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Divulgação/Internet

Pix movimenta cerca de
R$ 550 bilhões por mês
Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Pix já é usado por 71% dos
brasileiros. A taxa de aprovação também
aumentou nos últimos 12 meses e chega
a 85%, conforme pesquisa da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban). Esse índice entre os jovens (18 a 24 anos) é de 99%.
Mensalmente, o sistema de pagamento
do Banco Central tem movimentado cerca
de R$ 550 bilhões em volume médio. “É
uma alternativa gratuita ao DOC/TED,
que costuma cobrar tarifas entre R$ 10 a
R$ 20 por transação. A economia para os
consumidores foi algo muito bom. No início, houve certa desconfiança, talvez pela
forma como funcionava, mas rapidamente
foi absorvido pela população”, disse o
economista e especialista em gestão financeira Fernando Matos.
Economia – Página 6

#JaneiroBranco

Presidenciáveis continuam
sem apoio em Minas Gerais
Está faltando palanque eleitoral para muitos dos pré-candidatos
à sucessão presidencial. Por exemplo, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT)
ainda não tem um defensor mineiro. O mesmo acontece com o ex-juiz
Sergio Moro (Podemos). Até mesmo o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), sabe do terreno minado em Minas, visto que ele só tem
apoio formal do deputado federal Domingos Sávio (PSDB), enquanto
o grupo comandado por Aécio Neves não quer saber de prosa com
Doria. O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda faz incursões para melhorar o perfil dos nomes de seus defensores no estado. Ele sabe que
é quase impossível contar com a adesão do governador Romeu Zema
(Novo), cujo partido já anunciou candidatura própria ao Planalto:
Felipe d’Avila. Quanto ao ex-presidente Lula (PT), se a eleição fosse
hoje, haveria aliança entre ele e o prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Ninguém de proa defende o ex-juiz Sergio Moro

Quase 90% das pessoas
se importam com o
sofrimento animal em fazendas
Um estudo, conduzido pelo Datafolha a pedido da ONG Fórum Nacional
de Proteção e Defesa Animal, mediu
o grau de interesse dos brasileiros
em relação ao bem-estar dos animais
criados em fazendas. Segundo a análise, 88% da população se preocupa
com a situação dos bichos nesses
locais. Para o executive manager do
Fórum Nacional de Proteção e Defesa
Animal, Taylison Santos, o número
é importante, pois é preciso que as
pessoas mudem a cultura alimentar
de consumo da carne.
Opinião – Página 2
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Exportação de cachaça aumenta 40%
em 2021 e setor dá sinais de retomada
Apesar de ainda não ter retomado os níveis de pré-pandelmia, o setor de
cachaça já apresenta uma recuperação econômica. É o que mostram os dados do
Comex Stat, compilados pelo Instituto Brasileiro
de Cachaça (Ibrac). Segundo a análise, comparado com 2020, o segmento teve um crescimento
de 38,39% em valor e 29,52% em volume. Em
2020, a exportação em litros havia caído 23,9%
em relação a 2019, totalizando 5,57 milhões de
litros exportados da bebida. Já em 2021 foram
vendidos 7,22 milhões de litros de cachaça no
total, um avanço de 29,52%. “Se o país não for
surpreendido com novos fechamentos, este ano
o ramo tem potencial para recuperar seu faturamento aos mesmos patamares de 2019”, acredita
o diretor executivo do Ibrac, Carlos Lima.

Divulgação

Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil

O ano inicia com o “Janeiro Branco”, campanha voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental e
esse é um assunto que merece destaque no país. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), ao menos
18,6 milhões de brasileiros, cerca de 9% dos cidadãos, sofrem de algum transtorno de ansiedade. O Brasil também
é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população. De
acordo com a psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Camilla Machado, muitos pacientes,
por vergonha da doença ou até mesmo das medicações, deixam de buscar tratamento adequado. “A forma mais
viável de combater isso é a disseminação da informação correta e de boa qualidade. A campanha Janeiro Branco
vem para reforçar os cuidados com a saúde mental e acabar com essa intolerância”, alerta.

Saúde e Vida - Página 8

Transtorno de ansiedade afeta
18,6 milhões de brasileiros

Economia – Página 4
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88% dos brasileiros se importam com
o sofrimento dos animais nas fazendas
que quase 9 em cada 10 brasileiros (88%) maiores
de 16 anos se importam, em maior ou menor grau,
com a situação em que esses bichos se encontram.
Na estimativa populacional do Brasil para 2021, o
percentual de quem se interessa corresponde a
aproximadamente 148 milhões de pessoas.
Os dados ainda mostram que o índice aumenta entre os mais jovens, com idade entre 16

Nat Macedo

U

m estudo, conduzido pelo Datafolha a pedido da ONG Fórum Nacional de Proteção
e Defesa Animal, mediu o grau de interesse dos brasileiros em relação ao bem-estar dos
animais criados em fazendas. O resultado mostrou

Arquivo pessoal

88% dos brasileiros se importam com o
sofrimento dos animais nas fazendas. A
que você atribui esse número?
Atribuímos essa taxa às novas oportunidades que estão
sendo criadas com a ascensão dos grupos minoritários.
Achar que o ser humano, por ser pobre, não tem direito a
escolher o alimento é um erro. É preciso mudar a ideia de
que os humildes vão sempre escolher o mais barato. A educação e os movimentos sociais são os agentes causadores
de mudanças de costumes. As pessoas estão pensando no
impacto que esse hábito alimentar causa no planeta para
todos os seres vivos.

Apesar desse número, o país está no top
10 de população que mais consome carne
no mundo. Como explicar esse paradoxo?

Taylison Santos: “O consumo
de carne no país acompanha os
hábitos culturais alimentares”

O consumo de carne no país acompanha os hábitos
culturais alimentares. Por isso é importante mostrar à
população dados científicos que demonstrem os impactos
que os produtos de origem animal causam. E que como
qualquer mudança, ela acontece por partes. Primeiro,
retiram determinados animais do prato e, aos poucos, vão
percebendo que esse tipo de alimento é só mais um hábito
cultural e que a comida não precisa ser de origem animal.
O que é paradoxal é que mesmo as maiores organizações de saúde tendo evidências sobre os impactos na
saúde do meio ambiente e no ser humano, o movimento de
incentivo da alimentação à base de animais é muito forte.
Chega a ser tenebroso como o agronegócio tem o poder
de pressionar e influenciar políticas, empresas públicas e
privadas e, consequentemente, impactar na degradação
do meio ambiente.

Qual a realidade dos animais nas fazendas atualmente?

e 24 anos (93%), entre aqueles que possuem
ensino superior (91%) e brasileiros das classes
A/B (89%), composta por maioria feminina. A
taxa dos que dizem não se importar (apenas 9%
do total da amostra) é maior entre indivíduos
com 60 anos ou mais (14%), pessoas com apenas
ensino fundamental completo (13%) e residentes
na região Sul (13%).

De acordo como o executive manager do
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal,
Taylison Santos, mesmo com as maiores organizações de saúde tendo evidências sobre os
impactos no meio ambiente e nos humanos, o
movimento de incentivo da alimentação à base
de animais é muito forte.

Os animais passam pelo utilitarismo, os que têm
serventia para os humanos são usados para fins de alimentação ou entretenimento. O que precisa ficar claro para
a população é que as condições que eles são mantidos,
até que se torne um alimento, não devem ser aceitas em
pleno século 21.
Uma galinha ter um espaço menor que uma folha A4
para viver, ter seu bico cortado, ser forçada a ficar em jejum
de 7 a 10 dias tudo para botar a maior quantidade de ovos
é algo absurdo. Os porcos têm seus dentes arrancados, os
rabos cortados e as orelhas picotadas. Ficam 35 dias deitados em uma posição na qual não podem se locomover
livremente. As vacas são constantemente inseminadas
para produzir leite, seus bezerros machos são destinados à
produção de uma carne extremamente cruel, a vitela, que
restringe a alimentação e os movimentos para garantir
uma textura ideal às fibras musculares. Tudo isso mostra
que a situação desses animais não está de acordo com os
parâmetros morais e éticos que temos quando o assunto
é humanidade.

Essa mudança é importante, pois irá preparar a sociedade para o próximo passo, que é o entendimento de que
comer animais não é sinônimo de ingerir proteínas. Quando
se opta por comer carne, isso deve ser algo consciente e não
apenas um hábito cultural. Por fim, é preciso compreender
que buscar o bem-estar dos bichos está muito além do
vegetarianismo ou veganismo.

Como esse panorama pode melhorar?
As pessoas precisam ter a oportunidade de saber da
realidade dentro dos criadouros e abatedouros. Esse incentivo deveria ser função de órgãos governamentais a fim de
que todos saibam a procedência do que comem. Isso é uma
questão de segurança alimentar. Assim, a gente consegue
conscientizar a população de que o lucro do produtor não
é mais importante do que a vida do animal que está sendo
submetido a atrocidades. Quem come essa carne não está
ciente de tudo que está envolvido na produção daquele
alimento. A educação humanitária, que engloba o ensino
ambiental e animalista, deveria ser obrigatória por lei.

Qual a importância de se mudar essa
realidade de sofrimento animal em
fazendas?

Como essa atividade impacta o meio
ambiente?
O sistema de criação industrial tem impactos negativos
na vida do animal e do meio ambiente. Além de viverem
em condições de superlotação, o que maximiza os riscos
de contaminação por vários vírus, patógenos, bactérias e
outros, variados fatores apontam o quanto que a atividade
é nociva ao ambiente. A emissão de gases de efeito estufa
(GEE) na produção de ovos, por exemplo, é 11 vezes maior
do que a produção de uma porção de feijão. Mais de um
terço da produção de soja global é usada para alimentar
frangos e aves. Fora o desmatamento, que causa a poluição
de recursos hídricos pelo uso de fertilizantes minerais, pesticidas e herbicidas, além da poluição do ar pelos poluentes
nitrogenados por meio da evaporação de amoníaco.
Sabe-se que hoje as populações de mamíferos na
terra são de 60% animais em fazenda, 36% humanos e
4% animais selvagens e outras espécies. Cerca de 66% da
produção agrícola é para alimentar os animais de fazenda.
E eles são responsáveis por pelo menos 37% das emissões
de GEE. O volume de produção de fezes animais é 130 vezes
maior do que a população humana mundial e não recebe
quase nenhum tratamento.
Tudo isso causa uma grande emissão de metano e a
destruição dos rios e ecossistemas. Uma área equivalente
a mais de 10 mil campos de futebol é desmatada a cada
dia somente na Bacia Amazônica. A pecuária é ainda o
principal causador dos incêndios florestais. Todos esses
números devem nos levar à reflexão para que possíveis
mudanças aconteçam.

EDITORIAL

José Maria Trindade

Nova Reforma Trabalhista?

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

N

os últimos 3 anos não têm havido conflitos mais
acirrados quando o assunto é a relação empregados
e empregadores no Brasil. Em geral, essas duas
classes nutrem um diálogo civilizado, diante do
quadro complicado da economia nacional, no qual o número
de carteiras de trabalho assinadas tem sido um desafio, afinal,
a capacidade de aumentar a quantidade de profissionais
contratados torna-se difícil devido à falta de crescimento da
expansão das atividades produtivas.
Embora este assunto esteja em hibernação, recentemente
aconteceu o que se chama de “apagar fogo com gasolina”.
Houve uma especulação diante da declaração do ex-presidente
Lula (PT) garantindo que, se for eleito presidente da República, fará alterações na lei trabalhista. Logo o tema alcançou
destaque e comentários nas redes sociais e, até mesmo, na
imprensa internacional.
Trata-se de um discurso ideológico feito por Lula com objetivo de angariar apoio de pessoas diretamente interessadas no
assunto. E, olha, não são poucas. Contrapondo-se à sugestão
do dirigente petista, o presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, enaltece a
ausência de conflito neste segmento e afirma que a Reforma
Trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, em 2017, na
gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB), possibilitou que
as empresas criassem medidas para evitar a demissão em
massa de funcionários durante a pandemia.
“Se não existisse a reforma, a consequência da crise sanitária seria ainda maior, com dezenas de milhões de trabalhadores demitidos”, avalia o dirigente. De acordo com Roscoe,
a nova legislação permite que haja negociações diretas entre
empregados e empregadores, o que, neste caso, mantêm os
postos de trabalho. Para ele, ao invés de estabelecer uma lei federal que regule todas as categorias, existe a possibilidade de
ocorrer negociações específicas para cada classe trabalhadora.
Antes de falar sobre a legislação trabalhista, os assessores
econômicos do pré-candidato Lula precisam levar em consideração a realidade atual de que a modalidade preponderante de
trabalho tem sido o home office. Depois da expansão da internet,
em que é perfeitamente possível atuar remotamente, a condição
não pode voltar ao anacronismo de outrora. Mas, é óbvio que as
classes trabalhadoras necessitam de proteção para evitar abusos.
Esse debate está posto à mesa e as duas categorias envolvidas no processo devem começar a pensar em estratégias para
discutir o que será mais interessante para ambos, chegando-se
a um acordo, até porque, empregados e empregadores são
fundamentais para o desenvolvimento do país.
Editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
Editorial Ltda.

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)
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rático nas relações políticas, o
ex-senador Cristovam Buarque
me questionou sobre os hábitos
do poder. Ele se referia aos almoços e os jantares. Tudo por aqui é resolvido
na mesa. As comemorações também, o
que deu o tom do “tudo acaba em pizza”,
de Rosane Collor, falando sobre o possível
fim do governo do governo do seu então
marido. Deu errado, em impeachment.
Collor saiu, mas o hábito da mesa continua. Fiquei com esta pergunta na cabeça
para depois responder ao senador que esta
é uma prática antropológica. O sapiens
tem que ser analisado de uma forma mais
ampla, com avaliações culturais, sociais
e biológicas. É assim que deve ser. O ser
humano é uma máquina de sobrevivência.
Programado para a busca desenfreada
por carboidrato e energia, a comida se
transforma para nós em objetivo central.
Quando as reuniões são realizadas a bordo de uma mesa farta, os interlocutores
passam a imagem de que há ali, comida
de sobra, para todos e sem restrições. Por
isso mesmo, não há motivo para brigas ou
divergências. Este é o DNA que carregamos
e mesmo depois de milhões de anos, o
que grita para quem quiser ouvir é que
para o íntimo do ser humano, nós ainda
estamos em plena savana africana em
busca de comida e fugindo de leões. Não
temos que matar o leão, mas encontrar
comida e fugir dos predadores, todos os
dias. Acordamos para isso.
A política está também impregnada
desta linha marcante. A lógica é a busca
pelo poder. Os poderosos nos grupos
organizados levam vantagens. Copulam

com mais fêmeas, ou seja, transmitem
mais o DNA e ganham prioridade de se
alimentar melhor. Daí a busca pelo poder.
Veja uma articulação política perfeita: o
velho líder Yeroom sentia-se desgastado
por longos anos de poder. Foi atrás de um
jovem contestador, o colocou como aliado
e perdeu poder. Como consolo, foi oferecido ao ex-poderoso, um cargo de menor
função e ele aceitou. Não abandonou a
política e foi atrás de outro grupo liderado
por Nike, que junto com ele retomou
o poder. Decifrando, grupos
menores não se unem ao
maior, para não entrar
num grupo já dominado. Melhor
formar grupos
menores contra
o maior para
tomar o poder.
Entenda que o
poder se toma.
Todo este drama descrito aqui
é pesquisa e não se
trata de articulações
de parlamentos, mas
de primatas no zoológico.
Esta luta está no livro A Política
dos Chimpanzés. Um estudo de Frans de
Waal, primatólogo holandês. Esta tese
publicada pela Universidade Emory retrata
que as manobras políticas e a busca pelo
poder tem tudo a ver com o instinto animal
e especialmente dos primatas.
Tradicionalmente as elites se reúnem, definem para onde vão os grupos,
acertam os candidatos e os vitoriosos. O

povo é chamado para votar, segundo as
decisões deles, ou seja, confirmar o que
já está decidido. Na eleição de Bolsonaro,
os líderes não se entenderam, não houve
o consenso de candidatos e vitoriosos, o
povo foi chamado e decidiu. Longe de
todos os grupos. Deu Bolsonaro. Os políticos tentam agora reorganizar o poder
e não conseguem. Há grupos que estão
buscando exatamente a manobra do
zoológico, líderes menores se unem para
tentar derrubar o poder, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda
tem a caneta e a reação
e pode muito bem
articular para se
manter no poder,
com divisão de
funções. Este é
o papel do centrão, um setor
formado por
grupos menores que estavam
longe do poder,
sedentos e loucos
para uma escalada
na pirâmide. Chamem
os chimpanzés e suas habilidades: Os amigos devem ser
mantidos próximos, mas os inimigos mais
próximos ainda; no caso de alianças, prefira os mais fracos e não os mais fortes;
muito bom que tenham medo de você,
mas muito melhor é que gostem; além
do temor e do amor, distribuir benesses
e prêmios agrupa e finalmente, as ameaças externas, elas unem grupos. Esta é
a história das eleições deste ano.

Tradicionalmente
as elites se reúnem,
definem para onde vão
os grupos, acertam
os candidatos e
os vitoriosos
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Sobra candidato e falta palanque
para os presidenciáveis em Minas
EDIÇÃO DO BRASIL

AFP

Ruy Baron

Ricardo Stuckert

22 a 29 de janeiro de 2022

VIGÍLIAS

3

Será, Ilce Rocha?

Recentemente, o governador Romeu Zema (Novo) esteve
em Vespasiano, ao lado da prefeita Ilce Rocha (PSDB). Bastou
isso para que voltasse a circular comentários de que ela seria
escolhida para compor chapa na disputa ao governo de Minas.
Um sonho de difícil concretização, diga-se de passagem.

Zema e os políticos
O deputado federal Marcelo Aro (PHS) continua acreditando que será o escolhido para ser o vice do atual governador
Romeu Zema (Novo) no seu projeto político deste ano. A
indefinição sobre o tema tem alimentado especulações de
toda ordem.

Ex-presidente Lula deve atuar junto a Kalil

E

Eujácio Silva

nquanto não passar o Carnaval, o tema
relacionado à sucessão presidencial vai
continuar neste sobe e desce de agora,
período no qual a imprensa faz insinuações, a todo instante, de como podem acontecer as
alianças, visando conquistar o Palácio do Planalto.
Neste momento, o quebra-cabeça é saber quem
vai oferecer palanque consistente, com densidade
eleitoral em Minas Gerais, destinados a oferecer
sustentação para os nomes apontados como interessados nas eleições deste ano.

Quem é quem?
Em verdade, está faltando nomes para puxar
votos para os presidenciáveis em nosso estado.
Talvez, a situação mais complicada por aqui seja
exatamente a do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ele, por enquanto, não está sendo defendido por
nenhum nome forte disposto a caminhar com ele
estrada afora. E, veja bem, Minas representa o
segundo maior colégio eleitoral do país.

Sergio Moro não tem palanque em Minas

Bolsonaro tem a força da caneta em mãos

Em Brasília, os matemáticos da política nacional afirmam que o presidente é dono da caneta. E
que quem está no poder, até o último minuto, tem
possibilidade de virar o jogo.
Não menos embaraçosa é a posição do governador de São Paulo, João Doria. Pré-candidato do PSDB,
ele só conta com um aliado de primeira hora entre os
tucanos mineiros: o deputado federal Domingos Sávio.
O grupo de Aécio Neves, inclusive o presidente da
sigla em Minas, o deputado federal Paulo Abi-Ackel
esteve ao lado do governador do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, na recente conversa para saber quem
disputaria pelo partido. Vale dizer que o grupo está
superdividido. A salvação de Doria seria sua aliança
com a representante do MDB, Simone Tebet.
Claro que em política os assuntos mudam constantemente e rápido demais. Mas, em verdade, o
ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está isolado em nossas
fronteiras. Não há ninguém o defendendo. O mesmo
ocorre com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).
O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que ainda não tem um projeto político
em relação às eleições de outubro segue analisando
todos os cenários. Ele não assumiu ser candidato à
sucessão do atual presidente.

Pacheco disse que vai tratar de temas políticos a
partir de março. Ele deve estar esperando terminar
este vai e vem para se posicionar, embora as pesquisas tenham o colocado em confortável posição
eleitoralmente. A essa altura, há dúvida quanto à
possibilidade de uma união dos mineiros em torno
do seu nome.
O governador Romeu Zema (Novo) está atrelado
ao seu partido. O candidato anunciado ao Planalto
é o empresário Felipe d’Avila. Mas, se ele caminhar
pelas ruas de Belo Horizonte, provavelmente, não
vai ser reconhecido por vivalma. Ou seja, é um nome
sem expressão eleitoral.
Relativamente ao ex-presidente Lula (PT), tudo
parece estar acertado com o prefeito da capital
mineira, Alexandre Kalil (PSD), e essa aliança foi
costurada pelo presidente nacional do PSD, Gilberto
Kassab.
Aliás, eleitoralmente, as chances de um
desempenho melhor do prefeito Kalil nas ruas
ocorreria a partir dessa aproximação com os
petistas, atualmente comandando dois grandes
municípios mineiros: Juiz de Fora e Contagem,
além da presença em, praticamente, todas as
regiões.

Investimentos do setor extrativo
mineral são apresentados na Fiemg
Segurança
De acordo com informações da última semana, das 32 barragens em nível de emergência,
30 não tiveram alteração do nível de emergência
durante as chuvas de janeiro. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (CBMMG), coronel Edgard Estevo da Silva,
lembra que o período, com concentração severa
de precipitação, não resultou em rompimento
de barragem de mineração e não houve vítimas.
“Nós tivemos inúmeras ocorrências atendidas, de pessoas ilhadas, escorregamentos,
incluindo duas ocorrências relacionadas a
rompimento de barragem de água”, declarou.
Fiemg

A Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg) apresentou, no dia 20 de janeiro, um
panorama sobre os investimentos e ações desenvolvidas pelo setor extrativo mineral em Minas Gerais
em segurança de barragens e descomissionamento
das estruturas com método construtivo a montante.
As mineradoras vêm, ao longo dos últimos 3 anos,
investindo recursos significativos em novas tecnologias, no aumento da segurança dessas barragens,
bem como em uma descaracterização responsável.
Os investimentos nos últimos anos, em Minas Gerais,
chegam aos R$ 16,7 bilhões.
Para o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, esses
recursos investidos dariam para construir 150 mil
casas populares. “Um grande esforço do setor para
eliminar e mitigar os riscos sociais e ambientais”,
pontua. Ele afirma que os investimentos apresentaram bons resultados. Exemplo disso é que não ocorreram incidentes graves com barragem de rejeito de
mineração durante o período de recorde histórico de
chuvas na região do quadrilátero ferrífero.
O líder empresarial também destacou os
investimentos e o apoio das mineradoras nos municípios e comunidades durante as chuvas, como a
doação de cestas básicas, kits de higiene e limpeza,
colchões; desobstrução, adequação e melhoria de
vias e estradas e auxílio da equipe de bombeiros
brigadistas e voluntários em ações de resgate e
apoio aos atingidos.

Segundo o gestor, nos dois casos, não houve
instabilidade das barragens. A evolução dos
casos segue em acompanhamento. De acordo
com o superintendente de Gestão de Risco da
Defesa Civil do Estado, major Eduardo Lopes, o
órgão se preparou para o período chuvoso, com
mobilização dos municípios, e estruturação das
Defesas Civis municipais.
“Em relação às barragens, estamos sempre
acompanhando junto com a Secretaria Estadual
de Meio Ambiente para fiscalização de estruturas,
sobretudo aquelas com nível de emergência mais
crítico, principalmente as três que estão em nível
de emergência 3. Reforçando que todas essas estruturas tiveram as suas populações, que residiam
na Zona de Autosalvamento já retiradas. Então,
é um trabalho integrado, articulado, também
junto com as equipes de auditoria do Ministério
Público”, afirmou Eduardo Lopes.
Segundo o gerente regional da Agência
Nacional de Mineração (ANM), Jânio Leite, a
entidade trabalha com o apoio da Defesa Civil na
fiscalização. “A ANM é um órgão técnico. Subsidiamos o Ministério Público com informações para
que haja uma tomada de decisão. A gente tem
feito isso constantemente. Nós analisamos todos
os projetos que foram apresentados, e estamos
apresentando isso à classe política, ao Congresso,
e ao MP”, explicou.

Vice de Kalil
Enquanto isso, a aposta do nome escolhido para compor
chapa ao lado de Alexandre Kalil (PSD) pelo governo de Minas seria o atual presidente da ALMG, deputado Agostinho
Patrus (PV).

Petista fora
O atual deputado estadual Virgílio Guimarães (PT) já teria
decidido não ser candidato à reeleição. Em cima deste fato,
surgem mil especulações, uma delas inclusive pode facilitar
o retorno do filho dele, Gabriel Guimarães, como postulante
a deputado federal. A política mineira promete ferver a partir
de agora.

Padrinho forte
Oficialmente, ninguém sabe quem foi o padrinho do novo
presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), Marcelo Bomfim. Ele deixou a direção regional da
Caixa Economia Federal em Minas, assumindo o cargo de
dirigente máximo da instituição estadual. Algumas fontes insinuam que o ex-governador Alberto Pinto Coelho teria dado
um “empurrãozinho” para que isso acontecesse. Será, gente?

Tesoureiro de Pacheco?
Ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, o empresário João Pinto Ribeiro teve o seu nome ventilado em
Brasília para ser o coordenador informal da parte financeira
da possível campanha do presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD), à Presidência da República.

Amazônia, a salvação
Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, destruir a Amazônia é aniquilar o maior laboratório de medicamentos a céu
aberto do mundo. “Todos sabem que a diversidade por lá é
riquíssima e o mundo inteiro tem interesse no assunto. Então,
os governantes precisam ter essa consciência”.

Poder do ministro
Nestes primeiros dias do ano, com o Senado e a Câmara
Federal em recesso, o nome mais procurado em Brasília tem
sido do ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). Ele
está bem ao estilo: “manda prender e manda soltar”. Seu
poderio aumentou ainda mais depois que se tornou o responsável por administrar parte do orçamento da União, até
então concentrado no Ministério da Economia.

Invasão pesada
Sem meias palavras, o filósofo Luiz Felipe Pondé disse, semana
passada, ter dados que comprovam que foi da ordem de 300% o
crescimento das invasões às terras indígenas nos últimos tempos.
Santo Deus!

Itatiaia comemora 70 anos de vida:
“Tudo o que importa para Minas”
prestação de serviços, jornalismo sério, esporte
com credibilidade e entretenimento. Tudo o que
importa para Minas estará na Itatiaia. Servimos
ao povo mineiro”.
O vice-presidente da Itatiaia, João Vítor Xavier,
afirma que emissora ajudou a formar a cultura de
Minas Gerais nos últimos 70 anos, com incentivo à
cidadania.
“A força da Rádio Itatiaia vem de uma profunda
identidade com a nossa gente, com o nosso povo.
A Itatiaia ajudou a formar a cultura de Minas Gerais
durante os últimos 70 anos e é um reflexo muito
forte da nossa cultura, do nosso povo e da nossa
gente. Somos uma rádio que tem, no DNA, o serviço.
Januário Carneiro criou uma rádio para servir a Belo
Horizonte, para servir a Minas Gerais, e a Itatiaia faz
isso com muito orgulho, com muita força e com
muita excelência”, alega.
“É uma rádio que está ao lado do mineiro
quando não tem luz no bairro dele, quando não tem
água. Ao lado da mãe que leva o filho ao posto de
saúde e não tem o atendimento merecido muitas
Naice Dias

“Tudo o que importa para Minas”. O novo slogan
da Itatiaia resume bem a trajetória da emissora
que comemorou no dia 20 de janeiro, 70 anos de
vida. Idealizada e fundada pelo jornalista Januário
Carneiro em 1952, uma das maiores rádios do Brasil
se reinventou e iniciou uma era multiplataforma,
agora sob o comando de Rubens Menin.
O empresário adquiriu a emissora em maio do
ano passado, após a saída do jornalista Emanuel
Carneiro, que ficou na presidência da empresa por
quase 30 anos. Para celebrar a sétima década de
vida, a Itatiaia - que hoje alcança cerca de 800 cidades mineiras - lançou uma série de novidades, com
uma nova programação. Ficou completa, moderna
e digital. Tudo isso para estar mais conectada com
o mineiro.
O presidente da Itatiaia, Diogo Gonçalves, destaca o crescimento da emissora, que mistura ênfase
na prestação de serviço e jornalismo de qualidade:
“70 anos de Itatiaia e que privilégio fazer parte desta
história. Privilégio e uma responsabilidade enorme,
seguir este legado dos mestres, Emanuel e Januário
Carneiro. Eu cresci ouvindo Itatiaia. A rádio sempre
fez parte da minha vida. Estar hoje como presidente
é um sentimento indescritível. Vamos comemorar
muito os 70 anos, com a certeza de muitos outros
daqui para frente”.
“É uma rádio que só rejuvenesce, cresce a cada
dia mais. Temos muito trabalho para dar sequência a essa história tão linda. Posso garantir que
nosso compromisso com os ouvintes é de seguir
falando sempre a verdade, custe o que custar.
Prezamos por levar uma informação isenta. Todos
precisam ser ouvidos e esse é nosso compromisso:

vezes. Ao lado do trabalhador quando falta ônibus,
quando a estrada está fechada, quando tem buraco
na rua”, diz.
“É essa identidade que faz da Itatiaia uma
rádio tão acreditada pelas pessoas. O mineiro
acredita na Itatiaia, ele sabe que pode acreditar
na Itatiaia e contar com a Itatiaia para todas
as suas dificuldades. Uma rádio com profunda
identidade no esporte, no futebol, no Atlético,
no Cruzeiro, no América, no Villa, no Minas Tênis
Clube, é uma rádio que não mede esforços para ir
onde Minas Gerais estiver”.
“Já esteve no Japão, na China, na Austrália, em
todos os cantos do mundo para levar melhor informação para as pessoas. É por isso que a Itatiaia é
tão querida e respeitada e faz parte da vida das
pessoas, da família das pessoas. Nós temos orgulho
de fazer parte da vida do mineiro e de saber que o
mineiro faz parte da nossa vida. Saber que o mineiro
quando procura a Itatiaia por uma informação, por
uma notícia, por um apelo, por uma cobrança, que
a Rádio Itatiaia está e sempre estará ao lado dele”.
“É essa profunda identidade com o mineiro que
faz a Itatiaia ser tão forte. E estamos muito prontos
para construir os próximos 70 anos. Alegre, vibrante,
pulsante, combativa, como sempre foi, e conectada
como nunca esteve. Cada vez mais ligada ao Brasil,
a Minas, ao mundo. Onde tiver uma notícia, uma
informação que interessa a Minas e aos mineiros,
lá estará a Itatiaia. Parabéns à Itatiaia, a todos que
fazem a Itatiaia da porta para dentro e a todos que
vivem a Itatiaia da porta para fora, em qualquer
lugar do mundo. É um orgulho fazer parte da família Itatiaia”, completa.

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
Alckmin e Lula
Semana passada, o governador de São Paulo, João Doria,
ligou para um influente jornalista de Belo Horizonte para dizer
que a aliança entre Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), é uma
espécie de sanduíche de “pão com pão”. Para Doria, essa
união pode estar “subindo para o telhado”. Calma, gente!

Exportação de cachaça
cresce 40% em 2021

Temas econômicos
Ao analisar os bastidores da política nacional, a jornalista
Ana Flor destacou que, em sua opinião, os pré-candidatos à
Presidência da República, provavelmente, vão eleger temas
econômicos para os seus debates neste primeiro momento,
pois esse assunto é de interesse de todos. Vamos aguardar...

Candidato sem prestígio
Até o momento, a candidatura do empresário Felipe
d’Avila na disputa pela Presidência da República pelo Partido
Novo não passa de uma mera intenção. Não decolou e ele,
praticamente, não aparece nas pesquisas eleitorais. É o que dizem os matemáticos da política nacional. Tadinho dele, gente.

Pós-pandemia
Especialistas de diferentes ideologias e intelectuais garantem
que o fosso social criado no Brasil, a partir da pandemia, vai
exigir um novo pacto para amenizar as desigualdades sociais,
pois isso vai se agravar nos próximos 2 anos. Cruz credo, pessoal!

Empresário otimista
Com certa dose de otimismo, o empresário paulistano
Emerson Kapaz diz que, este ano, o investimento para aumentar a matriz de energia renovável será de mais de R$ 1
bilhão. Será?

Vereador sumido
Houve, recentemente, em Belo Horizonte, um problema
no setor de transporte coletivo. Duas empresas de ônibus
alegaram falta de condições financeiras e deixaram de circular
por dois dias, levando vários bairros da região do Barreiro a
ficarem “isolados”. Quando isso ocorreu, alguns passageiros
tentaram contato com o vereador de oposição Gabriel Azevedo
que não teria sido localizado para ajudar com a demanda. Eita
políticos espertos, gente.
Cena um: Enquanto isso, nos meandros da política mineira, aumenta o bochicho indicando que Azevedo deverá ser
candidato a deputado federal.

Ciro, nem lá, nem cá

Nat Macedo

A

exportação de cachaça cresceu no
Brasil em 2021. Dados do Comex
Stat, compilados pelo Instituto Brasileiro de Cachaça (Ibrac), apontam
que, quando comparado com 2020,
o setor apresentou um avanço de 38,39% em
valor e 29,52% em volume.
Em 2020, a exportação em litros havia caído
23,9% em relação a 2019, totalizando 5,57 milhões de litros exportados da bebida. Já em 2021
foram vendidos 7,22 milhões de litros de cachaça,
um aumento de 29,52%. O mesmo aconteceu
com o faturamento: enquanto, em 2020, o segmento faturou US$ 9,5 milhões (34,8% a menos
que em 2019) com as vendas externas, no último
ano esse faturamento chegou a mais de US$ 13,17
milhões, um avanço de 38,39 %.
Em 2021, Estados Unidos, Alemanha e Paraguai foram os países que mais importaram a
cachaça em termos de valor. Os EUA compraram
um valor de US$ 3,48 milhões, demonstrando
um crescimento de 56% em relação a 2020.
Enquanto isso, o valor de importação alemã teve
um aumento de 41,37%, passando para US$ 1,88
milhão em 2021 e o Paraguai importou US$ 1,32
milhão. Em volume, esses três países também
lideram o ranking, sendo Paraguai o primeiro
colocado, com 1,63 milhão de litros importados,
assim como a Alemanha com os mesmos 1,63
milhão de litros (um volume 47,75% maior ao
importado em 2020) e os EUA aparecem em
terceiro lugar, com 903 mil litros.
São Paulo e Pernambuco são os estados que
mais exportam em termos de valor, com o total
de US$ 6,09 milhões e US$ 1,84 milhão exportados, respectivamente. Na 3ª, 4ª e 5ª posições
surgem o Rio de Janeiro (US$ 1,30 milhões),
Paraná (US$ 1,23 milhões) e Rio Grande do Sul
(US$ 883 mil). Já em volume, São Paulo (3,15
milhões de litros) e Pernambuco (1,95 milhão
de litros) se destacam novamente, seguidos do
Paraná (1,15 milhão de litros), Rio de Janeiro (378
mil litros) e Minas Gerais (248 mil litros).
Para o diretor executivo do Instituto Brasileiro
da Cachaça (Ibrac), Carlos Lima, os números são

“O presidenciável Ciro Gomes (PDT), por conta dos seus
arroubos verbais, está se distanciando da esquerda ao mesmo
tempo em que não consegue angariar espaço junto à direita.
Com isso, pode acabar isolado”. Comentário ouvido na Sala
de Imprensa da Câmara Federal.

Viva a CoronaVac
Médicos lembram que a CoronaVac, para ser aplicada em
crianças, foi testada em 211 milhões de pacientes infantis de
diferentes partes do mundo, obtendo resultados satisfatórios.
Agora é a hora de usar o imunizante também no Brasil.

Taxando os não vacinados
Circula pela sede da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em Nova Iorque, uma sugestão: cobrar uma taxa de
pessoas que se negam a vacinar contra a COVID-19. Se a moda
pega no Brasil, o próprio governo iria arrecadar bilhões.

Mentiras sem fronteiras
Estudos das mais diferentes instituições do Brasil e do
exterior comprovam que cerca de 70% das notícias veiculadas
somente pelas redes sociais, não são literalmente confiáveis.
Por conta disso, começa a se disseminar uma tese: o mundo
das redes é também um lugar de mentiras sem fronteiras.

Mulheres na política
Neste limiar de 2022, algumas pesquisas realizadas em
todo o Brasil constatam um crescimento considerável de
mulheres interessadas em política, tema que, ao longo dos
anos, não estava tão presente na agenda delas.

Viés autoritário
“O Senado tem sido proativo para conter o ímpeto,
algumas vezes, autoritário do presidente da República, Jair
Bolsonaro (PL). Esse equilíbrio de forças é importante para
evitar um mal maior”. Opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé.
Pegou pesado, não é mesmo, gente?!
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positivos, pois a COVID-19 afetou duramente o
setor. “Tanto em relação às vendas do mercado
interno, quanto à exportação. O fechamento de
bares e restaurantes, além de todas as imposições que aconteceram durante o período da
pandemia, teve um impacto direto no segmento.
E essas restrições ocorreram não só no Brasil,
mas no mundo todo, o que dificultou a balança
de exportação, que sofreu queda em termos de
volume e valor em 2020”.
De acordo com Lima, no ano passado, os impactos foram percebidos por todo o setor. “Muitos
fabricantes sentiram a falta de matérias-primas,
principalmente garrafas. Além disso, o aumento
do frete internacional e a escassez de containers
afetaram negativamente a cadeia de produção.
Mas, ainda assim, conseguimos vislumbrar um
desempenho positivo”.
A retomada, na visão do diretor, está acontecendo, mas lentamente. “Com o avanço da vacinação em todo o mundo, a exportação começou
a crescer. Os números demonstram que o setor
tem uma capacidade significativa de se reestruturar. Trata-se de um processo que reflete não só o
fomento do ramo, mas seu potencial de reagir a
um ambiente mais favorável de negócios”.

Uma série de fatores faz com que Lima se
sinta otimista para este ano. “O próprio Ibrac tem
desenvolvido uma série de projetos setoriais de
promoção de exportação. Além disso, do avanço
vacinal e a retomada dos eventos presenciais. É
cedo para dizer, mas se não formos surpreendidos
com novos fechamentos, acredito que o setor
possa recuperar seu faturamento aos patamares
da pré-pandemia”.
O empresário Lucas Mendes também
segue confiante para 2022. No ano passado,
devido à baixa no mercado, ele não conseguiu
exportar suas cachaças para a Alemanha,
destino em que já tem o hábito de fazer a
venda. “Nós exportamos de uma a duas
vezes por ano para um parceiro da empresa,
mas, em 2021, foi inviável. Contudo, acredito
que agora seja possível retornar à atividade,
afinal, a exportação traz um valor agregado
e que é importante”.
Mendes conta que tem investido no
marketing, novas garrafas e em mídia. “O próprio nome da região de Salinas tem um apelo
significativo para a cachaça e isso inclui Minas
Gerais, contribuindo para o fomento geral do
setor. 2022 será um ano melhor”.
Reprodução/Internet
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Números indicam uma retomada no setor após impactos negativos da pandemia

Marcelo de Souza e Silva
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)

2022: mais do que nunca, agora é aprender sempre

S

e os dois últimos anos foram desafiadores no sentido de sobrevivência para os
micro e pequenos empresários, podemos
afirmar que 2022 será o ano em que esses
profissionais precisarão de um ingrediente
indispensável para a receita dar certo: o aprendizado permanente.
Aptidão e talento para criar e administrar
um negócio não são mais suficientes para se
manter em um mercado que se mostra cada
dia mais competitivo, dinâmico, globalizado e
em constante transformação.
De acordo com pesquisas do Sebrae, os três
principais fatores que levam ao fechamento de
um negócio são falta de planejamento, falta de
informação e falta de capacitação. Infelizmente,
esses são o veneno que ceifam a vida dos micro
e pequenos negócios. É muito comum ouvirmos
histórias de profissionais que, ao deixarem o
regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
investiram toda a rescisão em um negócio sem
conhecer o mercado, analisar os riscos, pesar na
balança os prós e os contras. E mais: a contratação de familiares e amigos sem qualificação ou
sem prepará-los para o cargo também é outro
erro fatal para um negócio.
Em meados do último ano, o Sebrae Nacional divulgou a pesquisa “Sobrevivência das
Empresas” e o levantamento revelou que três
em cada dez microempreendedores individuais
(MEIs) fecham as portas em até cinco anos de
atividade no Brasil. No mesmo período, as
microempresas têm uma taxa de falência de
21,6%, enquanto as de pequeno porte, de 17%.

Neste estudo, o presidente do Sebrae, Carlos
Melles, analisou que quanto maior o porte da
empresa, maior a sobrevivência dos negócios,
uma vez os empresários que possuem maior preparo e, na maioria das vezes, optam por empreender por oportunidade, não por necessidade.
Outro dado que nos chamou a atenção nesta pesquisa foi que a maior taxa de mortalidade
em cinco anos está no comércio (30,2%). Em
seguida aparecem indústria da transformação
(27,3%) e serviços, com 26,6%.
Como representantes do comércio não
poderíamos ficar de mãos atadas diante dessa
realidade. Por isso, além de todos os programas
de incentivo e capacitação realizados ao longo
de toda a existência da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), este ano,
mais do que nunca, decidimos que não podemos esperar pelo “o ano só começa depois
do Carnaval”. A hora é agora. E, por isso, nos
unimos ao Sebrae Minas para oferecer aos
micro e pequenos empreendedores da capital
e região metropolitana a chance de ouvir e
aprender com grandes nomes do mercado,
por meio do projeto Encontros Empresariais.
A partir do dia 25 de janeiro, vamos receber
nomes como Mario Sergio Cortella, Mazé Lima,
Sônia Hess e Seu Elias para palestras gratuitas
em nossa sede.
Os encontros serão realizados, uma vez por
mês, até maio. Será uma excelente oportunidade para aprender com quem já vivenciou e
ainda vivencia as experiências de empreender
e de se desafiar diariamente.

Além disso, também iremos inaugurar na
sede da CDL/BH o Ponto de Atendimento da
Rede “Aqui tem Sebrae”, uma ponte direta
com o maior sistema de apoio e aprendizagem
do microempreendedor do país e do mundo.
Com este projeto, iremos ampliar o acesso dos
pequenos empresários às soluções de gestão
e empreendedorismo. Este espaço vai funcionar como um impulsionador dos pequenos
negócios, com ofertas de produtos e serviços
qualificados.
Por meio da Rede, vamos unir ideias e
recursos que contribuam para o desenvolvimento dos nossos associados, inclusive,
facilitar o surgimento de novas empresas
e fortalecer as que já estão em atividade.
O Ponto de Atendimento terá profissionais
capacitados do Sebrae Minas à disposição
para atender às necessidades de nossos
associados.
As micro e pequenas empresas são a principal força de nossa economia e precisam, cada
vez mais, buscar melhorias em seu ambiente
de negócios e, com isso, atrair mais investimentos, ampliar o número de novos clientes,
gerar empregos, melhorar a lucratividade e a
competitividade.
Por isso, meu conselho para 2022 é:
busque capacitação, dedique-se a conhecer o
mercado, entender as demandas e também a
oferecer soluções. Um bom empreendedor não
é o que cresce mais rápido, mas o que evolui
com consistência e conhecimento de forma
permanente.

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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bom nesses mais de um ano de
funcionamento. No início, houve
certa desconfiança, talvez pela
O Pix, sistema de pagamento forma como funcionava, mas
instantâneo do Banco Central (BC), rapidamente foi absorvido pela
já é usado por 71% dos brasileiros. população”, disse.
A taxa de aprovação também
Mensalmente, o Pix tem moviaumentou nos últimos 12 meses e mentado cerca de R$ 550 bilhões
chega a 85%, conforme pesquisa em volume médio. São mais de
da Federação Brasileira de Bancos 110 milhões de cadastrados, sen(Febraban). Esse índice entre os do 104 milhões pessoas físicas e
jovens (18 a 24 anos) é de 99%, quase 8 milhões pessoas jurídicas.
patamar semelhante à faixa etária
A esteticista Patrícia Neves é
seguinte (25 a 44 anos), com 96%. adepta e usa a modalidade em
O fato é que a modalidade revolu- sua clínica. “Quando surgiu imacionou a forma como consumido- ginei que não seria tão seguro e
res compram produtos e serviços.
não aderi. Mas muitos clientes me
A maior resistência para usar o perguntavam sobre essa forma
Pix é entre os indivíduos de baixa de pagamento. Pesquisei bastanrenda e os de menor
te e resolvi criar
escolaridade, mas,
“Cerca de 60% uma chave usando
ainda assim, em paHoje em
das pessoas que odia,CNPJ.
tamares de adesão
cerca de 60%
superiores a 50%.
das pessoas que
atendo fazem
Dos que têm até o
atendo utilizam
o pagamento
ensino fundamenesse sistema e me
tal, 53% utilizam o
direto pelo Pix” enviam o compropagamento instanvante. Foi a melhor
tâneo, enquanto no grupo de pesso- coisa que fiz e que me gerou ecoas com renda de até dois salários mí- nomia com as taxas cobradas pela
nimos, a taxa de aceitação é de 64%. maquininha de cartão”.
Para o economista e especialisQuem também usa o serviço
ta em gestão financeira Fernando é o estudante Ricardo Pereira.
Matos, o Pix veio para rivalizar com “Utilizo o Pix para quase tudo.
o pagamento por cartões de débito Chego ao estabelecimento e já
e dinheiro em espécie, tentando se vejo se aceitam ou se tem algum
consolidar como o principal meio QR Code para facilitar. Acho bem
utilizado pelos brasileiros. “Ele seguro e nunca tive problemas,
também é uma alternativa gra- inclusive, fui salvo uma vez. Pedi
tuita ao DOC/TED, que costumam uma corrida por um aplicativo
cobrar tarifas entre R$ 10 a R$ 20 de transporte e achei que tivesse
por transação. A economia para colocado o cartão como forma de
os consumidores foi algo muito pagamento. Chegando ao destino,

Divulgação

Taxa de aprovação do Pix é de 99%
entre os jovens de 18 a 24 anos
Daniel Amaro

A maior resistência para usar a modalidade é entre os indivíduos de baixa renda e os de menor escolaridade
não tinha como alterar e também
não havia caixa eletrônico para
sacar. Fiz um Pix para o motorista
e resolvi o problema”, relembra.

Segurança contra golpes
Entre as pessoas ouvidas na
pesquisa da Febraban, 22% afirmaram já ter sido vítimas de
golpes ou tentativa de fraude. Já
entre os mais velhos, acima de 60

anos, esse percentual sobe para
30%. Aqueles que sofreram tentativas de golpes, 69% disseram
que nunca caíram na armadilha.
A fraude reportada como mais
comum pelos entrevistados (48%)
foi a tentativa de clonagem do
cartão ou troca de cartão.
Desde outubro de 2021, o BC
vem implementando um pacote
de ações para a prevenção de fraudes na prestação de serviços de

pagamento. O valor de transferência das 20h às 6h foi limitado em
R$ 1.000. Também há uma medida extra de proteção: transações
suspeitas podem ser retidas pelos
bancos ou instituições financeiras
por 30 minutos durante o dia e por
1 hora no período da noite.
Na avaliação de Matos, a medida traz mais segurança aos usuários. “Dizem que é instantâneo
e quando o dinheiro cai na conta

do destinatário não há mais o que
fazer. Agora, caso aconteça algum
golpe, a pessoa pode entrar em contato com o banco dentro do prazo e
reverter a operação. Mesmo assim,
acredito que muita coisa ainda precisa ser feita. Poderia ter um mecanismo de dupla checagem antes de
a transação ser efetivada e pensar
em soluções no sistema das instituições para impedir contas suspeitas
de receber o dinheiro”, conclui.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Itatiaia 70 anos

DA COCHEIRA

Para o presidente do Conselho da Itatiaia, empresário Rubens Menin (foto),
“Manter o legado da família fundadora, Januário e o Emanuel, e nossa responsabilidade é muito grande, nossa e de toda a equipe, dos demais funcionários,
que têm feito um trabalho sensacional. Ninguém é líder por acaso. E tem aquele
ditado: ‘em time que está ganhando não se mexe’. É uma satisfação muito grande poder participar desse projeto da Itatiaia, não é à toa que é a rádio de Minas”.

Casa de Caboclo era uma forma antiga de acabar com candidatura de algum político e o mesmo pode ser usado contra o ex-juiz
Sergio Moro (Podemos). Na verdade não é nada contra o juiz, mas
sim contra integrantes do seu partido. Vão dizer que Moro está num
ninho muito sujo.

Domingo, dia 23 de janeiro
Radialista Enock Passos
Jornalista Joana Dias
Jornalista Gabriele Specialli - sucursal Brasília da Rádio Itatiaia

Divulgação/Internet

Segunda-feira, 24
Lula (PT) que se prepare, o chumbo que os bolsonaristas estão
preparando contra ele nesta campanha eleitoral é muito forte.
Pelo que eu estou sabendo, o ex-presidente vai ficar o tempo todo
tentando se defender.

Aliás, falando em Lula, a grande esperança da presença de
Geraldo Alckmin na chapa seria a velha guarda do PSDB e FHC, José
Serra, Artur Virgílio, Eduardo Azeredo, Pimenta da Veiga e outros
históricos do partido apoiarem a união Lula/Alckmin.
LASTIMÁVEL - A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), tem que voltar seus
olhos para o grande polo atacadista de sua cidade, na região da Ceasa, que está
merecendo um carinho especial. Primeiro pela grandeza do Produto Interno Bruto
(PIB) e, em segundo, pela importância econômica que representa para a sua cidade.
As ruas desse grande polo atacadista estão esburacadas, não pelas últimas chuvas,
mas antes mesmo do aguaceiro que caiu na região metropolitana. Onde está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que ao que parece não reconheceu ainda a
importância desse polo? Aliás, estou impressionado com os espaços vazios da Cidade
Industrial, que nos últimos tempos perdeu muitas indústrias, principalmente na área
têxtil. Há necessidade de maior articulação com a vinda de novas indústrias para o
município para preencher os vazios de agora.

ALEXANDRE DA SILVEIRA - O suplente do senador Antônio Anastasia que, no próximo
mês, deve assumir o mandato pela posse de Anastasia como Ministro do Tribunal
de Contas da União, já foi convidado para ser o líder do presidente Bolsonaro no
Senado. O convite é uma maneira de pressionar Rodrigo Pacheco, presidente da
Câmara Alta, afinal, Silveira é hoje um dos principais assessores de Pacheco e um dos
mais entusiastas da candidatura do chefe a Presidência da República. O presidente
com esse convite quer saber da verdadeira intenção de Pacheco em ser candidato a
presidente do Brasil. Se Silveira aceitar, sinal de que Pacheco desistiu da candidatura.
Se não aceitar, pode ser a indicação que as pretensões de Pacheco são pra valer.

A NI V E RS A RI A NT E S

Ex-deputado Silvio Mitri
Jornalista Sônia Zuim

Terça-feira, 25
Cantor e Compositor Lecy Strada
Leila Mendes Barbosa

Quarta-feira, 26
Ex-prefeito Patrus Ananias
Márcio Brasil
Marta Silveira

Quinta-feira, 27
É de se perguntar: ou Bolsonaro não ouviu seus assessores e
sentiu o quanto seria pressionado pelo funcionalismo público por
aumento de salário em ano eleitoral, ou valeu a opinião de assessores. O resultado é que o presidente desistiu de dar aumento para
a Polícia Federal. Agora, quem vai ficar com raiva dele é o pessoal
da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

KALIL - A pressão feita pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), contra
o governador Romeu Zema (Novo), cobrando R$ 70 milhões de verba para combater
enchentes na cidade, não surtiu o efeito desejado que era de criar uma polêmica.
O secretário de Zema respondeu a Kalil e disse que se o dinheiro não saiu, a culpa é
da prefeitura que não soube preencher os documentos necessários para liberação
do dinheiro.

Ex-deputado Cleuber Brandão Carneiro
Ex-deputado Otávio Elísio Alves de Brito
Renato Moraes - Laboratório Osório de Moraes

Sexta-feira, 28
Elizandra Prado - Contagem
Gracia Issa

Sábado, 29
Jornalista Júlio Baranda
Professor Roberto de Paula Vilta
Jornalista Márcio Maia

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O para-raios do seu prédio está
funcionando corretamente?
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

D

urante o período chuvoso, além da manutenção da estrutura do
prédio, é necessário também
não descuidar do para-raios.
Segundo o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe),
o Brasil é o país que tem a
maior incidência de raios no
mundo. São 77,8 milhões de
descargas a cada ano. Em
relação ao número de mortos, o Brasil ocupa a sétima
posição, com quase 2,2 mil
casos somente desde o início
do século XXI.
Por isso, é importante
que os condomínios que têm
para-raios ou Sistema de Proteção contra Descargas Atmos-

férica (SPDA) mantenham os
equipamentos sempre em dia.
De acordo com a NBR
5419/15, o SPDA deve passar
por inspeções visuais a cada 6
meses. Porém, a cada 5 anos,
é preciso que essa verificação
seja completa em condomínios
residenciais e comerciais. Também é necessário que os prédios tenham cabos condutores
da energia elétrica instalados a
cada 15 metros e que o Dispositivo Protetor de Surto esteja
instalado em todos os quadros
elétricos das áreas comuns.
Em condomínios antigos,
em que não há possibilidade
de fazer as adaptações exigidas pela norma desde 2015, é

preciso redobrar os cuidados
preventivos. “A manutenção
e adaptação devem ser feitas
por profissional qualificado;
jamais use o serviço de leigos
ou ‘quebra-galhos’”, afirma
o presidente do Sindicato dos
Condomínios Comerciais Residenciais e Mistos de Minas
Gerais (Sindicon MG), advogado especializado em direito
condominial, Carlos Eduardo
Alves de Queiroz.
A falta de cuidados com o
SPDA pode causar danos e até
morte no caso de descarga elétrica provocada por raios. Por
isso, o síndico não deve deixar
de marcar no calendário as datas da manutenção preventiva.

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

SAÚDE E VIDA

8

EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de janeiro de 2022

#JaneiroBranco

Daniel Amaro
O primeiro mês é dedicado à
campanha “Janeiro Branco”, que
tem o objetivo de chamar atenção
para o tema da saúde mental e
emocional na vida das pessoas.
“O começo do ano pode ser considerado como uma página em
branco, onde pode ser reescrita
uma história. Buscar oportunidades de fazer diferente, recomeçar
e obter novos estilos de vida. Já
o branco remete à inspiração e
criatividade. É um momento de
refletir, gerar conscientização e
combater tabus”, explica a psicóloga Larissa Assis.
No entanto, o assunto saúde mental ainda é um desafio.
Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS), ao
menos 18,6 milhões de brasileiros,

cerca de 9% dos cidadãos, sofrem
de algum transtorno de ansiedade. Ocupamos o primeiro lugar
no ranking quando a questão
é a prevalência de casos dessa
patologia. O Brasil é o segundo
país das Américas com maior
número de pessoas depressivas,
equivalente a 5,8% da população,
atrás apenas dos Estados Unidos,
com 5,9%.
Para Larissa, a saúde mental
não é completamente compreendida e se torna alvo de muitos
estigmas e preconceitos herdados
de décadas passadas. “O bem-estar mental pode ser abalado
por diversos fatores, como rápidas
mudanças sociais, condições de
trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável,
violência e violação dos direitos
humanos”, salienta.

“O estigma, associado
à falta de informação e
desassistência, mata”

Ainda de acordo com a psicóloga, o início da pandemia de
COVID-19 fez surgir mais problemas
psicológicos. “Todo mundo teve que
lidar com o isolamento, medo de ser
contaminado, além da imprevisibilidade da situação. Isso tudo causa
um impacto na mente, desorganiza
a vida e aumenta o risco de desenvolver transtornos. É importante buscar
ajuda sempre que necessário para
lidar com as emoções e sentimentos
da melhor maneira possível”.
Na avaliação da psicóloga e
especialista em Terapia CognitivoComportamental Camilla Machado, o preconceito com quem sofre
de algum tipo de doença mental
precisa ser combatido. “Chamamos
popularmente de psicofobia. Fazer
piadinhas com isso não é nada
legal. Ao dizer que uma pessoa é
‘doida’ ou ‘louca’, falar frases como
‘depressão não é doença, é preguiça’, demonstra que ainda somos
carentes de informação”, alerta.
Ela chama atenção que muitos
pacientes, por vergonha da doença ou até mesmo das medicações,
deixam de buscar tratamento
adequado. “É como se a doença
fosse o aspecto central da sua
identidade. Infelizmente, isso
pode piorar o quadro, levando
a um maior risco de suicídio. O
estigma, associado à falta de informação e desassistência, mata.
A pessoa enxerga como única solução atentar contra a própria vida”.

Brígida Gomes Fries
Praticante de meditação raja yoga e aluna da Brahma Kumaris
rose@navescoelhocomunicacao.com.br

Segundo Camilla, a forma
mais viável de combater o
preconceito às pessoas com
transtornos mentais é a disseminação da informação correta e de boa qualidade. “A
campanha Janeiro Branco vem
para reforçar os cuidados com a
saúde mental e acabar com essa
intolerância. Toda a sociedade
pode contribuir para a criação
de uma comunidade mais inclusiva. É necessário ter respeito e
compreender a complexidade
da doença mental”.

Vencendo a ansiedade
João Mendes convive com
transtorno de ansiedade generalizada há 5 anos. “Comecei ter
dificuldades para dormir, falta de
ar, me sentia mal com frequência
em diversas situações, taquicardia, boca seca, não conseguia
me concentrar nem raciocinar.
Fiz diversos exames e não tinha
nada. Até que fui ao psiquiatra e
recebi o diagnóstico. Desde então,
venho fazendo terapia e uso de
medicamentos”, relata.

Ele já sente uma melhora significativa. “Atrapalhava bastante
a minha vida. Queria resolver
tudo na hora e as pessoas não
conseguiam me entender e
acompanhar meu ritmo. No
final das contas era taxado de
neurótico. Você não deixa de ter
o transtorno de uma hora para
outra. Hoje, consigo lidar com
mais tranquilidade com as coisas
que acontecem. Não podemos
ter vergonha de falar sobre isso
e de buscar ajuda para resolver
o assunto”.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:

Há 85 anos, na Índia, o
raja yoga surgiu para ensinar
o conhecimento da alma, da
Alma Suprema e do ciclo da
humanidade. Brahma Baba,
visionário e fundador da Organização Brahma Kumaris, foi
pioneiro ao trazer esses ensinamentos para o público em
geral. Desde o início, o principal
propósito desse movimento foi
o de proporcionar uma conexão
amorosa e destemida entre
a alma e Deus. Vida simples,
vegetarianismo e não-violência
foram alguns dos pilares estabelecidos na época e que
permanecem até hoje.
O curso introdutório de meditação raja yoga pode ser feito
de forma presencial ou on-line.
Mais informações por meio do
link: www.brahmakumaris.org.br

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

etc. Isto porque essa meditação
é feita de olhos abertos, andando ou sentado. Rituais e mantras
não são necessários.
O objetivo dessa prática é
experimentar autossoberania,
ou seja, ser meu próprio mestre. Com a meditação, as qualidades positivas são resgatadas
trazendo de volta a autoestima
e a estabilidade emocional. E a
partir dessa essência positiva,
ocorre uma mudança de dentro
para fora. A pessoa fica mais
calma, mais contente, mais
paciente.
A meditação raja yoga é
uma prática mental que trabalha no nível dos pensamentos e
sentimentos para uma vida plena. O corpo recebe a mensagem
silenciosa de paz e responde
com equilíbrio, leveza e saúde.

É importante buscar ajuda sempre que necessário para lidar com as emoções e sentimentos

Hotel Fazenda

Quando a mente está em
paz, o corpo acompanha
Desde o isolamento social
devido à pandemia, é grande o
número de pessoas que procuram formas de passar o tempo
e manter a saúde física e mental
em dia. Uma boa alternativa
tem sido a meditação e o yoga.
De acordo com um levantamento da SEMrush, empresa
de marketing digital, a pesquisa
pelo termo “yoga” cresceu 50%
entre fevereiro e abril de 2021,
nos mecanismos de busca, como
o Google. A palavra “meditação” teve um crescimento ainda
maior, de 82%.
Dentre inúmeras modalidades de yoga e meditação,
destaco o raja yoga, uma forma
de meditação acessível a todos.
Com o devido treinamento, pode
ser praticada no ônibus, no trabalho, em casa, em um parque

Divulgaçã/internet

9% dos brasileiros sofrem com
algum transtorno de ansiedade

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

G E R A L

EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de janeiro de 2022

9

Espetáculo “A Jagunça” está em cartaz no Palácio das Artes
Teatro João Ceschiatti, no Palácio
das Artes, recebe
o espetáculo teatral A Jagunça,
que permanece em
cartaz nos dias 4 e 5 de fevereiro (sexta-feira e sábado), às 20h,
e no dia 6 de fevereiro (domingo), às 19h. O espetáculo, que
tem texto, direção e interpretação
de Ildeu Ferreira, possui classificação etária de 12 anos.
Na aspereza do sertão mineiro, o espetáculo teatral “A Jagunça”, que tem acompanhamento
sonoro-percussivo de Antônia
Claret ao vivo no palco, traz à
tona a força feminina e nos aproxima do conceito etimológico do
termo que dá nome a peça. Se no
senso comum a palavra Jagunço é
associada a contraventor, etimologicamente ela é sinônimo de
soldado, inexistindo seu feminino
em nosso dicionário. A linguagem,
comumente associada à obra de
Guimarães Rosa, conta a história
de uma mãe que, inicialmente
para vingar o assassinato de seu
filho, se arma de força e poder “superiores”. Sentimento que, num
plano metafísico e no emaranhado da vida do sertão, se mistura
ao sentimento de justiça e amor.
O texto e a peça resgatam
para a nossa contemporaneidade
o imaginário popular, com seus
símbolos e mitos que muito contribuiu para a formação cultural
brasileira. A montagem teve por
objetivo entrar no sertão profundo
de nossa identidade para extrair
as forças vivas que definem traços de nossa identidade cultural.
Para tal, a encenação assimilou

Diego Sá

O

Peça faz parte da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 2022
za, não apenas os confins de Minas
Gerais, mas os diversos “interiores”, evidenciando as tragédias
cotidianas de mães que perdem
seus filhos em acertos de contas.
O espetáculo “A Jagunça” estreou no Sesc Palladium (BH) em
2017. Foi um dos dez espetáculos
mineiros para compor a grade de
programação do Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte
(FIT-BH) em 2018. Foi apresentada
em outros conceituados festivais
mineiros como o Festival de Inverno de Itabira e o Tiradentes
em Cena. Em 2019 o espetáculo
é remontado com novo elenco,
obedecendo à mesma estética e
rigor técnico, sendo selecionado
pelo edital Trilha Cultural do
BDMG, através do qual circulou
por cidades do interior.

Segurança

o entrecruzamento/associação
das linguagens: textual, musical,
plástica e cênica.
Nesse ato criativo, os sentidos
já existentes em cada linguagem
foram preservados e ao mesmo
tempo aguçados com a união das
partes, para promover no espectador o sentimento de encontro

com a estranheza, o fascínio e
enigma da vida. O texto, com seus
jargões, expressões, ritmo e melodia, ganhou reforço com acompanhamento musical, ora percussivo
que realça e dá tonicidade aos
momentos de fugas e conflitos da
protagonista, ora através de paisagens sonoras, executado ao vivo.

O próprio autor é quem dá vida
em cena à personagem, construindo uma espécie de Diadorim às
avessas. Acompanhado de uma
instrumentista, os dois trazem
para a cena o sertão mineiro, com
seus mitos, mistérios, histórias e
tradições, como rezas, bendições
e costumes. Memórias vivas que

formaram a identidade de um povo
forte e que se encontra em risco
de desaparecimento com o efeito,
quase que inevitável, da globalização. A linguagem tradicional do
sertanejo, com seus jargões e expressões é tecida de forma a revelar
o imaginário popular e os ciclos de
vida e morte. A dramaturgia valori-

A Fundação Clóvis Salgado
estabeleceu uma série de normas
para a volta das atividades de
forma segura. Para evitar aglomerações, o teatro contará com
sinalização nas áreas externas
e internas. O uso de máscaras
- tanto para visitantes quanto
funcionários - será obrigatório do
início ao fim do espetáculo.
Todos os ambientes do Palácio
das Artes serão higienizados diariamente antes da abertura ao público. Também são disponibilizados
tapetes para a limpeza de calçados,
assim como álcool em gel 70% para
desinfecção das mãos. Para garantir maior segurança dos visitantes,
a entrada de sacolas, mochilas e
afins não é permitida, para diminuir a contaminação dos espaços.

C I D A D E S
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Gil Leornardi

Zema anuncia auxílio de R$ 1.200 para
desabrigados e desalojados pelas chuvas

O governo de Minas vai destinar R$ 1.200 por pessoa desabrigada ou desalojada em
decorrência das fortes chuvas. A
medida integra o plano Recupera
Minas, anunciado no dia 18 de
janeiro pelo governador Romeu
Zema (Novo).
O benefício será pago em
três parcelas mensais de R$ 400
a partir de fevereiro, totalizando
R$ 78 milhões em recursos estaduais e beneficiando mais de 60
mil pessoas.
Zema ressaltou a necessidade
da ajuda às vítimas. “O auxílio
desabrigado vai ajudar quem teve
suas casas destruídas a passar por
esse momento difícil. Ou seja,
uma família de cinco pessoas
vai receber R$ 2 mil por mês”,
afirmou.

Divulgação/internet

A operacionalização
desse pagamento será
feita pelos municípios

Benefício
Segundo o secretário-geral
do Estado, Mateus Simões, estão
contemplados nesse benefício
eventual as pessoas registradas
como desabrigadas ou desalojadas por seus municípios.
“A operacionalização desse pagamento será feita pelos
municípios, porque na lógica
legal o controle da população
desabrigada e desalojada é feita
localmente, então será entregue
ao município que deverá entregar
às pessoas que estão previamente
cadastradas. A data de corte desse
benefício foi dia 17 de janeiro,
então estão contempladas todas
as pessoas desabrigadas e desalojadas até ontem. Os municípios
já haviam nos enviado as informa-

Secretário-geral do Estado, Mateus Simões

Uberlândia apresenta ações de
recuperação após tempestades

em fase final. “Foram mais de 74 milímetros de chuva em pouco tempo. Isso
representa um gigantesco volume de
água que nenhuma estrutura de drenagem do mundo está apta a absorver.
Quando demos o alerta, acionamos e
colocamos toda a equipe da prefeitura
pela cidade para mitigar os impactos.
A secretária de Governo, Ana Paula,
acompanhou a Defesa Civil durante
toda a tempestade. Assim como a
Settran, Obras, Meio Ambiente e Dmae
atuaram em reparos pela madrugada.
Tivemos o apoio incondicional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Em tempo recorde, os trechos prejudicados pela chuva na avenida Rondon
Pacheco e adjacentes já estão sendo
recuperados e, amanhã, grande parte
já estará liberada”, pontuou o chefe
do executivo.
O secretário municipal de Gestão
Estratégica Raphael Silveira, vem estudando e acompanhando o desenvolvimento estrutural da cidade. Segundo
ele, várias ações já foram feitas e outras
estão sendo desenvolvidas para minimizar o impacto oriundos de fortes chuvas.

“Temos investido em estudos e
ações para mitigar os problemas causados por chuvas. Nessa gestão de Odelmo, ampliamos a rede de drenagem
da Avenida Getúlio Vargas e da avenida
Judéia, para minimizar os impactos de
grandes volumes de água. Neste momento, estamos fazendo o projeto do
córrego Lagoinha, a primeira parte do
desassoreamento das duas represas da
região do Santa Luzia, depois a elevação da rua e a recuperação da represa
do Camaru”, comentou
Em 2011, a prefeitura também fez a
requalificação da Rondon Pacheco, quando foram instaladas 44 bocas de lobo,
novos ramais a cada 50 metros e novas
galerias de captação e água. Também foi
aprimorada a captação de água no bairro
Brasil, Segismundo Pereira, Parque do
Sabiá e parte do Santa Mônica. Tudo isso
para evitar que as águas dessas regiões
desaguem para a Avenida Rondon Pacheco. “Nossos estudos e investimentos
são para reduzir o volume que vai para
a Rondon Pacheco, que recebe água de
12 sub-bacias, mais de 22 km2 que são
direcionados para a avenida”, explicou.

ções e os dados já superam 60 mil
pessoas”, pontuou Simões.

Geladeiras, energia e água

Plano Recupera Minas

Outras ações para benefício
direto da população também estão sendo adotadas pelo governo
mineiro, como a doação de 5 mil
geladeiras pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Esses eletrodomésticos serão
distribuídos de forma proporcional
ao número de famílias de baixa
renda de municípios em situação
de emergência ou de calamidade
pública em decorrência das chuvas
e que tenham o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor
que 0,6.
“A Secretaria de Estado de
Desenvolvido Social está acompa-

O plano Recupera Minas foi
criado após força-tarefa do estado
para mapear os principais danos
causados pelas chuvas e criar
ações para recuperação dos estragos danos. Ao todo, serão R$ 600
milhões em recursos estaduais.
Os investimentos estaduais
estão divididos em três eixos:
auxílio às pessoas, apoio aos municípios e infraestrutura estadual.
Um quarto eixo será formado por
doações da sociedade civil em que
o governo de Minas dará suporte
para que o apoio chegue aos
municípios e às pessoas atingidas.

AMM: 10ª edição do Congresso Mineiro
de Vereadores vai acontecer em março
Vater de Paula

A

Prefeitura de Uberlândia apresentou as ações de mobilização
em decorrência do fenômeno
atípico registrado no dia 16 de janeiro, que, conforme climatologistas da
Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), não foi possível ser detectado
com antecedência.
A reunião foi convocada pelo prefeito Odelmo Leão ((PP), junto às secretarias municipais de Governo e Comunicação, Obras, Trânsito e Transportes
e Meio Ambiente e Serviços Urbanos,
e com a participação da Defesa Civil
Municipal, Departamento Municipal
de Água e Esgoto (Dmae), da Polícia
Militar, representada pelo agente regional de comunicação organizacional
da 9ª RPM, capitão Elias Alves Dantas,
e do coordenador regional da 9ª REDEC,
capitão Emerson Sócrates.
Na oportunidade, o prefeito pontuou o trabalho da força-tarefa, que
já levantou investimentos estimados
entre R$ 350 mil a R$ 400 mil do orçamento municipal para recuperação
do trecho afetado na Avenida Rondon
Pacheco e adjacências, a qual já está

nhando com a Cemig os critérios
que estão sendo utilizados para
que a gente atenda o público
que mais precisa, substituindo
o eletrodoméstico que foi estragado ou destruído”, destacou o
secretário-geral.
Também serão adotadas medidas diferenciadas nas tarifas
da Cemig e da Copasa nas localidades atingidas, com suspensão
da cobrança em alguns casos e
parcelamentos de débitos em até
24 vezes.

No dia 8 de março,
a Associação Mineira
de Municípios (AMM)
promove a décima edição do Congresso Mineiro de Vereadores,
no Expominas, em Belo
Horizonte. O evento, que
está dentro do projeto
Desenvolve Minas Gerais, em parceria com o
Sebrae, será um importante momento para
os legisladores dos 853
municípios mineiros,
servidores das câmaras,
juntamente com prefeitos, deputados e lideranças políticas, poderem
buscar conhecimento e
trocar experiências. O
espaço será organizado
dentro das normas de
segurança sanitária do
programa Minas Consciente para prevenção e
combate à COVID-19.
A programação do
X Congresso Mineiro
de Vereadores contará
com palestras de especialistas renomados e
temas relevantes à atividade dos vereadores,
como a importância

das ações conjuntas do
Legislativo e do Executivo, a atividade de fiscalização, a transparência
das contas, a legalidade e a moralidade na
atuação dos agentes
políticos.
Por ser promovido
no Dia Internacional
da Mulher, a programação da décima edição
do Congresso terá um
ambiente de discussão
sobre a necessidade de
aumentar a presença
feminina em todos os
espaços de poder.
“Minas Gerais é o
estado com a maior
força municipalista do
Brasil. Somos 853 municípios com mais de
oito mil vereadores.
Acredito que os vereadores são fundamentais na defesa de um
novo pacto federativo,
na construção da boa
política pública e no
auxílio aos gestores na
construção de municípios mais fortes, com
mais qualidade de vida
para os cidadãos”.

Adquira seu estande:

Feira Legislativa
Além da extensa
programação, com
palestras e debates, o
X Congresso Mineiro
de Vereadores contará
também com um espaço para estandes, em
que estarão reunidas
instituições, empresas e
prestadores de serviços.
Um momento oportuno
para o intercâmbio de
experiências, interagir
com os participantes,
concretizar o diálogo
eficaz entre os diferentes fatores que integram a administração
pública, fazer análises
e contatos com potenciais investidores.
Espera-se público
de cerca de 2 mil pessoas para este importante
momento, quando legisladores municipais,
servidores das Câmaras, juntamente com
prefeitos, deputados
e lideranças políticas,
poderão buscar conhecimento e trocar experiências.

Elizângela: 33 98844.1812
José Geraldo: 31 98644.9024
AMM: 31 2125.2400.
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Em Nova Lima, programa Recomeço reúne
conjunto de ações para atingidos pelas chuvas

O projeto de lei que trata da
implantação do programa Recomeço, destinado à atenuação dos
impactos sociais e econômicos
decorrentes das chuvas torrenciais
que atingiram Nova Lima, entre
7 e 11 de janeiro, foi enviado pela
Prefeitura à Câmara Municipal.
Dentre as ações previstas, estão
a concessão de auxílio financeiro
para micro e pequenas empresas,
MEIs e famílias; isenção de taxas e
impostos no exercício 2022; oferta
de microcrédito empresarial e de
aluguel social, além da intermediação para saque calamidade (FGTS)
e reconstrução de vias e espaços
públicos. O programa foi avaliado
pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
A cidade tem o desafio de propiciar progressivamente um ambiente
que viabilize o retorno das pessoas
aos seus lares e a retomada econômica nas localidades atingidas
por enchentes, alagamentos e
deslizamentos. Esse é um trabalho
conjunto com os vereadores e com o
Conselho de Assistência Social, que
tem o objetivo de dar uma resposta
rápida às necessidades das pessoas.

A cidade tem o desafio de propiciar
progressivamente um ambiente que
viabilize o retorno das pessoas aos seus lares
Frentes de atuação

Oferta de Microcrédito Empresarial no valor e R$ 5 mil a
R$ 30 mil

Segundo o projeto de lei proposto, a atuação do programa se
dará em três frentes. A primeira é
a concessão de benefício eventual,
em virtude da vulnerabilidade
temporária vivenciada por famílias do município diretamente
atingidas por deslizamentos,
movimentações de terra e alagamentos. O auxílio será pago no
valor total de R$ 8mil para cada
unidade familiar.
A segunda é a oferta de auxílio emergencial às empresas de
pequeno porte, microempresas,
microempreendedores individuais e pequenos produtores rurais
impactados pelos deslizamentos,
movimentações de terra e alagamentos. O pagamento terá o valor
de R$ 10 mil para micro e pequenas empresas e R$ 5 mil para MEIs.
Além disso, será disponibilizado
microcrédito empresarial de R$ 5
mil a R$ 30 mil.
A terceira é a Isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
e da Taxa de Serviços Urbanos
(TSU), assim como da Taxa de
Fiscalização e Funcionamento/
Alvará de Funcionamento (TFF),
aos proprietários ou possuidores
de imóveis edificados atingidos,
para o exercício de 2022.

Isenção de taxas e impostos
no exercício 2022

População atendida

Ações propostas
Concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 8 mil para cada
unidade familiar
Concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 10 mil para
micro e pequenas empresas
Concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 5 mil para MEIs

Aluguel social
Intermediação para Saque
Calamidade (FGTS)
Reconstrução de vias e espaços públicos

Serão contemplados aqueles que comprovarem residir ou
possuir estabelecimento na área
delimitada no documento oficial
denominado “Mapa Referencial

de Áreas Impactadas”, emitido
pela Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
Também serão atendidos
aqueles que, em qualquer localidade do município, comprovarem,
por meio de laudo técnico emitido
pela Defesa Civil, ter sido impactados com perdas patrimoniais
pelas chuvas ocorridas em janeiro
de 2022, por inundações, deslizamentos de encostas e taludes, desmoronamentos de sua edificação
(total ou parcial) e interdição da
edificação pela Defesa Civil.

Impactos das chuvas
No dia 9, o governo municipal
decretou estado de emergência,
diante dos impactos e prejuízos
provocados pelas chuvas fortes
e constantes – consideradas as
maiores dos últimos 30 anos
– em diversos pontos, como deslizamentos, movimentações de
terra, alagamentos, necessidade
de evacuação de moradores e
interrupção de funcionamento de
empresas.

Bairros afetados
Honório Bicalho, Santa Rita,
Nova Suíça, Bela Fama, Vale do
Sol e Água Limpa –, ao menos
600 imóveis tenham sido atingidos, 2.400 pessoas desalojadas,
enquanto 30 casas já foram interditadas pela Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa
Civil. Aproximadamente, outros
100 estabelecimentos comerciais
também foram duramente impactados.
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Campanha da ALMG auxilia pessoas que
perderam tudo o que tinham nas enchentes
Um pequeno gesto que pode
fazer a diferença na vida das pessoas que perderam tudo o que
tinham com as chuvas em Minas
Gerais. É assim que o presidente
da Associação dos Gestores da
Caixa Econômica Federal de Belo
Horizonte (Agecef-BH), Rogério
Vida, define a participação da entidade na campanha Estamos juntos
nessa, promovida pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
A iniciativa, que integra o
programa Assembleia Solidária, arrecada donativos para auxiliar as vítimas das chuvas que
devastaram vários municípios
mineiros. A Agecef-BH, que contribuiu com uma doação de R$ 10
mil, aderiu à campanha porque
entendeu que era preciso dar
apoio imediato às pessoas que
se viram privadas de itens de primeira necessidade, como água,
comida e material de limpeza.
Para Rogério, a mobilização
promovida pela ALMG é fundamental no contexto de destruição
provocada pelas chuvas. “É tão
prático fazer uma doação. O pouco
doado por um se soma ao pouco
doado por outro. Na medida em
que os esforços de todos começam
a se somar, os doadores se sentirão gratificados em poder ajudar
quem precisa”, comenta.

Guilherme Bergamini

EDIÇÃO DO BRASIL

Até o momento, foram arrecadadas 2.148 unidades de
produtos de higiene e limpeza,
além de 704 kg de comida, 1.055
kg de roupas e 1.189 garrafas de
bebidas, sobretudo água mineral. Já as doações em dinheiro
somam R$ 18.397,69. Elas têm
valores variados e cada quantia
foi essencial para se chegar a esse
montante, fruto da solidariedade
coletiva.
No último dia 11, as doações
foram entregues à Cruz Vermelha, que se encarregou de
distribuir os donativos para os
atingidos pela chuva no distrito
de Honório Bicalho, em Nova
Lima (região metropolitana de
Belo Horizonte).

Campanha continua
As doações podem ser encaminhadas ao posto de arrecadação
do programa Assembleia Solidária
situado no hall do Palácio da Inconfidência (Rua Rodrigues Caldas, 30
- Santo Agostinho), sede da ALMG.
Já as doações em dinheiro podem
ser feitas por meio de depósito em
conta poupança da Associação dos
Servidores do Legislativo do Estado
de Minas Gerais (Aslemg).
A conta é do Banco Sicoob
Cofal (cooperativa de crédito dos
servidores), número 64.190.8512, agência 4028, que é de titularidade da Aslemg. Também é
possível fazer transferências por
meio do Pix, usando como chave
o e-mail aslemg@aslemg.org.br.

E S P O R T E
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Educador físico explica os benefícios
da prática de esporte para crianças

Alguns
benefícios
Sérgio Moreira
JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Bastidores do esporte

C

O teste do antidoping é
fundamental. Infelizmente, para
tentar ser o “melhor”, alguns se
perdem em busca de evolução,
alto rendimento, e esse desvio
de conduta está longe do que
imaginamos para um atleta. Para realizar o exame, existe
uma comissão especializada em
colher a urina dos atletas após a
competição. Eles são escolhidos
por meio de sorteio que usam o
número das camisas ou a raia
que estão competindo.
No Brasil, sem aviso prévio,
a comissão antidopagem chega
para o jogo e passa uma lista às
equipes. Cada atleta deve informar se tomou algum medicamento. Se o remédio tiver algo
Divulgação

omeçamos o ano de
2022 com esperança
e fé que dias melhores
virão. Na primeira coluna do ano, destacamos que ser
atleta não é fácil. Esse profissional passa por treinos, viagens,
contusões e muitos fatos de
bastidores que o público não
sabe e nem imagina.
Nas competições esportivas
é realizado o exame antidoping,
seja na natação, judô, vôlei,
basquete, futsal e o futebol.
Portanto o “jogo limpo” em
português, o conhecido fair play,
é um dos temas que são debatidos para que todos entrem nos
jogos em igualdade, sem uso de
substâncias proibidas.

contrário à regra, isso deverá ser
informado e a necessidade comprovada pelo médico da equipe.
O teste em si é constrangedor, porque o esportista tem que
urinar uma quantidade estipulada em um frasco numerado,
vedado, limpo e assinado pelo
próprio atleta após conferência.
O processo é extremamente
profissional e cauteloso.
Cada país tem suas regras
específicas. Quando acaba o
jogo, imediatamente, o nome
sorteado é comunicado e tem um
acompanhante de sua equipe e
da comissão antidoping até a conclusão do teste. O frasco é levado
a um laboratório credenciado e
depois sai o resultado. Se o atleta
for pego com alguma substância
proibida ou não comunicada, é
julgado pela Comissão Desportiva. No caso de punição, às vezes
pode ser de meses, anos ou até
banido do esporte.
Os meandros do esporte são
sensacionais e fogem à imaginação das pessoas. Acontecem
muitas coisas que ninguém vê.
Os bastidores vão além das
quadras, tatames, piscinas e
campos de futebol. São muitos
detalhes e caminhos para ser
atleta e conquistar títulos!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Combate a obesidade

Melhora o desenvolvimento cognitivo

Auxilia no desenvolvimento da
coordenação motora

Ensina a lidar com frustrações: o ganhar e o perder

Estimula a convivência em grupos

Diminui os riscos de depressão e
outras doenças mentais

Ensina a respeitar regras

Ganho de força e melhora muscular

Jogador Robinho é condenado
a 9 anos de prisão por estupro
Douglas Magno / AFP

A prática esportiva traz inúmeros benefícios,
inclusive para as crianças, é o que aponta pesquisa
da Universidade de Montreal publicada no Journal
of Developmental & Behavioral Pediatric. O estudo
concluiu que o esporte reduz o risco de depressão
na infância, além de combater o sedentarismo.
O educador Ivan Westin, professor de educação
física, afirma que é preciso ficar atento aos sinais de
sedentarismo ainda na infância. “Ele não é considerado uma doença, mas traz várias enfermidades
como a hipertensão arterial, diabetes, ansiedade,
aumento do colesterol, infarto e muitos outros riscos. E todas essas doenças podem aparecer ainda
na infância. Se a criança for sedentária e continuar
até a fase da adolescência, com certeza ela terá
riscos ainda maiores. O esporte é fundamental”.
Com a pandemia, o consumo de jogos eletrônicos aumentou 75% no Brasil e a população gamer
com menos de 18 anos cresceu 10%, conforme a
pesquisa Game Brasil 2021. Westin defende que
os pais devem incentivar que as crianças se movimentem e não fiquem pressas nas atividades
eletrônicas. Pular, correr e dançar são algumas das
atividades sugeridas pelo especialista. “Não somente o esporte, mas também brincadeiras, jogos,
tudo que traz movimento é muito bem-vindo nessa
faixa etária. Além de fortalecer a parte muscular
e óssea, ajuda na secreção de vários hormônios
ligados ao prazer e bem-estar, proporcionando
qualidade de vida”.
Ele destaca que a falta de movimento pode gerar danos para a saúde das crianças e adolescentes.
“Com o tempo, isso pode trazer malefício. Também
não podemos esquecer da questão psicológica da
criança que está envolvida somente com jogos eletrônicos e não tem uma vida social desenvolvida”.
O último senso do Ministério da Saúde aponta
que no Brasil 6,4 milhões de crianças, entre 3 e 12
anos, estão com sobrepeso e 3,1 milhão já estão
com quadro de obesidade.

Kroton

Crianças e adolescentes que não praticam nenhum tipo de atividade física podem virar adultos com diversos tipos de problemas de saúde

que Robinho afirmava que a
mulher “estava completamente
bêbada” e que “não estava
nem aí”.
“Estou rindo porque não
estou nem aí, a mulher estava
completamente bêbada, não
sabe nem o que aconteceu”,
afirmou. Dois meses depois, o jogador foi condenado pela Justiça
italiana em segunda instância.

Advogado da vítima

A última instância da Justiça
italiana manteve, no dia 19 de
janeiro, a condenação do atacante Robinho e o amigo dele
Ricardo Falco por violência sexual
de grupo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão,
em 2013. Não cabem mais recursos. Ambos foram sentenciados a
9 anos de prisão.
A Constituição Federal proíbe
a extradição de brasileiros, mas
a Justiça italiana pode pedir o
cumprimento da pena em uma
prisão brasileira. Robinho e Fal-

co foram condenados com base
no artigo “609 bis” do código
penal italiano, que fala do ato
de violência sexual não consensual forçado por duas ou mais
pessoas, obrigando alguém a
manter relações sexuais por sua
condição de inferioridade “física
ou psíquica”.

Conversas divulgadas
Em outubro de 2020, foram
divulgadas conversas gravadas,
com autorização da Justiça, em

Jacopo Gnocchi, advogado da
vítima, comemorou a decisão em
última instância e fez um apelo à
Justiça brasileira.
“Mais de 15 juízes analisaram o caso em primeira,
segunda e terceira instância e
confirmaram o relato da minha cliente. Agora preciso ver
como será o cumprimento dessa pena, o Brasil é um grande
país e espero que saiba lidar
com essa situação”, afirmou
Gnocchi.
“Para nós, a sentença deve ser
cumprida. Se fosse na Itália, ele
iria para a prisão. Agora a bola estará com o Brasil, que tratará isso
com base na sua Constituição”,
completou.

