO A CASA.
ISSO É GESTÃO DE VERDADE.

Com muitas contas em atraso, Minas estava 

em dívida com os mineiros. Em pouco tempo 

e apesar das dificuldades, nosso Estado está 

se equilibrando de novo. Depois de muito 

planejamento e redução de despesas, 

estamos honrando o compromisso com as 

cidades. E após quase seis anos de atrasos, os 

servidores estaduais estão recebendo em dia.

Ainda há muito o que fazer. 
Mas quando a gestão é de verdade, 
o jeito certo é avançar.

A carga tributária brasileira é 
uma das mais altas do mundo. Inú-
meras são as consequências causa-
das pelos altos impostos pagos pela 
população. Dentre os principais, o 
aumento no preço de bens e ser-
viços e, consequentemente, queda 
no consumo. Tudo isso impacta 
no faturamento das empresas. Há 
anos fala-se sobre uma Reforma 
Tributária, mas, até o momento, o 
projeto segue em tramitação e sem 
aprovação. A fim de conscientizar o 
máximo de empresários possíveis 
sobre a relevância do tema, um 
grupo de advogados se reuniu 
para escrever o livro “A Reforma da 
Tributação das Empresas”. 

Presidente da Comissão do 
Direito do Agronegócio da OAB de 
Minas Gerais, membro titular do 
Conselho da Comissão Federal do 
Agronegócio da OAB Nacional e 
professor de Direito do Agronegócio, 
bem como especialista e tributário 
do setor, Manoel Mário Barros, é um 
dos coautores da obra. 

Barros esclarece que, diante 
da eventual Reforma Tributária, 
o grupo, composto por 30 advo-
gados da área, decidiu escrever 
a publicação para desonerar o 
setor produtivo e empresarial do 
país. “Integramos toda a parte de 
tributo brasileiro que, atualmente, 
é um grande pesadelo”.

O livro conta ainda com o 
apoio de dois nomes de prestígio. 
“O ministro Gilmar Mendes, que 

esteve presente no lançamento 
em Lisboa, Portugal, foi respon-
sável por escrever o prefácio. 
Enquanto isso, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
fez o posfácio. Na obra, tratamos 
de todas as divergências e necessi-
dades relacionadas à am-
pla Reforma Tributária 
discutida no país”.

No entanto, ele 
acredita que o pro-
jeto não será vota-
do rapidamente. 
“Estou cético em 
relação à reforma. 
Contudo, sugerimos 
na publicação o que 
pode ser feito. Contamos, 
em cada artigo, a relevância do 
tema. O meu, especificamente, fala 

sobre os desafios do agronegócio 
no projeto. A intenção é demonstrar, 
exatamente, a desoneração do 
produtor rural, dos produtos alimen-
tícios que, hoje, são responsáveis 
por elevar a inflação em quase 
dois dígitos. O Brasil vive um grave 
momento, no qual os alimentos 
estão prejudicados com os impostos 
altos. Isso acaba levando o país a 
uma miséria e a números absurdos 
de pessoas passando fome, porque 
não há igualdade na distribuição 
de renda”.

A intenção, segundo o espe-
cialista, é auxiliar o parlamento 
Executivo e Legislativo, a fim de 
que encontrem soluções, por meio 
de novas leis, que melhorem e 
discutam a diminuição da carga 
existente. “Aqui o lançamento foi 
na Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp). E isso 
é de extrema importância, pois a 
entidade reúne as maiores indús-
trias e empresas do Brasil. Foi um 
momento de chamar a atenção do 

empresariado  de que está 
na hora da sociedade 

se modernizar e for-
çar o Congresso e 
o governo”.

Para ele, toda 
a população tem 
um importante 

papel nisso. “Vive-
mos uma era difícil e 

que já perdura há anos. 
Tudo está caro, inclusive, 

itens necessários como comida e 
remédios. Precisamos mudar isso 

e será por meio da escolha de 
novos representantes comprome-
tidos com essa causa, pois não é 
possível esperar mais”.

Caso não haja uma reforma 
iminente, Barros antecipa uma 
consequência expressiva. “Se ela 
não acontecer de forma nivelada 
aos panoramas internacionais, 
nem na Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) o Brasil vai entrar. 
O que é um absurdo. Nações como 
o Peru, Equador e Argentina já 
estão lá e o Brasil pode não estar. 

Tudo isso pela falta de um sistema 
tributário eficiente e com parâme-
tros internacionais”.

O advogado finaliza dizendo 
que é preciso quebrar os para-
doxos existentes. “O setor do 
agronegócio, por exemplo, irá 
produzir 282 milhões de toneladas 
de grãos. Paralelamente a isso, 
existem 26 milhões de pessoas 
passando fome. Tem algo errado 
nisso. A sociedade tem que refletir 
sobre essa questão, pois é ela a 
responsável por exigir das autori-
dades que melhorem suas vidas”.

Advogados responsáveis pela coautoria do livro

manoel é especialista em tributação do
agronegócio e escreveu sobre o tema

o livro já
está presente
nas principais
livrarias e em
e-commerces

do país
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Flávio roscoe é reeleito presidente da Fiemg

O empresário mineiro 
do setor têxtil, Flávio 
Roscoe Nogueira, foi 
reeleito para um novo 

mandato, de 2022 a 2025, para 
a presidência da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg). A eleição, que teve 
chapa única, aconteceu no dia 
16 de dezembro na sede da 
entidade, em Belo Horizonte, 
durante a Assembleia Geral do 

Conselho de Representantes da 
instituição.

Dos 134 sindicatos empre-
sariais filiados a Fiemg, 122 
votaram. A diretoria eleita 
contou com 119 votos e inicia 
seu mandato em maio de 2022. 
Foram dois votos em branco e 
um nulo.

Em seu pronunciamento, o 
presidente reeleito agradeceu 
cada voto recebido, ressaltando 

a importância da indústria – de 
todos os portes e setores – para 
a sociedade.

“A reeleição é resultado de 
um trabalho iniciado há 4 anos. 
É uma construção e, com ela, 
estamos conseguindo mudar a 
realidade da Fiemg e da indús-
tria no estado. E isso é fruto do 
trabalho de todos que partici-
pam da entidade, que se tornou 
mais inclusiva e democrática 

em suas decisões. Todos os seg-
mentos são importantes. Todos 
nós somos a indústria e todos 
devem contribuir. A Fiemg é a 
casa da indústria e vai apoiar 
todas as cadeias produtivas”, 
afirmou Roscoe.

A diretoria eleita comanda-
rá a entidade de 2022 a 2025 
e será empossada em maio do 
próximo ano, quando se come-
mora o “Dia da Indústria”.

condomínios de mg devem estar
prontos para o período chuvoso

A  te m p o ra d a  d e  c h u va 
2021/2022 já chegou causando 
muitos estragos em Belo Horizonte 
e em cidades do interior de Minas 
Gerais. Na capital, diversos imóveis 
desabaram, inclusive um prédio 
de 3 andares no bairro Jaqueline, 
em Venda Nova, que deixou duas 
pessoas mortas – um homem de 
35 anos e um bebê de apenas 1 
ano e 8 meses. A construção era 
irregular e não chovia na hora do 
desabamento (madrugada do dia 
7 de dezembro), mas, segundo o 
Corpo de Bombeiros, a precipita-
ção que caiu por quase 24 horas 
seguidas no dia anterior pode ter 
contribuído para a tragédia.

Já nos vales do Jequitinhonha 
e Mucuri, 31 cidades decretaram 
situação de emergência depois de 
serem parcialmente destruídas pela 
força das águas também no dia 7.

A previsão do tempo, segundo 
o Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), é que a chuva continue 
por mais alguns dias, com alguns 
intervalos de sol, como o que ocor-
re normalmente nesta época do 
ano. Por isso, é necessário que os 
condomínios redobrem os cuidados 
para evitar danos durante o período 
chuvoso, que se estende até março.

Vistoria 
Entre os cuidados que devem ser 

tomados está a verificação minucio-
sa dos muros, fachadas e pisos para 
saber se existem trincas, fissuras 
ou rachaduras. O síndico também 
deve observar se há algum tipo de 
infiltração ou algum outro dano que 
comprometa a estrutura do prédio.

Para essa tarefa, o síndico deve 
contar com a ajuda de um enge-
nheiro perito em edificações. Muitos 
prédios evitam a contratação desse 
profissional para evitar gastos; no 
entanto, o Sindicon MG avalia que 
essa despesa é essencial e bem infe-
rior se comparada ao montante gas-
to em caso de reparos de estragos 
advindos do mau tempo. Prevenir é 
sempre melhor que remediar.

O gestor deve ficar atento 
também a limpeza de calhas, ralos, 
bueiros e caixas de gordura e ao 
reparo de telhados. “O síndico deve 
ser bastante cuidadoso, porque se 
algum apartamento for danificado 
por falta de manutenção, a res-
ponsabilidade é do condomínio”, 
alerta o presidente do Sindicon, 
advogado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo Alves 
de Queiroz.

Caso seja detectado algum 
dano na estrutura que possa ser 
agravado pela chuva ou compro-
meter a estabilidade do imóvel, o 
conserto deve ser providenciado 
imediatamente, sempre com a 
orientação e supervisão do en-
genheiro e, caso necessário, da 
Defesa Civil municipal. 

dengue 
Outra preocupação que o pe-

ríodo chuvoso traz é com relação 
à proliferação do mosquito aedes 
aegypt, o famigerado pernilongo 
da dengue, que também transmite 
chikungunya, zika vírus e até febre 
amarela. É no período quente e 
úmido que ele se reproduz. 

Por isso, o síndico deve orientar 
funcionários e condôminos, tanto 
de prédios residenciais como comer-
ciais, a fazerem uma verificação di-
ária de áreas comuns e particulares 
em busca de locais onde haja água 
parada. Pneus, tampas de garrafas, 
vasos de flores, copos, baldes e até 
um buraco no chão podem acumu-
lar água. É importante manter as 
áreas limpas e secas para não dar 
chance do mosquito se reproduzir.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde, até o dia 29 de novem-
bro, Minas Gerais registrou 15.255 
casos confirmados de dengue. Seis 
pessoas morreram. 

Em relação à Febre Chikungunya, 
5.344 casos foram confirmados. Um 
óbito foi confirmado. Já em relação 
à zika, foram 25 confirmações. Não 
foram confirmados óbitos por zika 
em Minas Gerais até o momento.
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mineira supera câncer raro e
vence miss Brasil internacional

lorena foi obrigada a adiar o sonho de participar de um concurso de
miss por conta da doença, mas não desistiu de lutar pelos seus sonhos
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Empresário mineiro é reconduzido para um novo mandato à frente da entidade

A mineira Lorena Arianne Ro-
drigues Soares sempre gostou do 
mundo da moda e fez seu primei-
ro curso e seletiva para agência 
de modelos ainda com 13 anos. 
Ela decidiu adiar essa aspiração 
para priorizar os estudos e ingres-
sou na faculdade de direito. Em 
2018, logo no fim da graduação, 
outro obstáculo no seu caminho 
interrompeu mais uma vez seus 
sonhos. Foi diagnosticada com 
linfoma não-Hodgkin, um tipo 
de câncer de sangue raro e já em 
estado grave, com metástase nos 
dois pulmões. Lorena lutou bra-
vamente para vencer a doença e 
retomar seus planos, se tornando 
inspiração para muita gente.

Os primeiros sinais da pato-
logia apareceram em 2017, com 
uma coceira intensa no corpo. 
“Procurei dermatologistas e fiz 
tratamentos com antialérgicos, 
mas nada dava resultado. Com 
o tempo, surgiu uma sudorese 
noturna e dificuldade para res-
pirar. Em abril do ano seguinte, 
comecei a ter uma dor muito forte 
no peito e tosse. Após uma tomo-
grafia com contraste, o médico 
disse que poderia ser um câncer 
e meu estado era crítico”, conta.

Ela foi transferida para Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
em Belo Horizonte, onde ficou 21 
dias. No dia da biópsia, a jovem 
precisou ser entubada porque 

estava com a respiração muito 
fraca. “Quando acordei, me con-
taram que quase tive uma parada 
cardíaca. O resultado do exame 
foi o linfoma em estado avança-
do. Fui levada para outro hospital 
para começar o tratamento com 
quimioterapia. Após 15 dias da 
primeira sessão, meus cabelos 
começaram a cair”, lembra.

O corpo respondeu bem ao 
tratamento e a doença estava 
em remissão completa, mes-
mo assim, Lorena precisou se 

submeter a um transplante 
de medula óssea. Após o pro-
cedimento, um novo percurso 
difícil se iniciou em sua vida. 
“Tive sepse grave, uma infecção 
generalizada que se iniciou pela 
entrada de três bactérias pelo 
cateter. Fui para a UTI mais 
uma vez, com o organismo sem 
defesa nenhuma e debilitado 
devido aos 13 dias de alimenta-
ção exclusivamente parenteral. 
Naquele dia, vivi um verdadeiro 
milagre”.

A medula “pegou” cerca de 13 
dias depois do transplante. Era o 
começo do fim da sua jornada con-
tra o câncer. Lorena viu uma chance 
de finalmente realizar o sonho que 
havia sido adiado: o concurso Miss 
Brasil Internacional. “Fiquei um 
pouco insegura de participar, devido 
ao pouco tempo para preparação. 
Mas resolvi encarar como um apren-
dizado e uma superação”, diz. 

Em outubro de 2021, a jovem 
conquistou o Miss Minas Gerais 
Internacional homenageando a 

Estrada Real. Com o feito, dis-
putou em novembro o Concurso 
Nacional no Espírito Santo, no 
qual ganhou o Miss Brasil Inter-
nacional 2021. Agora, Lorena se 
prepara para representar o Brasil 
na etapa Internacional do concur-
so, Miss Supertalent World, que 
acontecerá em março de 2022, 
em Paris, na França.

Pela visibilidade que sua 
história de superação alcançou 
nas redes sociais, passou a ser 
uma referência de inspiração 
e motivação para pessoas que 
estão em tratamento de câncer. 
Lorena acumula mais de 63 mil 
seguidores no Instagram. “Renas-
ci depois de quase perder a vida. 
Hoje, consigo enxergar o que 
realmente tem valor e busco viver 
cada dia intensamente”, finaliza.

Uma das coisas que mais in-
comodam algumas mulheres em 
tratamento do câncer é a perda dos 
cabelos. Para a psicóloga Mariana 
Lopes, o período pode assustá-las, 
afinal, os fios longos são simbólicos 
para a sociedade e uma expressão 
da feminilidade. “Essa queda mexe 
com aspectos psicológicos, mas é 
um momento transitório. Algumas 
preferem usar peruca ou um lenço 
na cabeça para se sentirem bem. 
O importante é se fortalecer para 
vivenciar a experiência da melhor 
forma possível e entender que 
todas são bonitas de qualquer 
maneira”.

O médico oncologista Le-
onardo Barbosa explica que 

o linfoma não-Hodgkin (LNH) 
é um tipo de câncer que tem 
origem nas células do sistema 
linfático e que se espalha de 
maneira não ordenada. O siste-
ma linfático faz parte do sistema 
imunológico, que ajuda o corpo 
a combater doenças. Como o 
tecido linfático é encontrado em 
todo o corpo, o linfoma pode 
começar em qualquer lugar.

Ele diz que a doença pode 
ocorrer em crianças, adoles-
centes e adultos e ainda não se 
sabe os reais motivos para o seu 
surgimento. “O LNH pode atin-
gir linfonodos e órgãos fora do 
sistema linfático, sendo os locais 
mais frequentes medula óssea, 
trato gastrointestinal, nasofarin-
ge, pele, fígado, ossos, tireoide, 
sistema nervoso central, pulmão 
e mama”, completa.

Barbosa esclarece que as 
células cancerígenas se desen-
volvem com muita rapidez e os 
medicamentos quimioterápicos 
para o câncer são desenvolvidos 
para atingir especialmente as cé-
lulas que apresentam reprodução 
rápida. “Os folículos pilosos tam-
bém se multiplicam rapidamente. 
E, por isso, são mais atingidos 
pelos remédios, ocasionando a 
queda dos cabelos e também dos 
pelos do corpo. Normalmente, 
os cabelos começam a cair entre 
14 e 21 dias após o início da qui-
mioterapia. E nascem novamente 
em torno de 90 dias depois do 
término do tratamento”, conclui.
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Procuradoria da mulher
é instalada na Almg

o dia 14 de dezembro, 
Minas deu mais um passo 
na defesa dos direitos das 
mulheres. A constatação 
foi feita por participantes 
da cerimônia de insta-

lação da Procuradoria da Mulher da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

No evento, que ocorreu no Salão No-
bre e contou com a presença do presidente 
da ALMG, deputado Agostinho Patrus 
(PV), também foi celebrado o início dos 
trabalhos da Defensoria Pública do Esta-
do no Espaço Cidadania do Parlamento 
mineiro.

Foram designadas pelo presidente do 
Legislativo, como procuradora-geral da 
Mulher, a deputada Ione Pinheiro (DEM) 
e, como procuradora adjunta da Mulher, 
a deputada Delegada Sheila (PSL).

As duas parlamentares ressaltaram a 
importância da instalação da Procurado-
ria e da parceria com a Defensoria Pública 
para somar esforços na busca por políticas 
públicas para as mulheres.

Ione destacou o papel do órgão criado 
para, entre outas finalidades, se ampliar 
o debate sobre a presença feminina nos 
espaços institucionais. “Lugar de mulher 
é onde ela quiser”, afirmou.

A Delegada Sheila salientou que já 
são muitos os planos para um trabalho 
inclusivo e humano a ser realizado pela 
Procuradoria. “Esse é um momento im-
portante para Minas Gerais. Esperamos 
que a Procuradoria seja um espaço de 
luta e acolhimento das demandas das 
mulheres”, disse.

Ela enfatizou que menos de 12% das 
mulheres ocupam cargos eletivos e que 
o Brasil ocupa a quinta posição como país 
que mais maltrata essa parcela da popu-
lação, sendo um dos lugares campeões 
em feminicídio.

De acordo com ela, essas situações 
estão no radar da Procuradoria.

“Precisamos fortalecer, capacitar e 
encorajar as mulheres para que ocupem 
o lugar que quiserem”, falou, acrescen-
tando que esse público faz diferença por 
onde passa por ter um olhar mais sensível 
para tudo e todos.

somando esforços

Patrus destacou que a instalação da 
Procuradoria e a parceria com a Defenso-
ria Pública se somam a outras iniciativas 

da ALMG na busca por ampliar a igual-
dade de gênero e garantir direitos para 
as mulheres.

Ele citou como outras ações a insti-
tuição da Bancada Feminina da ALMG e 
a efetivação da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, que antes atuava de 
modo extraordinário.

O presidente da ALMG ressaltou ainda 
que, apesar de as mulheres ocuparem pou-
co mais de 10% das vagas do Parlamento 
mineiro, elas modificam o Legislativo e 
qualificam os debates. “O Parlamento se 
torna melhor com a participação delas”.

O defensor público-geral do Esta-
do, Gério Patrocínio Soares, também 
ressaltou as iniciativas da ALMG para a 
ampliação dos direitos das mulheres e 
afirmou que Minas avança na proteção a 
esse público com as medidas instituídas.

Ele relatou que, no Paraná, há um 
projeto-piloto para a criação de procu-
radorias municipais que pode servir de 
inspiração para Minas a partir de agora. 
“Podemos agora fomentar a criação de 
procuradorias nos 853 municípios minei-
ros, capacitando vereadores e câmaras 
municipais quanto à proteção e ao aco-
lhimento. Será uma forma de mapear a 
agressão às mulheres que não pode ser 
permitida”.

Funcionamento da Procuradoria

O acesso à Procuradoria poderá ser 
feito pelo Portal da ALMG, na página da 
Procuradoria da Mulher, ou pelo Fale com 
a Assembleia. Inicialmente, não haverá 
um número de telefone disponível para 
esse canal.

Nestes espaços, as pessoas interes-
sadas encontrarão informações sobre 
o órgão e um formulário para envio de 
solicitações de atendimento.

As demandas serão recebidas e 
analisadas pela Procuradoria da Mulher, 
que poderá encaminhar a solicitação à 
Defensoria Pública ou a outro órgão com-
petente, com o acompanhamento de todo 
o processo. Caso necessário, poderá haver 
agendamento de atendimento presencial.

áreas de atuação

A Procuradoria observará, entre ou-
tros aspectos, a efetividade das políticas 
públicas, das ações e dos programas vol-
tados para a equidade de gênero e para 
o enfrentamento das violências contra a 
mulher, bem como o fortalecimento e a 
divulgação da rede de proteção das mu-
lheres e promoção da igualdade de gênero.

Também estará no radar da Procuradoria 
a promoção de ações e cursos de formação 
para aumento da participação política das 
mulheres e o incentivo à criação de procura-
dorias da mulher no âmbito dos municípios.

Outra área de atuação é o enfrenta-
mento das discriminações e violências 
contra a mulher, por meio do recebi-
mento e da análise de denúncias e do 
encaminhamento dos casos aos órgãos 
competentes. Nesse sentido, contará com 
a parceria da Defensoria Pública.

O local de atendimento da Defensoria 
Pública, dentro da ALMG, será no Espaço 
Cidadania, no prédio Carlos Drummond de 
Andrade, localizado na Rua Martim de Carva-
lho, 94, Santo Agostinho, na capital mineira.
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Governo de Minas antecipa repasses
de R$ 5,63 milhões aos municípios

Para fortalecer o aten-
dimento aos municí-
pios que sofrem com 
os estragos causados 

com as fortes chuvas que atin-
gem as regiões dos Vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e Rio 
Doce, o governo de Minas vai 
antecipar o pagamento das 
parcelas do acordo firmado com 
Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) referente ao ICMS e 
IPVA e também do Piso Mineiro 
de Assistência Social.

Neste  momento,  serão 
adiantadas seis parcelas do 
acordo da AMM. No caso do Piso 
Mineiro de Assistência Social, 
os municípios poderão definir 
entre o adiantamento de três 
a seis parcelas, de acordo com 
a necessidade local. O repasse 
total pode chegar a até R$ 5,63 
milhões.  O depósito será garan-
tido aos municípios que tiveram 
o reconhecimento do estado de 
situação de emergência pelo 
governo estadual.

Para o adiantamento do 
Piso Mineiro de Assistência 

Social, as prefeituras precisarão 
encaminhar ofício à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese) indicando 
quantas parcelas serão solici-
tadas. Com esses recursos, os 
municípios poderão intensifi-
car o atendimento às famílias 
atingidas e também fortalecer 
a reconstrução dos estragos 
causados pelos temporais.

“Visitei a região e vi de perto 
a necessidade dos municípios, 
por isso orientei que a Secre-
taria de Estado de Fazenda e a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social realizem a antecipação 
desses pagamentos. Já envia-
mos ajuda humanitária para 
a região com cestas básicas 
e kits de higiene e limpeza e 
estamos com nossa equipe 
no local. Porém, continuamos 
atentos para fazer tudo o que 
está ao alcance do Estado para 
amenizar o sofrimento dessas 
pessoas. Avaliamos a situação 
diariamente para atuar no que 
for necessário”, destaca o go-
vernador Romeu Zema (Novo).

Piso mineiro

O Piso Mineiro de Assistência 
Social é o recurso de cofinancia-
mento estadual para os serviços 
e benefícios socioassistenciais. 
O recurso é repassado para os 
fundos municipais de Assistência 
Social e pode ser utilizado para 
as provisões do Serviço de Prote-
ção em Calamidades Públicas e 
Emergências, assim como na con-
cessão de Benefícios Eventuais.

“Esse recurso é exatamente 
para benefícios eventuais, como 
aquisição de cestas básicas e 
pagamento de aluguel social, por 
exemplo. Além desse adiantamen-
to, a equipe da Sedese está dando 
apoio técnico aos gestores muni-
cipais para levantar e cadastrar 
todas as famílias que ficaram de-
salojadas e que se encontram em 
situação de risco e também na or-
ganização de abrigos provisórios, 
para que possamos ajudar os mu-
nicípios a atender a população que 
sofre com essas chuvas”, destaca 
a secretária de Estado de Desen-
volvimento Social, Elizabeth Jucá.

G
il
 L

eo
na

rd

https://www.almg.gov.br/a_assembleia/procuradoria_mulher/index.html
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tV BAndeirAntes liderA AudiÊnciA com A FÓrmulA 1

FestAs de Fim de Ano e cArnAVAl
PreocuPAm  AutoridAdes de sAúde

PreVisão de AltA nA contA de luZ em 2022

A temporada de 2021 da Fórmula 1 entrou para a história como a 
mais acirrada do século, com os líderes Lewis Hamilton e Max Versta-
ppen chegando empatados à última corrida, em Abu Dhabi, no dia 12 
de dezembro. Na disputa final, Verstappen levou a melhor e ganhou o 
seu primeiro título. O primeiro ano de transmissão da Fórmula 1 na TV 
Bandeirantes foi um sucesso para a emissora, que viu sua audiência 
crescer até 300%. Sem a TV Globo na disputa, depois de 40 anos, e sob 
o risco de sair da TV aberta, o Grupo Bandeirantes fez uma aposta que 
deu certo. Nos últimos anos, a F1 perdeu prestígio porque a emissora 
carioca deixou de transmitir treinos classificatórios e a cerimônia do 
pódio para dar prioridade à sua programação tradicional. A falta de uma 
cobertura mais detalhada antes e depois das corridas incomodava os fãs. 
Circulam nos meios televisivos e publicitários rumores de que a Globo 
teria se arrependido e pode voltar à disputa pelos direitos da categoria.

Vivemos um momento até certo ponto “tranquilo” da pandemia. 
Diferente de outros períodos dentro desses quase 2 anos de tragédia hu-
mana, econômica, etc., é possível dizer que estamos próximos de conseguir 
paz em nossas vidas. Isso se deve a uma série de fatores, principalmente 
ao alto percentual de vacinação que temos no Brasil e, consequentemente, 
a enorme queda do número de internações e mortes provocadas pela 
COVID-19. Mas não se pode relaxar em relação aos cuidados para não 
colocar tudo a perder. O problema agora são as festas programadas por 
alguns governantes, que vão desde as comemorações de fim de ano até 
ao Carnaval. Imagine o que pode acontecer em uma festa de Ano Novo 
em uma praia, em torno de uma lagoa, numa avenida e no Carnaval em 
muitos lugares do país? Um grande número de pessoas vindo de várias 
partes do mundo, se misturando, se abraçando, se beijando, comparti-
lhando vírus e suas variantes, um para o outro, sem nenhum cuidado. É 
tudo que qualquer vírus quer, ou seja, uma disseminação descontrolada.

Na coluna da semana passada, falamos que está na hora do 
governo reduzir a conta de luz, porque o grande volume de chuvas 
desde o mês de outubro e os reservatórios de água acima de 80% são 
indícios para voltar à bandeira verde. Pois bem, segundo documentos 
do setor elétrico, o aumento no preço das contas não dará trégua ao 
consumidor em 2022. Há uma previsão de um acréscimo médio nas 
tarifas em cerca de 21% para que possa cobrir um rombo financeiro em 
função de medidas adotadas para garantir o abastecimento de energia. 
Nos últimos meses, o consumidor tem bancado o custo pesado da ban-
deira tarifária por causa do acionamento das usinas térmicas. Parece 
que no próximo ano a população brasileira continuará sofrendo com 
os constantes avanços nos alimentos, combustíveis, serviços e demais 
produtos. Ninguém aguenta mais essa situação.

c A n A l   A B e r t o

Volta da Pampulha não teve transmissão pela 
tV. A Volta Internacional da Pampulha, realiza-
da no último domingo, na Lagoa da Pampulha, 
tradicional ponto turístico da cidade, não teve 
transmissão pela Rede Globo. O fato causou 
surpresa e frustração nas pessoas que são fãs 
de corridas. A emissora fez somente flashes do 
local e não deu nenhuma explicação ao teles-
pectador. Realizada há mais de 20 anos, com 
um percurso de 18 mil quilômetros, ela não 
aconteceu no ano passado devido às restrições 
da pandemia. O evento reuniu 10.500 atletas, 
número limite estabelecido pela organização 
para a retomada. Os quenianos garantiram 
o topo do pódio mais uma vez, já que têm o 
costume de dominar essas provas de longa 
distância em várias competições importantes 
pelo mundo. É lamentável deixar de transmitir 
na TV aberta uma das competições mais tradi-
cionais do Brasil. Isso é uma falta de prestígio 
para o nosso estado.

cuca poderá ser o sucessor do tite. Com 
muito prestígio no Atlético, após a conquista 
do Campeonato Brasileiro, Cuca poderá ser 
uma opção para substituir Tite na seleção 
brasileira. É claro que as opiniões se dividem 
pelo Brasil afora. Muitos acham que é muito 
cedo para ele assumir e outros dizem que já 
é hora de um técnico estrangeiro assumir o 
posto, caso Tite deixe a seleção em 2022 ou 
a Confederação Brasileira de Futebol decida 
pela sua demissão. Temos bons treinadores 
brasileiros, o Cuca é um deles pelos trabalhos 
que já fez em vários clubes. Mas, para ser 
técnico da seleção é preciso um equilíbrio 
emocional muito grande e não somente 
competência em esquemas táticos. Cuca, 
ao longo da carreira, teve alguns momentos 
lamentáveis, inclusive numa partida recente 
do Atlético contra o Flamengo no Maracanã, 
quando deu um tapa num segurança. É 
um estudioso do futebol, ganhou títulos 
importantes e pode dar certo no posto, mas 
também é preciso ter sangue frio.

legalização de jogos de azar no país. Alguns 
membros do governo federal e parlamentares 
tentam legalizar cassinos, jogo do bicho e 
bingos, além de definir regras mais claras para 
jogos eletrônicos, pôquer, sinuca e outros. Ex-
plorar jogos de azar é considerado contravenção 
penal desde 1941, por força de um decreto-lei 
assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não 
apoia a legalização. Se for aprovado, ele disse 
que vai vetar. Lógico que a declaração é vista 
como um aceno à base evangélica do presidente, 
que se opõe aos jogos de azar. Os ministérios da 
Economia e do Turismo têm proposto discussões 
e estudos sobre a legalização, que avança aos 
poucos no Congresso. Críticos da legalização 
dizem que ela estimularia a criminalidade e que 
teria um alto custo social, não compensado pelo 
benefício à economia. Esse assunto ainda vai 
render porque divide opiniões.

693 municípios aderiram ao acordo
para recebimento de dívidas do Fes

Iniciada em novembro, a ade-
são ao acordo para recebimento 
de R$ 6,7 bilhões em recursos de-
vidos do Fundo Estadual de Saúde 
(FES) já conta com a formalização 
de 693 prefeituras. O valor será 
pago pelo estado a municípios mi-
neiros e a prestadores de serviços 
assistenciais. 

O aporte previsto para a par-
cela de dezembro totaliza R$ 400 
milhões, dos quais já foram pagos, 
em uma primeira rodada de trans-
ferências, R$ 244.295.783,75. 
Outros R$ 43.203.409,76 devem 
ser quitados nos próximos dias. 
O prazo para aderir ao acordo e 
receber os valores da parcela deste 
mês terminou no dia 16.

Após o pagamento da pri-
meira etapa em dezembro deste 
ano, outros R$ 400 milhões serão 

repassados pelo governo de Minas 
entre os meses de janeiro e junho 
de 2022. O valor residual será 
quitado em 96 parcelas mensais 
e consecutivas, a partir de janeiro 
de 2023.

Os pagamentos são relativos a 
acordo firmado, em 8 de novem-
bro, entre o Governo do Estado, o 
Ministério Público, a Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e 
o Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde de Minas Gerais 
(Cosems-MG), com participação 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MG) e homologação pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). O documento trata de 
valores de repasses em atraso 
desde 2009.

Como destaca o subsecre-
tário de Inovação e Logística 

da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG), Leonan Felipe dos San-
tos, o acordo firmado junto à AMM 
e ao Cosems-MG para pagamento 
da dívida é fruto de um trabalho 
conjunto e do processo de busca 
pelo equilíbrio das contas. “Nós 
temos analisado a documentação 
enviada. Naqueles casos em que 
fica alguma pendência para o mu-
nicípio, a AMM entra em contato 
para solucionar o que resta para 
finalizar, de modo que possam 
receber no prazo estipulado”, 
comenta.

“Acreditamos que o recurso 
chega num momento essencial, 
uma vez que vai ajudar nos de-
safios trazidos pela pandemia”, 
completa.

como aderir

Para adesão é necessário que 
os credores realizem, primeira-
mente, o cadastro de usuário 
externo no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI!MG). O procedi-
mento deve ser feito por prefeitos 
e representantes legais de enti-
dades. Em seguida, é preciso pre-
encher o “Formulário de Adesão 
ao Termo de Acordo”, anexando 
os documentos solicitados para 
posterior encaminhamento, tam-
bém via SEI, para a unidade SES/
ACORDO.

Para auxiliar os gestores no 
processo, a SES-MG criou um site 
com um “passo a passo” conten-
do orientações e a descrição dos 
documentos necessários.
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Prefeitura de uberlândia institui
programa de negociação de dívidas

Contribuintes em dívida com 
Prefeitura de Uberlândia têm uma 
boa oportunidade para recupera-
rem a capacidade de obter crédito. 
Regulamentado em julho pela lei 
complementar nº 718, o Programa 
Municipal de Parcelamento de 
Créditos Vencidos permite que tan-
to inscritos quanto não inscritos na 
dívida ativa do município possam 
parcelar seus débitos em até 10 
anos, A lei abrange débitos de im-
postos como o Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e sobre Serviços 
(ISS), guardados impedimentos 
previstos na norma.

Para conhecer as opções de 
parcelamento, basta acessar as 
informações por meio do Portal 
da Negociação ou por e-mail. “O 
contribuinte pode não só par-
celar, mas também renegociar 
parcelamentos anteriores que, 
eventualmente, f icaram em 
atraso. Dessa forma, criamos 
novas condições para que o 
cidadão fique em dia com suas 
contas de uma forma viável, 
tendo vista a realidade econô-
mica nesta pandemia”, desta-
cou o secretário de Finanças, 
Henckmar Borges.

O programa ampliou de 60 
para 120 o número de parcelas 
possíveis.  O vencimento da 
entrada ocorre 10 dias a partir 
da negociação e a primeira 
parcela deve ser quitada até 30 
dias do vencimento da entrada. 
No caso de parcelamentos, o 
valor da entrada não poderá 
ser inferior a 10% do total de 
débitos. Para reparcelamentos, 
o percentual da entrada mínima 
pode variar de 15% a 90%, con-
forme o número de negociações 
realizadas anteriormente pelo 
contribuinte.
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Prêmio

A Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe) reali-
zou no dia 30 de novembro, em São Paulo, cerimônia de premiação. 
O evento é um reconhecimento aos melhores cases em prevenção de 
perdas, realizadas no período entre janeiro e outubro deste ano. A 
Drogaria Araujo, representada por Cristiana Araujo, diretora de Gestão 
de Risco Corporativo e por Patrícia Rosa, gerente de Compliance e Go-
vernança; se destacou e foi vencedora na categoria “Perda Ampliada”.
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galo bicampeão em dose dupla
Após 50 anos de espera, a fa-

nática torcida atleticana comemo-
rou em grande estilo a conquista 
do Bicampeonato Brasileiro do 
Galo, depois de uma emocionante 
vitória de virada contra o Bahia, 
no Estádio da Fonte Nova, em Sal-
vador. A partida foi bem ao estilo 
das grandes decisões do futebol 
e nas características do Atlético. 
Não faltaram emoção e vibração 
o jogo todo.

O Bahia, até então, ameaçado 
de rebaixamento, como de fato 
aconteceu, fez o jogo da vida 
dele. Ao contrário do que muitos 
imaginavam, mesmo jogando 
contra o Atlético, muito superior 
tecnicamente e disparado melhor 
time do Brasil, a equipe baiana, 
talvez por estar jogando em seu 
território e impulsionada pela sua 
grande e fanática torcida, foi para 
cima do time alvinegro e, surpre-
endentemente, conseguiu fazer 
o placar de 2 x 0 e ameaçar fazer 
o terceiro gol, algo que poderia 
complicar a vida do Galo e adiar a 
tão sonhada conquista do Bicam-
peonato Brasileiro. 

Aí o Atlético fez valer a sua 
maior categoria e botou suas es-
trelas para brilhar como grandes 
campeões e verdadeiros artistas 
da bola que são. Em um repente, 
o Galo conseguiu o pênalti e Hulk, 
o melhor jogador do Brasil na 

atualidade, cobrou bem e marcou 
o primeiro gol. O extraordinário 
Keno, que estava endiabrado na-
quela memorável noite, fez mais 
dois gols e a massa atleticana 
explodiu de alegria por todo o país. 

Mas não foi apenas isso. Para 
fechar 2021 com chave de ouro, o 
Atlético ganhou também a Copa 
do Brasil e se tornou também 
Bicampeão desta importante 
competição. Com tudo isso, a 
expectativa agora é de que o 
Galo possa ser o protagonista do 
futebol brasileiro e das Américas 
nos próximos anos. 

Por que o Atlético ganhou o 
título de Bicampeão Brasileiro? O 
Galo ganhou porque é disparada 
a melhor equipe de futebol do 
Brasil na atualidade, haja vista 
que superou o Flamengo, segun-
do colocado na competição, com 
13 pontos de vantagem. Ganhou 
porque tem o melhor treinador do 
Brasil. Ganhou porque, além de ter 
a melhor equipe do campeonato, 
tem um banco à altura da equipe 
que possibilita seu treinador fazer 
várias substituições durante as par-
tidas e o time continuar jogando 
no mesmo ritmo e com a mesma 
categoria.

Mas, antes de tudo isso, o Atlé-
tico fez algo de grande significado 
em qualquer tipo de gestão, seja 
ela pública, privada ou de entida-

des civis sem fins lucrativos, como 
é o caso do Galo. O primeiro passo, 
que foi dado ainda na gestão de 
Sérgio Sette Câmara, foi a mudan-
ça de filosofia. Já naquela época, 
mesmo o Atlético não sendo um 
clube empresa, a filosofia adotada 
foi a de uma administração eficaz, 
eficiente e com muita transparên-
cia. Com isso, a gestão conquistou 
a confiança de todos os envolvidos 
no processo, incluindo torcedores, 
conselheiros, investidores, dirigen-
tes e funcionários.

Algo de grande significado que 
aconteceu no Atlético nos últimos 
tempos foi a estabilidade política 
no clube. O Atlético conseguiu fazer 
a transição de sua gestão (Sérgio 
Sette Câmara para Sérgio Coelho), 
sem traumas e a competência foi 
mantida, inclusive com a manu-
tenção dos investidores (Rubens 
Menin, Rafael Menin, Ricardo Gui-
marães, Renato Salvador e outros). 
Esses investidores são verdadeiros 
atleticanos e investidores do bem, 
que sempre socorrem o time nos 
momentos difíceis.

Desse modo, o Galo conseguiu 
montar uma grande e respeitada 
equipe, seguramente a melhor 
do Brasil, e esta preste a terminar 
a construção do seu tão sonhado 
estádio, a Arena MRV. Isso real-
mente é um diferencial e tanto 
para o clube.

tetra! sada cruzeiro
é campeão do

mundo outra vez
Delírio em azul e branco. 

No dia 11de dezembro, o 
Sada Cruzeiro conquistou 
pela quarta vez em sua 

história o título mundial masculino 
de clubes de vôlei. Com o Ginásio 
Divino Braga, em Betim, lotado, 
vitória incontestável por 3 sets a 
0, parciais de 25-17, 25-22 e 25-23. 
Mais do que um simples triunfo, 
uma revanche em relação ao revés 
na decisão de 2019, na mesma Be-
tim, diante dos mesmos italianos.

Em certos momentos, foi uma 
aula de voleibol. Agora são 42 títu-
los do Cruzeiro desde 2010. Neste 
período, foram 58 campeonatos 
disputados, dos quais a equipe 
celeste alcançou a final em 51 
oportunidades, conquistando mais 
de 72% dos torneios que participou 
e venceu 82% das partidas que 
valeram o título.

O ponteiro cubano Lopez foi o 
maior pontuador do jogo, com 12 
acertos. Wallace contribuiu com 9 
para o time campeão. Rodriguinho 
fez 8 e Otávio e Isac 8 cada um. Os 
destaques do Civitanova foram o 
oposto Garcia e o ponteiro Yant, 
ambos com 11 pontos. Lucarelli fez 
9 e Simon, 7.

O time italiano fez mais pontos 
de ataque: 36 x 32. Mas abusou dos 
erros. Foram 34 no total, 14 só no 
primeiro set. O Sada Cruzeiro cedeu 
19 pontos para os rivais. O time 
mineiro foi bem superior nos blo-

queios: 6 a 1. Isso, porque o saque 
funcionou muito bem, que obrigou 
o Civitanova a jogar pelas pontas, 
facilitando a leitura do bloqueio.

Antes do jogo, um indício do 
que seria a partida. O ponteiro 
Lucarelli, do Civitanova, mineiro de 
nascimento, aplaudido em todos 
os demais jogos da competição, foi 
recebido em quadra com mais vaias 
do que aplausos. Como diz o ditado, 
“final não se joga, se ganha”. E a 
torcida foi na mesma linha.

O Cruzeiro fez um primeiro set 
de almanaque. Pressão no saque 
desde o início, bloqueio e defesa 
gerando contra-ataques e alto 
aproveitamento para pontuar. 
Pressionado, o Civitanova colabo-
rou errando muito mais do que 
o esperado para uma decisão. 
Foram impressionantes 14 pontos 
dados de graça para os donos da 
casa. Gianlorenzo Blengini perdeu 
a paciência com Gabi Garcia rapi-
damente, colocando Zaytsev no 
jogo. Na reta final da parcial, tirou 
ainda Lucarelli, Yant e De Cecco. 
De nada funcionou, com um placar 
avassalador de 25 a 17.

No segundo set, passagens de 
Simon pelo saque sempre rende-
ram pontos para o Civitanova. O 
placar foi comandado pelo italianos 
até o 9° ponto. A virada aconteceu 
em um lance muito contestado 
pelos europeus, mesmo com a che-
cagem do desafio por um suposto 

toque no bloqueio cruzeirense. A 
diferença a favor dos brasileiros 
começou a ser aberta com Lopez 
no saque. Um ace, outra pancada 
desestruturando o passe adversário 
e o placar apontava 14 a 11 quando 
Blengini pediu tempo. A partida 
ficou nervosa e catimbada com 
pedidos em desafio em sequência, 
e marcações erradas da arbitragem 
sendo corrigidas. Mas a vantagem 
do sideout era do Cruzeiro, que foi 
eficiente na virada de bola para 
fechar em 25 a 22.

O nervosismo continuou do 
lado italiano na terceira parcial, 
com seguidas reclamações com a 
arbitragem. Felizmente o desafio 
eletrônico corrigiu as falhas. 

A torcida passou a pilhar ainda 
mais o Civitanova, pegando no 
pé de Simon, central que deixou 
o Cruzeiro em litígio anos atrás. O 
Sada Cruzeiro, por sua vez, manteve 
o ritmo, sendo muito consistente 
no ataque com Wallace e Lopez, 
principalmente. Sem permitir rea-
ção dos rivais, a vitória foi quase 
em uma contagem regressiva, até 
o ponto final. Ao lado da quadra, o 
ex-capitão Filipe, agora professor 
Filipe Ferraz, explodiu de alegria. 

Ele que sempre foi um termô-
metro do time em quadra, agora 
faz o mesmo, mas do lado de fora. 
E tem que estar orgulhoso pelo 
que o Sada Cruzeiro mostrou neste 
Mundial.
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cachopa é eleito o melhor levantador do mundial de clubes

“A partida ficou nervosa
e catimbada com

pedidos em desafio”

Paratleta de associação parceira da Futel 
conquista ouro na copa América de Bocha

O paratleta Mateus Carvalho, do Clube Desportivo 
para Deficientes de Uberlândia (CDDU) – associação 
parceria da Fundação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel) e do Praia Clube – conquistou 
medalha de ouro na Copa América de Bocha no dia 
11 de dezembro, após derrotar o peruano Dean Costa, 
por 4 a 0, em partida disputada no Centro Paralímpi-
co de São Paulo. Mateus representa a seleção brasi-
leira de bocha paralímpica e competiu na categoria 
BC3, acompanhado pelo assistente esportivo Oscar 
Carvalho. Também integra a seleção o treinador 
Glênio Fernandes, da Associação dos Paraplégicos de 
Uberlândia (Aparu), outra parceira da Futel.

Mateus chegou à final após três vitórias tran-
quilas: 13 a 0 contra Nery Tay Yoxón (Guatemala), 
13 a 0 contra o próprio Dean Acosta (Peru) e 9 a 0 
contra Cristobal Aranda (Chile). “É muito gratificante 
conquistar o ouro em uma competição que, além de 
importante, representa o início da preparação para os 
Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024. Essa vitória só 
me foi possível devido ao constante apoio da Futel, 
do CDDU e do Praia Clube”, ressaltou o paratleta. 

A conquista da medalha de ouro por Mateus e sua 
convocação para a seleção brasileira, assim como a 
do assistente esportivo Oscar Carvalho e do treinador 
Glênio Fernandes, tem ligação direta com o trabalho 
desenvolvido pela Futel, que mesmo durante a pan-
demia, manteve a rotina de treinamento de todos os 
paratletas de alto rendimento com chances de convo-
cação para competições nacionais e internacionais.

 No caso da bocha, os treinos são realizados no 
Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), com todos os 
cuidados preventivos necessários, como uso obri-
gatório de máscara de proteção e distribuição de 
álcool em gel.
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