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RECORDE DE NOVAS EMPRESAS EM MINAS

M

inas Gerais registrou um crescimento de 32,38% no número de empresas formalizadas em 2021. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) que aponta julho
como o mês que teve melhores resultados: 7.106 negócios foram formalizados neste período. O setor de serviços foi o que apresentou a maior taxa de crescimento, totalizando mais de
50 mil registros. Para o diretor de Integração, Negócios e Tecnologia da Jucemg, Henrique da Costa, o aumento do número de abertura de empreendimentos, no ano passado, pode ser
atribuído à retomada econômica, vacina contra a COVID-19 e a melhora nos índices da pandemia no segundo semestre.
Economia – Página 4

Kalil cobra investimento
milionário do governo
para realizar obras em BH

97% do lixo produzido pelos
brasileiros não é reciclado

H3N2: cresce o número de casos da
nova variante do vírus da Influenza
A H3N2 está infectando cada vez mais pessoas.
Apenas na primeira semana do ano, Minas contabilizou um aumento de 107% nos registros da patologia. A doença é nova e trata-se de uma variante da
Influenza A, popularmente conhecida como gripe.
A transmissão e os sintomas são semelhantes ao
da COVID-19 e somente um teste pode dizer qual
vírus está acometendo o organismo do paciente. O
infectologista Estevão Urbano reforça a necessidade
de se cuidar, pois, com a pandemia, o Sistema Único
de Saúde (SUS) já opera no limite.
Saúde e Vida – Página 7

Marcus Desimoni/Nitro/Valor

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil gerou 79
milhões de toneladas de resíduos sólidos no último ano. Deste
total, somente 3% foram de fato reciclados. “Se tivéssemos eficiência, políticas públicas, estímulo de impostos e mais consciência
da população, teríamos o mínimo possível descartado em aterros
sanitários. A grande questão é ter o caminho correto desde o cidadão
até as indústrias que precisam fazer sua parte”, diz Gabriela Otero,
coordenadora técnica da Abrelpe.
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Preço dos materiais
escolares tem
reajuste de até 30%
Prefeito está esperando os R$ 70 milhões do governo

A variação do dólar e o aumento frequente nas matérias-primas
são os principais motivos para o reajuste entre 15% e 30% no preço dos
itens, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores
de Artigos Escolares (Abfiae). A alta supera a inflação registrada em
2021, quando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 10,06%. Consumidores buscam alternativas para economizar na
aquisição do material. “É possível reaproveitar, por exemplo, mochilas,
estojos, tesouras e apontadores. Esses são bem resistentes e a troca só
precisa ser feita quando realmente houver uma necessidade”, orienta
o educador financeiro Marcos Gomes.

Em meio à turbulência e o caos ocasionado pelas recentes chuvas em Minas Gerais, uma declaração do prefeito Alexandre Kalil
(PSD) chamou a atenção. Ao ser indagado por quais motivos não
havia iniciado a reparação da Avenida Tereza Cristina, que mais
uma vez provocou danos à população, disparou: “Estou esperando
a liberação dos R$ 70 milhões do governo do Estado para realizar
a licitação da obra, cujos recursos têm origem no acordo entre o
poder público estadual e a Vale”.
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“Os resíduos depositados diretamente no
solo e de forma inadequada causam
problemas ambientais e de saúde pública”

M

esmo com diversas campanhas
abordando sobre a proteção
dos recursos naturais e dos
impactos ambientais gerados pela
produção desenfreada de lixo, o Brasil
ainda caminha a passos lentos quando
o assunto é reciclagem. De acordo com
dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), o país gerou 79
milhões de toneladas de resíduos sólidos no último ano. Deste total, somente
3% foram de fato reciclados. Para falar
desse assunto, o Edição do Brasil conversou com Gabriela Otero, coordenadora
técnica da Abrelpe.
Arquivo pessoal

Como está o panorama do
Brasil em relação à reciclagem?
O país está demorando a avançar
neste tema. Nosso último dado aponta
para produção de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Cada brasileiro
produz, em média, 387kg de lixo por
ano. Essa geração não estabilizou e vem
crescendo ao longo do tempo. Deste total
coletado, e que tem algum aproveitamento, apenas 3% foram efetivamente
reciclados. São os resíduos secos, ou
seja, materiais como papel, embalagens,
vidro, papelão e plástico.

A quantidade reciclada poderia
ser maior?
Sem dúvida alguma. Nós não temos
uma pesquisa formal sobre o tema para
afirmar qual a porcentagem, mas se
tivéssemos eficiência, políticas públicas,
estímulo de impostos e mais consciência
da população, teríamos o mínimo possível descartado em aterros sanitários. A
grande questão é ter o caminho correto
desde o cidadão até as indústrias que
precisam fazer sua parte.

Qual é o perfil do resíduo produzido no país?
Metade dos materiais produzidos são
restos de alimentos, o que chamamos de
fração orgânica. São sobras de frutas,
legumes, verduras e comida preparada.
Cerca de 30% é a fração seca, como embalagens, vidro, papel, plástico, papelão,

entre outros. O restante são rejeitos que
ainda não tem viabilidade econômica e
técnica para reciclar ou reaproveitar. São
restos de tecidos, madeira e resíduos de
banheiro.
Divulgação

Daniel Amaro

Gabriela Otero, coordenadora
técnica da Abrelpe

Divulgação

Reciclagem atinge apenas 3% de
todo lixo que é coletado no Brasil

Como realizar o processo?
O primeiro passo é se informar do
dia e horário da coleta seletiva no seu
bairro. Caso não tenha esse serviço, o
ideal é procurar onde tem um ponto de
entrega voluntária da prefeitura ou até
mesmo de uma cooperativa para levar
os itens recicláveis. O correto é separar
em dois sacos, sendo um para resíduos
orgânicos e lixo não aproveitável e outro
para os materiais secos.

Como a reciclagem ajuda as empresas?
Ela beneficia toda a sociedade. As
empresas quando são geradoras de
embalagens e fazem o retorno do material para a cadeia produtiva ganham
reconhecimento social e ambiental. Por
outro lado, quando são apenas geradoras precisam fazer a gestão adequada do
lixo. A vantagem é estar em conformidade com as leis.

forma inadequada causam problemas
ambientais e de saúde pública. Diante
desse quadro, podemos destacar a
contaminação da terra pelo chorume,
poluição das águas subterrâneas, mau
cheiro por causa da decomposição do lixo
e aumento dos casos de doenças, pois os
detritos atraem ratos, baratas e moscas.

Quais os prejuízos que os lixões
podem causar para a população?

A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) previa o fim dos
lixões até 2014. Por que a meta
nunca foi alcançada?

A estimativa é que ainda existam
cerca de 3 mil lixões ou aterros irregulares espalhados pelo Brasil. Os resíduos
depositados diretamente no solo e de

Na verdade, os lixões são proibidos
desde a Lei nº 9.605/98, que considerou crime ambiental lançar resíduos
sólidos nos aterros em desacordo com
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Jader Viana

Uma voz em favor de Minas

O

início do ano foi de sofrimento para quem mora ou precisou transitar por Minas Gerais, especialmente nas cidades mais próximas
da região metropolitana da capital mineira. O intenso volume
de chuvas ceifou vidas, provocou prejuízos materiais, desabrigou
centenas e interrompeu viagens de uma multidão de passageiros que,
neste período de férias, circulam pelas nossas rodovias.
Só para rememorar, Minas detém a maior malha viária do país. São
vias circundadas por montanhas, lagos e rios, ambiente propício para o
surgimento de intercorrências dessa natureza.
Ao longo dos últimos acontecimentos, uma presença tem sido constante: a do senador mineiro Alexandre Silveira (PSD). Foi dele a primeira
entrevista concedida no dia 8 de janeiro à Rádio Itatiaia, anunciando
que estava em contato com as autoridades de Brasília e, também, com o
governo do Estado, buscando caminhos para atenuar as consequências
do desastre geológico verificado naquela manhã, na BR-040, na altura
do município de Nova Lima.
A partir dessa sua iniciativa, aconteceu nas horas seguintes uma reunião no local para deliberar como seria possível resolver a interrupção da
via, elo entre o Rio de Janeiro e Brasília, passando por BH e dezenas de
municípios brasileiros. Mas antes disso, o político mineiro já se debruçou
sobre as demandas, um lamentável exemplo se refere ao episódio de
Capitólio, mais precisamente na Barragem de Furnas, onde morreram 10
pessoas, além de dezenas de feridos depois que parte de uma das rochas
do cânion se desprendeu.
Em verdade, a sua incursão relacionada aos desabrigados começou
ainda no dia 3 de janeiro, quando embarcou para Brasília e ainda por
volta das 6h ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, e a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República, Flávia Arruda, se dirigiam ao Vale do Jequitinhonha e Norte
de Minas para verificarem a real situação em que encontrava todos os
municípios assolados pelas chuvas, que invadiram residências e destruíram sonhos, além de deixar estradas estaduais, federais e localidades
ou povoações próximas em petição de miséria.
As decisões, orientações técnicas e o atendimento à população atingida ficaram a cargo dos governos, por meio do Corpo de Bombeiros, da
própria Marinha, da Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, entre outros
segmentos. Mas, diante do cenário que se desenhou, claro que haveria
necessidade de alguém com força política para mobilizar ministros de
Estado, autoridades policiais, técnicos e empresas privadas, com intuito
de deliberar sobre as mazelas aqui já enumeradas.
Agora, a missão de Silveira com os demais políticos é buscar a liberação de recursos junto aos ministérios responsáveis sobre o episódio
para socorrer financeiramente os municípios devastados pelas águas
desse início de ano.
Para além dessa atuação dos políticos, com vistas a contemporizar as
dificuldades, amparar os desabrigados e reconstruir as estruturas físicas
que foram danificadas, também cabe enaltecer a solidariedade dos cidadãos que não mediram esforços em ajudar aqueles que sofreram com as
chuvas nos mais diferentes lugares de Minas Gerais.

as exigências estipuladas em normas
ou regulamentos. Inclusive, estabelecia
as penas de reclusão e multa em caso
de descumprimento. A PNRS (Lei nº
12.305/2010) não trata expressamente
do encerramento de lixões. Ela veio regulamentar e determinar prioridades no
tratamento de resíduos, indicando que
não basta coletar, sendo preciso também
a gestão do material. Antes de chegar ao
aterro, é preciso valorizar a reciclagem e
compostagem. Fazendo corretamente a
lição, em poucos anos aconteceria o fim
dos lixões, o que não ocorreu. Após ter
se esgotado o prazo estabelecido pela
PNRS, apenas 35% dos 5.570 municípios
brasileiros possuíam um plano de gestão
integrada e de gerenciamento de resíduos sólidos.

Jornalista e economista

Fake news: o grande desafio para as próximas eleições
De olho no que aconteceu nas eleições
de 2018, a Justiça Eleitoral se esforça para
coibir a propagação de desinformação no
próximo pleito, que ao que tudo indica,
deve ser o mais polarizado desde a redemocratização do Brasil. O esforço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entretanto,
dificilmente conseguirá frear o ímpeto de
candidatos e seus correligionários diante
da facilidade de propagação de notícias
falsas, as fake news.
Como se sabe, as últimas eleições
presidenciais foram marcadas por um sem-número de fake news de ambos os lados
envolvidos na disputa. Eram mentiras produzidas por profissionais bem organizados
que gastaram milhões de reais no processo
de produção e disseminação dessas falsas
informações.
Por isso, o TSE tem firmado parcerias
com as principais plataformas de redes
sociais, como Facebook, Instagram, Twitter
e YouTube numa tentativa de coibir a desinformação. Com Instagram e Facebook,
por exemplo, o acordo é de que todas as
postagens que forem publicadas sobre as
eleições de 2022, devem ser marcadas com
um aviso sobre o assunto. Sempre que o
sistema das duas redes sociais identificarem o tema, um cartão com links para o
portal da Justiça Eleitoral será exibido.
Como se pode imaginar, será muito pouco
para garantir que o leitor não seja enganado pela informação que está recebendo.
Além das parcerias com as plataformas
digitais, o TSE aprovou, em dezembro, resolução que pune a veiculação de notícias
falsas ou contendo injúrias, calúnias ou
difamações com o intuito de beneficiar

candidatos, partidos, federações ou coligações. A divulgação de fatos inverídicos
pode ser punida com prisão de dois meses
a um ano e pagamento multa.
Paralelamente a esse movimento do
TSE, em agosto do ano passado, entrou
em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) que proíbe, entre tantas outras
coisas, o envio de propaganda política
por meio de correspondências físicas ou
digitais sem autorização prévia do destinatário. Na prática, os candidatos, antes
acostumados a enviar cartas, panfletos,
mensagens de SMS e WhatsApp para os
eleitores, não poderão mais fazê-lo sem
uma autorização por escrito do eleitor.
A nova lei, certamente dificultará a
propaganda legítima e necessária dos candidatos e terá pouco ou nenhum impacto
sobre as fake news. Afinal, normalmente
são apócrifas e circulam em grupos de
WhatsApp ou Telegram, sem um destinatário específico. Além disso, na maioria dos
casos são impulsionadas nas redes sociais
por robôs, ou seja, perfis automatizados
e falsos.

TSE aprovou
resolução que pune
a veiculação de
notícias falsas ou
contendo injúrias,
calúnias ou difamações

Teremos assim, o pior dos mundos para
os candidatos que pretendem atuar dentro
das regras democráticas do jogo político.
De um lado, encontrarão uma série de
restrições legais para a divulgação de suas
competências e propostas de trabalho.
Divulgação, aliás, que vem se tornando
mais restrita a cada eleição. Do outro
lado, serão alvos fáceis de desinformações.
Notícias falsas têm criado grandes
problemas mundo afora. Além da grande
polarização política em muitos países, tem
fomentado diversas teorias da conspiração, movimentos antivacina, terraplanistas
etc. Tem ameaçado democracias, inclusive
democracias sólidas como os Estados
Unidos. Todos se lembram da invasão do
Capitólio após a derrota de Trump há cerca
de um ano. Eram apoiadores orientados
e alimentados por anos de notícias falsas
propaladas pelo então presidente do país.
É louvável o esforço da justiça eleitoral
brasileira na tentativa de coibir as fake
news. Entretanto, precisaremos de muito
mais para garantir uma eleição equilibrada, com apresentação de propostas
pelos candidatos e sem desinformação.
Os eleitores terão um papel fundamental
nesse processo. Por maiores que sejam as
ações do TSE e das próprias plataformas
digitais, se os eleitores continuarem acreditando em tudo que leem, as mentiras
continuarão sendo disseminadas. É preciso
que as instituições democráticas invistam
também na conscientização da população.
Que a instrua sobre o reconhecimento
de uma fake news e que, principalmente, a oriente a não compartilhar algo
que não tenha apurado corretamente.
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Kalil exige dinheiro da Vale para
realizar obra contra enchentes
Eujácio Silva

Fuad Noman já começa a se movimentar

Kalil questiona, “cadê os R$ 70 milhões?”

Segundo análise do reitor da Universidade Zumbi do Palmares, José Vicente, no Brasil, uma média de 30 milhões de
pessoas vivem com a renda de um salário mínimo. Segundo
ele, isso dificulta até o crescimento econômico, pois faltam
condições para realizar compras, algo necessário para o
desenvolvimento do comércio e, também, na geração de
riquezas.

Ainda este mês, Kalil deverá escolher os
nomes de alguns assessores da PBH que, com
ele, deverão seguir rumo à campanha política,
pois o seu projeto é disputar o pleito contra o
atual governador, tema já propalado durante
mais de um ano.

Amigos de Kalil dizem que ele não fez politicagem neste episódio. Apenas respondeu
a indagações da imprensa, uma vez que, ano
após ano, esse trecho sempre sofre com inundações, cuja água acaba deixando um enorme
rastro de destruição.
Antes de ser acusado de negligência, Kalil
partiu para o ataque ao apontar que isso só
se revolve quando tiver dinheiro em caixa. No
entanto, essas pessoas próximas a Kalil dizem
que não se trata de retaliação por parte do governo mineiro, e sim da imensa burocracia. Se
esse raciocínio é verdadeiro, somente o tempo
dirá. Contudo, o período chuvoso poderia ter
sido bem menos desafiador para dezenas de
famílias moradoras das imediações que, outra
vez, tiveram suas residências invadidas pelas
enxurradas como pode ser constatado pelas
imagens divulgadas na TV e redes sociais.

Política mineira
Petistas mineiros e brasileiros estão otimistas com a
decisão do ex-governador Fernando Pimentel em aceitar ser
candidato a deputado federal. Com isso, é bem possível que o
partido abra mão de uma candidatura ao governo de Minas.

Terceira via em Minas
O ano iniciou com as mesmas informações políticas do fim
de 2021: a possibilidade de polarização entre o governador
Romeu Zema (Novo) e o prefeito Alexandre Kalil (PSD), tendo
como foco à sucessão ao Palácio Tiradentes. Segundo os matemáticos, caso o empresário Rubens Menin aceite o desafio
de ser a terceira via, isso poderia mudar todo o cenário.

Mudanças no governo?
Zema não foi citado diretamente por Kalil

Divulgação

liberado imediatamente, para que o gestor local
possa dar a solução e a resposta, e depois prestar
conta. E se tiver feito mau uso, que responda por
isso. No socorro emergencial não dá pra exigir isso
tudo”, enfatizou.  
Decreto
Assim que o decreto de emergência é emitido
e publicado, o município fica autorizado a fazer
contratações para fornecimento de bens e/ou serviços, mediante dispensa de licitação e também a
ocupação e uso temporário de bens e serviços, como
uso de escolas e ginásios, por exemplo, para pronto
atendimento da população vitimada por desastres
ou em situação de risco.
A declaração da situação de emergência consiste no “reconhecimento legal pelo poder público
de situação anormal, provocada por desastre,
causando danos suportáveis à comunidade afetada” e o desastre consiste no “resultado de eventos
adversos, naturais ou provocados pelo homem,
sobre um ecossistema, causado danos humanos,
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais”.
A equipe da AMM lamenta a triste situação
vivida em muitos municípios mineiros, e está à disposição dos gestores e servidores municipais para
apoio e esclarecimentos.

Julvan Lacerda: “Num momento de calamidade reconhecida,
o governo federal tem que dar o socorro imediato”

atingida. “Além de todos os problemas a serem enfrentados, eles precisam conseguir vencer a intensa
burocracia do governo federal, que, teoricamente,
disponibiliza recursos para socorrer, mas fica só na
teoria, porque a burocracia para ter acesso a esses
recursos é tão grande que muitas vezes não chega
a tempo para socorrer a situação. A AMM dá esse
suporte, junto à Defesa Civil estadual, para que os
municípios possam vencer essa burocracia e ver se o
dinheiro chega para socorrer a população”.
“O município precisa de dinheiro para socorrer com alojamento, colchão, água potável, com
deslocamento, e isso tudo é urgente demais. É
um caso de calamidade, esse dinheiro deveria ser

Uberlândia mostra resiliência e
é destaque em rankings de 2021
Divulgação/internet

Nos meandros do governo mineiro, pouco se fala de política. No entanto, a possibilidade do secretário de Governo, Igor
Eto, se desincompatibilizar em março para disputar a Câmara
Federal, não está descartada. Aliás, consta que, no mesmo
período, o governo deverá fazer uma reforma mais ampla,
podendo abrir espaço para atender interesses políticos. É
aguardar para conferir...

Brant fora?
O vice-governador Paulo Brant (PSDB) se mantém discreto
quando é indagado se gostaria de ser novamente candidato a
vice-governador. Ou seja, quanto ao seu futuro político, tudo
é uma incógnita.

Eleição no TJ
Ao término do período forense, quando todo o Judiciário
voltará a funcionar, o assunto referente à eleição para a
presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
entrará em pauta.

Inflação x Governo
Após analisar o atual cenário econômico do país, o
cientista político Carlos Melo destacou: “A alta inflação tem
possibilidade de caminhar em direção diferente, no entanto,
hoje, essa realidade interessa ao governo federal, pois ela
ajudaria a financiar a crise”. Será, gente?

Candidato sem bandeira
Em sua companha para conquistar o Palácio do Planalto,
Jair Bolsonaro usou um discurso contundente, criticando as
mazelas, inclusive se dizendo um antipolítico. Agora, ao ser
novamente postulante ao cargo, resta saber qual vai ser a sua
bandeira, já que ele está todo enroscado com a denominada
“velha política”. Análise feita por cientistas políticos de São
Paulo e Brasília.

atendimento e mobilidade urbana. Os moradores
e empresários passaram a contar com melhor estrutura nas redes municipais de educação e saúde
e maior acesso aos serviços públicos, quase 100%
digitalizados.
Entre os resultados que podem ser conferidos no
dia a dia da cidade estão, por exemplo, as vias e os
equipamentos públicos revitalizados ou ampliados
por meio do programa Uberlândia Integrada ou a
modernização do sistema de iluminação pública via
parceria público privada (PPP) voltada para o setor.
Ainda no último ano, foram inaugurados a
ampliação do Sistema Capim Branco, a usina de
energia solar fotovoltaica do Complexo do Sabiá e o
primeiro condomínio empresarial público da cidade,
o Polo Tecnológico Sul.

Mais resultados

Infraestrutura e inovação
Parte desse resultado está atrelado aos investimentos em infraestrutura, modernização e estímulo
à inovação liderados pela gestão municipal. Desde
2017, quando retornou à frente do Executivo, o
prefeito Odelmo Leão (PP) conduziu projetos e
programas para recuperação fiscal, econômica e
de credibilidade de Uberlândia frente à população
e aos investidores.
Nos últimos cinco anos, a cidade teve ampliada sua capacidade de abastecimento de água,

Salário mínimo

Nova equipe

Sem politicagem

As políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Uberlândia têm fortalecido o desenvolvimento
da cidade cada dia mais. Em destaque nos principais
rankings nacionais, o segundo maior município de
Minas Gerais é referência em qualidade de vida e
recuperação econômica, mostrando resiliência em
meio aos impactos que a pandemia de COVID-19
deixou por todo o mundo.
Para se ter uma ideia, apenas em 2021, Uberlândia bateu recorde nas exportações e se tornou
a 4ª do interior do país com o maior Produto Interno
Bruto (PIB). Além disso, está entre as 20 melhores
cidades para se viver do Brasil, entre as 25 com
maior potencial de consumo e no ranking dos 30
municípios brasileiros mais empreendedores.
Na geração de emprego, o polo logístico do
Brasil Central figurou na 3ª posição do interior nacional na abertura de vagas no mês de novembro,
segundo o último levantamento divulgado pelo
Ministério da Economia. Conforme a Junta Comercial
de Minas Gerais (Jucemg), o município é também
o 2º do estado com o maior número de empresas
abertas no ano passado.

Um comentário de mau gosto foi ouvido nos corredores
do Congresso Nacional, em Brasília: “enquanto cerca de 20
milhões de brasileiros têm dificuldades de fazer uma refeição
por dia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se dá ao luxo de
engolir um camarão sem mastigar”. Segundo o seu médico,
Antônio Luiz Macedo, isso teria provocado sua ida ao hospital
para de desobstruir o intestino.

Nesta situação de crise, assim como em
outras reuniões consideradas como relevantes,
Kalil já está se sentando lado a lado do seu
vice-prefeito, Fuad Noman (PSD). A realidade
é que pelo script político, um vai substituir o
outro, a partir do dia 30 de março, por conta
da disputa eleitoral.
Ainda segundo informações de bastidores,
o poderoso secretário de Obras e Infraestrutura,
Josué Valadão, deverá manter seu prestígio,
assim como vem acontecendo desde a época da
administração do então prefeito Marcio Lacerda.

AMM faz duras críticas na liberação de
recursos aos municípios em calamidade
As fortes e incessantes chuvas que atingem
Minas Gerais desde o fim de 2021 vêm causando
inúmeros prejuízos, com municípios de todas
as regiões do estado registrando alagamentos,
estradas interditadas, pessoas ilhadas e risco de
transbordamento de barragens. Em todo o estado,
145 municípios estão em situação de emergência,
segundo a Defesa Civil, que também afirma que,
só nos primeiros dez dias de 2022, já foram quase
1.700 pessoas desabrigadas ou desalojadas por
causa da chuva.  
O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), vice-presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM) e ex-prefeito de Moema, Julvan Lacerda, esteve em várias localidades
afetadas pelas chuvas, apoiando os gestores e a
população das localidades. Em entrevista às rádios
Itatiaia e Super Notícias, Julvan fez um panorama
da situação dos municípios com as fortes chuvas em
Minas Gerais e criticou, sobretudo, a burocracia na
liberação de cursos aos municípios em estado de
calamidade pública. “Num momento de calamidade reconhecida, o governo federal tem que dar
o socorro imediato e cobrar a prestação de contas
dos recursos depois”.
Segundo Julvan, a AMM está acompanhando
de perto a situação, tem visitado as cidades e dado
suporte para que eles possam auxiliar a população

Fome x Camarão
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Amira Hissa

A população de Belo Horizonte foi novamente atormentada pelas enchentes na Avenida Tereza Cristina. O cenário, infelizmente,
é de costume nessa época do ano, período
em que as chuvas são recorrentes. Elas geraram muitos transtornos e, por consequência
disso, inúmeros políticos se manifestaram.
O que seu viu foi uma cobrança explícita do
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD),
ao governo estadual. “Ele já deveria ter repassado os R$ 70 milhões, cujo dinheiro é do acordo de
reparação com a Vale, mas isso não aconteceu,
então, novamente, todos estão prejudicados”.
Kalil não faz o estilo “paz e amor” no
trato com seus adversários, porém, dessa vez,
ele não instigou diretamente o governador
Romeu Zema (Novo) ao pontuar que a obra
está apenas à espera desse repasse, quando
a Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizaria
R$ 20 milhões em contrapartida.

Odelmo Leão conduziu projetos e programas
para recuperação fiscal, econômica e
de credibilidade de Uberlândia
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Desse modo, Uberlândia obteve no último ano
o 1º lugar nos rankings nacionais Cidade Amiga
da Internet e Serviços de Cidades Inteligentes. As
classificações reconhecem o empenho da gestão
em apoiar a expansão da conectividade, o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações
e o acesso da população a um atendimento mais
célere e eficiente de suas demandas por meio da
tecnologia.
Uberlândia também é hoje a 3ª do Brasil e a 1ª
de Minas Gerais em saneamento básico, segundo
o ranking 2021 do Trata Brasil. O município ainda
figura entre os 37 de grande porte do país rumo à
universalização do saneamento. O reconhecimento
foi concedido no final do primeiro semestre do ano
passado pela Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (Abes).

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

Telefone: (31) 99243-1100

E C O N O M I A
Falta monitoramento
Embora seja carioca, a jornalista Flávia de Oliveira, ao
analisar os problemas ocasionados pelas chuvas torrenciais
que desabaram sobre Minas, afirmou: “Os atingidos pelas
tragédias são sempre as mesmas pessoas: pobres e pretas”.
Ela ainda sugeriu que o poder público seja mais eficiente na
vigilância, visando à prevenção contra este tipo de ocorrência.
Bateu pesado.

Política sem coerência
Discorrendo sobre o cenário político brasileiro, o historiador Marco Antonio Villa comentou a respeito das incoerências
que regem este segmento da vida nacional, pontuando, por
exemplo, o bem votado deputado federal por São Paulo,
Eduardo Bolsonaro (PSL), sem sequer residir na cidade ou no
estado. “Isso é uma vergonha inominável”, disparou.

De médico para médico
“Para mim, apesar do esforço, o colega Marcelo Queiroga
é o pior ministro da Saúde dos últimos tempos. Não tem poder
de decisão alguma. Um vexame”. Opinião do também médico
e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Gonzalo Vecina. Cruz credo, gente!

Sem terceira via?
Em Brasília, comenta-se que o projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), na busca por ocupar a terceira
via de uma possível candidatura à Presidência da República,
precisa ser turbinado para não perder densidade.

Sem reforma
O ano de 2022 começa com a mesma interrogação quando
o assunto é a Reforma Tributária, tese defendida pelo governo, mas que nunca se registra movimento nos bastidores do
Congresso Nacional. Sobre esse tema, o próprio presidente
da Câmara Federal Arthur Lira (PP), disse: “Nada a declarar”.

Poder do centrão
“Informalmente, o centrão tem se transformado em um
partido político sem estatuto e sem compromissos ideológicos,
porém, muito eficiente na conquista de verbas e cargos para
os seus protegidos”. Opinião do médico Paulo Saldiva.

Investigações pesadas
Ano novo, problemas antigos. Segundo o jornalista global
Gerson Camarotti, “as investigações por parte do Ministério
Público Federal contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, serão pesadíssimas. Ele que se cuide, pois vem chumbo
grosso por aí”, prevê o comunicador.

Sem renda
Ao debater sobre diversos temas na TV Cultura recentemente, o economista e doutor em ciências políticas Ricardo
Sennes voltou a atacar: “As transferências de renda para as
pessoas mais humildes não são suficientes para incrementar
o desenvolvimento da economia. Portanto, a sugestão é haver
uma melhor distribuição, pois, com isso, o crescimento da
nossa economia se tornaria mais factível”, pontuou.

15 a 22 de janeiro de 2022

Número de empresas cresce
32,38% em Minas Gerais
Reprodução/Internet
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quantidade de empresas registradas
no estado cresceu 32,38% em 2021. Os
dados são da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), que mostram
ainda que 74.185 negócios foram formalizados,
número superior às 56.040 constituições de
2020. Julho foi o mês que apresentou melhores
índices: 7.106 formalizações e crescimento de
38,5% em relação ao mesmo mês de 2020.
Na sequência, agosto e março tiveram os
melhores resultados, respectivamente, com
7.017 e 6.956 empreendimentos abertos.
Por segmento, o setor de serviços apresentou
a maior taxa de crescimento, foram 50.750
formalizações, 35,9% a mais no comparativo
a 2020, ano em que 37.336 empreendimentos
foram abertos. O comércio e a indústria também cresceram entre os períodos comparados.
No ano passado, foram registradas 19.929 lojas
e 4.611 indústrias, enquanto, em 2020, foram
15.290 constituições no setor de comércio e
3.526 no industrial.
Para o diretor de Integração, Negócios e
Tecnologia da Jucemg, Henrique da Costa, o
aumento do número de abertura de empresas
em Minas Gerais, no ano passado, pode ser
atribuído à retomada econômica, vacina e a
melhora nos índices da pandemia no segundo
semestre.
Dentre os fatores que melhoraram o ambiente de negócios em 2021 e que podem ter
estimulado esse avanço, ele destaca ações
realizadas pela Jucemg e pelo governo de Minas. “Um exemplo é a dispensa de quaisquer
atos públicos para as atividades econômicas
classificadas como baixo risco, conforme a Lei
da Liberdade Econômica. Em Minas, são 701
atividades isentas, o que faz com que o estado
ocupe o primeiro lugar no ranking nacional,
além de retirar barreiras burocráticas para se
empreender”.

Dados de 2021
mostram que
BH é a cidade
que mais
abriu negócios
em Minas Gerais

Segundo especialistas, formalizar um negócio pode trazer vantagens
O diretor também acrescenta que houve
um avanço de 305 para 371 municípios integrados à Jucemg em 2021. “Isso reduziu etapas
e redundâncias no processo de abertura, alteração e baixa de empresas. Em parceria com
as prefeituras e com o Sebrae avançamos na
implantação de 54 novas Salas Mineiras do
Empreendedor, local de acolhimento, orientação e prestação de serviços aos empresários”.
Outro destaque, segundo Costa, é que o
processo de abertura de companhias, além
de ser digital, ficou mais rápido. “Diminuímos
em quase 50% o tempo para registro de um
empreendimento se compararmos 2020 com
2021, de acordo com o Mapa de Empresas
do Governo Federal. Reforçando o estudo
feito pelo Banco Mundial no Doing Business
Subnacional Brasil 2021, que apontou Minas
Gerais como o estado mais rápido para abrir
empresas no Brasil”.

Por que formalizar?
O economista Mathias Naganuma explica
que ao formalizar uma empresa, o empreendedor regulariza seu negócio mediante os
órgãos oficiais. “Ela é necessária tanto para
usufruir de diversos benefícios proporcionados
a uma pessoa jurídica, bem como para sair da
informalidade, principalmente, quando se tem
empregados, evitando eventuais reclamações
trabalhistas”.

O especialista lista uma série de vantagens
que uma empresa formalizada recebe. “Acesso
a crédito, aquisição de produtos e serviços em
condições especiais, possibilidade de participar
de licitações, direito a benefícios previdenciários e a chance de realizar mais negócios, tendo
em vista que a maioria das companhias exige
emissão de Nota Fiscal para compra de produtos ou contratação de prestação de serviços”.
A empresária Nely Vittodi decidiu formalizar
seu negócio, uma empresa de marmitex fitness.
Ela explica que, com a pandemia, precisou
contratar mais duas pessoas, pois a demanda
de pedidos cresceu. “E isso me fez pensar em
formalizar, afinal, precisava assinar a carteira
das funcionárias. Depois que regularizei tudo,
me deparei com uma série de benefícios. Até o
momento, já contratei plano de saúde e dental
para nós três. É muito satisfatório saber que estou
conseguindo dar um conforto maior para elas”.
Naganuma conclui dizendo que a formalização de uma empresa deve se dar a partir de
um planejamento estratégico do negócio. “Este
deve ser realizado de forma elaborada, levando
em consideração o investimento a ser empregado, o tempo de retorno, pesquisa de mercado,
oportunidades, ameaças, assim como possuir
um fluxo de caixa que permita ‘dar fôlego’ para
o empreendimento em seu primeiro ano de
vida. O maior número de empresas que encerram seus negócios ocorre nos primeiros 2 anos,
justamente por falta de planejamento prévio”.

Carlos Lopes
Economista

Economia prateada: a bola da vez
Algumas pessoas após a aposentadoria
querem desfrutar e usar o momento para
descansar. Entre 2012 e 2021, 12,2 milhões
de brasileiros ingressaram no grupo de pessoas com 60 anos ou mais. A expectativa
é de que esse crescimento seja ainda mais
acelerado nos próximos anos, com o maior
envelhecimento da população brasileira.
Atualmente, esse grupo soma mais de 37
milhões de pessoas.
O crescimento da população idosa indica
que a economia prateada já movimenta R$
1,6 trilhão por ano. Esse número poderia ser
maior se houvesse mais incentivo ao consumo para essa classe. Sabemos que parte dos
comerciais ainda são voltados para o público
jovem. A economia prateada é um mercado
em ascensão que acompanha a maior tendência demográfica atual: o envelhecimento

da população. O Brasil tem cada vez mais
pessoas acima dos 60 anos que seguem
muito mais ativas, produtivas e dispostas a
consumir. Até 2050, o Brasil deve se tornar
o 6º país com mais idosos no mundo.
Hoje em dia as pessoas acima de 60
anos não querem mais ser chamadas de
idosas. Isso se chama longevidade ativa, um
mercado que até o momento infelizmente
não é muito explorado no Brasil. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), desde a década de 1950, essa faixa
etária vem crescendo de forma importante.
Esse movimento vai continuar crescendo,
pois somos um país que está envelhecendo
e com pessoas que vão viver cada vez mais.
De acordo com um estudo da Fundação
Getulio Vargas (FGV), pessoas com mais de
65 anos são 17% da fatia dos 5% mais ricos,

enquanto representam 4% da grande fatia
de 40% mais pobres.
Já o Japão, onde tem muita gente com
100 anos ou perto disso, o mercado para
tal público é bastante desenvolvido. Por
exemplo, lá, há supermercados só para a
economia prateada, com corredores mais
largos e carrinhos com lupa.
Portanto, é fundamental pensar em
programas de lazer, baseados em culturas,
viagens e serviços para qualidade de vida.
Esse pessoal é muito mais exigente quanto
ao conforto na hora de comer, na hora de
dormir. Também é necessário pensar em serviços de acolhimento. Há o mercado de home
care (cuidado em casa), e alguns fundos de
investimentos compraram vários edifícios de
flats em São Paulo para esse público, mas
ainda são poucas vagas.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Materiais escolares podem ficar
até 30% mais caros em 2022
Daniel Amaro

A

lém das despesas tradicionais do início de ano, quem
tem filhos matriculados em
uma instituição de ensino precisa se
preocupar com uma conta a mais:
a compra do material escolar. Para
2022, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores
de Artigos Escolares (Abfiae), os pais
devem preparar o bolso, visto que os
produtos tiveram reajuste em todas
as categorias, variando de 15% a
30%. O aumento supera a inflação
registrada em 2021, quando o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) alcançou 10,06%, conforme
o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). A alta assusta
consumidores que buscam uma
maneira de economizar na aquisição dos itens.
De acordo com o presidente
executivo da Abfiae, Sidnei Bergamaschi, as indústrias e os importadores estão sofrendo uma grande
elevação das despesas esse ano.
“São aumentos frequentes nas
diversas matérias-primas como, por
exemplo, papel, papelão, plástico,
químicos, embalagem, etc”. Para os
produtos importados, os principais
impactos são a variação do dólar no
Brasil, os acréscimos de custos na
Ásia e a majoração dos preços de
fretes internacionais, decorrente da
falta de containers. As medidas antidumping para importações de lápis
da China, adotadas pelo governo
brasileiro este ano, aumentaram os
custos na categoria de lápis.

Consumidores buscam alternativas para economizar na compra de artigos
Ele diz que nenhum produto
escapará da alta de preços. “Provavelmente, todas as categorias
sofrerão reajuste. E mesmo os
produtos nacionais não terão
tanta procura por falta de opções.
Pode ocorrer alguma migração de
volume de produtos importados
para nacionais, mas em pequena
escala. Para a maioria dos produtos
atualmente importados, as alternativas de fornecimento nacional
são pequenas”.

Sem pesar no bolso
O educador financeiro Marcos
Gomes salienta que nem todos os
itens precisam ser novos. “É possível
reaproveitar, por exemplo, mochilas,
estojos, tesouras e apontadores. Esses
materiais são bem resistentes e a
troca só precisa ser feita quando realmente houver uma necessidade. Além
disso, dependendo da marca escolhida, são produtos que acabam encarecendo bastante o valor total da lista”.

A psicóloga Cristiane Santos
afirma que ainda não comprou o
material escolar das duas filhas. “Já
dei uma olhada na lista e várias coisas serão possíveis de reutilizar. Verifiquei os valores e estão realmente
bem mais caros em comparação aos
do ano passado. Não faço questão
de marca, mas procuro sempre ver o
melhor preço e qualidade. Em 2021,
gastei cerca de R$ 500 para as duas
já que estava no modelo on-line de
ensino”.

Entre outras dicas para ajudar
a economizar, Gomes reforça para
ter em mente um valor médio de
cada item antes de sair de casa.
“Isso ajuda a conseguir descontos
e a maioria das lojas costuma bater o preço da concorrência para
não perder a venda. Pagar à vista
também pode ser um bom negócio,
porque pode sair mais barato do
que parcelado e a conta ainda é
resolvida no primeiro mês do ano”,
esclarece.

Quando for até as papelarias
para a compra, evitar levar os
filhos também é uma tática que
funciona. “Têm diversas opções de
produtos, marcas e personagens
que são o desejo das crianças por
estarem na moda. Eles possuem
o preço mais elevado e o ideal
é fugir desses itens. Busque por
marcas mais em conta, mas sem
desprezar a qualidade do material
escolar”.
Outra alternativa é comprar
junto com outros pais. Os descontos
podem ser maiores e o resultado
bastante significativo. Foi isso que
a auxiliar de administração Jéssica
Oliveira fez. Ela conta que tomou
a iniciativa de montar um grupo
no WhatsApp com alguns pais.
“Quando terminou o ano letivo
nós já começamos a discutir a lista
de material, porque a gente sabe
que os valores sempre aumentam
em janeiro. Comprei tudo ainda em
dezembro”.
O ano passado foi marcado por
aulas híbridas e muitos estudantes
reaproveitaram materiais escolares de 2020. “Nosso mercado foi
um dos mais atingidos durante a
pandemia. Com escolas e comércio
fechados, ocasionou uma queda
no varejo de papelaria superior a
37%. Apesar de existir uma boa
expectativa com o retorno das aulas
presenciais em 2022, os comerciantes do setor estão cautelosos,
pois sofreram muito em 2021,
quando muitas empresas ficaram
em dificuldades financeiras e outras
encerraram suas atividades”, avalia
Bergamaschi.

CDL/BH sobre veto presidencial
ao Refis do Simples Nacional
Divulgação

beneficiaria principalmente as
micro e pequenas empresas, que
representam cerca de 30% do PIB
do país e são responsáveis por
quase 60% dos empregos formais.
Atualmente, são mais de 300 mil
em todo o país na situação de devedoras do Simples e que podem
ser excluídas desse Regime. Aliás,
a palavra “beneficiar” não é a
mais adequada. Trata-se, na verdade, de uma questão de Justiça.
Afinal, nos últimos 20 meses
estas empresas foram as mais
impactadas pela pandemia. Muitas foram obrigadas a ficar até
seis meses de portas fechadas.
Milhares não conseguiram sobreviver. E aquelas que lutaram
para se manter de pé ainda não
conseguiram recuperar os prejuízos. Permanecem acumulando
dívidas que a qualquer momento
podem inviabilizar a continuidade

SESI

No dia 7 de janeiro, fomos
surpreendidos negativamente por
uma publicação no Diário Oficial
da União. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou integralmente
o Projeto de Lei Complementar
nº 46, aprovado pelo Congresso
Nacional no fim do ano passado,
que instituía o Programa de Reescalonamento do Pagamento
de Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (Relp), que permitiria a
renegociação de R$ 50 bilhões de
dívidas para pequenas empresas
que se enquadrem nos regimes
Simples e Microempreendedor
Individual (MEI).
Foram utilizados argumentos
jurídicos embasados na Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar
o veto, tendo em vista tratar-se de
ano eleitoral. Mas entendemos ser
possível reverter essa situação.
O projeto se fosse sancionado,

do estabelecimento, destruindo
o sonho de empreendedores e
jogando mais brasileiros e brasileiras na cruel vala do desemprego.
A sanção desse projeto é de
fundamental importância para a
economia do país. Por isso mesmo, a CDL/BH não vai ficar de
braços cruzados. A partir de hoje já
estaremos trabalhando com muito
afinco junto aos parlamentares do
Congresso Nacional para que este
veto seja derrubado. Manifestaremos nossa reivindicação ao presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP), ao presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD),
e a todos os demais parlamentares de ambas as casas. Também
trabalharemos junto ao Executivo
para que ele apoie a derrubada
do veto, o que permitirá que não
tenha nenhum empecilho jurídico
para a sanção da lei.

Ao mesmo tempo, vamos exigir que o governo federal trabalhe
junto ao Comitê Gestor do Simples
Nacional no sentido de que o
prazo para a adesão ao programa
seja estendido. Na versão atual
ele permite a adesão somente
até o dia 30 de janeiro próximo.
Consideramos este prazo muito
pequeno e a sua ampliação não
trará nenhum prejuízo ao Tesouro
Nacional.
Por fim, contamos com a
sensibilidade de todos os envolvidos nesse processo - Executivo e Legislativo -, para que
esta medida se transforme em
lei. Sem qualquer exagero, ela
representará a sobrevivência
de empresas, a manutenção de
empregos e o apoio necessário
para que possamos promover o
desenvolvimento econômico e
social em nosso país.

SE TEM
ESCOLA
SESI,
///NOVO ENSINO MÉDIO///ROBÓTICA
///FORMAÇÃO INTEGRAL///PREPARAÇÃO PARA O ENEM
///TECNOLOGIA EDUCACIONAL
ESCOLA PARCEIRA

Mais informações:
www.fiemg.com.br/escolasesi

C O T I D I A N O

6

EDIÇÃO DO BRASIL
15 a 22 de janeiro de 2022

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

DA COCHEIRA

Encontro de feras
Um momento muito esperado pela torcida cruzeirense. O patrocinador master do clube, Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH,
se reuniu com Ronaldo, agora proprietário de 90% da Sociedade Anônima de Futebol da Raposa. Desse encontro pode surgir um novo Cruzeiro.

Depois das chuvas, as prefeituras da região metropolitana
e as empresas que administram as estradas federais e estaduais
de Minas têm que iniciar rapidamente a operação tapa buraco. A

Reprodução

situação está difícil.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 16 de janeiro
Bruno Felipe Guedes Ferreira
Radialista Marcelo Devanir
Dr. Fabrício Carvalho Resende

Segunda-feira, 17
O prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), não descansou
um só minuto desde o último domingo, quando as águas do Rio

Jornalista Fernando Elias
Jornalista Clever Ribeiro - Rádio Itatiaia
Edmar Lucas

das Velhas invadiram a parte baixa da cidade, causando prejuízos

Terça-feira, 18

incalculáveis a população.

Renan de Oliveira
Júlia Antoneli
Novo confronto entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo mineiro, tão logo

Pedrinho e Ronaldo

recebeu o dinheiro da Vale, destinou R$ 70 milhões para as prefeituras de BH e Contagem para resolver o problema das enchentes
na Avenida Tereza Cristina. Kalil disse que a quantia não chegou até

TURISMO EM MINAS – O segmento liderado pela respectiva Secretaria de
Estado de Turismo está alertando não só as cidades que estão à beira de
Furnas para fazer um trabalho de prevenção de acidentes, mas todas aquelas
que recebem turistas. A maioria das cachoeiras é perigosa e muitos perdem a
vida porque simplesmente escorregam e batem com a cabeça nas pedras que
circundam esses lugares. Tudo na vida melhora depois de desastres graves
como o que vitimou 10 pessoas em Furnas. A partir de agora, o fato raro que
aconteceu chama atenção de todas as autoridades envolvidas na questão.
TRANSPORTE DE BH - Venho a algum tempo chamando atenção para
o problema do transporte coletivo de BH que há mais de três anos não
tem reajuste da passagem, apesar do custo elevado dos insumos como,
pneus, peças e combustíveis. Este último item sofre majoração todos os
dias. Ao final, os motoristas, mecânicos e cobradores querem ter aumento
de salário e quem remunera tudo isso é a tarifa. Se ela não é revisada,
como fazer para segurar as despesas de uma empresa? O caldo entornou
outro dia, porque uma empresa da região do barreiro não teve dinheiro
para comprar combustível que tem que ser pago à vista.

agora, ao passo que o governo do Estado continua cobrando projetos
para realização das obras das duas prefeituras.

Quarta-feira, 19
Jornalista Maria Cláudia Santos - Rádio Itatiaia
Maria Tereza Bueno Caldas

Quinta-feira, 20
Sebastião Silvério
Willian Penido

Sexta-feira, 21
A Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou calada durante
os problemas envolvendo o transporte da cidade e a prefeitura. O
abacaxi ficou com o prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Hélio Bontempo
Drª Flávia Cristina
Valdemar de castro

Sábado, 22
MAIS UMA DE BOLSONARO - O presidente fez declarações sobre a ômicron,
afirmando que ela vai ser o fim da pandemia. Na verdade, a variante
possui sintomas parecidos com uma gripe e não tem causado internações.
Mais uma vez, Bolsonaro faz comentários sem base cientifica.

Radialista Haroldo Ameno
Priscila Batista Torres de Lacerda

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesi Museu de Artes e Ofícios
convida criançada para o Trem de Férias
Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

A criançada que está em recesso escolar pode aproveitar para se
divertir aprendendo, no projeto
Trem de Férias, do Sesi Museu de
Artes e Ofícios (MAO), que será
oferecido entre 25 e 29 de janeiro.
A programação será aberta no dia
25, com mais uma edição especial
do Mediador Mirim – das 9h às
11h30 –, ação que estimula a meninada a frequentar museus e a se
tornar guardiã do espaço museal.
Para se inscrever, basta acessar o
site www.mao.org.br.
A expectativa dos organizadores do Mediador Miriam é de que
os pequenos participantes do projeto se tornem multiplicadores de
público para os museus. Na edição
do próximo dia 25, será oferecida
também uma mini oficina de
conservação, pura diversão para
estas férias.

Segurança
A direção do Sesi Museu de
Artes e Ofícios reforça aos pais a
informação de que o espaço segue
todos os protocolos para proteção
contra a COVID-19, sendo limitado
o número de inscrições. Mais in-

formações podem ser conferidas
no Instagram @museudearteseoficiossesi. Uma equipe está disponível para esclarecer dúvidas por
e-mail educativomao@fiemg.com.
br, pelo telefone (31) 3248-8621 ou
WhatsApp (31) 99408-0192.

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

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Rua Grão Mogol, 333 - Lj. 17
Carmo Sion - BH - MG
Telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733
Batista
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Casos de H3N2 crescem
em Minas e no Brasil
CDC/Unsplash

Doença é uma variante do vírus Influenza A e seus sintomas são semelhantes aos da COVID
Nat Macedo

E

m meio à pandemia de COVID-19, um
novo vírus chega ao país: o H3N2,
variante da Influenza A, popularmente
conhecida como gripe. Na primeira semana
do ano, os casos da doença mais do que
dobraram em Minas Gerais, quando o estado contabilizou um aumento de 107% nas
ocorrências da patologia. Com o avanço das
infecções, algumas regiões do país já declararam situação de epidemia. Onze estados já
registram mortes pelo vírus, até o momento
Minas não entrou para essa lista.
O infectologista Estevão Urbano explica
que o vírus H3N2 já existe há algum tempo
e que, inclusive, a vacina da gripe prevê proteção contra ele. “Acontece que, atualmente,
circula no Brasil uma nova variante da doença,
chamada de Darwin. Por isso, ainda não está
comprovado se a vacina atua contra essa
mutação que fez com que o vírus se diferencie
do original. Contudo, a imunização continua
sendo de extrema importância”.
Ele acrescenta que a transmissão da H3N2
é semelhante à do coronavírus. “A doença
passa de uma pessoa para a outra por meio
de gotículas infectadas que estão nas vias
aéreas. Existe ainda a propagação indireta,
que é quando alguém toca em uma superfície
contaminada e, em seguida, leva as mãos ao
nariz, olho ou boca”.
O pneumologista Leonardo Meire afirma
que essa variante da gripe não tem diferença
nenhuma entre as infecções respiratórias
agudas. “Por isso, os sintomas são comuns
como tosse, coriza, febre, dor no corpo, falta

Mutação recebeu o nome de variante Darwin
de energia e apetite. Não há nenhum dado
clínico que seja capaz de separar esse vírus
dos outros de natureza respiratória, principalmente, aqueles do grupo da Influenza.
Portanto, é preciso considerar a nosologia, ou
seja, a prevalência local para fazer a distinção
e clarificar um pouco o diagnóstico”.
Os indícios causados por essa nova gripe
se assemelham muito ao da COVID-19, por
isso, segundo o especialista, apenas o teste vai
revelar qual vírus o paciente está carregando.

“É impossível diferenciar as duas doenças,
porque, atualmente, existe uma prevalência
de ambas no nosso meio. É preciso que o paciente faça o teste específico para cada vírus
a fim de saber qual infecção está presente em
seu organismo”.
Ele ressalta que não havia uma expectativa
de contaminação por nenhuma Influenza nessa
época do ano, pois não estamos num período
onde se predomina infecções respiratórias.
Contudo, o especialista reforça a importância

Luiz Carlos Motta
Deputado Federal (PL/SP)
stephaniebarreto@rspress.com.br

No dia 11 de janeiro, Belo Horizonte
confirmou o primeiro caso de flurona, nome
dado à contaminação dupla por COVID e
gripe. Segundo a prefeitura da capital, o paciente é um homem de 60 anos e seu quadro
clínico é considerado leve, sem necessidade
de internação e com evolução para cura. O
teste que detectou a flurona foi realizado
em laboratório privado de BH. O nome é
uma junção dos termos “flu” – gripe, em
inglês – e “rona” – de coronavírus.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

que é mais conveniente estipular
essas alterações como obrigatórias.
Tenho conversado com pessoas
com deficiência e, também, com
algumas lideranças sobre o assunto, para comprovar que esses itens
previstos no Projeto já atendem
boa parte das demandas. Mas nada
impede que a fábrica de automóveis
inclua outras adaptações que julgar
adequadas.
O PL agora será remetido para
as Comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços e de Constituição e Justiça
e de Cidadania, onde será analisado em caráter conclusivo. Uma
vez aprovado, continua seu trajeto
rumo ao Senado.
Estou otimista com a repercussão positiva que a proposta teve na
imprensa e na sociedade brasileira.
Estamos trabalhando para, em
tempo recorde, transformar o projeto em lei para beneficiar milhões
de pessoas com deficiência que
precisam de carros especiais 0 Km
para se locomover com conforto e
segurança.

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

veículos convencionais, no mínimo,
um já com as adaptações de fábrica,
para PCDs, que já têm direito garantido a comprar automóveis com
isenção de IPI.
A proposta prevê que o veículo
deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros
elétricos e comandos manuais de
freio e de embreagem, além de
outras adaptações previstas em
legislação específica.
A proposta surgiu durante as
observações que fiz em minhas
viagens de trabalho pelo Brasil.
Constatei que as pessoas com algum
tipo de deficiência física encontram
muitas dificuldades para fazer as
alterações e adaptações no veículo, para que ele possa ser apto a
ser utilizado por elas. Além de dar
uma grande dor de cabeça para o
usuário, tem ainda, o alto preço que
é pago para as empresas especializadas nesse tipo de serviço.
Algumas adaptações são bastante peculiares, e, por isso, não há
como definir em lei todas essas possibilidades. Por isso, entendemos

de se proteger e, principalmente, de se vacinar,
mesmo que o imunizante da gripe, por enquanto, não contemple a H3N2. “Essa é a maneira de
assegurar nossa proteção individual e coletiva,
impedindo sua propagação. O vírus é um microorganismo com alta capacidade furtiva, então é
importante garantir a incapacidade dele se multiplicar e isso só é possível por meio da vacina”.
Lição aprendida pelo auxiliar administrativo Rogério Martinez, infectado com a
H3N2. Por causa da pandemia, associou seus

Não para por aí

Hotel Fazenda

Uma boa nova para pessoas
com deficiência começarem 2022
O ano de 2022 começou com
boas notícias para as pessoas com
deficiência, que representam quase
25% da população brasileira, segundo o IBGE! Isso porque um projeto de
lei de minha autoria (PL 5188/20),
que obriga as montadoras a produzir carros adaptados para pessoas
com deficiência, foi aprovado na
Comissão dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (CPD) no final de
dezembro. É um avanço importante
que beneficia, também, familiares
e amigos envolvidos com a rotina
dessas pessoas e contribui para
que o Brasil tenha uma legislação
moderna, cidadã e inclusiva.
O relator do projeto, o deputado
Fábio Trad, (PSD/MS), apresentou
parecer favorável ao texto, destacando que a proposta é “oportuna
e vem ao encontro de diversas modificações no ordenamento jurídico
visando torná-lo mais adequado e
apropriado com a proteção e defesa
das pessoas com deficiência”.
De acordo com o PL, as montadoras de carros serão obrigadas
a produzir, em cada grupo de cem

sintomas à COVID. “Fiquei apreensivo, pois
tinha tido contato com alguns familiares, além
das pessoas no trabalho. Fui ao médico e de
imediato fizeram o teste do coranavírus que
deu negativo. Então, o médico sugeriu que
fizesse o da gripe e o exame constatou o vírus”.
Martinez foi orientado a ficar 5 dias isolado,
o que para ele deveria ser seguido por todos os
infectados. “Já estamos lidando com a COVID há
tempo demais, não podemos deixar outro vírus
chegar assim. É preciso se cuidar. Muita gente
falou: ‘besteira, é só uma gripe!’, mas ele está
matando muita gente. Não quero carregar essa
culpa. Fiquei o tempo exigido isolado, quieto e
me cuidando. Agora fico na torcida para que,
tanto o H3N2, quanto a COVID, sumam logo”.
Atitudes como a de Martinez são, de fato,
muito importantes para evitar a disseminação de
uma nova doença. Urbano reforça que com dois
vírus circulando dessa forma, mais uma crise sanitária se torna iminente. “Precisamos nos cuidar
para evitar a saturação do sistema público de saúde. Com o aumento nos casos da gripe, somado
aos de COVID, infelizmente, isso pode acontecer”.

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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O aumento expressivo da população de rua em razão dos impactos
da pandemia, agravando um problema social que já exigia atenção
do poder público e da sociedade, reforçou a preocupação e o empenho
da Câmara de BH sobre a questão,
que esteve em pauta de forma
permanente no ano passado em
audiências públicas, visitas técnicas
e pedidos de informação.
No primeiro ano da legislatura
2021-2024, parlamentares novatos
e veteranos buscaram a garantia
dos direitos básicos e a articulação
entre setores para promover qualificação profissional e inserção no
mercado de trabalho. Considerando a moradia como fator essencial
para superação da situação de rua,
eles também defenderam a ampliação da política habitacional. Os
impactos da degradação do espaço
urbano e do capital humano na
economia motivaram a criação do
Grupo de Trabalho (GT) “BH sem
Morador de Rua” na Comissão de
Desenvolvimento Econômico.
“É só andar pela cidade para
perceber o nível crítico que atingimos com a quantidade de pessoas
em situação de rua”, lamentou
Braulio Lara (Novo), requerente e relator do GT, ao anunciar sua criação
em agosto. Segundo ele, 17 setores
que interagem com a questão seriam chamados para contribuir.
“Elas não querem somente comida,
mas também saúde, educação e
trabalho”, afirmou, acrescentando
que a inclusão social e profissional
da população de rua atrai investimentos e fomenta a economia.
A Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa
do Consumidor reuniu entidades,
movimentos sociais e moradores
de rua para cobrar a reativação

Ben Kerckx (Pixabay)

Câmara de BH: crescimento e demandas de
pessoas em situação de rua estiveram em pauta

do Comitê de Monitoramento e
Assessoramento da Política Municipal para População em Situação
de Rua, desativado em 2019, e a
implementação das ações intersetoriais voltadas às pessoas e famílias
expostas a condições de extrema
vulnerabilidade, sem acesso a moradia, saúde e segurança.
Mesmo reconhecendo o apoio
temporário ao projeto Canto da
Rua e o atendimento de algumas
demandas, eles criticaram a postura
contraditória da prefeitura, que
solicita a proposição de ações, mas
não as acolhe quando são apresentadas. A Companhia Urbanizadora
e de Habitação de Belo Horizonte
(Urbel) e as Secretarias Municipais
de Saúde e de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania
não comparecerem ao encontro.

Assistência emergencial
Apesar de buscarem soluções
mais sustentáveis e definitivas, os
parlamentares sabem que as pessoas em situação de rua precisam

ter os direitos básicos garantidos e
as demandas emergenciais atendidas pelo poder público por meio de
ações próprias e parcerias com a
sociedade civil.
Nessa perspectiva, a ordem de
desocupação da Serraria Souza Pinto pelo projeto Canto da Rua Emergencial, implantado em junho de
2020, foi uma das principais preocupações do Legislativo. A estrutura do
espaço gerido pela Pastoral de Rua
para acolhimento temporário de
idosos e doentes, fornecimento de
lanches, banho e lavanderia, corte
de cabelos e outros serviços foram
conferidos in loco pelo GT “BH sem
Morador de Rua” em agosto.
Constatando a relevância do
projeto, o GT promoveu no mesmo
mês audiência pública com participação da Pastoral de Rua, Defensoria Pública, Programa Polos de
Cidadania da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Fórum Mineiro de Saúde Mental, Movimento
Nacional da População de Rua e
voluntários, que lamentaram a
interrupção dos 800 atendimentos

diários e a insuficiência da rede assistencial do município, que oferece
menos de 2 mil vagas em abrigos e
apenas quatro equipes do Consultório de Rua para 9 mil pessoas em
situação de rua. Além da cessão de
outro espaço e verbas para o Canto
da Rua, eles cobraram políticas de
moradia, emprego e renda.
A secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares, não compareceu. Para obter as respostas,
foi deliberado envio de pedido de
informações sobre a questão.

Equipamentos e
serviços públicos
Em setembro, a Comissão de
Desenvolvimento Econômico realizou visita técnica ao Centro de Referência Especializado para População
em Situação de Rua (Centro POP)
para conhecer a estrutura, pessoal
e práticas aplicadas. Em dezembro,
a Comissão de Direitos Humanos,
Igualdade Racial e Defesa do Consumidor visitou o Centro Pop Miguilim

para averiguar as condições do atendimento de crianças, adolescentes e
jovens em situação de rua no espaço,
que oferece atividades socioeducativas, guarda de pertences, higiene
pessoal, alimentação, provisão de
documentos e endereço institucional
de referência com o intuito de construir o processo de saída das ruas.
A mesma comissão fiscalizou em agosto o banheiro público
da Praça 7, que proporciona acesso a
água e higiene pessoal a moradores
e trabalhadores de rua do Hipercentro. Segundo Bella Gonçalves (Psol),
que solicitou a visita, o acesso
à água e a sanitários públicos deve
ser um direito garantido à população como um todo, “mas é de especial importância para a população
em situação de rua, trabalhadores
ambulantes do centro e outros grupos que se veem constrangidos no
seu direito de utilizar os sanitários”.
Em razão do não atendimento
dos convites anteriores, Maíra
Colares foi convocada para prestar
esclarecimentos sobre as políticas
públicas da prefeitura para a população de rua e a desmobilização de
ações importantes como o Canto
da Rua Emergencial, considerando
que a pandemia não acabou e essas pessoas continuam vulneráveis
e expostas a riscos e condições
indignas. No dia 14 de outubro, a
gestora apresentou ao GT “BH sem
Morador de Rua” as unidades da
rede, ações, números e projetos da
Subsecretaria de Assistência Social
(Suass).

Comerciantes e
agentes de segurança
Outra audiência abordou em setembro a relação entre comerciantes, consumidores e pessoas em

trajetória de rua. A complexidade da
questão e a dificuldade de encontrar
soluções foram reconhecidas pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL-BH), associações de empresários e comerciantes,
que relataram suas vivências e
contribuições nas áreas de saúde e
assistência social e cobraram mais
protagonismo e vontade política do
poder público em relação ao problema, que, segundo eles, se agravou
na gestão de Alexandre Kalil (PSD).
“A cidade tem que estar bem
cuidada e o aumento da população de rua está criando problemas
grandes”, afirmou a categoria. A
prefeitura, mais uma vez, não enviou representantes.
Um mês depois, o Grupo de Trabalho ouviu a Guarda Municipal, as
Polícias Militar e Civil e o Ministério
Público a respeito da garantia dos
direitos humanos, deveres e soluções
que envolvem a abordagem e o atendimento das pessoas em situação de
rua e a sociedade em torno delas no
contexto de crescimento dessa população em Belo Horizonte, considerando especialmente as dificuldades
geradas e as medidas adotadas para
a contenção da pandemia.
Para uma orientação mais
correta dos esforços, em novembro
o GT recebeu um especialista para
expor os resultados do levantamento da distribuição geográfica,
perfil socioeconômico, histórico e
principais demandas dos moradores
de rua da capital. A pesquisa mostra
que essa população não é homogênea e compõe-se de pessoas com
personalidades, origens, situação
familiar, identidades de gênero,
escolaridades, demandas e aspirações distintas. Por diferentes razões,
algumas estão nas ruas há 50 anos
e outras são recém-chegadas.
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Turismo de Minas Gerais aponta
continuidade do crescimento do setor

Subsecretária de Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa

D

ados da edição de dezembro de 2021 do relatório
“Panoramas e Tendências
para o Turismo em Minas Gerais
Pós COVID-19”, produzido pelo
Observatório do Turismo de
Minas Gerais (OTMG), apontam
avanço do setor no estado. A publicação é uma das iniciativas da
Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo de Minas Gerais (Secult)
para monitorar e acompanhar
os rumos da cadeia do turismo
no estado em função da crise
causada pela pandemia do coronavírus.
Conforme o relatório, desde o
lançamento do programa Reviva
Turismo, em maio, mais de 27 mil
novos empregos diretos no setor
foram gerados até novembro de
2021, segundo dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
O resultado de novembro
para o saldo de empregados no
Turismo formal de Minas Gerais é
o maior visto ao longo de todo o
ano de 2021. Foram criados 5.969
postos de trabalho em novembro,
em relação a outubro.
Para 2022, o relatório também aponta a intenção do brasileiro em viajar. Uma pesquisa feita
pelo Instituto Locomotiva mostra
que 65% dos entrevistados estão
otimistas com o rumo que suas
vidas devem seguir neste ano
e viajar é o segundo desejo de
consumo mais citado. Ao todo,
93% dos brasileiros afirmaram
que é provável ou muito provável
fazerem uma viagem nacional nos
próximos 12 meses.

Mais de 27 mil novos
empregos diretos foram
gerados até novembro de 2021
O novo relatório divulgado
pelo Observatório do Turismo
de Minas Gerais (OTMG) registra que, em novembro de 2021,
mais de 2,6 milhões de viajantes
circularam pelo estado. Segundo
dados da última Pesquisa de
Demanda realizada pelo Estado,
em 2016, visto que ainda não há
uma medição mais atualizada
deste viés até então, a média
de gasto de um turista em Minas
Gerais é de cerca de R$ 105 por
dia. A média de permanência do
viajante no estado é de aproximadamente 6 dias, o que dá
o valor R$ 630 por turista. Ao
multiplicarmos 2,6 milhões de
pessoas por R$ 630, chegamos
ao montante de R$ 1,64 bilhão
injetados na economia. Levando
em conta o total do fluxo de
turistas desde o lançamento do
Reviva Turismo (13,7 milhões),
o resultado de recursos chega a
R$ 8,63 bilhões.
Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas
Oliveira, uma das metas do programa Reviva Turismo é criar 100
mil empregos até o fim de 2022
e os dados do Observatório do
Turismo apontam que o trabalho
está no caminho feito, já atingindo
27% em sete meses.

“Neste ano lançaremos o Ano
da Mineiridade, fundindo os programas Reviva Turismo e Descentra
Cultura, criando novas políticas
públicas para impulsionar ambos os
setores e celebrar nosso jeito de ser,
receber, falar, de cuidar das pessoas.
Além disso, também vamos trabalhar a Via Liberdade, que será uma
nova rota turística e cultural, conectando Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Goiás e a capital do país, Brasília, no
Distrito Federal”, explicou Leônidas.
A subsecretária de Turismo
de Minas Gerais, Milena Pedrosa,
ressalta que os números são resultados de ações estratégicas diversas no setor, como, por exemplo,
o edital inédito no país, do Reviva
Turismo, destinado a execução de
ações de apoio à comercialização
e promoção de destinos e produtos
turísticos mineiros, que pagou cerca de R$ 3 milhões para os projetos
contemplados no fim de 2021.
“Por meio dessas ações, conseguimos fomentar o Turismo em
três etapas, sendo o Minas para
Minas, Minas para o Brasil e agora
o Minas para o Mundo, atraindo
mais investimentos, projetos, turistas e, consequentemente, mais
desenvolvimento para o estado e
geração de emprego e renda para
a população”, pontuou Milena.

Crescimento acima
da média
O relatório do OTMG também indica que Minas Gerais
cresceu quase o dobro acima
da média nacional no Turismo.
Dados do Índice de Atividades Turísticas mostram que,
enquanto o volume brasileiro
cresceu 1% entre setembro e outubro de 2021, o estado mineiro
foi de 1,8%.
Além disso, a variação de receitas geradas pela atividade turística, considerando os ajustes
sazonais, subiu 5,1% em Minas,
enquanto a média nacional foi
de 3,4% entre setembro e outubro. Outro indicador positivo foi
a taxa de ocupação hoteleira.
Em Belo Horizonte, o índice foi de
56,9% em novembro, um crescimento de 2.5 pontos percentuais
em relação a outubro e maior
dos últimos dois anos.
O OTMG também destacou
dados do fluxo de passageiros e
aeronaves em novembro em Minas Gerais. O número foi o maior
desde o início da pandemia,
em março de 2020. Somando a
movimentação de todos os aeroportos no estado, foram 7.813
pousos e decolagens ao total
no mês. O número significa um
crescimento de 1,4% em relação
a outubro e de 40,5% em relação
a novembro de 2020. Já o fluxo
de passageiros foi de 807.634
pessoas, o que corresponde a um
aumento de 2,06% em relação
a outubro e 42% em relação a
novembro de 2020.

“Reforma Trabalhista empoderou os
trabalhadores”, diz presidente da Fiemg

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

dor e empregado, desenvolve
esses laços e cria condições
para que possam discutir caso
a caso sem ficar dependendo
de uma legislação federal única que valha para todo Brasil”,
afirmou Roscoe.
Ele avaliou que a reforma,
aprovada no Congresso e
sancionada pelo presidente
Michel Temer (MDB) em 2017,
possibilitou também que as
empresas criassem medidas
para evitar a demissão em
massa de funcionários durante a pandemia da COVID-19.
“Se não tivesse feito a
reforma em 2017, a pandemia
teria desempregado dezenas
de milhões de trabalhadores
que não teriam como ir trabalhar e seriam demitidos. Por
isso, na minha leitura chega
a ser leviano falar em revogar
essas conquistas que são da
sociedade e dos trabalhadores. Lembrando que facilitar
o emprego é possibilitar que
outras pessoas consigam tra-

balhar. Quando você dificulta
isso e torna mais difícil se
empregar, você, na verdade,
está criando uma porta de
entrada, uma barreira de
entrada no mercado de trabalho”, disse.
Para Roscoe, as alterações
da legislação possibilitaram
uma modernização das relações de trabalho. Ele explica
que antes das alterações
não era possível modelos
como o teletrabalho, o que
na pandemia acarretaria
numa demissão em massa
de funcionários que ficaram
impossibilitados de trabalhar
de modo presencial.
“Além disso, vale a pena
ressaltar, por exemplo, que o
teletrabalho só foi permitido
agora. E isso foi possível em
função da Reforma Trabalhista. Eu não preciso dizer que
em 1943 não existia internet,
sendo assim, o teletrabalho
era algo impensável”, avaliou
o presidente da Fiemg.

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

A nova legislação do trabalho, criada pela Reforma
Trabalhista, permitiu que
houvesse negociações diretas
entre empregados e empregadores para manter postos
de trabalho, o que acarretou
em um empoderamento dos
trabalhadores. A avaliação
foi feita pelo presidente da
Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Flávio Roscoe.
“Essa reforma veio modernizar a legislação e permitir
que a negociação entre trabalhadores e empregadores
fosse o centro da discussão.
Com isso, em vez de ter uma
lei federal que regule todas as
categorias, você abriu a possibilidade para ter negociações
específicas entre categorias
distintas. Além de empoderar
os sindicatos e os representantes trabalhadores, assim
como os próprios funcionários.
Então, na minha leitura, ela
fortalece a relação emprega-

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
mundo.
A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
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.
Flávio Roscoe: “Reforma Trabalhista veio modernizar a legislação”
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Um levantamento preliminar
feito pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas
Gerais (Emater-MG) mostra que,
em Minas, 127 mil produtores
rurais (número aproximado) sofreram algum tipo de dano por causa
das chuvas das últimas semanas.
O estudo aponta que a situação
foi relatada em 416 municípios do
estado (48,7% do total).
Entre os municípios com estimativa de áreas afetadas, a
produção de feijão primeira safra
foi a mais prejudicada, com 42,2%
da área a ser colhida. As regiões
Norte, Cerrado, Nordeste, Leste e
Central foram as mais atingidas.
Já na produção de hortaliças, é
estimado comprometimento de
37% da área, principalmente nas
regiões Nordeste, Leste e Central
de Minas Gerais. A produção de
milho (safra verão) tem uma estimativa de 23,3% de área afetada,
com destaque para as regiões
Norte, Nordeste e Central.

Abastecimento
De acordo com informações
coletadas pela Emater-MG na
CeasaMinas, até o momento não
houve nenhum impacto significativo na disponibilidade de frutas e
hortaliças para o mercado atacadista. Porém, em algumas praças
da Ceasa no interior do estado,
houve redução de produtos como
beterraba, mandioca, quiabo e

Emater

Chuvas prejudicam 127 mil
produtores rurais no estado

batata-baroa, comercializados nos
mercados locais e regionais.
Nos bolsões verdes das regiões
metropolitanas, onde se concentra a maior produção de folhosas,
ainda há possibilidade de impacto
no abastecimento por causa das
condições climáticas. A Emater
lembra que, no período chuvoso,
já é comum ocorrer a redução da
área plantada nestes locais.
Há, ainda, alguns pontos de
interdição em rodovias que podem prejudicar o escoamento de
produtos como morango e batata,
principalmente nas regiões Sul e
Campo das Vertentes.

Pecuária
Na pecuária leiteira, a estimativa da Emater mostra que, nos
municípios prejudicados pelas
chuvas, 21,4% da produção de
leite foi comprometida, principalmente nas regiões Nordeste,
Leste e Central. Uma pesquisa feita
pelos técnicos da empresa com 96
laticínios no estado indicou que,
em média, a queda na captação
de leite foi de 9%, principalmente
pela dificuldade de deslocamento
em algumas localidades.
Outras atividades que registram possibilidade de dano com as

chuvas foram piscicultura (28,3%),
avicultura caipira (23,7%), pecuária de corte (17,7%) e suinocultura
caipira (15%).

Assistência técnica
“Desde o início das chuvas, em
dezembro, os técnicos da Emater
estão fazendo o levantamento
dessas áreas afetadas e das estradas vicinais com problemas. Todas
essas informações são encaminhadas ao Governo do Estado e às
prefeituras. Os dados contribuem
para a elaboração dos decretos
municipais de emergência e a

tomada de ações emergenciais.
A E m a te r t a m b é m e st á
apoiando os produtores rurais no
controle fitossanitário das lavouras, pois, neste período de chuvas,
aumenta a incidência de doenças
fúngicas nas plantas. Também
damos assistência aos produtores
rurais na elaboração de projetos
para recuperação de estruturas
danificadas nas propriedades rurais”, informa o diretor técnico da
Emater-MG, Gelson Soares Lemes.
Ele afirma ainda que os técnicos da empresa elaboram laudos
e projetos técnicos para os produtores que precisam obter recursos

junto aos agentes financeiros.
Outra ação da empresa neste
período é o apoio aos agricultores do semiárido mineiro que
têm direito ao Garantia Safra,
benefício do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf).
O Garantia Safra é pago aos
agricultores inscritos, com renda
mensal de até um salário mínimo
e meio, com plantio entre 0,6
e cinco hectares, e que tiverem
perdas comprovadas por estiagem
ou excesso de chuva em lavouras
como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão.

Comércio inicia 2022 com perspectiva de crescimento
“O momento é de
superação e precisamos
voltar a gerar renda,
abrir oportunidades de
empregos e negócios
para melhorar a
vida das pessoas”
Em um ano de muitos desafios, o setor de comércio varejista
da capital, responsável por empregar milhares de pessoas e movimentar mais de 70% do Produto
Interno Bruto (PIB), atravessou o
período com resultados positivos.
No recente Natal, as vendas
superaram as expectativas dos
comerciantes e reacendeu a
esperança para 2022. De acordo
com levantamento da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), 45,2% dos
lojistas afirmaram que a data
foi melhor que a de 2020. Eles
acreditam que a flexibilidade
das restrições de funcionamento
e o avanço da vacinação foram
os principais motivadores do
crescimento.
“O Natal reacendeu a esperança dos comerciantes. Felizmente, estamos vivendo uma
retomada da nossa economia e
a data veio confirmar esse reaquecimento, sobretudo para as
lojas físicas. Podemos dizer que,
apesar de todas as dificuldades,
o comércio da capital encerrou o
ano de forma positiva e com boas
perspectivas para 2022”, destaca
o presidente da CDL/BH, Marcelo
de Souza e Silva.
Outras datas importantes do
calendário varejista, como Dia das
Crianças e Black Friday, também
tiveram resultados positivos. Os
lojistas registraram crescimento
nas vendas e viram o consumidor
mais otimista e confiante.

“O que acompanhamos foi
uma crescente confiança do
consumidor ao longo do ano.
Isso refletiu diretamente na confiança do lojista que investiu em
estoques, promoções e planejamento”, analisa.

De volta ao topo
Se o ano de 2020 foi marcado pelo e-commerce, 2021
trouxe de volta ao topo as lojas
físicas. O avanço da vacinação
e a flexibilização das medidas
de isolamento permitiram que
o comércio de rua voltasse a
ser preferência dos consumidores. No Natal, por exemplo, as
lojas físicas foram a escolha da
maioria dos belo-horizontinos.
De acordo com os comerciantes, 93,5% das vendas foram
realizadas presencialmente.
No Dia das Crianças, o cenário
foi semelhante. 90% do público escolheu estabelecimentos
comerciais de rua e shoppings
na capital para a realização das
compras.
“Mesmo com as lojas vendendo por meio de canais digitais, ainda continua sendo uma
característica muito forte dos
brasileiros fazer suas compras em
lojas físicas. Isso foi comprovado
em todas as datas comemorativas do segundo semestre, onde
o comércio de rua liderou as
vendas”, relembra o presidente
da CDL/BH.

Consciência social
No último ano, as questões
sociais também foram pautas
do comércio varejista de Belo
Horizonte. O setor empenhou-se,
especialmente, em combater a
violência contra a mulher.
No mês de outubro dois grandes projetos foram lançados entre
as lojas da capital, a Campanha
Sinal Vermelho Contra a Violên-

cia, em uma ação da CDL/BH
em parceria com a Polícia Civil,
e também o banco de emprego
A Vez Delas, com a Secretaria
de Desenvolvimento Social do
Estado (Sedese).
“A dependência financeira
é o segundo motivo pelo qual
as mulheres não conseguem
romper o ciclo de violência, perdendo somente para o medo.
Como o comércio é um dos
ciclos sociais mais presentes
na vida dos cidadãos e um dos
principais empregadores de
mulheres na capital, é extremamente importante que nos
coloquemos à disposição para
que essa realidade seja modificada”, destacou o presidente
da CDL/BH.
O ‘A Vez Delas’ funciona como
um banco de empregos onde empresas ofertam vagas destinadas
às mulheres vítimas de violência
doméstica. Já a campanha ‘Sinal Vermelho contra a violência
doméstica’ propõe que a mulher
que esteja sofrendo algum tipo
de violência e esteja impossibilitada de procurar uma unidade
policial, possa apresentar um
sinal (X) na palma da mão,
preferencialmente na cor vermelha, para um funcionário ou
atendente de estabelecimentos
comerciais para que este acione
a polícia.

Perspectivas para 2022
Para este ano, a expectativa é
que o comércio siga a retomada
de crescimento iniciada no segundo semestre de 2021. Recentes
pesquisas da CDL/BH revelaram
que consumidores, lojistas e
empreendedores estão mais otimistas com o avanço econômico
do país e da cidade. A prova disso
é que somente nos sete primeiros
meses do ano passado, 12.536
empresas foram abertas em Belo
Horizonte.

Divulgação

Após dificuldades impostas pela pandemia, lojas físicas voltam a liderar vendas e setor assume responsabilidades sociais

Marcelo de Souza e Silva: “O Natal reacendeu a esperança dos comerciantes. Felizmente, estamos vivendo uma retomada da nossa economia”
“O que estamos vendo, especialmente desde o início do
segundo semestre, é um reaquecimento da economia, bem
como uma esperança maior
entre lojistas e empreendedores.
Estamos vivendo um momento de
superação e precisamos voltar a
gerar renda, abrir oportunidades
de empregos e negócios para
melhorar a vida das pessoas”,
ressalta.
Para que o processo de
recuperação da economia da
cidade seja feito de maneira
ordenada e, principalmente,
envolva todos os cidadãos,
a CDL/BH lançou, ainda em

dezembro, o Retoma BH, um
m ov i m e n to q u e te m co m o
objetivo envolver a sociedade
e o comércio em um ambiente
de otimismo, recuperação da
autoestima e estímulo a um
clima de esperança.
“Os últimos tempos foram
desafiadores para todos nós,
precisamos nos reinventar, traçar
novas rotas e, principalmente,
nos unirmos. Esse movimento,
antes de tudo, é uma celebração
à retomada da vida, do trabalho,
da convivência social e da união”,
detalha o dirigente.
Além dessas ações de estímulo ao otimismo, de forma prática,

o Retoma BH oferece aos lojistas
da capital acesso a uma série de
soluções e vantagens para acelerar a recuperação.
“Ao longo desses dois anos
conseguimos mapear quais têm
sido as principais dificuldades
dos comerciantes. Muitos têm
problemas com demandas do
dia a dia, como economia de
energia elétrica, telefonia móvel
e também capacitação de mão de
obra. Por isso, estamos trazendo
soluções que, de fato, vão ajudá-los. Tenho certeza que 2022 será
melhor e mais próspero para a
capital”, finaliza o presidente da
CDL/BH.
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O ano de 2021 foi o melhor
em décadas para as exportações
de Uberlândia. Segundo o Ministério da Economia, as vendas para
o exterior na cidade somaram
US$ 802,07 milhões no último
ano – o maior desempenho desde
o início da série histórica, em 1997.
Considerando a balança corrente
de comércio, outro recorde: pela
primeira vez em mais de 20 anos,
o volume de movimentação econômica do município com o exterior
ultrapassou a casa de US$ 1 bilhão.
“Esse desempenho é mais
uma prova do enorme potencial
de Uberlândia na cadeia produtiva do agronegócio. Por isso,
seguimos investindo no incentivo
à inovação em todos os setores e
em pesquisas como a do pó de basalto: um remineralizador de solo
com capacidade de revolucionar
a produção no campo não só no
Brasil como no resto do mundo. E
é um produto que temos aqui, sob
os nossos pés em abundância”,
disse o prefeito Odelmo Leão (PP).

Site/PMU

Uberlândia registra recorde
nas exportações em 2021

Odelmo Leão, prefeito de Uberlândia
De janeiro a dezembro de
2021, Uberlândia expor tou
US$ 802,07 milhões de dólares
e importou US$ 283,38 milhões.
Dessa forma, o saldo ficou em
US$ 518,68 milhões, com incremento de 15,25% em relação
a 2020 e o segundo melhor
resultado da série histórica.
Paraguai, China, Estados Unidos

e Alemanha foram os principais
parceiros comerciais do município no período.
A soja puxou as compras feitas
por outros países e respondeu por
73% das exportações uberlandenses no último ano. Derivados
da extração de soja (6,1%), couro
(5,7%) e milho (3%) também se
destacaram.

Prefeitos de Piedade dos Gerais e
São Joaquim de Bicas visitam Itabirito
Os prefeitos visitantes também foram informados sobre os
projetos a serem executados no
município pela gestão pública
e sobre os bem sucedidos programas relacionados à geração
de empregos e renda durante
o período de pandemia. O encontro, marcado pela troca de
experiências entre os prefeitos,
foi finalizado com uma visita
ao pátio da prefeitura, onde os
visitantes conheceram a frota
municipal e o funcionamento dos
serviços prestados aos itabiritenses no local.

“A visita ao município proporciona uma troca de conhecimentos e dá visibilidade ao
que a administração tem feito
por Itabirito. São gestores que
também enfrentam problemas
de ordem econômica e financeira
para executar projetos e alcançar
metas, mas que se inspiram na
busca da qualidade e na prestação
de um serviço público cada vez
mais eficiente. Podermos servir
de modelo nesse processo nos faz
ter a certeza de que estamos no
caminho certo”, destaca o prefeito
de Itabirito.
PMI

A Prefeitura de itabirito recebeu
no dia 6 de janeiro, a visita dos prefeitos dos municípios mineiros de
Piedade dos Gerais e São Joaquim
de Bicas, Daniel Reis (PP) e Augusto
Resende (DEM), respectivamente.
Ambos foram recebidos no
gabinete pelo prefeito Orlando
Caldeira (Cidadania) e por representantes do secretariado municipal, que apresentaram mais
informações sobre a cidade. Entre
os assuntos tratados, foram ressaltados os potenciais turísticos,
econômicos, sociais, ambientais
e patrimoniais de Itabirito.

Orlando Caldeira, Augusto Resende e Daniel Reis
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O

Ao garantir a permanência
na Série A do Brasileiro por
pontos corridos pela primeira
vez em sua história e ainda assegurar uma vaga na Copa Libertadores de 2022, o América
também emplacou jogadores
na Seleção Guará. O zagueiro
Eduardo Bauermann e o atacante Ademir estão presentes
entre os 11 melhores. Além
disso, o Coelho teve Marcus
Salum escolhido o Dirigente
do Ano.
O Guará Especial será concedido ao Cruzeiro pelo centenário
do clube completado em 2021.
A revelação é o meio-campista
Matías Zaracho, também do
Galo. O melhor árbitro ficou para
Felipe Fernandes Lima.

A eleição para as definições da
Seleção Guará, dos prêmios por títulos conquistados e das outras premiações foi concluída após a soma
dos votos de 29 veículos de comunicação de Minas Gerais, entre emissoras de rádio e televisão, jornais
impressos, revistas e portais de
internet. Cada órgão de imprensa
teve direito a um voto, assim com a
Itatiaia, que organiza a premiação.
Criado em 1962, o Troféu
Guará BMG é reconhecido pelo
público como o mais importante
e tradicional prêmio do futebol
mineiro, exaltando os destaques
da temporada em sua posição. O
nome Guará é uma homenagem
ao ex-jogador Guaracy Januzzi,
que defendeu o Atlético nas
décadas de 1930 e 1940.

Confira a Seleção
Guará 2021:
Goleiro:
Everson (Atlético)
Lateral-direito:
Mariano (Atlético)
Zagueiros:
Junior Alonso (Atlético) e Eduardo
Bauermann (América)
Lateral-esquerdo:
Guilherme Arana (Atlético)
Meio-campistas:
Allan (Atlético), Jair (Atlético),
Zaracho (Atlético) e Nacho
Fernández (Atlético)

Fábio Rocha

s melhores do futebol
mineiro na temporada 2021 foram conhecidos na apuração
da 58ª edição do Troféu Guará
BMG que foi realizada na sede
da Itatiaia. Campeão Mineiro,
Brasileiro e da Copa do Brasil,
o Atlético é o destaque com a
maioria dos eleitos na Seleção
Guará.
O técnico Cuca, o lateral-esquerdo Guilherme Arana,
o zagueiro Junior Alonso e o
atacante Hulk (Seleção Guará
e Craque do Ano) foram eleitos
por unanimidade. O camisa 7 do
Galo também receberá o Troféu
Guará BMG por ter sido artilheiro
da temporada em Minas - e do
Brasil - com 36 gols.

Pedro Souza

Troféu Guará lista os melhores nomes
do futebol mineiro na temporada 2021

Atacantes:
Ademir (América) e Hulk (Atlético)
Técnico:
Cuca (Atlético)

Hulk, Seleção Guará e Craque do Ano
Outros prêmios
Guará Especial: Cruzeiro (centenário do clube completado em 2021)
Artilheiro: Hulk (Atlético) – 36 gols
Revelação: Zaracho (Atlético)
Craque do ano: Hulk (Atlético)
Dirigente do ano: Marcus Salum (América)
Árbitro do ano: Felipe Fernandes de Lima

Premiação por títulos conquistados
Atlético - Campeão Mineiro feminino e masculino, Brasileiro e da Copa do Brasil
América - Campeão Mineiro sub-20
Minas Tênis Clube - Campeão da Superliga Feminina de Vôlei
Sada Cruzeiro - Campeão Mundial de Clubes (vôlei)
Villa Nova - Campeão Mineiro do Módulo II.

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

Ronaldo diz que Cruzeiro já reduziu
R$ 25 milhões em custos após SAF
Rodrigo Sanches

Wanderley Paiva

Uma nova era do Cruzeiro - SAF
Com o objetivo de reconduzir o
Brasil ao patamar de potência no
futebol, dando novo fôlego e nova
diretriz aos clubes, a lei que cria e
regulamenta o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
foi sancionada em agosto de 2021.
A lei concede instrumentos
para os clubes ingressarem em um
modelo que facilitará a captação
de investimentos, pagamento de
dívidas, criando maiores condições
para uma gestão profissional e eficiente, como fez o Cruzeiro, vendido
por R$ 400 milhões ao ídolo celeste
na década de 90, Ronaldo Nazário,
o conhecido “Fenômeno”.
Com a grande maioria dos
clubes brasileiros endividados, a
nova lei abrirá a possibilidade de
ingressarem em nova era de governança, em substituição ao período
de gastos desmedidos, dívidas com
o governo e um ciclo financeiro baseado em uma visão amadora dos
dirigentes, sem prestação de contas
mais precisa.
Clubes como Botafogo, Vasco,
Avaí e Chapecoense já têm planos
concretos nesse sentido. Cruzeiro e
América-MG já aderiram ao modelo
para este ano. Ronaldo abriu os
caminhos e a tendência é que uma
legião de clubes se torne empresa,
em situação similar à que ocorre
na Europa, onde 92% dos times das
cinco ligas principais são empresas.
Vários outros das Séries B, C e D
estão no mesmo caminho, por uma
gestão mais apurada.

A possibilidade de transformação do futebol brasileiro é algo
concreto, já para 2022. Isto porque
haverá maior entrada de recursos
com maior segurança jurídica.
Segundo porque será a chance de
pensar em governança. Historicamente, como modelo associativo,
a governança estava se perdendo.
Os clubes não tinham donos e as
pessoas não eram responsabilizadas pelas decisões que tomavam.
Agora, como empresas e uma lei
específica, isso se torna mais seguro
ao investidor.

Confira os principais
pontos da SAF:
• Nome e escudo: A lei que criou
a Sociedade Anônima do Futebol
(SAF) estabelece que o clube só
poderá mudar nome, hino, escudo
ou cores com concordância da
associação que deu origem ao
clube-empresa.
• Patrocínio e TV: Quaisquer acordos comerciais, como direitos de
transmissão e patrocínio, terão
transferência à SAF.
• Patrimônio: A lei prevê que a
transferência de patrimônio “independe de autorização ou consentimento de credores ou partes interessadas”. Ou seja, clubes poderão
transferir ou não o patrimônio, mas
deverão firmar contratos de aluguel
ou comodato.
• Dívidas: O texto prevê o prazo de
seis anos, prorrogáveis por mais

quatro, para o clube quitar suas
dívidas trabalhistas e cíveis, criando
mecanismos para acelerar esses
acordos.
A questão é que, falando em especial do nosso querido Cruzeiro, ao
longo prazo, esse aporte financeiro
que o Ronaldo está fazendo não é a
fundo perdido. Ele vai procurar, no
mínimo, equilibrar esse investimento para não sair no prejuízo.
Há uma figura utilizada pelos especialistas em SAF nessa
discussão que é o chamado “voo
de galinha” do clube empresa. O
clube recebe um aporte inicial,
se diferencia em um momento
específico, mas isso é um voo
de galinha porque, na hora da
aterrissagem, o cenário muda e o
clube passa a ter mais obrigações
do que recursos.
É importante destacar que,
enquanto empresário, Ronaldo
Fenômeno busca de certa forma,
explorar o Cruzeiro, o tamanho da
torcida Celeste, a marca do Cruzeiro para finalidades comerciais.
O tempo dirá se esta nova era do
clube cinco estrelas renderá bons
resultados. Uma coisa é certa: melhor do que o cenário anterior não
há dúvidas. O Cruzeiro é gigante
pela própria natureza. Tem páginas
heroicas e mortais. Voltará a brilhar
e conquistar títulos importantes. A
torcida precisa acreditar e apoiar
este grandioso projeto. Juntos,
somos ainda mais fortes. Avante
Cruzeiro!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Acionista majoritário na compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno
declarou, em coletiva no dia 11de
janeiro na Toca da Raposa 2, que
conseguiu abaixar os gastos do
clube em cerca de R$ 25 milhões
desde que firmou o acordo.
Segundo o empresário e novo
dono do clube celeste, o Cruzeiro
vinha sendo mal gerido antes da sua
negociação. “Assim que anunciamos a compra da SAF, começamos a
mergulhar no que era o orçamento
do ano. Encontrei um orçamento de
R$ 90 milhões, com uma receita de

60 milhões já gastas. É uma conta
que não bate, não entra na minha
cabeça um funcionamento de um
clube assim”, criticou.
Na coletiva, ele agradeceu aos
jogadores que aceitaram reduzir
os salários para que a gestão fosse
mais viável no clube. “Fizemos um
planejamento do que a gente quer
pra área esportiva em termos de
direcionamento. Com grande esforço de muitos atletas que aceitaram renegociar o contrato, deixo
o meu agradecimento especial a
eles. Conseguimos baixar o orçamento para R$ 35 milhões, quase
três vezes menos”, enfatizou.

Ainda de acordo com o Fenômeno, o período de transição exigirá ações impopulares, contudo,
necessárias. “É um momento de
muitos cortes, de ações impopulares, mas que são extremamente
necessárias para que o clube volte
a ser grande”, concluiu Ronaldo.
Fábio
A saída de Fábio foi um dos
temas abordados. Ele garantiu
ter feito “todo sacrifício que deveria” para manter o goleiro, citou
recusa do ídolo celeste e pontuou
ser necessário “virar a página”.
“O Fábio sempre foi e sempre
será um ídolo para o Cruzeiro e
para torcida. Diante do cenário
atual, fizemos um esforço muito
grande para oferecer uma proposta decente, respeitando a história
dele no clube, a trajetória, e, infelizmente, durante a negociação,
houve uma negativa por parte
dele, o que também nos pegou
de surpresa”, afirmou.
“O que a gente podia ter
feito para manter o Fábio, e oferecer um período para ele se
despedir da torcida, foi feito. Uma
pena que não foi possível. Temos
que seguir adiante. O Cruzeiro
é maior que qualquer atleta. O
Cruzeiro tem que ser sempre o
protagonista”, completou.

