
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AlexAndre F. de Azevedo

PáginA

7

roberto FAgundes

PáginA

4

sergio PrAtes

PáginA

2

luiz cArlos gomes

PáginA

12

39w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  2 5  a  3 1  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 2 1  N º  1 9 9 9   R $  0 , 5 0

PolíticA – PáginA 3 economiA – PáginA 4

30% dAs PessoAs que ForAm
às comPrAs de Fim de Ano

estão com dívidAs em AtrAso

Uma média de 30% dos brasileiros 
que foram às compras neste fim de 
ano possuem débitos em atraso, 
segundo pesquisa da Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL). Esse 
mesmo levantamento, realizado em parceria 
com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil), revelou ainda que 67% dos consumidores 
estão com o nome sujo. Como a vida não está 
fácil para ninguém, cerca de 27% daqueles que 
compraram uma lembrança gastaram mais do 
que poderiam, enquanto 7% confessaram que 
deixaram de pagar alguma conta para presen-
tear, outros 8% fizeram o mesmo para conseguir 
participar das comemorações de Natal e 6% das 
festividades de Ano Novo. O presidente da CNDL, 
José César da Costa, destaca a importância de 
resistir aos excessos para evitar entrar em 2022 
com mais dívidas.

economiA – PáginA 5

Ainda é desconhecido o futuro político do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (foto). A sua filiação ao PSD, há cerca de 60 dias, ocorreu mediante o 
compromisso da sigla em lançá-lo como candidato à Presidência da República. 
A denominada terceira via, conforme deixou claro o discurso do próprio titular 
nacional do partido, o ex-ministro Gilberto Kassab. Agora, neste fim de ano, 
Pacheco fez um extenso relatório constatando, que sob sua batuta, o Senado 
foi eficaz na aprovação de leis, estabelecendo novas normas internas, entre 
muitas outras atividades.
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Nome de Rodrigo Pacheco
segue como alternativa na

disputa pela Presidência
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Pandemia faz crescer
número de adeptos

da meditação no país
A chegada da COVID-19 afetou a saúde mental 

e emocional de 57% dos brasileiros. É o que aponta 
uma pesquisa feita pelo Observatório da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) e Instituto de Pes-
quisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipesbe). Para 
reduzir este impacto, muitos têm buscado refúgio 
na meditação. Prova disso é que, segundo estudo 
feito pelo V. Trends, hub de insights da Vivo, o nú-
mero de pessoas adeptas da prática cresceu 45%. 
Para a psicóloga Alessandra Augusto,  a meditação 
auxilia na busca pela clareza dos pensamentos e 
acessibilidade do inconsciente. “Serve ainda para 
alcançar uma compreensão das emoções, redu-
zindo o estresse e trazendo mais equilíbrio entre 
corpo e mente”.

Entenda as dificuldades de
melhorar a mobilidade

nas grandes cidades
Está ficando cada vez mais difícil se locomover 

em diversas cidades brasileiras por causa do trânsito 
congestionado, ônibus lotados, muitos carros nas 
ruas, sem falar no tempo gasto ao volante. Esse 
é um drama vivido, principalmente, nas capitais 
e que só terá fim quando o transporte público for 
melhorado. “A tarifa que pagamos não é um valor 
que cobre totalmente o serviço e deveria ser subsi-
diada pelo poder público para termos um sistema 
melhor. O que faz reajustar o preço é a inflação ou 
majoração de custo dos insumos, como combustível 
e manutenção da frota. Quando tem aumento não é 
para melhorar a operação, e sim para mantê-la em 
funcionamento e não piorar ainda mais”, esclarece 
Márcio D’Agosto, professor de Engenharia de Trans-
portes da Coppe/UFRJ.

Filmes, livros, HQs, camisas, bonecos e outros produtos compõem a 
enorme oferta de itens do mercado geek. Uma análise feita pela Rakuten 
Digital Commerce mostrou que os amantes do universo nerd costumam 
gastar 40% a mais do que a média nacional. Este é um setor relevante 
para a economia nacional, fazendo com que o ramo alcance faturamen-
tos na casa dos bilhões e as produções estejam em franca expansão no 
Brasil e no mundo.
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bilionário, mercado geek
segue em vasta expansão
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mordidos pela mosca azul presidencial, quem vai conter hipocrisias e infâmias?

E D I T O R I A L
melhor aeroporto do país

m um ano em que a pandemia ainda reina pelos rincões 
do Brasil, inibindo muitas ações e afetando a economia 
em geral, cuja realidade naturalmente perpassou por 
Minas Gerais, enumera-se algumas vitórias heroica-

mente conquistadas em 2021. Merece ser registrada, por exemplo, 
a consolidação do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 
em Confins, avaliado como o melhor do país pelo segundo ano 
consecutivo.

Esse fato está contribuindo sobremaneira para a internaciona-
lização da capital mineira e isso ajuda, até mesmo, a desenvolver a 
nossa cidade do ponto de vista da economia e negócios.  Confins, 
hoje, é um orgulho para os mineiros diante de sua importância na 
contextualização da aviação mundial. 

Os números são promissores, segundo enfatizou o diretor pre-
sidente da BH Airport, Kleber Meira. Recentemente, ele esteve na 
sede da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), 
no Centro de Belo Horizonte quando, perante cerca de uma centena 
de empresários, palestrou com o objetivo de expor alguns números 
importantes: atualmente, o Aeroporto Internacional de BH tem 
o dobro do movimento de passageiros que o do Galeão, no Rio 
de Janeiro. O espaço é categorizado como o primeiro aeroporto 
industrial do país, figurando, consequentemente, entre os três mais 
importantes do Brasil. 

Neste sentido é sempre bom recordar a localização do espaço, 
preconizado de relevante importância, pois fica próximo dos centros 
desenvolvidos, além de realizar voos diariamente para o Brasil 
e exterior. De acordo com Meira, Confins foi aquinhoado com o 
título de Aeroporto Verde, tendo atuação marcada na redução de 
carbono, cuja meta é zerar a emissão até 2030. 

Um dos próximos passos a serem implementados é a com-
plementação da reforma, por sinal, já em andamento para 
melhor estruturar o Terminal I. Buscando a valorização dos 
costumes mineiros, o conceito vai reunir os três importantes 
ícones de nossas paisagens, como igrejas barrocas, montanhas 
e curvas da arquitetura. Além disso, cada portão de embarque 
terá o nome de uma igreja e o design nas portas. Essa obra 
ficará pronta em um ano.

O progresso está à nossa porta. Desse modo, resta agora 
apenas a simbiose entre os governos, indústrias, empresários e a 
comunidade para alavancar ainda mais os projetos visando o pleno 
desenvolvimento das atividades econômicas mineiras. A estrutura 
para transportar pessoas e exportar produtos já está concluída.   

Confins é um complexo moderno e merecedor do respeito da 
comunidade internacional. Agora, é hora de nossa população, 
especialmente os formadores de opinião, demonstrar o quão é 
significativa uma estrutura como essa, que oportuniza milhares de 
negócios e gera centenas de empregos diretos e indiretos.

É evidente que existirão riscos, qualquer 
que seja o futuro presidente da Repú-
blica. Dos nomes já propostos, três do 
Senado podem (na teoria) pacificar e 

alavancar o país sem extremismos, a começar 
pelo mineiro Rodrigo Pacheco, que se bandeou 
para o PSD. Faz alentador trabalho na dupla pre-
sidência Senado e Congresso, mas, conciliador e 
moderado, é taxado de “equilibrista”: há quem 
o considere passivo demais - virtude para uns e 
defeito para outros. Ex-protegido de Bolsonaro 
(coisas da política) virou desafeto, com vida 
parlamentar devassada e críticas como a de 
não mostrar disposição para que o Conselho de 
Ética, inerte e sem nenhuma reunião em 2021, 
volte a funcionar. Assim, não se investigam 23 
representações contra 11 senadores, incluindo 
o caso de seis funcionárias de Davi Alcolumbre 
(DEM), presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça. As senhoras e senhoritas, com salários 
de até R$14 mil, nunca foram trabalhar. Tal qual 
a rachadinha “familiar à família” do chefe do 
Poder Executivo, as “fantasmas” alegam que 
ficavam com mixaria, no máximo R$1.350 - o 
“bolão” restante ia para… cabe ao Conselho 
apurar, se e quando for reativado!

Outro que almeja o Palácio do Planalto é 
Alessandro Vieira (Cidadania), de Sergipe, no-
tabilizado pela inteligência, cultura e sensatez 
que demonstra nas reuniões plenárias e de 
comissões. Seus predicados, dignos de respeito, 
são igualmente válidos para a resoluta Simone 
Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Qual deles 
é o mais apto? “A conferir” – como as “Vigílias” 
e “Vigílias Dobradas” da Edição do Brasil volta 
e meia prenunciam ou advertem. 

Na Câmara Federal ninguém se equipara 
à tríade do Senado. Mas há de sobra outros 
postulantes, incluindo o governador João 
Dória, de São Paulo, vencedor da prévia do 
PSDB. O derrotado Eduardo Leite, do Rio 
Grande do Sul, que pode migrar para outra 
legenda e voltar à disputa, perdeu apoio ao 
admitir que, sob orientação vinda de Brasília, 

pediu a Dória (felizmente sem sucesso), que 
não iniciasse em 17 de janeiro a vacinação 
anti-COVID: deveria esperar o “amém” do 
governo federal, nefasto adversário do que 
a ciência propõe.

Dentre os mordidos pela mosca azul pre-
sidencial está, de novo, Ciro Gomes, do PDT, 
que governou o Ceará, “fala pelos cotovelos” 
e revela podres de quem não presta. E há dois 
ex-ministros, o da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta (Democratas); e o da Justiça, Sérgio Moro 
(Podemos), que após sair do governo ampliou 
o estigma de inimigo público e privado número 
1, que já era de Lula, passando a ser também 
de Bolsonaro. No complicado/indecifrável jogo 
político, justamente pelo duplo ódio sua popu-
laridade tende a crescer, ainda mais diante da 
especulação de que seu vice pode ser Joaquim 
Barbosa, que marcou época quando ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo firme 
posicionamento contra corrupção e desmandos.

São virtuais pré-candidatos demais! Em 
ordem alfabética, junto dos 10 mais notórios 
(Alessandro, Bolsonaro, Ciro, Dória, Eduardo, 
Lula, Mandetta, Moro, Rodrigo e Simone), há 
outros pretendentes, fora lastimáveis galhofeiros 
que surgem em toda eleição: fragorosamente 
derrotados, festejam migalhas de votos “co-
bertas” de fartos reais do Fundo Partidário, ou 
êxitos na base do que der e vier ou do que vier 
e der mai$ (com baita cifrão), em troca de apoio 
num segundo turno.

É cedo para avaliar quem possa enfrentar os 
dois extremados da esquerda e da direita, com 
vivência nos Palácios de Brasília. Fundamental 
mesmo é evitar execrável continuísmo e, demo-
craticamente, sepultar os despojos da bagunça 
trágica de quem foi eleito graças a uma facada 
que se tornou providencial, e à base de fuga 
de debates e falsas promessas anticorrupção 
e negociatas. Agora aliado da turma do topa 
tudo por dinheiro e poder, nem se lembra do 
que jurou defenestrar. Cria e incentiva banda-
lheiras visando permanecer no cargo, mesmo 

que (esbraveja) venha a atuar fora das quatro 
linhas, ou seja, “esquartejando” a Constituição. 
Nada demais para quem esmera na enganação 
em benefício próprio e de suas famílias, atual 
e anteriores. Para obter conquistados de toda 
ordem, pratica o troca-troca de partidos (o atual 
PL é o nono), mente abertamente e fabrica seus 
próprios fake news. Tudo cercado de esdrúxulos 
amigos servis, tipo o advogado Frederick Wassef; 
o especialista em cheques e “esconde-esconde”, 
Fabrício Queiróz; o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira; o procurador geral da 
República, Augusto Aras; e o general Augusto 
Heleno, chefe de Segurança Institucional, que 
afirma tomar, duas vezes ao dia, Lexotan na 
veia (?!), para que o capitão em comando 
evite atitude drástica contra o STF. E notem 
que, da mesma forma do que faz nas chefias 
da Polícia Federal, o presidente da República 
está recheando o Supremo de “parceiros mui 
especiais”, como os ministros Kássio com K e 
André Mendonça - que pregou em culto que sua 
escolha foi “determinada por Deus desde antes 
da fundação do mundo”. 

Aloprado, Bolsonaro reafirma falso quadro 
róseo da economia, tapeia que o Brasil é um 
dos cinco países menos afetados pela COVID e, 
falacioso, afiança sucesso, apesar das (para ele 
e sequazes) ineficazes políticas de isolamento 
social de governadores e prefeitos. Ultrapassan-
do limites, o forjado mito desafiou o destino em 
rede social “oficial”: “Porque ficam querendo 
exigir que eu tome vacina, deixa eu morrer, o 
problema é meu”. Seria utopia que “os anjos 
dissessem amém” e fosse feita a vontade de 
quem desdenha da ciência e debocha das víti-
mas fatais da pandemia. Sua meta atual é obter 
recursos sob a capa de auxílio aos carentes. No 
“pacotão”, bilhões de reais têm destino secreto 
e suspeito, cobiçados pelos políticos de baixa 
laia e vendáveis pessoas influentes: recebendo 
seu quinhão, aplaudem e apoiam o fracassado 
militar que desonra as Forças Armadas e não 
passa de aspirante a ditador.

mobilidade urbana: um grande
desafio para as cidades brasileiras

rânsito congestionado, ônibus lotados, muitos carros nas ruas, sem falar no 
tempo gasto ao volante para se locomover. Esses são alguns dos problemas 
enfrentados pelas grandes cidades. E, para piorar, a qualidade do serviço de 
transporte público também não agrada a população. Um estudo recente, 

com o objetivo de contribuir com órgãos públicos e privados na busca de soluções 
e iniciativas para a mobilidade urbana, analisou o comportamento do brasileiro na 
internet sobre esse assunto. A equipe verificou quase 400 mil menções nas principais 
redes sociais.

O resultado chama atenção e mostrou que 4 em cada 10 brasileiros rechaçam o 
transporte público e incentivam o uso de veículo próprio. A cada 10 comentários sobre 
o tema, 6 são de alguém manifestando desejo de comprar um carro. Além disso, o 
estudo apontou que 58% dos internautas analisados afirmam que o maior problema 
do transporte público é a lotação, seguido pelos congestionamentos, com quase 14%. 

Para tentar entender os dados e a dificuldade em sanar o problema da mobilidade, 
o edição do brasil conversou com Márcio D’Agosto (foto), professor de Engenharia 
de Transportes da Coppe/UFRJ.

daniel Amaro
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Por que o transporte coletivo ainda é precário?

Por uma série de motivos nós acabamos utilizando muito o 
transporte coletivo por ônibus. Em algumas situações esse não é o 
melhor modo de condução, porque não consegue levar uma grande 
quantidade de pessoas. Por mais que existam serviços como vias ex-
clusivas, você acaba não conseguindo dar um serviço de qualidade e 
conforto para o usuário, como daria nos meios de maior capacidade 
como trens e metrôs. Essa superlotação acontece porque não é pos-
sível casar a oferta de lugares com a demanda de viagens. Então, o 
sistema, em determinados horários, está muito cheio e o passageiro 
não consegue embarcar. Além disso, fora do horário de pico, o sis-
tema de transporte coletivo anda com espaços vazios, o que acaba 
encarecendo a passagem. E como o poder público não subsidia a 
tarifa, acaba oferecendo para a população um serviço de qualidade 
mediana de operação.

Por que a passagem sobe e o serviço continua ruim?

Provavelmente, essa tarifa que pagamos não é um valor que 
cobre totalmente o serviço. Deveria ser subsidiada pelo poder público 
para termos um sistema de transporte melhor. O que normalmente 
faz ajustar o preço é a inflação ou majoração de custo dos insumos 

como combustível e manutenção da frota. Quando tem aumento não 
é para melhorar a operação, e sim para mantê-la em funcionamento 
e não piorar ainda mais.

o que pode ser feito em médio e longo prazo para 
melhorar?

Investir mais no transporte coletivo. Nas pequenas e médias 
cidades os ônibus têm que oferecer um serviço com veículos maiores 
e mais largos e com uma frequência de atendimento que não deixe 
a pessoa esperando por muito tempo no ponto. No caso de cidades 
que enfrentam altas temperaturas, eles têm que ter ar condicionado. 
Já os grandes municípios têm que investir em transporte de massa de 
grande capacidade como trens e metrôs. Isso é caro e tem um custo 
operacional alto, mas não tem outra forma de melhorar.

quais as responsabilidades do poder público em 
relação à mobilidade urbana?

Todas. Inconstitucionalmente é o total responsável pelo transporte 
de passageiros e por garantir a mobilidade. Mas o poder público de-
lega, por meio de concessão, para um terceiro que são as operadoras 
de serviço. Isso é complicado, porque também é preciso garantir a 
qualidade do serviço.

os congestionamentos trazem algum prejuízo aos 
cofres públicos?

Indiretamente, sofremos com a perda de tempo e produtividade. 
Os trabalhadores produzem menos e chegam cansados no serviço. 
Aumenta também o consumo de energia e derivados de petróleo. 
Também sobe a emissão de gases poluentes na atmosfera, o que 
afeta a saúde do brasileiro. Tudo isso tem grande impacto nos cofres 
públicos. É uma espécie de efeito dominó.

o número de carros nas ruas não para de crescer. 
qual é a consequência disso futuramente?

Esse crescimento contínuo uma hora vai começar a saturar e 
não vamos ter como colocar mais veículos nas ruas. Haverá en-
garrafamentos gigantescos onde os motoristas não vão conseguir 
mais trafegar.

Há como controlar o uso de automóveis na cidade?

Sim. É mais fácil quando tem um transporte público de boa 
qualidade, porque você consegue restringir o uso do automóvel por 
meio da redução da oferta de vagas do estacionamento, aumento 
do preço da vaga, encarecimento do combustível e colocação de 
pedágios em determinadas vias. Todas essas medidas pressupõem 
que a pessoa que precisa fazer o deslocamento procure outra opção 
que não o carro.

rodízio de veículos é solução ou problema?

É uma solução que é facilmente contornada. As pessoas que têm 
um poder aquisitivo maior acabam adquirindo um segundo veículo 
capaz de rodar nos dias de rodízio. E pior do que isso, às vezes um 
carro velho que polui mais ainda. É uma saída pouco efetiva. Uma 
alternativa bem melhor é colocar pedágio na área urbana.

“esse crescimento contínuo uma
hora vai saturar e não vamos ter

como colocar mais veículos nas ruas”
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Presidente do sindicAto dAs emPresAs de trAnsPorte
Público de belo Horizonte (setrAbH)

modernização no contrato de concessão para o transporte público de bH é urgente

da redação

Pré-candidato à Presidência, Pacheco
comemora atuação à frente do senado

Se por um lado o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) enfrenta a falta de administração 
à frente de um governo que perdeu o 
controle da inflação, dos juros e acumula 

déficits em todas as áreas, por outro, o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
tem muito que comemorar. Em 2021, sob o 
seu comando, o plenário aprovou um volume 
expressivo de projetos durante a pandemia 
da COVID-19, com o total de 401 proposições 
analisadas e chanceladas pelos parlamentares. 

Nos primeiros 100 dias do mandato, o Se-
nado teve a maior produtividade desde o ano 
de 1995, com a deliberação de 107 proposições 
pelo plenário. Entre os textos aprovados estão 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que 
autorizou o pagamento do auxílio emergencial 
aos brasileiros mais vulneráveis e a Lei das 
Vacinas (14.187/2021), de autoria do próprio Pa-
checo, que conferiu segurança jurídica para que 
o poder público adquirisse imunizantes contra o 
coronavírus em um dos momentos mais críticos 
da crise sanitária. 

 “Tivemos uma produtividade muito acen-
tuada. Aprovamos inúmeras propostas impor-
tantes num período delicado da vida nacional 
em função da pandemia. O Senado trabalhou 
muito para poder melhorar os marcos legisla-
tivos, trazer inovações ao ordenamento jurídico 
e permitir aquilo que todos nós queremos, que 
é o desenvolvimento do país para combater o 
desemprego, conter a inflação e a alta de juros 
e regular melhor o câmbio”, afirmou.

Por tudo isso, caso defina pela candidatura 
à Presidência da República, Pacheco tem na sua 
exitosa atuação à frente do Congresso projetos 
a apresentar ao eleitor, além dos planos do seu 
governo. 

resposta à população 
O levantamento feito pela Secretaria Geral da 

Mesa mostra que os indicadores de produtividade 
do Senado foram constatados no que diz respeito 
aos Projetos de Lei (PLs), Projetos de Decreto Legis-
lativo (PDLs), Propostas de Emenda Constitucional 
(PECs) e Projetos de Resolução (PRs). Neste ano, as 
Comissões retomaram as atividades após limitação 
imposta pelas regras de combate à COVID-19.

“Essas respostas que oferecemos à população 
só foram possíveis com o mais absoluto e fiel com-
promisso a ordem democrática e mediante a busca 
constante de convergência entre os atores políticos”, 
acrescentou Pacheco.

marcos
Pacheco também destacou a aprovação do 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) como 
instrumento permanente (Lei 14.161/2021), que 
cria a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Pro-
grama de Estímulo ao Transporte por Cabotagem 
(BR do Mar) e o Marco Legal das Ferrovias. Já na 
área social, ele evidenciou a criação do “Auxílio 
Gás dos Brasileiros (Lei 1.374/2021)”; a aprovação 
da chamada “PEC dos Precatórios” e da PEC que 
garante renda básica aos brasileiros em situação 
de vulnerabilidade. 

O presidente do Congresso Nacional ressaltou 
que é função do Parlamento ser reformista de ma-
neira constante porque as mudanças são contínu-
as, principalmente em função do marco tecnológico 
e da pandemia, que alteraram comportamentos e 
resultaram em processos de transformações sociais 
e econômicas no país. 

Ele disse ainda que este ano está sendo fina-
lizado com o sentimento positivo. “Tivemos uma 
das maiores produtividades da história do Senado 
e espero que 2022 seja igualmente produtivo”.

retomada das atividades
Para Pacheco, o cenário que se desenha no 

horizonte é o de superação das adversidades 
sanitárias, econômicas, políticas e sociais que as-
solaram o país nos últimos anos. “O Brasil e povo 
são muito maiores que todas elas. Seguiremos 
trilhando nosso caminho como grande nação. E 
o dever desta Casa e de todos os seus membros, 
como servidores da sociedade, é o de garantir os 
meios constitucionais e políticos para que esse 
destino seja alcançado. Afinal, nossa história já 
demonstrou que as instituições seculares, como 
é o Parlamento brasileiro, são resilientes a qual-
quer crise”.

rodrigo Pacheco tem
atuação positiva no senado

modernização do contrato
Ao realizar um chamado coletivo para uma urgente revisão e modernização do atual contrato, o 

SetraBH apresenta soluções viáveis, todas elas já praticadas em várias cidades do Brasil e em outros 
países, para se evitar o iminente colapso do transporte público.

Desde já, há que se deixar bem claro que todas as soluções propostas pelo SetraBH visam a mo-
dicidade tarifária, ou seja, que o usuário possa pagar cada vez menos, já que outras fontes de receitas 
entrariam no sistema de transporte para auxiliá-lo no financiamento dos custos do sistema. Não se 
trata, portanto, de nenhum incremento na remuneração do concessionário prestador do serviço público. 

*Para retirar exclusivamente do usuário do transporte de ônibus a responsabilidade por arcar com 
todo o sistema disponível, é urgente a inclusão de novas fontes de receitas. A maioria das capitais do 
país zeraram taxas de ISS, isentaram a prestação do serviço público de transporte urbano de impostos 
e, em muitos casos, subsidiaram uma parte da passagem para o usuário com o objetivo de reduzir o 
valor pago diretamente pela população, em sua maioria de baixa renda.

Em Brasília (cuja frota se assemelha à de BH), por exemplo, a passagem custa R$ 5,50, mas sem 
o subsídio, hoje na casa dos R$ 700 milhões por ano, ela custaria R$ 9,00. Com essas iniciativas em 
Belo Horizonte, a tarifa também poderia ser reduzida, beneficiando os usuários e as empresas que 
pagam pelos vales-transportes.

*O serviço público de transporte urbano é onerado demasiadamente por diversos tributos Esta-
duais (MG). E, você sabe quem paga esta conta? É o usuário pagante. Se o estado de Minas Gerais 
desonerar a prestação do serviço público de transporte urbano, quem sai ganhando é a modicidade 
tarifária, ou seja, quem sai ganhando é o usuário que terá sua tarifa reduzida. Cobra-se 12% de ICMS 
sobre a compra dos veículos; cobra-se 18% sobre peças e pneus usados pelos ônibus; mais 3% sobre 
o diesel e, ainda, 1% de IPVA. E quem paga tudo isso é o usuário, pois tais valores estão embutidos 
no valor da tarifa. A desoneração do serviço não beneficia o empresário, mas sim o usuário pagante, 
pois tais impostos não estarão inseridos no preço da tarifa que ele paga.

 *A manutenção da gratuidade no transporte é outra ação mantida em várias cidades através 
de subsídios do governo. Vale lembrar que em BH ainda é o usuário quem paga por esse benefício 
concedido por Lei a determinados grupos.

 *Outras fontes possíveis para sanar o grave déficit atual podem vir de receitas extra tarifárias com 
publicidade nos ônibus, publicidade nas estações, rotativo de estacionamento, de multas de trânsito 
aplicadas, por exemplo, aos condutores de veículo que param em cruzamentos atrapalhando o fluxo 
do trânsito, entre outras.

 *Outro ponto de desequilíbrio que merece atenção no processo de modernização é o fato de que 
quem usa carro ou moto, em detrimento do transporte público, não paga um único real por aquele 
sistema que está operando e disponível para toda população e, nos horários de pico, são estes veícu-
los que tanto travam o trânsito e impedem que os coletivos possam transitar com mais rapidez. Nos 
horários de pico, o ônibus deve ter faixas exclusivas e prioritárias nas vias arteriais. Essa infraestrutura, 
disponível para todos, deve ter a contribuição também dos beneficiários indiretos, daqueles que usam 
seus veículos particulares, em detrimento do transporte público, mesmo tendo o ônibus passando 
dezenas de vezes na frente da sua casa. 

No serviço de distribuição de energia, por exemplo, por mais que você viaje e desligue a chave 
geral do seu apartamento, no final do mês tem uma conta, uma tarifa mínima. Por quê? O que é isso? 
É a disponibilidade da infraestrutura para você. Esse modelo é o mesmo para a telefonia celular, para 
a distribuição de água, entre outros serviços. Por que não no transporte público?

O Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) alerta, há 
tempo, para a necessidade urgente de iniciarmos 
um amplo debate sobre a revisão e modernização 
do contrato de concessão pública para o transporte 
urbano de Belo Horizonte, realizado em 2008. O 
problema não está no modelo que foi licitado em 
2008, mas na sua não modernização, em con-
formidade com os anseios e com a evolução da 
sociedade. Treze anos após a licitação o formato 
obsoleto do contrato em vigor já afeta, de forma 
negativa, a saúde financeira das empresas de 
transporte público, o atendimento de qualidade 
à população e os gastos dos usuários de ônibus, 
responsáveis por arcar com 100% do ônus com o 
serviço em Belo Horizonte.

Com uma postura transparente e aberto ao di-
álogo, o SetraBH tem a obrigação e o compromisso 
de ser um interlocutor protagonista nesse debate.

Não apenas aqui, mas em todo o país, o 
transporte público vive uma crise sem preceden-
tes, com risco iminente de colapso na prestação 
do serviço. Quais os motivos levaram ao atual 
cenário e quais as soluções viáveis para sanar os 
graves problemas que se acumulam? Essas são 
questões que o SetraBH apresenta à população 
e aos poderes municipal, estadual e federal para 
que, juntos, possamos encontrar soluções.

causas dos desequilíbrios estruturantes

*O contrato de concessão pública para o trans-
porte coletivo da capital determinou, em 2008, que 
apenas os usuários que utilizam o ônibus coletivo 
seriam os responsáveis por arcar com 100% do ônus 
para a manutenção do serviço disponível para toda 
a população. Este modelo se tornou insustentável. 
Além de sobrecarregar o usuário, essa forma gerou, 
ao longo dos anos, uma redução significativa na 
receita das empresas. Chegamos ao ponto em que o 
valor mensal arrecadado é inferior às necessidades 
de gastos para manter serviço. 

*Dados de outubro de 2021 mostram que neste 
mês os usuários pagantes geraram de receita com 
o pagamento de “passagens” a quantia de R$ 64 
milhões para o sistema de transporte público da 
capital. No mesmo mês, apenas com combustível e 
mão de obra, as empresas tiveram um gasto de R$ 
62 milhões. Com o reajuste salarial de 9% (acordo 
coletivo de trabalho), assinado em dezembro/2021 
(e retroativo a outubro/2021), o custo com mão de 
obra e diesel salta para R$ 66,8 milhões, gerando 
um déficit mensal gigantesco, pois, além da mão de 
obra e do diesel, ainda falta computar: manutenção 
da frota de quase 2.400 veículos; garagens para 
a frota toda; lubrificantes, peças e pneus para a 
frota; financiamento dos veículos; IPVA; seguros 
obrigatórios; manutenção dos pontos de controle; 
pagamento pelo sistema de GPS e pelo sistema 
de Câmeras de Segurança instalados em todos 
os ônibus e o sistema de bilhetagem automática. 
Somando todos os custos, os gastos mensais do 
sistema de BH atingem os R$100 milhões/mês.

*A alta histórica do óleo diesel, que acumula 
aumento de mais de 52% no período de novem-
bro/2020 a outubro/2021, somada à alta da 
inflação, que já atinge dois dígitos, e à redução 
no número de usuários pagantes do transporte 
coletivo são fatores que também contribuem para 
o atual cenário de crise e de colapso.

*Outro ponto de alerta diz respeito aos 
constantes descumprimentos do contrato por 
parte da BHTrans e do Poder Concedente que 
deixaram de aplicar os reajustes tarifários 
anuais obrigatórios em dezembro de 2017, 
2019 e 2020. Cabe ressaltar que mesmo tendo 
que absolver os amplos prejuízos gerados pelos 
descumprimentos contratuais, o SetraBH conce-
deu aumentos salariais para os trabalhadores, 
de 2009 a 2019,  iguais ou superiores ao INPC 

medido pelo IBGE. Apenas em 2016 o reajuste 
foi de 4,60% e o INPC 4,77%.

 *Outro ponto de desequilíbrio que merece 
atenção e correção é o fato de o atual contrato 
não prever receitas para arcar com as gratuidades 
no transporte coletivo. A conta do “benefício” con-
cedido por Lei é paga pelos usuários pagantes. Ou 
seja, o valor da gratuidade a determinados grupos 
da sociedade está, no modelo atual, embutido no 
preço da tarifa.

Em novembro deste ano, prefeitas e prefeitos reunidos na 81ª 
Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Aracajú/
SE, elaboraram uma carta conjunta externando grave preocupação 
com a descontinuidade do serviço do transporte público urbano, 
decorrente do subfinanciamento do sistema. Por tanto, para evitar 
o iminente colapso e a desassistência da população é urgente que 
seja estabelecida uma articulação capaz de construir alternativas 
emergenciais e estruturantes para o setor.

Ainda dá tempo de se evitar o colapso, mas é preciso agir rápido.
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esses alertas
feitos pelo

setrabH não
são exclusivos 

de bH.
A crise

é nacional!

“tivemos uma das maiores
produtividades da história

no senado e espero que 2022
seja igualmente produtivo”

mdb e viana
A propalada filiação do senador carlos viana ao MDB de 

Minas foi comemorada por pessoas próximas ao político. Mas, 

por outro lado, gerou comentários de que ele não é consenso 

na sigla. Muitos emedebistas não se esqueceram das duras 

críticas proferidas pelo senador, quando atuava na imprensa 

diária, sempre procurando denegrir a imagem dos políticos, 

especialmente de alguns membros do partido. Isso ainda vai 

dar xabú, ora se vai. 

la e cá...
Em Brasília, a todo instante, o Judiciário é chamado a 

se envolver nos temas procedentes do Congresso Nacional. 

Contudo, parece que a moda pegou. Tanto que no debate 

entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com o 

Governo do Estado sobre a votação dos valores cobrados pelo 

IPVA, a Justiça também foi chamada. No episódio mineiro, 

esse foi um caso raríssimo, diga-se de passagem. 

sucessão nacional
Segundo a cientista política lara mesquita, da Fundação 

Getulio Vargas, a rejeição dos pré-candidatos à Presidência 

da República deve ser um item que merece uma avaliação 

à parte, pois o presidente Jair bolsonaro (PL) está com uma 

desaprovação de 60%, o ex-presidente lula (PT) de 34%, en-

quanto o presidente do Senado, rodrigo Pacheco (PSD), um 

dos postulantes à terceira via, tem média de 17%, de acordo 

com pesquisa recente do Datafolha.

sem segundo turno?
“Se a eleição fosse hoje, não haveria segundo turno no 

pleito para presidente”, afirma o diretor do Instituto Data-

folha, mauro Paulino, diante da pesquisa indicando que 

o ex-presidente lula (PT) lidera com folga. Acontece que o 

pleito ocorrerá daqui um ano, viu senhor diretor?! Muita 

calma nesta hora.  

mineiros frente a frente
Não convidem para a mesma mesa o deputado federal 

(MDB) newton cardoso Júnior e o ex-presidente da ALMG, 

Adalclever lopes. Pode sair faísca desse encontro.

Atleta na política
Partidos diferentes insistem em convencer o goleiro do 

Cruzeiro, Fábio, a se candidar a deputado federal no pleito 

de 2022. Segundo fontes, ele antes dizia que não. Agora, 

comenta que vai pensar. Ou seja, pode ser que tope a parada. 

eleição da Fiemg
A reeleição do empresário Flávio roscoe para mais um 

mandato no comando da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais (Fiemg) aconteceu de forma inédita, visto 

que ele foi sufragado por praticamente 100% dos votos dos 

sindicatos.  

e agora, seu marcelo?
Recentemente foi comemorada a informação de que o 

atual superintendente regional da Caixa Econômica Federal, 

marcelo bomfim, seria o presidente do Banco de Desenvol-

vimento de Minas Gerais (BDMG). A euforia foi tanta que 

o governador romeu zema (Novo) ficou com um pé atrás. 

Afinal, existem outros nomes no páreo, inclusive sugeridos 

pelo Partido Novo. É aguardar para conferir...

Política e bastidores da
gestão são assuntos do

livro de eduardo Azeredo 
O “X” NO LUGAR CERTO: Desafios e memórias da vida pública é o título 

do livro de Eduardo Azeredo. Boa parte dele escrito durante o período 
em que Azeredo passou no quartel do Corpo de Bombeiros.

O livro autobiográfico revela 
a trajetória do ex-prefeito de 
Belo Horizonte, ex-governador 
de Minas, ex-senador e depu-
tado federal e principalmente 
o sentimento de injustiça e o 
absurdo de um processo venal 
que acabou anulado, mas dei-
xou sequelas irreversíveis.  

Eduardo Azeredo descreve 
inconformismo com as incoerên-
cias e omissões no PSDB, partido 
que ajudou a fundar, e ainda 
os bastidores de campanhas e 
como suportou o isolamento. 

O livro de quase 400 pági-
nas faz parte da Coleção Memó-
ria de Minas editado pelo Instituto Cultural Amílcar Martins, introdução 
do ex-senador Arthur Virgílio e prefácio do ministro Carlos da Silva Vello-
so, ex-presidente do STF e organizado pelo jornalista Francisco Brant.

Em pré-lançamento, o livro pode ser encontrado nas livrarias Ouvidor, 
Outlet e Leitura Shopping BH e Pátio 
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Acabo de receber um vídeo de dois grandes 
cantores americanos que fizeram parte de minha 
vida, Bing Crosby e Frank Sinatra, que juntos cantam 
“White Christmas”, um sucesso internacional. Logo 
em seguida, assisto ao grande John Lennon, um dos 
fabulosos Beatles, cantando “Happy Xmas”. Estes 
dois fatos mexeram comigo. Esta época do ano, o 
período natalino, com o término do atual e o início 
do novo ano, aguçam a minha sensibilidade e os 
meus sentimentos. Reparem que é um tempo em 
que as pessoas aprimoram o seu relacionamento, 
desejando ao próximo um Feliz Natal, um ótimo ano 
novo e boas festas. O astral é diverso do restante dos 
dias passados. Em grande parte do mundo, as casas 
se enfeitam, se iluminam com luzes coloridas, mon-
tam a sua árvore de Natal, desde as mais simples 
aos palacetes, decoram o seu interior com a figura 
simpática do Papai Noel, o presépio com o menino 
Jesus e outros adereços que sempre acompanham 
a decoração. Os escritórios, fábricas, shoppings e o 
comércio em geral, disputam entre si aquele com 
a decoração mais bonita, atraindo a atenção dos 
clientes e se transformando em um motivo para a 
visitação, que pode se transformar um inapelável 
convite para olhar as vitrines e entrar em uma loja. E 
os presentes? Ah, os presentes... Este é outro capítulo 
nesta estória. Às vezes, vemos as pessoas tão carre-
gadas de sacolas que os dedos não são suficientes 
para suportar os volumes, mesmo nesta época de 
vacas magras. Mas, apesar do cansaço, demonstram 
a satisfação e alegria que irão proporcionar a quem 
será presenteado.

E as festas de congraçamento? Na maioria 
das vezes, ao recebermos um convite, torcemos o 
nariz e pensamos em como fazer para nos justificar 
e não comparecer. Acabamos indo e quando lá 
estamos, somos envolvidos pelo clima da festa, 
pelos comes e bebes, pelo encontro com os colegas, 
amigos, companheiros de trabalho, colaboradores 
e quando vemos, estamos nos divertindo com os 
reencontros, com a animação e com os abraços 
e beijos efusivos, sempre acompanhados dos 
melhores votos de alegria. Mesmo aqueles que 
tiveram alguma rusga ou desintendimento acabam 
se envolvendo com o astral, selando um termo 
reciproco de perdão e paz. 

Em casa, a noite do Natal é tão importante que 
pessoas vêm do outro lado do mundo, em longas 
e caras viagens, para passar junto com os seus 
entes queridos, numa noite especial. É o dia que a 
família, avós, pais, filhos, netos, parentes, amigos, se 
reúnem em torno de uma ceia de Natal, celebrando 
o estarem juntos e lembrando com muito carinho 
dos ausentes. É um momento em que se desarmam 
os ânimos e reina a alegria, agradecendo aos céus 
por estarmos, mais do que tudo, com saúde, após 
este tempo conturbado que continuamos vivendo. 
Abraços, carinhos, trocas de presentes e os contínuos 
votos de felicidades. E, na maioria das vezes, ainda 
tem o rescaldo no dia seguinte.

Sendo este o meu último artigo do ano, quero 
lhes passar uma “Receita de um Ano Novo”, com 
a devida vênia do nosso querido mineiro itabirano 
Carlos Drummond de Andrade. Sugiro até que leiam 

em voz alta, para você ou para algum ouvinte que 
aprecie as coisas boas. Vamos lá?

“Para você ganhar belíssimo Ano Novo cor do 
Arco-Íris ou da cor da sua Paz, Ano Novo sem compa-
ração com todo o tempo já vivido (mal vivido talvez 
ou sem sentido), para você ganhar um Ano não 
apenas pintado de Novo, remendado às carreiras, 
mas Novo nas sementinhas do vir a ser, Novo até 
no coração das coisas menos percebidas (a começar 
pelo seu interior), Novo espontâneo, que de tão 
perfeito nem se nota, mas com ele se come, se pas-
seie, se ama, se compreende, se trabalha. Você não 
precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens. Não 
precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-
-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas 
besteiras consumidas nem parvamente acreditar que 
por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas 
mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça 
entre os homens e as nações, liberdade com cheiro 
e gosto de pão matinal, direitos respeitados, come-
çando pelo direito augusto de viver. Para ganhar 
um Ano Novo que mereça este nome, você, meu 
caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera 
desde sempre”.

A vocês, meus prezados leitores, que me pres-
tigiaram com a leitura destas minhas mal traçadas 
linhas, desejo que a paz possa reinar eternamente 
nos seus corações, com muita saúde, fé e esperança. 
Boas Festas!

mercado geek movimenta bilhões no
mundo todo e segue em expansão

Há anos, o mercado de entretenimento 
nota que as produções geek estão em 
franca expansão. Só a franquia Harry 

Potter arrecadou mais de US$ 21 bilhões em 
todo o mundo. Outro exemplo são os lança-
mentos da Marvel Studios que, apenas com 
filmes de super-heróis, já ultrapassaram a 
marca de US$ 30 bilhões. 

Estima-se que apenas a receita ligada ao 
setor de licenciamentos no país alcance R$ 20 
bilhões anualmente. Dados da Associação de 
Cartunistas do Brasil (ACB) apontam que o 
mercado de quadrinhos mobiliza cerca de 20 
milhões de leitores ao mês. Dentro desse uni-
verso, estão os jogos eletrônicos, consumidos 
por 73,4% dos brasileiros e que alcançaram 
US$ 123,3 bilhões mundialmente em 2020, 
segundo números da Game Brasil.

Uma análise feita pela Rakuten Digital 
Commerce mostrou que os amantes do uni-
verso nerd costumam gastar 40% a mais do 
que a média nacional. Essa é uma prova que 
o setor é relevante para a economia brasileira 
e mundial. “Ser geek é um estilo de vida. Sen-
do assim, o consumo desse público é maior 
justamente porque o número de produtos 
ofertados é mais amplo, visto que quase sua 
totalidade é atraída pelos personagens da 
indústria do cinema”, destaca o economista 
Mathias Naganuma.

Sócio-proprietário de uma loja de HQs 
em Belo Horizonte, o empresário Anderson 
Almeida, ressalta que todas as campanhas 
de marketing feitas para os geeks acabaram 
alcançando o público em geral. “O cinema é 
muito relevante nisso, com os filmes de super-
-heróis, por exemplo. O volume de publicação 
de mangás também cresceu. Além de toda a 
oferta de produtos para quem gosta desse tipo 
de entretenimento, como camisas, brinquedos, 
jogos, etc”.

Ele acrescenta que a fidelidade dos clien-
tes é percebida em sua loja. “Nosso cenário,  
principalmente, no que se refere às vendas foi 
até melhor do que imaginávamos. Ficamos 
7 meses de portas fechadas, trabalhando 
exclusivamente on-line. Após a reabertura,  o 
retorno do público foi imediato. Vimos muita 
gente nova e pessoas buscando lugares para ir.

Para 2022, nossa expectativa é expandir. 
Sabemos que a pandemia não acabou, mas 
seguimos positivos”.

Para Naganuma, essa ampliação seguirá, 
especialmente, porque o consumo do público 
geek advém da memória afetiva das pessoas. 
“Em um futuro não muito distante, teremos 
um mercado ainda maior de objetos dos 
super-heróis. Um exemplo são os gibis do Mickey 
e sua turma da década de 1990 ou ainda os mais 
raros de 1950. Isso mostra que a nostalgia está 
sempre presente nesse segmento”.

Consumidor ativo do universo geek, o 
professor de matemática Hadespil Assis conta 
que, para além do entretenimento, esse mundo 
oferece opções distintas, como o estímulo para 
criação de conteúdo ou mesmo temas para 
abordagens em sala de aula. “Fora que propor-
ciona um ambiente que me permite socializar, 
compartilhar ideias, debater e me divertir”.

Para ele, esse público faz parte de uma 
geração que cresceu consumindo apenas 
visualmente e, por vezes, só teve condição 
de adquirir produtos na juventude e fase 
adulta. “A facilidade com a qual se deu o 
acesso cresceu facilitando a diversidade, o 
que amplia nosso leque. Por fim, ao longo 
dos últimos anos, a mídia tem se mostrado 
muito mais aberta e flexível. Dessa maneira, 
o conteúdo que era consumido antigamente 
de forma restrita foi aberto ao público, popu-
larizando e, automaticamente, aumentando 
o número de fãs”.

no dia 16 de dezembro, o terceiro filme de Homem Aranha, produzido pela marvel,
foi lançado. Ao todo, o longa já arrecadou us$ 253 milhões em todo o mundo
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Preconceito
ficou para trás

No passado, segundo o diretor de 
growth marketing, Eduardo Endo, ser 
geek ou nerd era sinônimo de vergo-
nha. “Hoje, vivemos num mundo mais 
diverso e virar a noite jogando games, 
ficar em casa arriscando jogos de tabu-
leiro, ler mangá e se identificar com a 
cultura pop deixou de ser estranho e se 
tornou legal”. Ele acrescenta que esse 
mercado não se restringe ao público 
infantil, mas também aos adultos de 
todas as idades.

Endo acredita no crescimento do 
ramo para os próximos anos. “Países 
como Japão e os EUA, que tem esse 
cenário mais consolidado, estão à 
frente de nós. Eles se movem a even-
tos, criando uma cultura que ainda é 
copiada pelo Brasil. Contudo, estamos 
nos consolidando em uma velocidade 
acelerada, o que mostra uma franca 
expansão e muitas oportunidades. 
Obviamente, como qualquer setor, 
é preciso conhecer o assunto para 
investir”.

Problemas na saúde
Um levantamento informal realizado por médicos de 

Belo Horizonte constata que a Maternidade Odete Valadares 
tem procedimentos caríssimos, o que inviabiliza a instituição. 
Assim, os profissionais estão afirmando que o ideal seria 
transferi-la para a iniciativa privada, pois o preço de um parto, 
por exemplo, poderia ser bem abaixo dos R$ 18 mil, média do 
custo atualmente. A conferir... 

reeleição complicada
Em Brasília, comenta-se sobre quem poderá ser reeleito 

entre os atuais deputados federais. É citado o deputado fe-
deral mineiro igor timo (Podemos), que sem experiência dos 
velhos caciques da política, praticamente não teve aprovação 
de grandes projetos, embora ele tenha distribuído muitas 
emendas parlamentares. Um fisiologismo exacerbado. 

dilema do parlamentar 
Segundo amigos, embora ostente o título de deputado 

federal mais votado do último pleito, o ex-ministro do Turismo, 
marcelo álvaro Antônio (PSL), é um poço de indecisão. Ora, 
ele se diz candidato ao Senado, depois avalia a possibilidade 
de buscar a própria reeleição. Ou seja, vai terminar o ano sem 
um projeto definido. Quem te viu, quem te vê!

A saúde de newtão 
O silêncio é sepulcral em torno do que estaria acontecendo 

com a saúde do ex-governador newton cardoso. Fontes dizem 
que ele tem ficado grande parte do tempo em sua fazenda, 
no Oeste Mineiro, e contando com a solidariedade de sua ex-
-esposa, maria lúcia de mendonça cardoso, com quem trocou 
farpas intensas anos atrás. Coisas da vida, gente!

Partido bem avaliado
Nos bastidores da ALMG, consta que o partido Avante, 

comandado pelo deputado federal mineiro luis tibé, deverá 
eleger a maior bancada nas eleições do próximo ano. Isso se 
deve aos nomes com potencial de votos que estaria sendo 
escolhidos a dedo pelo presidente. É esperar para conferir...

bruno x zema
O polêmico deputado bruno engler (PRTB), um bolsona-

rista de carteirinha, promete ser ainda mais ácido contra o 
governador romeu zema (Novo) em 2022. Cruz credo, gente!

críticas contra o governo
“Nem mesmo o famoso fascista italiano benito mussolini 

foi tão danoso ao seu povo e ao seu país como está aconte-
cendo com o governo brasileiro, especialmente quanto ao 
negacionismo contra a vacina da COVID-19, o que tem provo-
cado a morte de milhares de pessoas”. Opinião do reitor da 
Universidade Zumbi dos Palmares. José vicente. O professor 
bateu pesado.

Apoio ao ciro gomes
Na avaliação do jornalista global gerson camarotti, o ex-

-ministro ciro gomes (PDT) ficou surpreso com a quantidade 
de manifestação de solidariedade quanto à incursão da Polícia 
Federal em seus endereços devido a um possível desmando 
na época em que ele era governador. “ciro, inclusive, pode 
tentar fazer de um limão, uma limonada”, afirma o comuni-
cador. Será? 

são Paulo e a fome
Ao participar de um programa na TV Cultura, o historiador 

marco Antonio villa disse: “É um absurdo, São Paulo, a cidade 
mais rica do país, concomitantemente, ter o maior número 
de pessoas passando fome. Isso é o fim do mundo”, avaliou 
o professor.

notícias falsas 
A jornalista da crônica política Ana Flor, do alto de sua 

experiência, disse recentemente. “A Capital Federal está se 
tornando também ‘a capital das notícias falsas’. Tudo isso, 
sob o olhar discreto do Palácio do Planalto”. Coisas da política 
nacional.

Alexandre silveira
Agora, com o deslocamento do senador Antonio Anas-

tasia para o Tribunal de Contas da União, o seu substituto, 
o senador Alexandre silveira, vai dar sequência a uma série 
de viagens que já estava realizando pelo interior de Minas, 
visando o pleito de 2022. Obstinado, segundo amigos, sua 
candidatura ao Senado no próximo ano passou a ser algo 
bem mais palpável.
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A ASSEMBLEIA FISCALIZA 
E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

A Assembleia fi scaliza e exige que os serviços 

públicos prestados a você sejam cada vez 

melhores. Por isso, as deputadas e os deputados 

trabalham todos os dias para defender seus 

direitos e cobrar as melhorias que você merece.

Um trabalho que acontece na educação,

na saúde, na segurança, em iniciativas como

as CPIs da Tragédia de Brumadinho,

dos Fura-Filas da Vacina e da Cemig.

Saiba mais em 
almg.gov.br/fi scaliza
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trabalham todos os dias para defender seus 

direitos e cobrar as melhorias que você merece.

na saúde, na segurança, em iniciativas como

30% dos consumidores que presentearam
nas festas de fim de ano possuíam dívidas

Dezembro é umas das 
melhores datas para 
o comércio varejista e 
sempre aquece as ven-

das no fim de ano, afinal, as 
festividades do mês têm tradição 
e forte apelo afetivo. No entanto, 
muitas pessoas não economizaram 
nas lembranças nessa época e aca-
baram gastando mais do que deve-
riam. Uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
em parceria com a Offer Wise, iden-

tificou que 30% dos consumidores 
que presentearam terceiros possu-
íam contas em atraso, sendo que 
67% estavam com o nome sujo.

O estudo também apontou que 
27% dos que compraram presentes 
no final do ano gastaram mais do 
que podiam, enquanto 7% deixa-
ram de pagar alguma conta para 
adquirir os presentes, outros 8% fi-
zeram o mesmo para conseguir par-
ticipar das comemorações de Natal 
e 6% das festividades de Ano Novo.

Na avalição dos consumidores, 
as principais contas que deixa-
ram de ser pagas para comprar 
presentes para as festas são a TV 
por assinatura (24%), cartão de 
crédito (20%), internet (20%), 
financiamento de carro ou moto 
(13%) e conta de água/luz (11%).

gastos excessivos

O presidente da CNDL, José 
César da Costa, destaca a impor-
tância de resistir aos excessos 
de consumo para evitar entrar 
2022 com mais dívidas. “O re-
comendável é não comprar por 
impulso e planejar as despesas 
de acordo com o orçamento, 
sempre priorizando a quitação 
de contas. O início do ano é 
sempre uma época de gastos 
extras como impostos e material 
escolar dos filhos, por exemplo. 
Fazer uma lista prévia do que se 
deseja e pesquisar preços são as 
atitudes mais indicadas para não 
extrapolar as finanças”.

De acordo com levantamento 
recente do Serasa, o Brasil possui 
cerca de 62 milhões de pessoas 
em situação de inadimplência. 
Conforme a pesquisa da CNDL, 
15% dos consumidores que rea-
lizaram compras no fim de 2020 
ficaram com o nome sujo por 

causa das dívidas pendentes, 
sendo que 6% já limparam o nome 
e 8% ainda estão negativados. 
Em média, o valor das dívidas é 
de R$ 1.041,53, com aumento de 
R$ 491 frente a 2020, em que o 
valor foi de R$ 550,50.

“É compreensível o apelo ao 
consumo em dezembro, mas a 
pessoa deve gastar de acordo 
com sua realidade financeira. Se 
há dívidas a pagar, assumir no-
vos compromissos poderá piorar 
ainda mais este quadro. O ideal é 
restringir os gastos e equacionar 
as contas em atraso em primeiro 
lugar”, alerta Costa.

Ele acrescenta que vale a 
pena planejar-se antes de sair 
de casa. “Avaliar o orçamento 
disponível para as compras, ela-
borar uma lista com as pessoas 

a serem presenteadas e evitar 
que a empolgação do momento 
interfira nas decisões financei-
ras são itens fundamentais”, 
finaliza.

“É compreensível
o apelo ao

consumo em
dezembro, mas
a pessoa deve

gastar de acordo
com sua realidade

financeira”

15% daqueles que
compraram presentes

para as comemorações
ficaram com o nome sujo

José da costa: “o recomendável é não comprar por impulso”
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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
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

o vice-presidente reeleito da Fiemg, Fernando couro,
sua esposa lucy, e o presidente da entidade,

Flavio roscoe, em recente acontecimento
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no dia 31
de dezembro,
palmas para o
jornalista chico
brant que fica

mais experiente
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Hotel Fazenda Horizonte belo em
brumadinho moderniza infraestrutura

Com um desempenho satis-
fatório em 2021, porém, sempre 
atento às normas de segurança 
e demanda dos novos tempos, 
o Hotel Fazenda Horizonte Belo, 
em Brumadinho, optou por 
realizar investimentos e aprimo-
ramento. 

Novo salão de jogos, acade-
mia, reestruturação geral na área 
de piscina com cascata, deck, 
novos móveis, jacuzzi aquecida, 
tornando o local ainda mais agra-
dável. Segundo o proprietário, 
Cristiano Mol, o apoio do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) por meio do Programa 
Nacional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) foi fundamental.

 A parte de culinária mereceu 
especial atenção, com orienta-
ção e supervisão da talentosa 
cheff Letícia Croce, as delícias à 
mesa, estão recebendo ainda mais 
aplausos. 

Letícia também está partin-
do para investimentos e estará 
inaugurando em janeiro o seu 
remodelado restaurante no Buri-
tis, que com certeza, introduzirá 
o bairro na alta gastronomia da 

cidade. Ainda relativamente ao 
hotel: para o próximo ano, ele 
continuará com o programa de 
investimentos, iniciando a constru-
ção de 10 chalés, visando melhor 
atender a demanda. 

O seu público alvo se divide 
principalmente em três segmen-
tos: empresas em treinamento, 
casais com crianças, e o público 
que visita Inhotim, a apenas 9 km 
do Horizonte Belo.

Parque aquático está cada vez mais convidativo
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A ASSEMBLEIA FISCALIZA 
E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

Saiba mais em 
almg.gov.br/fi scaliza

As deputadas e os deputados exigem que os serviços 
públicos prestados a você sejam cada vez melhores.

Um trabalho que acontece na educação, na saúde,
na segurança, em iniciativas como as CPIs da Tragédia 
de Brumadinho, dos Fura-Filas da Vacina e da Cemig.

mAis cAndidAtos Ao governo de minAs - Com a entrada do senador 
Carlos Viana no MDB, a lista de candidatos ao governo de Minas engor-
dou: o governador Romeu Zema (Novo), líder em todas as pesquisas 
para o Palácio Tiradentes; o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e, agora, o 
senador Carlos Viana. A campanha de Kalil perdeu um aliado, pois o 
prefeito de Belo Horizonte contava com Viana, visto que ele o apoiou 
ao Senado. Kalil também está numa “sinuca de bico”, pois o seu desejo 
é apoiar o senador Rodrigo Pacheco (PSD) para a Presidência, embora 
tenha recebido apoios do candidato Ciro Gomes (PDT) em duas ocasiões 
na disputa pela PBH. No entanto, Kalil pode cair na campanha de Lula 
e, em troca, o PT não lançaria candidato a governador de Minas. Certa 
mesmo é que Zema vai liderando todas as pesquisas.

Pelos lados do Pt há uma certeza de que o candidato a vice na 
chapa do Kalil será do partido. 

A política mineira vai ficando toda embolada. O candidato a 
senador na chapa de Kalil deverá ser Alexandre da Silveira, que 
assume o cargo de senador como suplente de Antonio Anastasia 
que foi para o Tribunal de Contas da União. Neste caso, o candidato 
a presidente será Rodrigo Pacheco (PSD).

Alguns emedebistas como Antônio Júlio, praticamente, estão 
voltando ao velho ninho do partido, depois da saída de Adalclever 
Lopes. Se Lopes ficasse, a debandada seria grande. 

Há uma grande incógnita sobre os rumos do ex-deputado Dinis 
Pinheiro que, depois da última campanha para governador, ficou no 
limbo. Seus correligionários, que são muitos, esperam que ele volte 
à política e, talvez, como candidato a Câmara Federal. Neste caso, 
Pinheirinho seria sacrificado.

sAlve A PreFeitA mAríliA cAmPos - A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, mais uma vez dá um show de decoração de Natal, o que coloca o 
município entre os mais bonitos neste final de ano. A Avenida João César e 
todas as principais praças ganharam decoração de luzes especiais, trazendo 
à cidade um ambiente amplamente favorável ao comércio e a fé.

sAbArá - O prefeito Wander Borges (PSB), que colocou em algumas obras 
da cidade a inscrição: “Administração 20/21”, pode estar se despedindo 
de Sabará este ano. Ele pode voltar à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) como deputado estadual ou mesmo tentar uma cadeira 
na Câmara Federal.

domingo, 26 de dezembro
Narrador Milton Naves - Rádio Itatiaia 
Ex-deputada Cecília Ferramenta 

segunda-feira, 27
Célia Lopes Machado 
Vilma Pereira Dias 
Silas Estorque

terça-feira, 28
Zilda Beatriz 
Patrício Tomé
André Rennó Lima Guimarães de Andrade 

quarta-feira, 29
Ênio José Alves 
Carolina Mol 
Poliana Carvalho 
Luiz Gherardi Marinho – edição do brasil

quinta-feira, 30
Professor Roberto Messias Franco 
Médico e professor Luiz Otávio Savassi Rocha 
Emilia Oliveira 

sexta-feira, 31 
Jornalista Chico Brant
José Guilherme de Vasconcelos Capanema
Edmeia Maria de Jesus 

sábado, 1º de janeiro 2022
Alberto Lucio Campos Guimarães 
Gerson Apolinário de Souza 
Terezinha Barnabé
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

otorrinolAringologistA e otologistA do corPo clínico do
biocor instituto  – rose@navescoelhocomunicacao.com.br

AlexAndre F. de Azevedo

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A perda auditiva se manifesta em qualquer idade
A perda auditiva é uma queixa 

quase diária no consultório do 
otorrinolaringologista. Existem 
estimativas de que cerca de 5% da 
população brasileira apresenta al-
gum grau de surdez e as doenças 
que acometem o ouvido ou as vias 
auditivas são inúmeras.

A causa mais frequente é 
aquela que acontece à medida 
que envelhecemos, a chamada 
presbiacusia, que em alguns casos 
(principalmente naqueles com 
histórico familiar) pode aparecer 
até um pouco mais cedo do que as 
pessoas normalmente imaginam.

Mas existem muitas outras 
causas que podem se manifestar 
em qualquer idade. A surdez 
decorrente das doenças infeccio-
sas, por exemplo, ainda é muito 
prevalente em nosso meio. Dentre 
elas podemos destacar a infecção 
congênita por Citomegalovírus, 
um vírus que causa sintomas le-
ves em adultos, mas que quando 
acomete o feto, ainda dentro 
do útero, pode acarretar surdez 
profunda. Além dela, infecções 
como a Meningite, a Rubéola e a 
Caxumba também podem cursar 
com perdas auditivas.

Outro diagnóstico frequente 
em crianças é a surdez de etiolo-
gia genética. Dentro deste grupo 
existem várias alterações que po-
dem ocasionar déficits auditivos. 

Algumas delas são sindrômicas, 
ou seja, a surdez vem acompa-
nhada de outras alterações como 
problemas cardíacos, renais, ocu-
lares, entre outros. Entretanto, o 
mais comum é a surdez genética 
não sindrômica, em que a perda 
auditiva aparece como sintoma 
único e que é sempre mais difícil 
de diagnosticar.

No caso da surdez genéti-
ca existem testes que podem 
diagnosticar as mutações mais 
comuns. A mais frequente é a 
mutação no gene que codifica 
uma proteína chamada conexina 
26. Só que antes disso é preciso 
identificar as crianças que efe-
tivamente apresentam perda 
auditiva, de preferência antes que 
elas completem os 3 meses de 
idade. Para isso temos a triagem 
auditiva neonatal, que desde 
2010 é obrigatória no Brasil. Todas 
as crianças devem fazer o teste da 
orelhinha ainda na maternidade 
e se houver alguma alteração 
precisam ser encaminhadas ao 
especialista para uma avaliação 
mais detalhada. A confirmação da 
deficiência auditiva deve ser feita 
com uma série de outros exames, 
pois nem sempre um primeiro tes-
te alterado significa que a criança 
possua algum problema. 

Ao se diagnosticar a surdez, 
o tratamento específico ou a 
reabilitação devem ser instituí-
dos de forma rápida, para evitar 
atrasos no desenvolvimento. O 

tratamento da surdez varia 
conforme o diagnóstico, 
o grau da perda auditi-
va e as características 
individuais de cada 
paciente. Em alguns 
casos podemos fa-
zer o tratamento 

da doença, mas 
se isso não for 
factível, existe 
a possibilida-
de da reabili-
tação auditiva 
através de apa-

relhos de amplificação sonora 
ou por próteses implantadas ci-
rurgicamente. Dentre as últimas 
podemos citar as próteses osteo-
ancoradas, que são implantadas 
no osso. Elas são indicadas para 
pacientes com malformações da 
orelha externa ou média e em 
casos de surdez unilateral.

No caso de pacientes com 
surdez severa bilateral, existe 
a opção do Implante Coclear, 
que deve ser indicado de forma 
criteriosa pelo otologista após 
uma avaliação multidisciplinar. 
Esse tipo de implante possui um 
componente externo que capta o 
som e o retransmite a outro 
componente interno (implantá-
vel). Neste, a energia sonora é 
transformada em estímulo elé-
trico que, através de um eletrodo 
inserido dentro da orelha interna, 
estimula diretamente o nervo 
auditivo. Dessa maneira é possí-
vel recuperar a audição de uma 
gama de indivíduos com quadro 
de surdez.

É importante salientar que 
cada caso deve ser avaliado 
individualmente e as opções tera-
pêuticas cuidadosamente discu-
tidas para que não se crie falsas 
expectativas. Quando seguimos 
todos esses passos, criteriosa-
mente, os resultados tendem a 
ser muito bons.

número de adeptos da meditação
cresce 45% durante a pandemia

Dados de uma análise 
feita pelo Observatório 
da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) 

e Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (Ipesbe) 
apontam que a chegada do coro-
navírus afetou a saúde mental e 
emocional de 57% dos brasileiros. 
Por isso, muitos têm buscado 
meios de aliviar os impactos cau-
sados pelo momento atual. Prova 
disso é que, segundo estudo feito 
pelo V. Trends, hub de insights da 
Vivo, o número de adeptos da 
meditação cresceu 45%. 

A análise mostra que o públi-
co que mais buscou a técnica é o 
de 18 a 24 anos. Quase metade 
desse grupo iniciou a prática há 
18 meses. As mulheres represen-
tam 58%. Segundo a pesquisa, a 
tecnologia tem sido uma aliada, 
uma vez que estima-se que, atu-
almente, 69% dos praticantes 
usam aplicativos como guia na 
hora de meditar. Destes, 90% 
relatam ter uma experiência 
muito boa com a modalidade. 
Os números ainda revelam que 
a meditação se tornou um hábi-
to: 85% praticam toda semana, 
enquanto que 38% diariamente.

O estudo também assinala 
que os praticantes têm ciência 
dos efeitos positivos, tanto que 
70% afirmam meditar para dimi-
nuir a ansiedade, enquanto que 
68% mostram certa preocupação 

em cuidar da saúde mental. 
Nesse caso, as mulheres estão 
mais atentas à importância 
disso, principalmente as de 24 
a 35 anos.

Para a psicóloga Alessandra 
Augusto, esse aumento na pro-
cura ocorre, justamente, pelo 
estresse que a pandemia trouxe. 
“Houve uma ampliação conside-
rável nos índices de ansiedade 
e síndrome do pânico. Tudo isso 
sinaliza que existem níveis de 
desequilíbrio emocional agudos 
na população e que foram poten-
cializados pela COVID-19”. 

Ela acrescenta que a medi-
tação é uma ferramenta que 
auxilia na busca pela clareza dos 
pensamentos e acessibilidade do 
inconsciente. “Ela alcança uma 
compreensão das emoções do 
indivíduo, reduzindo o estresse 
e trazendo mais equilíbrio entre 
corpo e mente”.

Segundo a psicóloga Sônia 
Eustáquia, a prática auxilia nos 
tratamentos convencionais, ali-
viando a angústia em tempos de 
medo e incertezas, já que promove 
o bem-estar e ajuda a desacelerar. 
“Ela concentra e controla a aten-

ção no presente. Assim, a pessoa 
foca no momento em que está 
vivendo. Nesses minutos, a ideia 
é observar o seu próprio corpo e 
sensações”.

 Como a respiração da medita-
ção prepara para a estabilidade, 
acalma a mente e o corpo, tam-
bém é indicada antes de dormir. 
“O relaxamento profundo permite 
que a pessoa adormeça mais 
rapidamente e com qualidade, já 
que comunica para o corpo que é 
um momento de mudança e de 
deixar o dia que passou para trás. 
Na parte física, ajuda a relaxar 

em situações de tensão muscular, 
após longos períodos de trabalho, 
por exemplo”, explica Sônia. 

A especialista destaca ainda 
que com a prática é possível 
perceber uma série de benefícios. 
“Melhor controle dos pensamen-
tos e manutenção do foco nas 
atividades; auxílio no tratamento 
da depressão e diminuição das 
chances de recaída; domínio do 
estresse e ansiedade; redução 
da insônia; evolução do foco e 
do rendimento no trabalho e 
estudos; equilíbrio da pressão 
alta; maior controle da glicemia 
no diabetes”.

A empresária Ana Paula Sales 
iniciou na meditação após parti-
cipar de uma jornada emocional 
pelas redes sociais. “Eu estava 
passando por um momento 
delicado emocionalmente pela 
pandemia e correria no trabalho. 
Estava difícil administrar o tempo 
e lidar com tantos desafios, tudo 
isso estava trazendo angústia e 
ansiedade. Separei uma cader-
neta de gratidão e escrevia, no 
mínimo, 10 motivos para agrade-
cer antes de dormir e, com isso, 
fui criando uma rotina”.

Ela conta que começou a acor-
dar, ouvir música, rezar e praticar 
a meditação através da leitura. 
“Nada muito longo, porém po-
deroso e transformador. Às vezes, 
o sono e o desânimo apareciam, 
mas fiz tudo o que consegui para 
não desistir. Como resultado, 
hoje, me conheço melhor e sei 
entender minhas emoções”.

Hábito ajuda no equilíbrio da saúde emocional e mental
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Ivy Farias, terapeuta de 
Thetahealing, explica que não 
existe certo e errado na hora 
de meditar. “Quando alguém 
consegue se concentrar em 
algo, seja por 17 segundos ou 
5 minutos, ali está uma liber-
tação, pois nada que existe na 
realidade foi capaz de impedir 
a verdadeira concentração e, 
consequentemente, conexão. 
Quando se experimenta esta 
sensação, todas as demais se 
tornam possíveis trazendo mais 
qualidade de vida no dia a dia”.

Por fim, Ivy recomenda que 
a pessoa desmistifique o que 
é meditação. “É possível me-
ditar de várias formas (lendo, 
fazendo atividades manuais 
e até mesmo em silêncio). O 
importante é a intenção de 
focar e contemplar”.

Sônia diz que no início é 
comum a mente querer fugir. 
“Na hora de meditar desligue 
o celular, o computador e evite 
distrações. A pessoa deve ficar 
em um ambiente tranquilo. 
Além disso, encontre uma po-
sição confortável e comece a 
prestar atenção na respiração, 
no batimento do coração e nas 
sensações do corpo. Se algum 
pensamento surgir, não se 
prenda a ele”, conclui.

como iniciar 
a prática?

mailto:rose@navescoelhocomunicacao.com.br
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Presidente da câmara de vereadores de bH celebra
avanços e resultados no primeiro ano da legislatura

A presidente da Câmara de 
Vereadores de BH, Nely Aquino 
(Podemos), fez um pronuncia-
mento público para prestar contas 
aos colegas e à sociedade das 
ações desenvolvidas e resultados 
alcançados em seu terceiro ano à 
frente da instituição. Antes, porém, 
a presidente agradeceu a Deus e 
ao povo de Belo Horizonte pelo 
privilégio de ser uma de suas re-
presentantes e a honra de integrar 
e presidir uma Casa “formada por 
pessoas tão brilhantes e por onde 
já passaram cidadãos de alto gaba-
rito”. Entre outras realizações, ela 
celebrou a economia de recursos 
e a devolução de 25% deles à pre-
feitura para reforçar ações de com-
bate à pandemia e seus efeitos; 
adesão ao Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção; criação do 
Ponto de Acolhimento e Orientação 
à Mulher em Situação de Violência; 
aperfeiçoamento da atuação do 
Legislativo e proposição de leis 
importantes para a cidade.

Nely ressaltou que ocupar as 
cadeiras de vereadora e presidente 
da Mesa Diretora, responsável pelo 
comando de toda a estrutura legis-
lativa e administrativa da Câmara, 
não é motivo de vaidade nem de ar-
rogância e sim de um sentimento de 
dever e responsabilidade. Ser eleito 
para um cargo político, segundo ela, 
ainda que seja o mais importante 
de todos, não significa “estar no 
poder”, já que ele emana do povo 
e por ele deve ser exercido de forma 
direta ou por meio de seus represen-
tantes. Para ela, enganar o povo e 
se utilizar do poder para satisfação 
pessoal, de forma autoritária, sem 
ética e decoro, leva ao declínio da 
instituição e à descrença da popula-
ção na política e nos políticos.

Elogiando a postura e o com-
promisso dos integrantes desta le-
gislatura, Nely lamentou os episó-
dios que levaram a Câmara de BH 
aos cadernos policiais dos jornais 
e assegurou que a situação hoje 
é muito melhor que há três anos. 
Entre as realizações deste primeiro 
ano da legislatura 2021-2024, a 
presidente eleita para a primeira 
metade do período destacou a de-
volução ao secretário municipal de 
Fazenda, oficializada na data de 
hoje, de R$ 79 milhões, ou 25% do 
orçamento da Casa, para garantir 
o custeio de ações e programas 
importantes como o Auxílio Belo 
Horizonte, destinado às famílias 
mais vulneráveis atingidas pela 
pandemia da COVID-19.

A economia e o melhor uso 
dos recursos também marcaram 
o ano de 2021. Como exemplo, 
a presidente citou a suspensão 
definitiva da impressão de jornais 
para divulgação parlamentar 
e, desde meados de dezembro, 
do serviço de motorista. Apenas 
com estas duas contenções, serão 
economizados cerca de R$ 5,7 mi-
lhões até 2024. Com a adesão ao 
Programa Nacional de Prevenção 
à Corrupção, a Casa assumiu o 
compromisso de implementar 
boas práticas de prevenção, de-
tecção, correção, monitoramento 
e transparência.
___________________________

direitos garantidos
___________________________

Nely comemorou os avanços 
na defesa e proteção dos direitos 
das mulheres na Câmara de BH, 
pioneira na criação da Comissão 
de Mulheres e que ganhou mais 
vereadoras na atual legislatura. 
A presidente destacou a criação e 

implantação do Ponto de Acolhi-
mento e Orientação à Mulher em 
Situação de Violência no Núcleo 
de Cidadania da CMBH, em par-
ceria com o governo do Estado e 
a Polícia Civil, com capacidade de 
atender até 20 mulheres por dia 
com discrição e segurança.  Foram 
destacados ainda pela presidente 
a inclusão de lutas históricas como 
a defesa dos animais e a igualda-
de racial, incluindo os temas no 
escopo e na denominação oficial 
das Comissões de Meio Ambiente 
e Política Urbana e de Direitos Hu-
manos e Defesa do Consumidor, 
respectivamente.  
___________________________

Fiscalização e transparência
___________________________

As funções de analisar e dis-
cutir os temas da cidade, cobrar 
transparência e fiscalizar o Execu-
tivo também foram intensificadas 

em 2021 por meio da instalação 
de Comissões Parlamentares de 
Inquérito (CPIs) que investigaram 
o uso dos recursos municipais e 
repasses do estado e da União na 
prevenção e combate à COVID-19, 
e a atuação da BHTrans e das 
empresas de ônibus na licitação 
e cumprimento dos contratos de 
concessão. Foram criadas comis-
sões especiais de estudo para 
tratar de questões específicas 
como enfrentamento à pandemia, 
drenagem urbana, desburocra-
tização do setor econômico e 
reformulação da BHTrans, entre 
outras, e de Grupos de Trabalho 
(GTs) para análise de políticas 
públicas municipais com a parti-
cipação de vereadores, assessores 
e servidores.

A autonomia e a influência da 
Câmara nas decisões que regem 
o funcionamento e os rumos da 

cidade foram favorecidas ainda 
pela alteração do Regimento In-
terno que regulamentou a trami-
tação de projeto de resolução que 
susta ato normativo do Executivo 
que exorbita seu poder regula-
mentar - quando um decreto ou 
ato administrativo do prefeito vai 
além do que permite a legislação. 
O ano também foi marcado pela 
aprovação de projetos que favo-
recem a informação, a prestação 
de contas e a relação do poder 
público com o cidadão. Como 
exemplos, a presidente citou os 
PLs 1028/2020, que amplia a 
transparência das compras reali-
zadas pelo Executivo, e 792/2019, 
que desburocratiza o ambiente 
de negócios para os pequenos 
empresários, microempreen-
dedores ou pessoas físicas que 
exercem atividade econômica e 
não conseguem prosperar devido 
à carga burocrática.

“Hoje o Poder Legislativo fisca-
liza atentamente os atos de gestão 
da Prefeitura de Belo Horizonte, e 
faço questão de registrar que essa 
fiscalização é exercida por todos 
nós vereadores, sem qualquer viés 
eleitoreiro”, afirmou a presidente.

No desempenho da função de 
legislar, Nely mencionou várias 
leis importantes para a cidade 
e a população criadas na atual 
legislatura, que estabeleceram 
a regularização tributária e estí-
mulo à recuperação da atividade 
econômica no Município, a oferta 
de espaço de apoio à amamenta-
ção em órgãos públicos (de sua 
autoria), a criação da Superin-
tendência de Mobilidade do Mu-
nicípio (Sumob) em substituição 
à BHTrans, combate à pichação e 
valorização do grafite, proibição 

de eventos que envolvam maus-
-tratos a animais, e a criação do 
Auxílio Belo Horizonte, que teve 
o seu valor majorado em função 
da devolução dos recursos orça-
mentários pela Câmara Municipal, 
entre outras.  
___________________________

Aprimoramento de serviços
___________________________

Mesmo economizando, a 
Câmara investiu na reforma do 
Plenário Amynthas de Barros 
para garantir mais acessibilidade 
a parlamentares e à população, 
modernização da comunicação 
e do acesso à informação com a 
criação de perfil oficial no YouTu-
be para transmissão ao vivo das 
atividades regimentais, criação 
do canal de WhatsApp para en-
vio de notícias e agenda diá-
ria, ampliação das redes sociais, 
convênio com o Arquivo Público 
Mineiro para gestão dos docu-
mentos permanentes da CMBH, 
ampliação do uso de sistemas 
informatizados, modernização 
da gestão de patrimônio, revita-
lização dos jardins e promoção 
das campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul

No encerramento de sua fala, 
a presidente da Casa anunciou 
que “hoje estamos entrando de 
recesso, mas apenas das reuni-
ões ordinárias do Plenário, porém, 
mesmo durante o recesso, eu e 
meus colegas vereadores estamos 
à total disposição de qualquer 
cidadão que necessite do Poder 
Legislativo, e se for o caso, convo-
caremos reuniões extraordinárias 
a qualquer momento; e, se Deus 
quiser, em 2022 trabalharemos 
ainda mais”, despediu-se, dese-
jando a todos um Feliz Natal.

nely Aquino lamentou os episódios que levaram
a câmara aos cadernos policiais dos jornais
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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.

https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/12/dinheiro-devolvido-pela-c%C3%A2mara-%C3%A0-pbh-vai-garantir-pagamento-de-aux%C3%ADlio
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/12/dinheiro-devolvido-pela-c%C3%A2mara-%C3%A0-pbh-vai-garantir-pagamento-de-aux%C3%ADlio
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/12/dinheiro-devolvido-pela-c%C3%A2mara-%C3%A0-pbh-vai-garantir-pagamento-de-aux%C3%ADlio
https://www.youtube.com/camaramunicipaldebelohorizonte
https://www.youtube.com/camaramunicipaldebelohorizonte
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/termo-uso-whatsapp
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Ações para retomada do turismo e da cultura
em minas marcam balanço 2021 da secult

Ações para retomada do turismo e
fortalecimento da cultura em minas

Desde o lançamento do 
Programa Reviva Turis-
mo, mais de 21 mil novos 

empregos diretos relacionados 
ao setor foram gerados em Mi-
nas Gerais, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). O fluxo 
de viajantes no estado chegou a 
17,3 milhões de pessoas até ou-
tubro (dados do Observatório do 
Turismo de Minas Gerais). Estes 
são apenas alguns dos números 
positivos que a Secretaria de Esta-
do de Cultura e Turismo de Minas 
Gerais (Secult) celebra em seu 
balanço de ações de 2021.

“Somente no último mês de 
outubro foram registrados mais 
de quatro mil postos de trabalho 
ocupados no setor do turismo no 
estado. Uma das metas do Reviva 
Turismo é gerar 100 mil empregos 
na área em 15 meses, e estamos 
confiantes que vamos conseguir. 
O fluxo de turistas nos aeroportos 
mineiros foi de mais de 779 mil 
pessoas em outubro de 2021, um 
crescimento de 74% em relação ao 
mês de maio deste mesmo ano e 
superior, inclusive, ao mesmo mês 
de 2019, ou seja, isso demonstra 
um crescimento real, fora da 
questão pandêmica” salientou o 
secretário de Estado de Cultura e 
Turismo, Leônidas Oliveira.

O titular da Secult reforçou 
a importância do turismo para 
a economia e para o desenvol-
vimento sustentável. “Segundo 
dados da Organização Mundial do 
Turismo, é o turismo o setor que 
mais emprega e oferece empregos 

em todo o planeta, além de ser 
uma indústria limpa, sobretudo 
quando se baseia nos empreen-
dimentos de base comunitária e 
se apoia na transversalidade com 
a cultura, em respeito aos povos”, 
apontou.

Em 2021, Minas Gerais come-
morou a escolha, pela plataforma 
Booking.com, como um dos dez 
destinos mais acolhedores do pla-
neta e com três das cidades mais 
acolhedoras do mundo. Um terço 
das rotas e pistas de cicloturismo 
do Brasil estão em Minas. 

O Reviva Turismo, lançado em 
maio, é embasado em quatro ei-
xos: Biossegurança, Estruturação, 
Capacitação e Marketing. Outra 
meta do programa, posicionar 
Minas Gerais entre os três prin-
cipais destinos turísticos do país, 
foi alcançada em três meses. Até 
2022, serão investidos mais de 
R$ 35,5 milhões em toda a cadeia 
produtiva do segmento, por meio 
de parcerias público-privadas, 
patrocínios, além do investimento 
direto do governo. Somente no 
Edital Reviva Turismo, a Secult 
lançou R$ 10 milhões no mercado, 
para investimentos em projetos 
de apoio à comercialização e de 
promoção.

segurança e 
internacionalização

A segurança em Minas Gerais, 
para a população e para quem vi-
sita o estado, é ponto importante 
dentre as estratégias do Reviva 
Turismo. Minas foi eleito, pelo se-

gundo ano consecutivo, o destino 
mais seguro do Brasil segundo 
o Sistema Nacional de Informa-
ções de Segurança Pública. Para 
reforçar e ampliar a promoção e 
manutenção da segurança em ter-
ritório mineiro, foi lançada neste 
ano a Rede Integrada de Proteção 
ao Turismo, e já implantada em 
Monte Verde, Ouro Preto e Poços 
de Caldas.

Com o programa Secult no mu-
nicípio, representantes da equipe 
técnica da Secretaria percorreram 
milhares de quilômetros para levar 
informações sobre políticas públi-
cas, trocar experiências e discutir 
demandas dos municípios com 
relação à cultura e ao turismo. Em 
setembro, foram visitadas 28 cida-
des; em outubro, 10; e, em novem-
bro, 15 cidades receberam a Secult.

As ações promovidas pela 
Secult para a internacionalização 
de Minas Gerais, junto de seus 
desdobramentos para a Cultura e 
o Turismo, também se destacam. 
Entre elas está a abertura de 
uma representação do estado em 
Lisboa, uma missão realizada em 
Portugal para promover o destino 
Minas Gerais e firmar acordos 
de cooperação com instituições 
internacionais, e a aproximação 
com Luxemburgo. 

Entre os resultados, estão a as-
sinatura de protocolo de intenções 
entre a Fundação de Arte de Ouro 
preto (Faop) e Instituto de Forma-
ção dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa; a assinatura de carta 
de intenções com a Embaixada 
de Luxemburgo para novo edital 
voltado ao intercâmbio de artistas 
mineiros, visando promover capa-
citações e residências artísticas em 
Luxemburgo, que será sede da ca-
pital europeia da Cultura em 2022; 
e a adesão do município mineiro 
de Poços de Caldas à Associação 
Europeia de Cidades Termais Histó-
ricas (EHTTA), sendo a primeira vez 
que uma cidade brasileira integra 
o circuito turístico.

descentra cultura 
em números

Outra conquista de 2021 foi o 
lançamento do Plano Descentra 
Cultura pela Secult, iniciativa para 
democratizar o acesso aos bens e 
serviços da Cultura e valorizar os 
artistas mineiros. O Plano inclui 30 
projetos macro sendo desenvol-

vidos em todo o estado, visando 
à descentralização de recursos, 
formação e atividades culturais 
pelos municípios mineiros. O des-
taque é Projeto de Lei 2.976/2021, 
que propõe mudanças na Lei 
22.944/2018 e atualiza modelos 
de financiamento, contrapartidas, 
além de criar condições para aces-
so facilitado a povos e comunida-
des tradicionais aos mecanismos 
de fomento. O projeto foi entregue 
à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais em agosto. 

“Ele tem um olhar descentra-
lizador no que diz respeito aos 
mecanismos de financiamento à 
cultura em Minas Gerais. Nossa 
proposta é tornar o acesso a es-
ses instrumentos cada vez mais 
democrático e possibilitar que as 
políticas públicas para o fomento 
cultural se estendam a todo o 
território mineiro, diminuindo 
as contrapartidas e pontuando 
projetos no interior do Estado”, 
diz o secretário Leônidas Oliveira.

Os resultados das ações para a 
Cultura em Minas são traduzidos 
pelos mais de R$ 637,7 milhões 
investidos em 2021 pelo Sistema 
Estadual de Cultura, a partir de 
recursos da Lei Aldir Blanc, dos 
editais de fomento, da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura, juntamente 
com recursos próprios ou fruto de 
parcerias dos Museus da Secult, do 
Arquivo Público Mineiro, da Biblio-
teca Pública Estadual e das entida-
des vinculadas (Empresa Mineira 
de Comunicação, Fundação de 
Arte de Ouro Preto, Iepha-MG e 
Fundação Clóvis Salgado).

leônidas oliveira: “somente no último mês foram registrados mais de
quatro mil postos de trabalho ocupados no setor do turismo no estado”
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Em mais uma decisão favo-
rável aos condomínios, a Terceira 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), negou provimento 
de recurso ao proprietário de 
um imóvel que tentava anular 
a decisão da assembleia condo-
minial que proibiu a locação das 
unidades por prazo inferior a 90 
dias. Isso significa que o condo-
mínio pode vetar os alugueis de 
curta temporada feitos por meio 
de aplicativos. 

No parecer, o relator, minis-
tro Vilas Boas Cueva, afirma que 
“não há nenhuma ilegalidade 
ou falta de razoabilidade na 
restrição imposta pelo condo-
mínio, a quem cabe decidir 
acerca da conveniência ou 
não de permitir a locação das 
unidades autônomas por curto 
período, tendo como embasa-
mento legal o artigo 1.336, IV, 
do Código Civil de 2002, obser-
vada a destinação prevista na 
convenção condominial”.

Essa não é a primeira decisão 
contrária aos alugueis por curta 
temporada em apartamentos 

de condomínios residenciais no 
Brasil. Em abril deste ano, o STJ 
decidiu que os condomínios po-
dem proibir esse tipo de locação, 
ao concluir o julgamento de um 
processo iniciado em 2019, no 
Rio Grande do Sul - o primeiro 
a chegar a uma corte superior. 

As decisões não têm cará-
ter vinculante, mas a maior 
importância é de conceder ao 
condomínio autonomia para 
decidir, em conjunto com todos 
os proprietários, o que é o me-
lhor para cada um.

Neste sentido, Sindicon MG 
recomenda que os condomínios 
proíbam as locações por curta 
temporada, na modalidade 
hospedagem. “Existem duas 
principais razões para isso. A 
primeira é a segurança. O sín-
dico fica impedido de controlar 
o entra e sai de hóspedes e isso 
pode atrair bandidos, especial-
mente se o prédio for de luxo. 
E a segunda é que a locação 
por curta temporada desvirtua 
a atividade fim do condomínio 
que é a de moradia, não a de 

hospedagem ou pensão. Além 
disso, já relatos de uso indevido 
dos espaços, descumprimento 
das regras de convivência e até 
desrespeito aos funcionários, 
porque os hóspedes confundem 
o condomínio com um hotel”, 
esclarece o presidente do Sin-
dicato, advogado especializado 
em direito condominial, Carlos 
Eduardo Alves de Queiróz.

como evitar 
ações na Justiça?

Para resolver de vez essa 
questão dentro do condomínio, 
o síndico deve chamar uma 
Assembleia exclusiva para esse 
fim e debater com os proprietá-
rios os prós e contras do aluguel 
de curta temporada. Com a 
decisão tomada, a Convenção 
do Condomínio deve ser mo-
dificada com a aprovação de 
2/3 dos condôminos. Assim, 
evita-se discussões na Justiça 
e estabelece-se uma regra que 
não pode ser descumprida.

O Conselho de Represen-
tantes da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), formado pelos 
presidentes e delegados dos 
sindicatos empresariais da in-
dústria mineira, se reuniu, pela 
última vez no ano, na sede da 
instituição, em Belo Horizonte, 
no dia 15 de dezembro.

O presidente da Fiemg, 
Flávio Roscoe, conduziu o 
encontro e ressaltou os bons 
resultados obtidos pelas 
áreas técnicas das entidades 
que compõem o Sistema 
Fiemg como meio ambien-
te, tributário, trabalhista, 
responsabilidade social, edu-
cação básica, profissional e 
executiva, entre outras.

expo dubai

O líder empresarial des-
tacou que a ida de mais de 
200 participantes para a 
Expo Dubai, de 11 a 20/11, foi 
a maior missão empresarial 
da história da Federação. 
“Foi uma experiência inova-
dora e disruptiva. Nós vive-
mos, na prática, os aspectos 
econômicos, culturais e po-
líticos dos Emirados Árabes 
Unidos, além de promover 
a imagem de Minas Gerais 

como destino de negócios 
e turismo”, pontua. Roscoe 
destacou ainda que há uma 
perspectiva de aumento de 
30% nas relações comerciais 
entre Minas Gerais e o país 
árabe e expectativas de ne-
gócios de empresas nos seto-
res metalomecânico, moda, 
alimentos e mobiliário.

impactos

De acordo com Daniela 
Britto, gerente de Economia 
da Fiemg, ações da entidade 
na busca por menos burocra-
cia, simplificação tributária 
e na qualificação de mão de 
obra vêm trazendo mais se-
gurança jurídica e desenvol-
vimento sustentável para o 
estado. “Estamos vendo uma 
melhoria no ambiente de 
negócios em Minas Gerais, e 
consequente, um recorde na 
atração de investimentos, em 
torno de R$ 150 bilhões para 
os próximos 3 anos”, pontua.

Premiação

Durante o Conselho de 
Representantes aconteceu a 
entrega do Prêmio Destaque 
Executivo Sindical. Com o 
propósito de fomentar uma 
gestão moderna, arrojada 

financeiramente e em defesa 
dos interesses das indústrias 
mineiras, através de um alto 
engajamento das equipes, 
a área de Desenvolvimento 
Sindical da Fiemg reconhe-
ceu, através da premiação, 
executivos sindicais que se 
destacarem em suas atua-
ções no ano de 2021.

“É com grande prazer que 
recebo este prêmio, sendo 
um reconhecimento do nosso 
trabalho. Estamos na linha de 
frente junto aos empresários e 
é fundamental este incentivo 
para que a gente continue 
buscando, sempre, a melhoria 
para as indústrias associadas”, 
diz Erivelton dos Santos, do 
Sindmei, que ficou em 1º lugar.

Karina Vasconcelos de 
Andrade, do Sindirepa, 2º 
lugar na premiação, afirma 
que “é uma honra receber 
esse prêmio diante de 134 
sindicatos empresariais. São 
muitos os executivos que rea-
lizam um trabalho fantástico 
nos seus setores”, ressalta. 
A executiva sindical agrade-
ceu o apoio da Federação 
no atendimento prestado, 
fortalecendo o relaciona-
mento do sindicato com as 
indústrias, alavancando o 
associativismo.

SJT nega mais uma vez aluguel
por curta temporada em condomínio

conselho de representantes da
Fiemg realiza última reunião do ano

Se
ba

st
iã

o 
Ja

ci
nt

o 
Jr

.

D
iv

ul
ga

çã
o



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
25 a 31 de dezembro de 2021

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

O presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, fez um 
balanço das ações da Mobili-
zação Municipalista no dia 15 
de dezembro. Concentrados 
no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados, 
o líder municipalista agrade-
ceu a presença dos mais de 
800 gestores que estiveram 
em Brasília nesta semana e 
pediu que todos mantenham 
a articulação com as suas res-
pectivas bancadas para que 
os itens da pauta prioritária 
continuem avançando.

“Quero agradecer e soli-
citar aos senhores que sigam 
acompanhando e cobrando 
do parlamentar”, destacou 
o líder municipalista. A con-
centração em Brasília foi 
fundamental para a aprova-
ção de importantes pleitos. 
Na Câmara, a Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) aprovou a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 13/2021, uma 
demanda apresentada pelo 
movimento municipalista ao 
Congresso Nacional.

A matéria determina que 
os estados, o Distrito Federal 

e os municípios, bem como 
seus agentes públicos, não 
poderão ser responsabiliza-
dos pelo descumprimento, 
nos exercícios financeiros de 
2020 e 2021. Já no Senado 
foi aprovado o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 486/ 2017, 
que regulamenta as associa-
ções de Municípios. “A gente 
conseguiu avançar com a Lei 
das Associações. Isso é muito 
importante porque isso afeta 
todos os prefeitos e vai dar 
mais segurança ao nosso mo-
vimento municipalista”, res-
saltou o líder municipalista.

Outra matéria aprovada 
pelo Senado no dia 15 foi o 
Projeto de Lei 3.418/2021, que 
atualiza a Lei 14.113/2020, de 
regulamentação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). 
Ao agradecer a demonstração 
de força do municipalismo, 
Ziulkoski avaliou como posi-
tiva a articulação ao longo 
de 2021. “Eu nunca vi andar 
tanta coisa como andou neste 
ano no Congresso. Vamos 
continuar vigilantes”, consi-
derou.

Atuação mineira

Minas Gerais foi destaque 
na Mobilização Municipalista 
em Brasília, com a presença 
de mais de 100 prefeitos e 
prefeitas mineiros, liderados 
pelo presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) 
e vice-presidente da CNM, 
Julvan Lacerda. A atuação 
do líder mineiro tem coloca-
do o estado em posição de 
destaque na defesa da pauta 
municipalista, promovendo a 
união dos gestores mineiros 
e conseguindo resultados 
importantes junto ao governo 
estadual e federal.

Na mobilização em Bra-
sília, Julvan atuou em conso-
nância com a CNM, junto à 
bancada mineira nas tratati-
vas com os congressistas para 
a aprovação da pauta muni-
cipalista no Congresso Nacio-
nal, 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 
compromisso com a pauta”, 
disse o líder estadual de Mi-
nas Gerais.

População mais vulnerável
tem amparo do legislativo
A Assembleia Legisla-

tiva de Minas Gerais 
(ALMG) segue atu-
ando em favor da 
retomada econômi-

ca, sem se esquecer dos que mais 
sofrem com a crise agravada pela 
pandemia. O uso de máscaras e 
álcool em gel e a necessidade de 
distanciamento social ainda são 
uma constante, o que indica que o 
coronavírus e suas novas varian-
tes não deram trégua em 2021. 
As consequências socioeconômi-
cas são conhecidas, em especial 
na população mais vulnerável, 
que sofre com o desemprego, a 
miséria e a dificuldade de acesso 
a políticas públicas.

Diante desse contexto, os de-
putados e as deputadas da ALMG 
pautaram sua atuação no segun-
do semestre pelo amparo aos 
mais necessitados, pela gradual 
retomada dos segmentos mais 
afetados e pela fiscalização das 
ações do Poder Executivo, para a 
melhor prestação de serviços aos 
mineiros.

Foi a ALMG quem criou o au-
xílio emergencial Força-Família, 
no valor de R$ 600, pago em 
parcela única, no mês de outubro, 
a famílias em extrema pobreza, 
com renda mensal de até R$ 89 
por pessoa e inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais (Ca-
dÚnico). Foram beneficiadas mais 
de um milhão de famílias.

natal sem Fome

A ALMG também se juntou 
à imensa rede de solidariedade 
em todo o país mobilizada pela 
ONG Ação da Cidadania, respon-

sável pela campanha Natal Sem 
Fome. Fundada em 1993 pelo 
sociólogo Herbert de Sousa, o 
Betinho, a iniciativa já ajudou 
mais de 20 milhões de pessoas a 
terem um Natal digno. A edição 

deste ano foi lançada oficialmen-
te no estado em solenidade no 
Plenário.

Em 2013, o Brasil conseguiu 
sair do levantamento “Mapa da 
Fome”, da Organização das Na-

ções Unidas (ONU), mas a piora 
rápida dos indicadores sociais 
desde então levou à reativação da 
campanha já em 2017. Segundo 
dados divulgados pela própria 

Ação da Cidadania, 116,8 milhões 
de brasileiros vivem com algum 
grau de insegurança alimentar, 
sendo que 19,1 milhões passam 
fome.

Presidente da Almg, Agostinho Patrus
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Brasília: mobilização municipalista 
reúne prefeitos de todo o país
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congelamento do iPvA
Outra medida encampada pela ALMG para reduzir 

os efeitos da crise econômica na vida dos mineiros foi 
o congelamento do IPVA. O governador enviou ao Poder 
Legislativo projeto nesse sentido, o qual limitava o reajuste 
do imposto em 2022 à inflação, mas que foi anexado a pro-
posição de autoria parlamentar que já tramitava e estava 
pronta para análise de 1º turno. 

Esta proposta, aprovada pelo Plenário no dia 15 de de-
zembro e que aguarda sanção do governador, é ainda mais 
benéfica ao contribuinte, ao estabelecer que, no cálculo do 
IPVA, será considerada a tabela de referência dos valores 
dos veículos nacionais e importados relativa ao ano de 2020 
– ou seja, não haverá majoração do imposto. Até o último 
ano, a referência para o seu reajuste em Minas era a tabela 
Fipe e, por ela, o aumento médio para 2022 seria de 22,8%.

https://www.natalsemfome.org.br/
https://www.natalsemfome.org.br/
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=3409&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=3278&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=3278&t=PL
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2021/12/15_reuniao_extraordinaria_plenario_votacoes
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setor Hoteleiro dA cAPitAl registrA
dezembro como o melHor mÊs

cruzeiro se tornA clube emPresA

novo vAlor do sAlário mínimo

O setor hoteleiro comemora a melhora nas taxas de ocupações. De 
acordo com o presidente do Sindicato dos Hotéis, Motéis, Restaurantes e 
Bares de BH e Região Metropolitana (SindiHBaRes), Paulo Cesar Pedrosa, 
este colunista que vos escreve, o segundo semestre de 2021 registra a 
melhor taxa de ocupação nos hotéis de BH, Betim, Contagem e Nova 
Lima, variando de 60% a 70%. O mês de dezembro aponta excelente 
resultado com a melhor taxa dos últimos 20 anos. O resultado foi muito 
bom neste segundo semestre, com a retomada do crescimento do setor 
de lazer em comparação ao de eventos corporativos. O turismo aguarda 
uma definição da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o Carnaval de 2022. 
Conforme o SindiHBaRes, os bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
etc, funcionarão normalmente, porque é nesse período que há um grande 
aquecimento na economia da capital devido ao grande número de turistas.

O Cruzeiro passa por um momento financeiro muito difícil, com alto 
endividamento, mas deu uma esperança ao torcedor de que possa se 
recuperar ao ser adquirido por Ronaldo Fenômeno, jogador que despon-
tou vestindo a camisa do clube no início de carreira e que aparece na 
tentativa de salvar a Raposa em novo modelo. A Sociedade Anônima do 
Futebol (SAF) foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro em agosto. A tendência é que os clubes brasi-
leiros virem empresas. É a única forma de darem lucros e conquistarem 
títulos. No entanto, o Cruzeiro precisa ter calma e inteligência no uso do 
dinheiro para gerir o futebol, principalmente para quitar as dívidas que 
são altíssimas. É preciso recolocar o time num caminho competitivo e 
vitorioso para que possa dar novas alegrias a sua torcida.

O governo federal deverá definir o valor do mínimo em 
torno de R$ 1.212. Os reajustes estão baseados nos preceitos da 
Constituição de que o mesmo deve ser suficiente para garantir as 
despesas familiares com alimentação, moradia, saúde, transporte, 
educação, vestuário, higiene, lazer e previdência. Contudo, esse 
valor está muito longe de cobrir esses custos. O salário mínimo 
foi instituído no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas e passou a 
vigorar a partir de 1º de maio de 1940. Segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 
valor ideal seria da ordem de R$ 5.657. O cálculo é feito levando 
em consideração uma família de quatro pessoas, com dois adultos 
e duas crianças. Essa estimativa do Dieese é boa, mas é um sonho 
distante de várias décadas de grande parte da população brasileira.

c A n A l   A b e r t o

Ômicron prova que é preciso se vacinar. O 
Brasil já possui mais de 35 casos confirmados 
de COVID-19 causados pela variante ômicron. 
São Paulo é o que tem maior número. Minas 
Gerais contava com três na última semana. A 
ômicron foi descoberta na África do Sul e tem 
gerado preocupação das autoridades de saúde 
porque é altamente contagiosa. Até agora, no 
entanto, não se revelou tão grave e letal como 
se temia. Todos os infectados apresentaram 
sintomas leves. Entretanto, por precaução as 
festas oficiais de Réveillon estão sendo cancela-
das na maioria das capitais. Em Minas Gerais, 
muitas cidades, inclusive as históricas, também 
já cancelaram os eventos. A pandemia já matou 
620 mil pessoas em nosso país. Os indicadores 
de gravidade começam a recuar devido à ampla 
adesão da população à vacina e as medidas 
como o uso de máscara e higienização das mãos. 
Não podemos relaxar.

criminalidade diminui na última década em 
mg. Minas Gerais encerra 2021 com o menor 
índice de criminalidade violenta na última déca-
da. Todos os indicadores apresentaram redução. 
Os índices são analisados pelo Observatório de 
Segurança Pública do governo estadual. Para 
calcular os números são avaliadas 13 naturezas 
criminais, entre elas, homicídio, roubo, estupro 
e sequestro. As operações integradas realizadas 
com diferentes focos: combate ao crime organi-
zado; ao tráfico de drogas; violência doméstica e 
familiar contra a mulher, entre outras, também é 
a melhor saída para vencer a criminalidade. Essa 
diminuição da violência é uma boa notícia por-
que ninguém investe em um estado com níveis 
elevados de crimes. Esses resultados se devem 
à boa integração das forças de segurança e não 
é à toa que Minas é considerado, atualmente, o 
estado mais seguro do país.

Fundo eleitoral é uma vergonha. O Congresso 
Nacional com enorme frequência toma decisões 
ruins. Por vezes, elas são também moralmente 
injustificáveis. É o caso da derrubada do veto 
presidencial ao fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões. 
Partidos políticos poderão dispor no pleito do ano 
que vem de mais do que o dobro do que gastaram 
em 2018. Na verdade, um Congresso responsável 
já teria elaborado um sistema de redução, uma 
vez que a tendência é que as campanhas se 
desloquem da TV e do rádio para a internet, que 
é muito mais barata que os meios tradicionais. 
Diante das enormes carências porque passa o 
país, é imoral aumentar os gastos. Você, eleitor, 
em 2022, tem bons motivos para não votar em 
nenhum dos parlamentares que ajudaram a 
derrubar o veto desse vergonhoso fundo eleitoral.

Prefeito de uberlândia entrega a
grande medalha Ary de castro santos
ao grupo Paranaíba de comunicação
O prefeito Odelmo Leão (PP) 

concedeu no dia 17 de dezembro, a 
Grande Medalha Ary de Castro Santos 
ao Grupo Paranaíba de Comunicação. 
A cessão da homenagem foi realizada 
na sede do Grupo, criado na cidade, 
e fez parte de diversas atividades em 
alusão ao nascimento do fundador 
da empresa de comunicação que dá 
nome à honraria. A ocasião também 
marcou a inauguração do Memorial 
Ary de Castro Santos e foi presenciada 
por diversos familiares, funcionários e 
empresários. 

A Grande Medalha Ary de Castro 
Santos foi idealizada por Odelmo e 
concretizada pelo decreto 19.493 (30 
de novembro de 2021) para home-
nagear o mérito cívico de pessoas, 
jurídicas e naturais que prestam ou 
prestaram serviços de grande relevân-
cia à comunidade, contribuindo para 
o desenvolvimento social e econô-
mico de Uberlândia. A honraria será 
concedida anualmente pelo prefeito 
municipal no dia 17 de dezembro, data 
comemorativa do nascimento de Ary. 

“Cada pessoa tem sua história e a 
do senhor Ary foi de muita humildade, 
mas também de determinação. Ele foi 
uma pessoa empreendedora, pacifi-
cadora e que sempre se preocupou 
com os menos favorecidos. Ajudou 
a construir Uberlândia em vários 
sentidos como o econômico, o social 
e o de comunicação”, disse o prefeito. 

O presidente do Conselho Con-
sultivo do Grupo Paranaíba, Ary de 
Castro Santos Júnior, filho de Ary de 
Castro, disse que ficou surpreso ao 
tomar conhecimento da medalha. “É 
uma surpresa que o prefeito nos deu 
e que muito nos honra. Nós só temos 
a agradecer”, destacou. Ele ainda 
disse o quanto o empreendedorismo 
de seu pai foi bem sucedido e que o 
maior bem obtido é ter os funcioná-
rios como patrimônio do grupo.

Ary de castro santos 

Ary de Castro Santos nasceu no 
dia 17 de dezembro de 1921, filho de 
Nicomedes Alves dos Santos e Marieta 
de Castro Santos. Com o pai, ajudou 
na promoção de eventos sociais e 
culturais no Cine Teatro Uberlândia.

Ary Pai, como é carinhosamente 
chamado pelos familiares e funcio-
nários do Grupo Paranaíba, herdou 
ações originais da Rádio Educadora 
e passou a administrá-la nos anos 
1950, quando investiu em jornalismo, 
esporte, cultura, prestação de serviços 
e no famoso Balcão de Empregos. 

Em 1975 obteve concessão para 
explorar um novo canal de televisão 
e, em 1978, colocou no ar a primeira 
emissora totalmente em cores do 
interior do país, nascendo então a TV 
Paranaíba Canal 10 de Uberlândia. 
Juntamente com a TV, inaugurou a 
Rádio Paranaíba 100,7, passando a 
comandar, simultaneamente, três 
veículos de comunicação. Ary faleceu 
em 5 de janeiro de 1997.

grupo Paranaíba 

O Grupo Paranaíba de Comuni-
cação é formado pela TV Paranaíba 
e pelas rádios Paranaíba FM e Edu-
cadora FM. Este último é o veículo 

de comunicação mais antigo de 
Uberlândia e que atuou no seg-
mento AM desde 1953, migrando 
para FM em 2017. Já a Paranaíba 
FM atua no segmento musical ser-
tanejo desde os anos 1980. 

A TV Paranaíba é afiliada à 
Record TV desde 2003 e foi a 
primeira emissora em diversas 
atividades, como transmissão to-
talmente em cores em Uberlândia, 
a utilizar sistemas de micro-ondas 
em 400 quilômetros, a operar no 
interior brasileiro com a recep-
ção via satélite e a implantar na 
região a programação 100% HD 
em suas transmissões. Sediada 
em Uberlândia, a emissora leva 
sua programação em único sinal 
para 89 municípios do Triângulo 
Mineiro ao Sul de Minas, para um 
público potencial de 2,8 milhões de 
telespectadores. 

Para o superintendente nacio-
nal de rede da Record, André Silva, 
que participou das homenagens, é 
uma honra ter a TV Paranaíba como 
afiliada. “Tudo que é produzido por 
esta emissora é de ótima qualidade 
e de nível nacional. Prova disso é 
que sempre utilizamos materiais 
de Uberlândia em coberturas para 
todo o Brasil”, destacou.

itabirito apresenta relatório de gestão
fiscal do 2º quadrimestre de 2021

A Prefeitura de Itabirito, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Fazenda, apresentou balanço do 
relatório de gestão fiscal do 2º 
quadrimestre de 2021 durante 
audiência pública realizada no dia 
14 de dezembro. A audiência teve 
transmissão on-line.

De acordo com os dados 
apresentados, Itabirito registrou 

em 2021 um aumento de 58% 
das receitas totais em compa-
ração com o mesmo período de 
2020. Os dados apontaram, ain-
da, crescimento no recebimento 
dos royalties do minério. O au-
mento representou 34% a mais 
na receita do município quando 
comparado ao 1º quadrimestre 
de 2021.

Foram apresentados, ainda, 
dados sobre transferências totais, 
transferências constitucionais, 
outras transferências e outras 
receitas, créditos adicionais su-
plementares, gastos com folha 
de pagamento, aplicações em 
educação e magistério, aplicações 
em saúde, despesa liquidada por 
grupo e regra de ouro.

“Nosso principal papel é ser-
mos transparentes na apresen-
tação dos dados referentes à 
arrecadação municipal e aplicação 
dos recursos públicos. Além da au-
diência pública, a população tem 
a opção de consultar todos os da-
dos pelo Portal da Transparência, 
afinal, nosso comprometimento é 
com uma gestão séria, eficiente e 
transparente”, destaca a secretá-
ria de Fazenda, Rane Curto.
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breno chaves Azevedo,
de 12 anos, lançou
o livro “bella, um

presente de deus”,
publicação em autoria
com estella cruzmel.

A história envolve
família, fé e
religiosidade
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A jornalista rosalia dayrell com o presidente da Fiemg, 
Flavio roscoe, em recente evento social
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boAs FestAs!
Depois de um ano intenso, a coluna 

dará uma descansada nestes dias de festas 
natalinas e Réveillon. Retornaremos com 
a mesma agilidade e notícias em 2022. 
Desejamos aos nossos leitores um Feliz 
Natal e um Ano Novo com muita paz, saú-
de e que os seus sonhos sejam realizados.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/relator-no-congresso-infla-fundo-eleitoral-para-2022-e-verba-pode-chegar-a-quase-r-6-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/relator-no-congresso-infla-fundo-eleitoral-para-2022-e-verba-pode-chegar-a-quase-r-6-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/relator-no-congresso-infla-fundo-eleitoral-para-2022-e-verba-pode-chegar-a-quase-r-6-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/com-fundo-eleitoral-de-r-57-bi-brasil-sobe-ao-topo-mundial-do-gasto-publico-com-campanhas.shtml
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bola & grana
O futebol profissional por aqui co-

meça a sair da grama e entrar na grana. 
Em Minas Gerais, onde tudo vira ouro 
ou pelo menos deveria virar, a história 
começou com o glorioso Clube Atlético 
Mineiro. Depois de um longo e tenebro-
so inverno de dificuldades, acumulando 
muitas dívidas e poucos títulos, o Galo 
encontrou o pote da fortuna. Lá dentro, 
um quarteto de atleticanos apaixo-
nados, empreendedores e bem ricos: 
Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo 
Guimarães e Renato Salvador, popu-
larmente conhecidos como os “4R’s”. 

Com a força desta turma, em pouco 
tempo, o Atlético sofreu uma profunda 
transformação. Iniciou a construção 
da sua moderna arena, montou um 
elenco de alta qualidade técnica e 
somou vitórias e títulos importantes. É 
campeão mineiro da Copa do Brasil e 
do Brasileiro. O time é uma verdadeira 
seleção. Está colocado entre os três 
maiores do Brasil no ranking da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF). 
Para 2022 projeta um orçamento de R$ 
800 milhões em receitas, manutenção 
dos principais jogadores e contratação 
de novas estrelas. Com apoio total 
dos mecenas e uma diretoria forte e 
dinâmica, capitaneada pelo presidente 
Sérgio Coelho, o Galo tem uma longa e 
bela estrada pela frente.

É sem dúvida alguma uma potên-
cia, funciona como uma grande empre-
sa ainda que, oficialmente, não seja um 
clube empresa.  Outro clube que deu um 
passo gigantesco foi o tradicional Amé-
rica. Dono de um patrimônio invejável, 
muito bem administrado e com bom 
dinheiro na poupança, o Coelho segue 
o seu caminho de forma exemplar. 
Vai construindo seu futuro sem muito 

alarde, mas de forma sólida. No futebol 
fez uma campanha memorável. Subiu e 
permaneceu na série A. E, mais, entrou 
para a lista dos 10 melhores do futebol 
brasileiro e conquistou o direito de par-
ticipar da Copa dos Libertadores. Uma 
façanha inédita. O conselheiro Marcos 
Salum foi eleito o dirigente do ano pela 
imprensa esportiva mineira. Vai receber 
com todos os méritos o cobiçado Troféu 
Guará, organizado pela Rádio Itatiaia.   

Para o ano que vem a diretoria tra-
balha firme para transformar o clube em 
Sociedade Anônima do Futebol (SAF), já 
que investidores estão dispostos a inje-
tar dinheiro no clube. O time também 
vai ser reformulado e reforçado para 
encarar os fortes desafios da próxima 
temporada. O Coelho está pronto para 
dar um enorme salto de qualidade. 

No interior vários clubes estão se 
mexendo com desenvoltura, correndo 
atrás de recursos sustentáveis. O Tom-
bense, da pequena e adorável cidade de 
Tombos, é um bom exemplo. Bem estru-
turado, organizado, vai subindo degraus 
com as próprias pernas. É campeão do 
interior e subiu para a série B do Brasi-
leiro. O tradicional Villa Nova, depois de 
sofrer horrores nas mãos de gente sem 
competência para não falar outra coisa, 
firmou parceria com o bem estruturado 
Coimbra Sport de Contagem e vai recu-
perando terreno. Conquistou o título 
do módulo dois e voltou para o um. O 
Democrata, de Governador Valadares, 
também fez um trabalho forte com os 
empresários da região, montou bom 
time e subiu para o módulo um. Vários 
outros clubes do nosso interior estão se 
reorganizando, atraindo apoiadores e 
investidores com o objetivo de buscar 
a transformação em clube empresa. O 

Atlhetic, de São João del-Rei, saiu na 
frente e já oficializou sua entrada no 
mundo dos negócios esportivos.  

Para fechar o ano, a grande surpre-
sa: o Cruzeiro, que vinha se arrastando 
em dívidas, problemas e insucessos 
dentro de campo, deu o pulo do gato 
ou da raposa, melhor dizendo.  Virou 
SAF e ganhou um investidor de peso 
no corpo e no bolso. O famoso Ronaldo 
Fenômeno. Ninguém podia imaginar 
algo assim. O craque que virou em-
presário e investidor assumiu 90% do 
futebol do clube. Qualquer coisa em 
torno da bagatela de R$ 1,4 bilhão entre 
pagamentos de débitos e investimentos. 
Como tal engenharia financeira será 
feita ainda é um mistério, resta esperar 
para saber. Por enquanto, é tudo muita 
especulação. 

Fato é que um clube com mais de 
9 milhões de torcedores, dono de uma 
marca forte, não pode ter receio do 
futuro. Com pessoas competentes no co-
mando e investidores dando o suporte, 
o Cruzeiro vai voltar a ser forte. Acredito 
que é só uma questão de tempo. Todos 
vão ganhar. E muito.   

Enfim, o que relatamos é uma 
pequena amostra do que vem aconte-
cendo nos clubes em Minas e no resto 
do Brasil. Quem não se transformar 
em empresa de excelência, nos seus 
vários formatos possíveis, vai ter sérias 
dificuldades para sobreviver.  

O futebol mudou dentro de campo 
faz tempo. Fora de campo está mudan-
do em ritmo frenético. Cada vez mais 
quem manda na bola é a grana. E bota 
grana nisso.

Aproveito para desejar aos amigos 
Boas Festas e um venturoso Ano Novo, 
com muita saúde e paz. 

Agora quem manda no cruzeiro é o ronaldo
Pedro Mesquita, sócio da XP Investimentos e um 

dos responsáveis pelo acordo firmado com Ronaldo 
Fenômeno para compra do Cruzeiro, enfatizou em 
entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia no dia 20 de 
dezembro, que o futebol do clube agora é dirigido 
com exclusividade pelo seu novo sócio majoritário.

“O Ronaldo está formando uma equipe de tran-
sição para ele assumir todo o futebol do Cruzeiro. 
Ele vai escolher pessoas para que fiquem à frente 
para ele. Quem vai mandar no Cruzeiro é o Ronaldo 
e a equipe dele. A partir de agora, o Cruzeiro vai ser 
um time privado, com dono. Esse dono decide. Esse 
dono que impõe sua gestão. É esse dono que indica 
os profissionais”, disse Mesquita.

O sócio da XP ainda explicou qual será o papel de 
Sérgio Santos Rodrigues nesta transição. “O Sérgio 
Santos Rodrigues, como presidente da Associação, 
estará ali do lado para apoiar em tudo que for neces-
sário, mas quem vai mandar no Cruzeiro é o Ronaldo”.

comitê de transição 

No dia 20 de dezembro, Ronaldo teve uma reu-
nião com integrantes da diretoria do Cruzeiro para 
montagem de um “comitê de transição”, revelou 
Mesquita.

“O Ronaldo está 100% focado. Ele cancelou o 
Réveillon dele, que seria no exterior. Eles estão mon-
tando quem serão os interlocutores, as pessoas que 
trabalharão no projeto”, analisou. 

vários empresários ficaram interessados 

Após a grande repercussão gerada pela venda do 
Cruzeiro para o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, o 
clube foi procurado por diversos empresários interes-
sados em patrocinar a Raposa. A informação foi dada 
pelo sócio da XP Investimentos e um dos responsáveis 
pelo acordo firmado com Ronaldo. 

“Só vocês verem as redes sociais, vários empresá-
rios ligando, querendo ver como eles podem patrocinar 
o clube, como eles podem atrelar à imagem deles a do 
Ronaldo, como que isso pode ser feito. Por isso temos 
muito trabalho pela frente, além da frente que trabalha 
do ponto de vista dos contratos, para deixar tudo de pé 
e finalizar a transação, tem essa transição, aproveitar 
tudo isso que pode chegar para o Cruzeiro”, disse. 

A assinatura para compra do Cruzeiro foi feita 
no dia 18 de dezembro, menos de 24 horas após a 
aprovação de repasse maior das ações da Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF).

Segundo apuração da Itatiaia, Fenômeno com-
prou 90% das ações por R$ 400 milhões. Aporte feito 
imediatamente para pagamento de dívidas emergen-
ciais e investimentos no departamento de futebol. 

torcida pode esperar da sua gestão

Ronaldo Fenômeno foi revelado pela Raposa há 
quase 30 anos. Agora, o ex-jogador e empresário se 
torna o proprietário de 90% das ações do Cruzeiro 
SAF. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, Ronal-
do pagou cerca de R$ 400 milhões, aporte que de 
imediato será utilizado para o pagamento de dívidas 
emergenciais e investimento no departamento de 
futebol.

Em pronunciamento no canal do clube celeste 
no YouTube, Ronaldo afirmou que irá “retribuir 
tudo que Cruzeiro fez por ele no passado” e reve-
lou, ainda, o que a torcida pode esperar da sua 
gestão.

“Pode esperar uma gestão eficiente. O Cru-
zeiro tem que ser um clube sustentável, e a gente 
vai aproveitar a experiência que estou tendo no 
Real Valladolid (clube que o ex-jogador também 
é dono), dos controles financeiros que lido lá na 
Europa e introduzir isso aqui no clube. E apro-
veitar, claro, a minha experiência no futebol. 
Cruzeiro é um clube enorme e nós temos todos os 
ingredientes na mão para construir uma história 
maravilhosa”, disse.

Próximos passos

Alguns passos ainda devem ser realizados para 
que Ronaldo possa assumir oficialmente o clube 
celeste. A expectativa é que as questões burocráticas 
possam ser resolvidas ainda nos primeiros meses 
do próximo ano. No seu pronunciamento, Ronaldo 
também comentou sobre essas questões.

“Temos ainda um processo burocrático a seguir, 
toda uma análise do clube que vai ser feita para a 
gente entender a situação real que se encontra. E a 
partir daí vamos começar a planejar nosso trabalho”. 

e a vinda para bH?

Com residência fixa na Espanha, Ronaldo Fenômeno 
também contou quando virá para BH e ser apresentado ofi-
cialmente como o novo acionista majoritário do Cruzeiro.

“Já no dia 2 de janeiro, data que o clube com-
pleta 101 anos, vamos estar em BH. Você, torcedor 
do Cruzeiro, compareça, vai ser uma festa bonita. 
Vamos aproveitar o entusiasmo da torcida, mas 
principalmente mostrar o trabalho que temos pela 
frente”, completou. 

r$ 50 milhões 

Após assinar contrato para a compra do Cruzeiro, 
Ronaldo Fenômeno já tem as primeiras ações definidas 
assim que toda a transação estiver concluída: fazer um 
aporte de R$ 50 milhões para pagar dívidas emergen-
ciais e honrar os primeiros compromissos de 2022. 

Entre os principais valores a serem pagos está uma dívida 
de cerca de R$ 22 milhões na Federação Internacional de Fu-
tebol (Fifa), que atualmente impede o time de registrar joga-
dores. São pendências com o Defensor (URU), pela compra 
do Arrascaeta, e Mazatlán (MEX), pela compra do Riascos.

Segundo Mesquita, “O maior aporte do Ronaldo 
inicial já está no contrato, mas a transação precisa ser con-
cluída para ele fazer esse aporte. A gente está vendo como 
que a gente tenta antecipar ao máximo o fechamento 
dessa operação para que esse primeiro aporte seja feito. 
Para vocês terem ideia do quanto é arriscada e trabalhosa 
essa transação, por isso a gente precisa correr com ela, por 
isso que a gente está fazendo a toque de caixa, porque o 
Cruzeiro não tem dinheiro para cumprir nem com essas 
obrigações. A situação do Cruzeiro beirava a insolvência e 
por isso também de toda essa celeridade, porque o clube 
realmente estava em uma situação muito delicada, para 
não dizer algo pior do que isso”, disse. 

Fonte: Rádio Itatiaia

América-mg aprova sAF e está perto
de fechar com bilionário americano

Coelho já quer passar os ativos do clube para a Sociedade Anônima do Futebol ainda em janeiro

O América-MG é mais 
um clube brasileiro que 
adotará a Sociedade 
Anônima do Futebol 

(SAF) como sistema de gestão do 
clube. Em assembleia realizada 
com conselheiros e associados, 
o clube mineiro vai começar os 
trâmites burocráticos para a 
conversão e assim poder fechar 
negócio com o bilionário ame-
ricano, Joseph DaGrosa Jr, que 
ficará com a maior porcentagem 
das ações. O empresário lidera 
o Kapital Football Group, que 
ficará no comando do futebol 
americano.

Os valores sinalizados para 
investimento estão na casa dos 
R$ 200 milhões para o futebol. Os 
outros bens do clube, como recei-
tas do CT e de aluguel de imóveis, 
ficará ainda com a associação, 
sócia da SAF.

O América já quer transferir 
todos os ativos para a SAF em 
janeiro e agilizar o processo com 
o investidor. As partes ainda ne-
gociam os percentuais que cada 
parte ficará na nova empresa.

Na negociação da SAF, o Co-
elho pode voltar a assumir a 
administração do Independência 
e mudar sua sede administrativa.

libertadores

Classificado para a Copa Li-
bertadores de 2022, o Coelho 
terá pela frente o Guaraní, do Para-
guaio, América começa a sondar 
jogadores que possam reforçar a 
equipe na próxima temporada. 
Vários nomes em pauta nos basti-
dores, entre eles é do atacante Mi-
kael, do Sport.

O agente do atleta, Fabrício 
Souza, afirmou que foi contatado 
por Alencar da Silveira, presidente 
do América, e por Marcus Salum, 
coordenador de futebol clube-
-empresa, para saber mais sobre 
o jogador de 22 anos.

O vínculo entre Mikael e Sport 
vai até dezembro de 2022. No 
entanto, devido à valorização 
do jovem durante a temporada 
atual, a tendência é que ele seja 
negociado.

Mikael teve grande destaque 
nesta temporada com a camisa do 
Sport. O atacante foi o artilheiro 
da equipe pernambucana no ano 
com 15 gols. No Campeonato Bra-
sileiro, o centroavante balançou 
as redes em oito oportunidades.

Janderson, do Atlético-go

A preocupação do América é 
contratar um substituto para Ade-
mir, que foi para o Atlético-MG. 
Assim, o nome da vez é do pon-
ta Janderson, do Atlético-GO. 
Segundo as informações, o Coe-
lhão teria feito uma consulta junto 
ao Corinthians dono do passe.

Klaus e cristian báez

América estaria interessado no 
zagueiro Klaus. O atleta rescindiu 
seu contrato com o Ceará, e tem 
passagem pelo Internacional. 
O Coelhão ainda teria feito uma 
consulta pelo paraguaio Cristian 
Báez, do Libertad.

bilionário americano, Joseph
dagrosa Jr, que ficará com a

maior porcentagem das ações
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