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Começa a movimentação nos basti-
dores da política mineira, especialmente 
quanto aos nomes interessados nas 
eleições para vaga de deputado esta-
dual e federal. Empresários de sucesso 
querem ingressar na vida pública, como 
é o caso do fundador do Supermercados 
BH, Pedro Lourenço, cortejado pelo PDT. 
A lista ainda tem o empresário Marcelo 
Queiroz; a secretária de Governo e Co-
municação de Uberlândia, Ana Paula 
Junqueira; o empresário Fabiano Cazeca; 
Oscar Lisandro Teixeira e a empresária 
Ariadne Muniz.

Pequenos negócios são
resPonsáveis Por emPregAr

mAis de 232 mil mineiros
Os pequenos negócios mi-

neiros desempenharam 
um papel importante em 

2021. Prova disso é que, no ano 
passado, esses empreendimentos 
geraram mais de 232 mil vagas 
de trabalho. Os dados são de 
um levantamento realizado pelo 
Sebrae Minas com base nos dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) e 
mostram que 7 em cada 10 novas 
vagas lançadas no estado foram 
advindas de pequenos negócios. 
Para a analista do Sebrae Minas, 
Gabriela Martinez, isso se dá pela 
natureza dinâmica desse formato 
de empresa. “Esses empreendi-
mentos conseguem responder de 
forma mais rápida aos estímulos 
e expectativas do mercado”.
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Brasil registra 7 casos por dia
de assédio sexual no trabalho
Dados estatísticos do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) revelam que o Brasil registra 7 casos de assédio se-
xual no trabalho por dia. Em cerca de 90% das situações, 
a vítima é uma mulher. Receber uma cantada do chefe em 
troca de uma promoção, fazer comentários de cunho sexu-
al, sempre com uma ameaça de perder o emprego, seja de 
forma velada ou direta, são apenas alguns exemplos que 
não deveriam acontecer no cotidiano das empresas. “O 
assédio sexual ainda é considerado um tema muito deli-
cado em nossa sociedade, de modo que a vítima, seja por 
medo, vergonha ou qualquer outro motivo, às vezes, não 
denuncia ou demora a procurar ajuda”, esclarece Conrado 
Di Mambro, diretor do Departamento de Direito do Traba-
lho do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG).

A campanha Fevereiro Roxo visa divulgar informações acerca das doenças autoimunes. Essas pato-
logias são de difícil diagnóstico e a falta de conhecimento a respeito agrava o problema. Estima-se que 
de 3% a 5% da população mundial seja acometida por elas. Dentre as principais estão a fibromialgia 
e o lúpus. Segundo a presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia (SMR), Mariana Peixoto, a 
primeira dificuldade está no reconhecimento dessas enfermidades pelos próprios médicos que, muitas 
vezes, não lidam diretamente com elas. “As pessoas escutam que isso é algo apenas da cabeça delas, 
por isso é importante conscientizar que a doença é real e necessita de tratamento”.

Bancos ofertaram R$ 4,6
trilhões em crédito em 2021
De acordo com dados do Banco Central (BC), o volume total de empréstimos ban-

cários em 2021 atingiu um montante de R$ 664 bilhões, chegando a R$ 4,6 trilhões. O 
resultado representa um aumento de 16,5% na comparação com o ano anterior, quando 
o estoque de crédito estava em R$ 4,02 trilhões. O BC revelou ainda que o crédito voltado 
para as famílias avançou 20,8% no ano passado, ante 11,2% em 2020. No entanto, a 
falta de planejamento para fechar o negócio pode gerar problemas em longo prazo para 
os consumidores. “É importante analisar não somente os juros, mas também o Custo 
Efetivo Total (CET) da operação. Ele contém todos os encargos, tributos, taxas e despesas 
de um empréstimo”, analisa o economista e educador financeiro Guilherme Fernandes.

Fevereiro Roxo: campanha visa ampliar
informações sobre doenças autoimunes
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nomes de sucesso na iniciativa privada
ambicionam ingressar na política

marcelo queiroz pretende
tentar uma vaga para estadual
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é possível prever o futuro?

E D I T O R I A L

N
estes nossos anos vi-
vidos, alguns mais e 
outros menos, vimos 
surgirem novidades que 
provocaram alterações 
na vida das pessoas. 

Vamos recordar algumas delas, como 
a chegada da televisão em nossos lares 
e posteriormente entrando na era da 
cor; a chegada dos astronautas ame-
ricanos à lua; a introdução no mundo 
do sistema de códigos de barra; os ce-
lulares smartphones; o lançamento da 
Apple, do walkman pela Sony seguido 
pelo CD, o compact disc; o computador 
escolhido como Machine of the Year 
pela revista Time; a Apple introduzindo 
o Macintosch; a nova Constituição bra-
sileira em 1988; a queda do Muro de 
Berlim tornando a Alemanha uma única 
nação; a criação da União Européia; o 
euro no lugar das moedas européias; a 
primeira viagem do Eurostar de Londres 
para Paris, passando por baixo do Canal 
da Mancha; o lançamento do sistema 
Windows pela Microsoft; o lançamento 
do Viagra; a tecnologia do Wi-Fi, o 
iPod e o iTunes; a wikipedia; a fábrica 
de carros elétricos Tesla; o YouTube e 
o Twitter; Barack Obama, o primeiro 
presidente negro dos Estados Unidos; 
entre tantos outros fatos e eventos que 
influenciaram e influenciam o nosso 
cotidiano, profissional e familiar.

Vale ainda um comentário que, 
curiosamente, nenhum desses momen-
tos aconteceu depois de 2019, quando 
surgiu o COVID-19 e o mundo parou. As 
pessoas se trancaram em casa, o tra-

balho passou a ser feito em escritórios 
virtuais, bares e restaurantes fecharam, 
exposições, shows e espetáculos foram 
cancelados, um verdadeiro caos.

Estava eu sentado em minha casa 
assistindo um jogo da nossa seleção 
olímpica, em Tóquio,  quando no inter-
valo, o locutor com dois comentaristas, 
sentados em uma cabine com visão total 
do campo onde a partida se realizava, 
convoca mais dois parceiros que estavam 
no estúdio da televisão, no Rio de Janei-
ro. Os dois entram na conversa dando 
a sua opinião, sentados juntos com os 
outros que estavam a milhares de milhas 
de distância, do outro lado do mundo, 
just in time. Fiquei muito impressionado 
com esta tecnologia.

Outro dia, o prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP) realizou a primeira 
reunião de trabalho da história do exe-
cutivo municipal, utilizando óculos de 
realidade virtual, dentro do Metaverso. 
Este fato marcou o primeiro registro 
de uma agenda oficial de autoridades 
públicas municipais em um ambiente de 
realidade virtual e aumentada, no país.

Mas, o que é Metaverso? Éconsidera-
do um conjunto de ambientes virtuais, 
em 3D, onde os usuários poderão ingres-
sar com o uso de dispositivos especiais. 
Trata-se da simulação do mundo físico, 
em uma realidade paralela, na qual as 
pessoas podem se comunicar umas com 
as outras a partir de representações 
gráficas denominadas avatares. É um 
conceito que combina duas vertentes 
tecnológicas: a da realidade virtual e 
a da realidade aumentada, agregando 

ainda os recursos de comunicação das 
redes sociais. É a terminologia utilizada 
para indicar o tipo do mundo virtual 
que tenta replicar a realidade através 
de dispositivos digitais. É o nome usado 
para denominar um ambiente virtual 
imersivo, coletivo e hiper-realista, onde 
as pessoas poderão conviver com avata-
res customizados em 3D. 

Em outras palavras, é uma evolução 
da nossa internet atual. É um espaço 
on-line compartilhado por pessoas que 
utilizam tecnologias como realidade 
aumentada para interagir com o próprio 
espaço, com conteúdos e com outras pes-
soas por meio de avatares. Daqui a dez 
anos, vamos olhar para o metaverso da 
mesma maneira que olhamos hoje para 
a internet. Há companhias criando seres 
digitais que parecem com um humano 
de verdade, capazes de interagir com as 
pessoas. Muitos ainda não perceberam 
que a IA-Inteligência Artificial já está pre-
sente em todos os momentos do dia. Se 
você usa um smartphone ou assiste a um 
canal de streaming, já está usando IA e 
cada vez mais, estará mais desenvolvida 
nas redes sociais.

E assim será! Uma super-hiper-
-globalização. Você poderá estar em 
vários lugares, conversando com quem 
quiser, na sua língua, com a capacidade 
de aprender mais rápido. Reparem que 
o próprio Facebook mudou a sua logo 
para META. Será uma segunda vida para 
todos? As pessoas viverão melhor do 
“outro lado”? E os nossos netos e bisne-
tos, como ficarão? E então, será possível 
prever o futuro?

mulheres representam cerca de 90% das
denúncias de assédio sexual no trabalho

moradores em situação de rua
á um esforço colossal das forças de segurança pública que 
atuam em Belo Horizonte quando o assunto é moradores 
em situação de rua. A preocupação constante tem a 
finalidade de evitar que, em determinado momento, esse 

cenário acabe se espalhando pelos quatro cantos da cidade, afinal, 
são seres humanos vivendo de forma subumana. 

Em uma recente palestra de oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG), realizada no auditório da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), foi destacado que, atualmente, 
são mais de 8 mil pessoas vivendo nas áreas públicas da capital mi-
neira. Desse montante, apenas cerca de 25% são de BH, enquanto 
os  demais são naturais de municípios mais distantes do estado, 
inclusive de outras unidades da federação. Ainda segundo a PMMG, 
existem até estrangeiros. 

Contudo, vale ressaltar que a rua não é necessariamente um 
lar, um lugar amistoso para se viver. Tanto que os representantes da 
PM informaram que há aproximadamente 50 nomes de criminosos 
de alta periculosidade, com processos e inúmeras passagens pelas 
delegacias, dentre esses moradores em situação de rua.

De acordo com a PMMG, eles se infiltram entre os habitantes de 
rua com a finalidade de praticar diferentes tipos de delinquências. E, 
para coibir isso, especialmente na região central, houve uma reunião 
de representantes da instituição com membros do Judiciário, junta-
mente com o Ministério Público. O objetivo é buscar uma maneira 
segura de manter esses meliantes presos, pois isso minimizaria a 
onda de furtos no Centro, Santa Efigênia e Savassi. 

Em verdade, a capital mineira se encontra no mesmo patamar 
das grandes cidades brasileiras. Ou seja, elevado índice de pessoas 
desabrigadas e que não tendo para onde irem, se utilizam dos 
espaços públicos como moradia. O tema não é novo, no entanto, 
devido à pandemia, a realidade tornou-se ainda mais cruel para 
quem não dispõe de recursos para manter uma vida humana com o 
algum grau de dignidade. 

As consequências advindas do desarranjo econômico atingiram 
a todos. Por isso, seria necessário que as autoridades prestassem 
atenção no cenário que se desenha. Enquanto na Savassi, a situação 
é de relativo controle, no bairro da Lagoinha, mais precisamente no 
complexo de viadutos que dão acesso à região da Pampulha, cente-
nas de barracas estão servindo de moradia. O problema é que, por 
lá, aumenta vertiginosamente o movimento dos usuários de drogas. 
Se não for feito algo com urgência, o espaço poderá, em breve, ser 
considerado um retrato mineiro da Cracolândia, como já temos em 
São Paulo. Inclusive, há relatos de que os moradores do bairro Bonfim 
e região já se sentem ameaçados pela desordem social.

É hora de deixar de lado o viés ideológico e o debate político para 
buscar a união de forças entre estado e município, com o objetivo de 
conter essa escalada de insegurança em Belo Horizonte.

Receber uma can-
tada do chefe em 
troca de uma pro-

moção, comentários de 
cunho sexual, insinuações, 
convites para sair, toques 
inapropriados, sempre 
com uma ameaça de per-

der o emprego, seja de 
forma velada ou direta. 
De acordo com dados do 
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST), o Brasil registra 7 

casos de assédio sexual no 
trabalho por dia. Em cerca 
de 90% das situações, a 
vítima é uma mulher. Para 
falar desse assunto, o edi-
ção do Brasil entrevistou 
Conrado Di Mambro (foto), 
diretor do Departamento 
de Direito do Trabalho do 
Instituto dos Advogados de 
Minas Gerais (IAMG).

Divulgação/IAMG

daniel Amaro

o que é considerado assédio sexual no 
trabalho?

Qualquer importunação ou constrangimento com 
conotação sexual pode ser considerado assédio sexual. 
Pode ser caracterizado por meio de atos, olhares, insinu-
ações, comentários, contatos físicos abusivos, convites 
impertinentes, entre outros, com o propósito de intimidar 
a vítima e obter vantagens sexuais. Trata-se de conduta 
absolutamente invasiva, que fere a dignidade de quem 
é assediado.

o crime está previsto no código Penal? 
quais as penas aplicadas?

O assédio sexual é considerado crime e está definido no 
artigo 216-A do Código Penal como “constranger alguém 
com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hie-
rárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função”. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 
anos, que poderá ser aumentada em até um terço se a 
vítima for menor de 18 anos.

A Constituição Federal também tem como farol o 
princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que 
qualquer conduta que agrida a intimidade, a privacidade 
e os direitos personalíssimos do ser humano é repudiada 
pelo nosso ordenamento jurídico. O Direito não tolera 
qualquer conduta que configure ato de discriminação 
ou de abuso.

Por que as vítimas demoram ou prefe-
rem não denunciar?

O assédio sexual ainda é considerado um tema muito 
delicado em nossa sociedade, de modo que a vítima, 
seja por medo, vergonha ou qualquer outro motivo, não 
denuncia ou demora a procurar ajuda, sofrendo, muitas 
vezes, calada e sozinha, os efeitos nefastos desta prática 
odiosa.

um único ato pode configurar o crime?
Juridicamente, penso que é possível um único ato con-

figurar o assédio sexual. Logicamente que, na maioria dos 
casos, o que a gente vê é que as investidas do assediador 
contra a vítima são repetidas, reproduzindo um compor-
tamento reiterado de intimidação em desfavor da pessoa 
assediada. De toda forma, cada caso deve ser analisado.

é necessário contato físico? Acontece 
somente no local de trabalho?

Não é necessário contato físico, embora seja uma forma 
muito frequente. E o assédio pode acontecer no local de 
trabalho ou fora dele, especialmente nos dias de hoje, em 
que o uso de aplicativos de mensagens, envio de áudios e 
fotos estão muito comuns e permitem a comunicação e a 
interação entre as pessoas no ambiente virtual.

comentários sobre a roupa constituem 
uma forma de assédio?

Falas sobre a roupa, insinuações maliciosas, olhares 
indiscretos, comentários intimistas, tudo isso pode, de 
acordo com o caso concreto, configurar assédio, que nem 
sempre vem revelado por meio de ações ostensivas, po-
dendo ocorrer também de forma velada.

Homens também podem ser assediados?
De fato, as pesquisas mostram que, no mundo corpo-

rativo, as mulheres são os maiores alvos do assédio sexual, 
que normalmente é cometido pelo superior hierárquico. 
Entretanto, do ponto de vista jurídico, a prática do assédio 
pode ter como vítima também o sexo masculino, e pode ser 
praticada do subordinado em desfavor do chefe, ou mesmo 
entre pares, pessoas que se encontram no mesmo nível 
hierárquico dentro da empresa que trabalham.

o que serve como provas do ato?
Fotos, áudios, bilhetes, e-mails, vídeos, mensagens, 

tudo pode ser utilizado para comprovar o assédio sexual. 
Logicamente que o assediador, ciente de sua conduta 
indevida, às vezes, não deixa rastro, mas a vítima poderá 
provar a importunação sexual que lhe está sendo imposta 
por todos os meios possíveis, inclusive testemunhas.

o empregador pode ser responsabiliza-
do por assédio sexual ocorrido na sua 
empresa?

O empregador é obrigado a manter um ambiente de 
trabalho seguro e sadio, devendo adotar todas as medidas 
necessárias para a preservação da higidez física e mental 
de seus empregados. Deve implantar políticas internas, 
manuais de conduta e campanhas de conscientização no 
âmbito da empresa para que todos os seus colaboradores, 
especialmente a liderança, percebam e mentalizem a ne-
cessidade de uma gestão profissional e eficiente e de uma 
cultura corporativa de respeito à dignidade e à intimidade 
dos trabalhadores que ali se dedicam profissionalmente. E, 
por lei, o empregador responde civilmente pelos eventuais 
danos sofridos pela vítima no ambiente de trabalho.

como fazer para denunciar? quais os 
canais disponíveis?

A vítima pode procurar ajuda internamente na 
empresa, junto aos canais disponíveis. Pode também 
fazer denúncias perante as autoridades competentes. Ou 
também ajuizar medidas judiciais em face do empregador 
e/ou do assediador, visando coibir a prática indevida, a 
punição dos responsáveis e a reparação de eventuais 
danos sofridos.
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V I G Í L I A S

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

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Pré-candidatos devem
fazer pausa nos

negócios para se
envolverem na política

Em Minas Gerais, o assunto referente às eleições 
vai dominar os encontros nos grandes e peque-
nos grupos, tanto em Belo Horizonte como nas 
demais cidades do estado. Os partidos tradicio-

nais já preparam listas de nomes que irão enfrentar as 
urnas à procura de votos mais uma vez.

Diante da possibilidade da formação de federações 
partidárias, além das denominadas janelas partidárias, 
onde quem tem mandato pode mudar de partido, e 
no qual o prazo se encerra no final 
de março, talvez a definição final 
com relação a quem será candidato, 
pelas respectivas bancadas, demore 
um pouco. Porém, as especulações 
já são intensas.

Uma novidade revelada, semana 
passada, diz respeito ao PDT mineiro 
que está contando como certa a can-
didatura do megaempresário Pedro 
Lourenço, do Supermercados BH, um 
dos maiores patrocinadores do Cruzeiro, antes e depois 
da era Ronaldo Fenômeno. A informação não pôde ser 
confirmada pela assessoria do empresário, no entanto, 
esse assunto foi ventilado junto à cúpula pedetista por 
diversas vezes.

Essa possível ascensão de Lourenço na política tem 
a ver com nomes do setor produtivo interessados em 
conquistar mandatos eletivos neste pleito de 2022. Este 
é o caso, por exemplo, do empresário Marcelo Queiroz, 
cuja base eleitoral é o município de Patrocínio, no Alto 
Paranaíba. Contudo, ele já circula por várias regiões 
do estado sondando apoio para se tornar deputado 
estadual. Além de ter sua vida empresarial resolvida,  
ele tem o DNA da política justamente por ser filho do 
ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) Romeu Queiroz. 

Segundo informações de bastidores, a atual se-
cretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de 
Uberlândia, Ana Paula Junqueira, deverá ser candidata 
a deputada federal. Produtora rural, Ana Paula estaria 
ingressando neste universo com o intuito de represen-

tar o agronegócio. Destaca-se ainda que Uberlândia é 
considerada  a “capital do agronegócio” em Minas e 
também no Brasil. 

Ana Paula é esposa do prefeito do munícipio, 
Odelmo Leão (PP), um dos homens fortes do aludido 
segmento no país. Já a pré-candidatura a deputada 
federal estaria atrelada à constatação de um bom re-
sultado político de seu marido, reeleito no último pleito 
com cerca de 70% dos votos. Além disso, ele é um líder 
político respeitado em todo estado. 

Homem da televisão, empresário de sucesso, 
Fabiano Cazeca tem avisado a amigos que está estrutu-

rando um projeto político e, desta vez, 
pretende chegar à Câmara Federal. A 
sua empresa, a Multimarcas, é uma das 
principais estampadas nas camisas dos 
times da capital mineira, especialmente 
o Clube Atlético Mineiro. Ele participa 
de dois programas na TV Band Minas 
e confirma que, atualmente, sua com-
panhia tem milhares de colaboradores 
espalhado por quase todo o país.  “Mas 
já que os negócios vão bem, a política é 

minha prioridade no momento. Quero ser eleito para re-
presentar o setor produtivo de Minas e do Brasil”, conta.

Sempre atuando nas bases da política de Pará de 
Minas e depois de uma longa experiência nos bastidores 
da ALMG, Cláudio Brandão, agora se dedica ao mundo 
empresarial. Porém, pretende ser candidato a deputado 
estadual.  Segundo apurou o edição do Brasil, Brandão 
já percorreu dezenas de municípios divulgando o seu 
projeto, visando conquistar uma cadeira no Legislativo 
mineiro.

 Representando o setor de ensino de Minas, aparece 
o nome do atual prefeito de Mato Verde, no Norte do 
estado, Oscar Lisandro Teixeira (PDT). Em seu segundo 
mandato no comando do município, ele já avisou a 
correligionários de sua pretensão de buscar uma vaga 
como deputado estadual.  

A empresária do segmento da saúde, Ariadne Muniz, 
alardeia a sua pré-candidatura a parlamentar federal. 
Ela, atualmente, é presidente da propalada Fundação 
Hilton Rocha, que tem longa tradição no ramo em Belo 
Horizonte e em Minas Gerais.

Ana Paula Junqueira é
representante do agronegócio

claudio Brandão se diz preparado
para se tornar um parlamentar

Fabiano cazeca é um
empresário na política
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deputados defendem a
independência do legislativo

A defesa intransigente da independência do 
Poder Legislativo estadual para que possa discutir 
com profundidade e aprimorar antes de votar o 
projeto que traz a adesão de Minas Gerais ao Re-
gime de Recuperação Fiscal (RRF), de autoria do 
governador, foi o destaque no dia 2 de fevereiro 
nos pronunciamentos dos deputados na Reunião 
Ordinária do Plenário da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais.

Nesse sentido, o líder do bloco Democracia e 
Luta, de oposição ao Executivo, deputado André 
Quintão (PT), lembrou o teor do pronunciamento na 
véspera do presidente do Parlamento mineiro, depu-
tado Agostinho Patrus (PV), na Reunião Solene que 
instalou a 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.

“Não podemos aceitar critérios draconianos de 
congelamento de políticas públicas durante nove 
anos, mesmo diante de uma sociedade destroçada 
pela pandemia e por outras tragédias”, afirmou 

Quintão, ao citar o que, segundo ele, deve ser uma 
das consequências nefastas do Projeto de Lei (PL) 
1.202/19, que traz a autorização para a adesão do 
Estado ao RRF. A proposição ainda não recebeu pa-
recer de comissão e está em faixa constitucional no 
Plenário, impedindo a votação de outras matérias.

“O projeto retira a autonomia de gestão deste 
governo e dos próximos eleitos pela população. 
Enquanto isso, o governador preferiu o caminho 
da chantagem politica, agora pela via judicial, 
insistindo no mesmo erro. E a gente não sabe nem 
o saldo das contas do governo”, critica Quintão, 
que recebeu o apoio no seu posicionamento do 
seu colega de partido, deputado Virgílio Guima-
rães (PT).

“A Assembleia não é obrigada a votar projeto 
nenhum sem discutir antes e contra isso não 
cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF)”, 
apontou Guimarães, lembrando decisão recente 
tomada pelo governador de recorrer ao Poder 
Judiciário. Ele ainda defendeu o aprimoramento 
na legislação tributária nacional e dos estados 
para garantir mais agilidade para a economia. “A 
pedra de toque da higidez fiscal é o crescimento 
da economia”, resumiu.
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AMM celebra os 42 anos da
Confederação Nacional de Municípios

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
completou 42 anos no dia 8 de fevereiro. Fundada 
na capital paulista, em 1980, o processo de criação 
e construção da CNM tem como base, desde o início 
de sua história, a luta das lideranças locais – que 
demandavam uma voz para dar representatividade 
aos anseios da população.

A entidade foi liderada, até sua primeira eleição, 
por uma comissão formada por representantes 
de cinco estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Bahia. A primeira eleição 
aconteceu somente dois anos depois, em 1982, 
ano em que também foi definido o estatuto da 
entidade. Na oportunidade, foi eleito para liderar 
o movimento municipalista o prefeito de Chapecó 
(SC), Milton Sander.

Em 2019, o presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM) e ex-prefeito de Moema, Julvan 
Lacerda, foi o primeiro gestor público municipal 
mineiro a compor a diretoria da CNM, eleito como 
primeiro vice-presidente da entidade, cargo que 
ocupa atualmente após a reeleição de 2021. “Fazer 
parte dessa história de conquistas da CNM deixa-me 
alegre e com sentimento de estar no caminho certo, 
sempre em busca de melhorias para os municípios 
de todo o Brasil, começando pelas ações em Minas 
Gerais. Agradeço a confiança da diretoria da CNM 
em meu trabalho e o apoio dos prefeitos e prefeitas 
mineiras, que tornaram possível a nossa cadeira na 
diretoria da Confederação Nacional dos Municípios”, 
reforçou Julvan.

conquistas
A primeira conquista da CNM veio no ano se-

guinte à eleição na entidade, em 1983. Com a emen-
da Passos Porto, Emenda Constitucional 23/1983, o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) teve o 
índice elevado de 10% para 16%.

Nos anos seguintes, especialmente em 1988, 
com a Constituição, a atuação da Confederação teve 
destaque importante, que caminhou para resultados 
que prevalecem até os dias atuais. Entre eles, a 
garantia da autonomia dos municípios, a elevação 
do FPM de 16% para 22,5% e a criação do Imposto 
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos (IVVC), que foi extinto posteriormente pela 
Emenda Constitucional 3.

Mesmo conquistando maior independência, 
ainda havia obstáculos a serem superados para 
garantir independência financeira. Isso porque 
as localidades ainda dependiam dos recursos 

federais oriundos da instituição. Por isso, em 
1997, a CNM passou por uma reestruturação, na 
busca, também, de uma independência política 
do governo central. A autonomia financeira e po-
lítica – sem ligação com os governos do momento 
ou qualquer partido político – se deu em meados 
de 1989. Esta atuação permite que seja colocado 
em primeiro lugar os interesses dos municípios e 
da população.

Entre 1997 e 2021, a CNM contabiliza mais de R$ 
1 trilhão em conquistas aos entes locais. Além disso, 
a entidade registra no hall de conquistas aumentos 
nos repasses da merenda e do transporte escolar, 
apoios financeiros, parcelamentos de dívidas 
previdenciárias, ampliação da arrecadação de im-
postos como o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) e o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR), criação de uma fonte para 
custear a iluminação pública que evitou deixar às 
escuras milhares de vias públicas, entre outras. 
Foram muitas conquistas financeiras, e dessas, as 
mais emblemáticas são os aumentos do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

Primeira marcha
Com o objetivo de unir os gestores locais em 

um grande movimento, em 1998 nascia a primeira 
Marcha. O evento foi marcado pela reunião de líde-
res que marcharam até o Palácio do Planalto para 
apresentar uma pauta de reivindicações.

Julvan lacerda: “Fazer parte dessa história de conquistas da cnm
deixa-me alegre e com sentimento de estar no caminho certo”

Yo
uT

ub
e

Kalil x Aécio 
Aviso aos navegantes: não convidem para a mesma mesa 

o deputado federal Aécio neves (PSDB) e o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Pode sair faísca em um 
possível diálogo entre eles. Cruz credo!

ex-presidente da Almg 
Nas rodas de conversas na porta do Café Nice, no Centro de 

Belo Horizonte, surgiu o seguinte comentário: “O ex-presiden-
te da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Antônio 
Júlio, mesmo estando sem mandato parlamentar, tem mais 
prestígio do que um conterrâneo seu, o atual deputado inácio 
Franco (PV)”. Isso deve ser intriga da oposição, certamente. 

menin na política 
Já na porta do Café Boca de Pito, no edifício 5ª Avenida, 

na Savassi, fala-se na possibilidade de um dos filhos do me-
gaempresário rubens menin ser designado pela família para 
ingressar na vida pública como parlamentar federal ou cargo 
equivalente. É aguardar para conferir... 

coisas da política
Semana passada, a imprensa mineira alardeou sobre uma 

reunião que haveria entre o senador Flávio Bolsonaro (PSL), 
o governador romeu zema (Novo) e o deputado federal 
marcelo álvaro Antônio (PSL). O objetivo seria tratar de 
assuntos políticos, como a chance de alavancar o nome do 
deputado mineiro a uma possível candidatura ao Senado. 

cena única. Para quem não se lembra, marcelo álvaro 
Antonio foi ministro do Turismo no primeiro ano da adminis-
tração do atual governo. E, à época, teria deixado o posto 
exatamente por pressão dos filhos do presidente. Ou seja, 
em política tudo pode acontecer. Ave Maria, gente! 

sucessão estadual
De acordo com informações de bastidores na ALMG, o 

secretário-geral do Governo de Minas Gerais, mateus simões, 
caso não seja indicado para ser candidato a vice-governador 
de zema, pode deixar o cargo para se transformar em coor-
denador geral da campanha de reeleição do seu chefe.

tadeu no mdB
O deputado tadeu martins leite (MDB) disse que continua 

analisando convites para mudar de partido, embora a chance 
seja realmente a de permanecer na sigla. 

mdB ii
“Mesmo estando sem mandato, o ex-deputado federal sa-

raiva Felipe continua mantendo seu prestígio nos bastidores 
do MDB mineiro, especialmente junto às bases municipalistas 
do partido”. É o que garantem as fontes ouvidas. 

dinheiro mal aplicado 
Em comentário na TV Cultura, o reitor da Faculdade Zumbi 

dos Palmares em São Paulo, José vicente, disse: “Estamos 
no país das injustiças. Veja o poder público que vai liberar 
R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral, enquanto falta verba 
para pagar merenda escolar em várias unidades de ensino 
das periferias das cidades”. 

educação x votos
Já o filósofo luiz Felipe Pondé afirma: “O problema é que 

o investimento em educação não se traduz em votos instanta-
neamente. Com isso, o governo federal, como é pragmático, 
não elenca esse assunto como prioridade”.

Partidos
preparam

nomes
que irão

enfrentar
as urnas

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=1202&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=1202&t=PL
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Já nos primeiros dias do ano algumas 
notícias merecem atenção maior e tomadas 
de decisão no seu planejamento. Na indústria 
da comunicação as expectativas das agências 
para os seus negócios e para o setor de publici-
dade como um todo ficaram mais positivas ao 
final de 2021, segundo mostra a nova edição 
da pesquisa VanPro, realizada pelo Sistema 
Sinapro/Fenapro.

Segundo os dados apurados junto a 312 
agências de 23 estados e do Distrito Federal, 
o índice de empresas que relataram aumento 
de faturamento, comparado a 2020, passou 
de 26% no início de 2021, para 53% ao final 
de 2021. Na atual sondagem, apenas 19% das 
empresas apontaram perda de receita em rela-
ção ao ano anterior, e somente 7% apontaram 
perdas superiores a 30% no faturamento. Na 
pesquisa realizada no início de 2021, 38% ha-
viam reportado perda no faturamento, sendo 
que 14% do total tinham perdido mais de 30%.

A percepção dos entrevistados quanto 
ao futuro também variou para melhor na 
comparação à primeira sondagem de 2021. 
A quantidade de agências que apontou as 
perspectivas futuras como boas ou muito boas 
cresceu 10 pontos percentuais, de 57% para 
67%. As que apontam como ruim, muito ruim 
ou de interrupção das atividades diminuiu de 
9% para 5%, e o número daquelas que não 
conseguem prever caiu de 7% para 3%. 

Na indústria mineira depois de amargar 
prejuízo em 2019 e apurar estabilidade em 
2020, a indústria encerrou 2021 com cresci-
mento de 25,2% no faturamento. O avanço 
da vacinação contra a COVID-19 e a maior 
flexibilização das medidas de distanciamento 
social fomentaram o desempenho do setor. 
Entretanto, já é esperado um movimento de 
desaceleração para os próximos meses, em 
função do menor ritmo de crescimento da 
economia mundial – especialmente da China. 
Gargalos do mercado interno também deverão 
contribuir para a piora do setor: restrição da 
oferta de insumos e matérias-primas, alta da 
inflação e do desemprego, bem como as incer-
tezas em relação ao cenário político. 

Alguns especialistas estão prevendo para 
os próximos meses um desaquecimento eco-
nômico global e também questões nacionais 
como a restrição da oferta de insumos e 
matérias-primas, a inflação e o desemprego 
em patamares elevados e as incertezas com 
relação ao cenário político. Por outro lado, 
Minas Gerais foi o segundo maior exportador 
de todo o Brasil em 2021. A posição se dá em 
meio a um balanço histórico e recorde na evo-
lução dos últimos dez anos: o Estado alcançou 
o valor bruto de US$ 38,1 bilhões. Comparado 
a 2020, quando os valores somaram US$ 26,3 
bilhões, o montante arrecadado com produtos 
exportados cresceu 45,1%.

Em 2021, a retomada das atividades 
após a flexibilização das medidas impostas 
para o controle da pandemia de COVID-19 e 
a grande capacidade de reagir rapidamente 
aos estímulos econômicos fizeram com 
que a geração de empregos nas micro e 
pequenas empresas (MPE) de Minas Gerais 
subisse.

Com grande importância na geração 
de postos de trabalhos, as MPEs fecharam 
o ano passado com um saldo de empregos 
quase quatro vezes maior que o das médias 
e grandes empresas (MGE). As MPEs gera-
ram um saldo positivo de 232.942 postos 
de trabalho, enquanto as médias e grandes 
totalizaram um saldo de 61.778 empregos. 
Frente a 2020, ano mais afetado pela pan-
demia, a alta ficou em 2.650%.

No comércio, mesmo com a diminuição 
de medidas restritivas em combate ao coro-
navírus e a liberação total do funcionamento 
de lojas físicas, as vendas virtuais, defini-
tivamente, vieram para ficar. Até mesmo 
empresas que não possuem suas próprias 
plataformas de comércio eletrônico mantêm 
a alternativa, dado os resultados alcança-
dos desde o início da pandemia. Em Minas 
Gerais, mais de 70% dos pequenos negócios 
continuam usando as redes sociais, aplica-
tivos ou a internet para negociar produtos 
e serviços.

Política nacional 
Nos corredores do Congresso Nacional são analisados di-

versos temas políticos. Semana passada, foi feito o seguinte co-
mentário sobre o candidato à presidência João doria (PSDB). 
“Parece que o governador de São Paulo quer se eleger 
presidente apenas com os votos de seus conterrâneos. Ele, 
ao contrário dos demais adversários, nunca sai de lá para 
eventos mais expressivos em cidades pelo Brasil afora”, 
ironizaram alguns políticos, como é o caso do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL).

distante do governo
De acordo com jornalistas da crônica política de Brasília, 

o partido Republicanos está de malas prontas para se afastar 
de vez das tetas do governo federal. A conferir...

Bolsonaro no sul
Segundo opinião da jornalista Ana Flor, se a eleição pre-

sidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro (PL), em sua candidatura 
a reeleição, poderia conquistar bom desempenho no Rio 
Grande do Sul, ao contrário do que pode vir acontecer em 
vários estados do Nordeste. 

crescimento zero
“Há cerca de 10 anos, o Brasil tem um crescimento eco-

nômico pífio para não dizer quase zero. Neste sentido, teria 
de haver a continuidade de um governo após o outro, com 
o objetivo de dar sequência a programas capazes de reverter 
este quadro, senão, ficamos apenas na expectativa de sermos 
uma nação desenvolvida”. Opinião do economista e cientista 
político ricardo sennes. 

congresso sem ação
Pelos cálculos dos jornalistas de Brasília, o total funcio-

namento dos plenários tanto da Câmara Federal quanto do 
Senado, ocorrerá apenas por 90 dias. A partir de então, a 
eleição dos parlamentares em seus respectivos estados passa 
a ser a pauta prioritária. Ou seja, o dinheiro público serve 
também para financiar políticos no exercício do cargo e que 
querem continuar em seus postos. Coisas da política nacional.

Pesquisas eleitorais
Diversos institutos de pesquisas estão se preparando para 

começar a divulgar análises eleitorais depois do Carnaval. 
A partir de então, o tom dos discursos e das entrevistas dos 
presidenciáveis vai subir, especialmente vindo da boca de ciro 
gomes (PDT) e do ex-juiz sergio moro (Podemos). É o que 
acreditam alguns especialistas. 

tensão entre os poderes
Opinando sobre diversos temas em um debate na TV, 

o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ayres 
de Britto, disse: “Em meus longos anos de carreira como 
magistrado, nunca presenciei uma situação tão tensa entre 
Executivo, Judiciário e o Congresso Nacional. Estou vivamente 
preocupado com isso”.

Juros X saneamento
Na sede da poderosa Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp), economistas de plantão dizem: “Por 
conta das taxas altas do Banco Central, o governo brasileiro 
está pagando milhões de juros aos seus credores, enquanto 
falta dinheiro para investir em obras de saneamento em todo 
o Brasil, uma vez que cerca de 90 milhões de pessoas seguem 
sem esgoto em suas residências”. 

Jogo empatado
Enquanto os parlamentares representantes do centrão 

jogam pesado para emplacar o nome da ministra da Agricul-
tura, tereza cristina, como vice na chapa de Jair Bolsonaro 
(PL) para o pleito eleitoral deste ano, o Palácio do Planalto 
insiste no nome do general Braga netto. Vamos ver quem vai 
vencer essa “queda de braço”. 

empresário sem candidato 
“Os maiores empresários do Brasil que, em verdade, são 

eleitores privilegiados devido ao poder de influenciar nos 
bastidores da política, ainda não tem um nome preferido 
para disputar a Presidência da República”. Comentário do 
empresário emerson Kapaz.

sete em cada 10 novos postos de trabalho criados 
em mg foram motivados pelos pequenos negócios

O s pequenos negócios mineiros fecharam 
2021 com um saldo de emprego quase 
quatro vezes maior que o das médias e 
grandes empresas (MGEs). Enquanto as 

micro e pequenas empresas (MPEs) geraram 232.942 
postos de trabalho ao longo do ano, as MGEs totali-
zaram um saldo de 61.778 vagas, conforme mostra 
o levantamento realizado pelo Sebrae Minas com 
base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. 
Proporcionalmente, sete em cada 10 novos postos 
criados em Minas Gerais em 2021 foram gerados pelos 
pequenos negócios.

Nos últimos 12 meses, o saldo acumulado de 
empregos nas MPEs também disparou. Em 2020, a 
diferença entre admissões e demissões foi de 8.469 
vagas, ou seja, cerca de 27 vezes menor que o resul-
tado total em 2021. O setor de serviços foi o principal 
gerador de postos com 94.223 empregos, um aumento 
aproximado de 1.400% em relação a 2020. O ramo 
é seguido pelo segmento de comércio, que ficou em 
segundo lugar com 62.865 vagas em 2021. A indústria 
de transformação ficou na terceira posição, com um 
saldo de 38.819 empregos. 

A analista do Sebrae Minas, Gabriela Martinez, 
explica que os pequenos negócios representam 99% 
do total de empresas no estado e correspondem a 57% 
do emprego formal. “Eles são os maiores empregado-
res de Minas Gerais. Por ter uma natureza dinâmica, 
esses empreendimentos conseguem responder de 
forma mais rápida aos estímulos e expectativas do 
mercado. Ao sentirem efeitos de crise, são os primeiros 
a sofrerem, por outro lado, reagem rapidamente à 
retomada econômica, voltando a contratar mão de 
obra para garantir a atividade”.

Ela acrescenta que tanto 2020 quanto 2021 foram 
anos que tiveram impactos derivados da pandemia 
de coronavírus. “Em 2020, ano que foi marcado pela 
paralisação de muitas atividades econômicas, vimos 
impactos negativos no mercado de trabalho, com 
número alto de demissões, principalmente entre os 
pequenos negócios. Já em 2021, com a chegada da 
vacina e a retomada econômica, os empresários se 
viram confiantes para voltar a contratar”.

Para a analista, a geração de empregos seguirá 
positiva em 2022. “A expectativa é que esse setor 
continue abrindo novos postos de trabalho, mas de 
uma forma menos expressiva que em 2021, visto que 
já foram recuperadas aquelas vagas perdidas durante 
a crise da COVID. Isso se não houver novos choques 
inesperados que afetem o cenário econômico”.

importância nacional

O professor de economia Mathias 
Naganuma relata que não é de hoje que 
os pequenos negócios possuem uma 
enorme relevância para a economia do 
país. “Segundo pesquisa realizada pela 
Fundação Getulio Vargas, em 2011, os 
pequenos negócios correspondiam a 27% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
E, de acordo com os últimos dados levan-
tados em 2020, os pequenos negócios 
representaram 30% de nossas riquezas e 
responsáveis por mais de 52% do emprego 
gerado no país”.

Para ele, esse tipo de atividade tem 
força no país por diversos fatores. “O 
primeiro é que o brasileiro é criativo 
e um empreendedor nato, somado às 
regulamentações do governo como a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa (2006) 
regras específicas e mais benéficas para 
o Microempreendedor Individual – MEI. 
Além do mais, no momento de crise, com 
alta no desemprego, redução de salários, 
isolamento social, nosso povo teve que 
se reinventar e procurar alternativas para 
garantir sua subsistência, o que acabou 
por impulsionar ainda mais o desejo dos 
brasileiros em ter o próprio negócio”. 

Foi o que aconteceu com a engenheira 
Vanessa Marques. Ela perdeu o emprego 
no início da pandemia. Após um tempo 
de procura, percebeu que se recolocar no 
mercado seria mais difícil do que imagina-
va. Sendo assim, a opção foi empreender. 
“Vi que o consumo de bebidas alcoólicas 
estava aumentando e surfei nessa onda. 
Comecei a vender, primeiro pelo WhatsApp, 
aí passei para o Instagram e, agora, estou 
em vários aplicativos. Vendo todos os tipos 
de bebida e o negócio deu muito certo”.

Ela disse que formalizou o negócio em 
2021. “Em junho, vi que a demanda por 
atendimento crescia muito em determina-
dos horários. Além de todo o cuidado com 
controle de estoque, compra, armazena-
mento, redes sociais, etc decidi contratar 
uma funcionária para me auxiliar. Tive 
medo de não conseguir arcar, mas com 
organização tudo fluiu”.

Para Naganuma, levando em conside-
ração que as micro e pequenas empresas 
representam mais de 50% dos postos de 
trabalho formal em nosso país e mais de 
30% do PIB nacional, não há como afirmar 
algo diverso. “Esse setor é extremamente 
importante para a economia hoje”.

Pequenos negócios mineiros geraram mais de 232 mil vagas de trabalho no ano passado
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daniel Amaro

empréstimos bancários têm
crescimento de 16,5% em 2021

Pegar dinheiro emprestado é 
uma ferramenta muito útil para re-
solver as situações de emergência. 
Seja para realizar um sonho, fazer 
uma obra, comprar um bem, viajar 
ou até mesmo questões de saúde. 
Segundo dados do Banco Central 
(BC), o volume total de emprés-
timos bancários em 2021 atingiu 
um montante de R$ 664 bilhões, 
chegando R$ 4,6 trilhões. Este re-
sultado representa um aumento de 
16,5% na comparação com o ano 
anterior, quando o estoque de cré-
dito estava em R$ 4,02 trilhões. No 
entanto, a falta de planejamento 
para fechar o negócio pode gerar 
problemas em longo prazo para os 
consumidores.

Ainda conforme o BC, a alta de 
16,5% foi a maior para o crédito 
bancário em um ano fechado 
desde 2011. Naquela ocasião, o 
volume total do crédito bancário 
avançou 18,8%. Já em 2020, o 
crescimento foi de 15,6%.

crédito para as famílias

De acordo com a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), 
o resultado significativo do crédito 
bancário em 2021 foi decorrente 
dos empréstimos voltados às 
famílias. A Federação disse que 
os empréstimos aumentaram de 
“forma ininterrupta ao longo do 
ano, beneficiado pela reabertura 
das atividades econômicas em 
decorrência principalmente do 
avanço da vacinação no país”.

Já o BC revelou que o crédito 
voltado para as famílias avançou 
20,8% no ano passado, ante 11,2% 
em 2020. O crédito para as empre-
sas desacelerou no último ano, ao 
avançar 11,1%, contra 21,8% em 
2020, quando foi impulsionado 
pelas medidas de combate à 
pandemia da COVID-19.

cuidados ao solicitar 
empréstimo

Na avaliação do economista 
e educador financeiro Guilherme 

Fernandes, antes de pedir um 
empréstimo é preciso estudar sua 
situação financeira. “A orientação 
é sempre pesquisar bastante e 
comparar com as taxas de juros de 
outras modalidades do mercado. É 
importante analisar não somente 

os juros, mas também o Custo 
Efetivo Total (CET) da operação. 
Ele contém todos os encargos, 
tributos, taxas e despesas de um 
empréstimo”, explica.

Ao buscar crédito é funda-
mental estar claro o que o con-

sumidor vai pagar. “As empresas 
são obrigadas a informar o CET 
nos contratos. A dica é pesquisar 
sempre usando o mesmo valor 
e prazo, pois cada empresa tem 
sua política e tarifas diferentes. É 
essencial saber também o quanto 

da renda mensal será compro-
metida para o pagamento. Um 
empréstimo só deve ser feito em 
casos de extrema necessidade ou 
emergência e depois de avaliar 
se as parcelas cabem no bolso”, 
finaliza.

crédito bancário
variação do estoque r$ bilhões

2021 664

2020 539,369

2019 213,413

2018 159,641
Fonte: Banco Central

volume do crédito aumentou r$ 664 bilhões na comparação com 2020 e alcançou novo recorde
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

drAmA nA PreFeiturA de BH - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) está 
sofrendo uma pressão do PT para decidir logo o apoio à candidatura 
do ex-presidente Lula à presidência. Falta apenas isso para receber a 
adesão de todo o partido em Minas e ter em sua chapa a candidatura 
ao Senado do deputado Reginaldo Lopes. Como é do PSD, Kalil está 
esperando uma decisão da sigla a nível nacional, pois, no momento, 
ele tem compromisso com Rodrigo Pacheco (PSD). Se fosse pelo cora-
ção, o prefeito da capital apoiaria Ciro Gomes (PDT) para presidente.

durAnte vários diAs - os moradores da Rua Martins Alves, no bairro 
de Nova Esperança, reclamaram contra uma rede fluvial que rompeu, 
levando água suja para várias casas da região. Estabeleceu-se um 
confronto entre a Copasa e a Prefeitura de Belo Horizonte para saber 
de quem era a responsabilidade de fazer o reparo. Resultado: uma casa 
já veio abaixo, enquanto outras estão com risco de desabamento. Os 
moradores já estão se organizando para cobrar os prejuízos.

resPostA ráPidA - As oposições ao governo Zema na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) estão se organizando em bloco 
para impedir a reeleição do governador. Um auxiliar direto de Zema 
já respondeu aos líderes partidários da oposição, sugerindo a eles 
que apoiem um candidato do PT e mostre o que esse partido fez no 
governo de Minas.

esPerAndo o sinAl - Vários ex-parlamentares mineiros estão se orga-
nizando para fazer uma grande manifestação a favor da candidatura de 
Rodrigo Pacheco (PSD) à Presidência da República. O grupo está crescen-
do a cada dia com adesão de vários nomes e influência política em todo 
o estado. Eles estão esperando apenas o sinal positivo do presidente do 
Senado para iniciar uma grande campanha por todos os cantos de Minas 
Gerais. Entre os mais entusiasmados, está o ex-deputado Emílio Gallo.

Presidente do tJmg se reúne com 
comandos da Polícia militar e Bombeiros

O presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, Gilson 
Soares Lemes, se reuniu com o 
comandante-geral da Polícia Militar 
de Minas Gerais (PMMG), coronel 
Rodrigo Sousa Rodrigues; o coman-
dante-geral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Edgard Estevo da Silva; o 
coronel Marco Antônio Dias, chefe 
da assessoria Militar do TJMG; e o 
chefe de Gabinete da Presidência 
do TJMG, Alexandre Ramos.

Durante o encontro foi dis-
cutida a aplicabilidades da Lei 
Complementar nº 173/2020, no 
que se refere à contagem para 
adicionais por tempo de serviço, 
o que tem gerado apreensão 
entre servidores públicos civis e 
militares.

O presidente afirmou que o 
TJMG mantém o posicionamento 
de que os servidores e magistra-
dos que completaram período 

aquisitivo para a concessão de 
adicionais por tempo, no perí-
odo compreendido entre 28 de 
maio de 2020 e 31 de dezembro 
de 2021, tenham o pagamento 
e o gozo dos benefícios apenas 
suspensos, com a possibilidade 
de pagamento desses valores 
após 1º de janeiro de 2022. E 
ainda deve incluir o período da 
suspensão, para evitar violação 
aos direitos dos servidores e 
magistrados.

Além disso, ele garantiu aos 
servidores e magistrados que não 
medirá esforços para solucionar e 
equacionar a demanda. “Sei que 
a inflação tem corroído os salá-
rios de todos, não sendo possíveis 
mais retrocessos aos direitos das 
pessoas que dedicam suas vidas 
ao serviço público”.

marinha do Brasil em BH
A Mar inha do 

Brasil trouxe a Belo 
Horizonte uma de 
suas aeronaves AF-1B 
Skyhawk, pertencente 
ao Primeiro Esqua-
drão de Aviões de In-
terceptação e Ataque 
da Força Aeronaval. 
São aviões usados 
para a defesa aérea 
dos navios militares. 
É a primeira vez que 
uma aeronave do Es-
quadrão visita a capital mineira. Foi realizada visitação destinada ao 
público especializado. Posteriormente, houve a cerimônia de entrega 
do Diploma do Mérito Aeronaval.

Jussara ribeiro, Almirante Alvarenga
e a dra. elke de moura Andrade
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o prefeito de uma cidade do Sul de Minas está com uma batata 
quente nas mãos: A Buser passou a operar na cidade e conseguiu 
acabar com a linha regular de ônibus que tinha 3 horários entre 
a capital e a cidade. Na linha regular, com ônibus cheio ou com 
pouco passageiro, eles saíam da capital e do Sul de Minas. Já com 
a Buser, os ônibus só saem se tiver passageiro. Resultado: o povo 
está pedindo a volta da linha regular. 

depois do protesto dos promotores de eventos que cobraram 
de Alexandre Kalil um tratamento especial, o secretário de Saúde de 
BH, Jackson Machado Pinto, cancelou a ordem que mandava exigir 
cartão de vacina e mais exame contra a COVID para eventos acima de 
500 pessoas. Com isso, os estádios voltaram a receber público maior. 

o empresário João Pinto Ribeiro abriu sua casa nas Manga-
beiras, no dia 5 de fevereiro, para homenagear o governador 
Romeu Zema (Novo) que ficou à vontade e conversou com figuras 
importantes da sociedade mineira. Zema estava acompanhado 
do seu secretário Mateus Simões.

domingo, 13 de fevereiro

Sanclert Maciel
Cecília Ribeiro 
Ana Paula Camargo

segunda-feira, 14

Marcelão Diniz - Quadra Itatiaia 
Dr. Clésio Basileu
Médica Clarissa Medeiros

terça-feira, 15

Simone Maria Barbosa 
Ezequiel de Melo Campos
Jornalista Fagundes Murta

quarta-feira, 16

Eloíza do Prado - Contagem
Eduardo Rocha - Pam-Pam

quinta-feira, 17

Jorge Santana de Jesus 
Wilsinho Reis - Laguna Auto ônibus
Sra. Vera Lucia Dutra
Jornalista Lucia Helena Gazola 

sexta-feira, 18

Engenheiro Aloisio Belém 
Madalena Bahia Cascão

sábado, 19 

Luiz Tadeu Leite 
Rodrigo Almeida
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nat macedo

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Presidente dA AssociAÇão dos oFiciAis dA PolíciA militAr e do corPo de BomBeiros de
minAs gerAis (AoPmBm) e vice-Presidente dA comissão de segurAnÇA PúBlicA oAB/mg

coronel Pm Ailton cirilo

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

e os direitos humanos para os militares?

Instrumento fundamen-
tal para a proteção de 
qualquer cidadão mundo 

afora, os direitos humanos 
são essenciais para proteger 
indivíduos e grupos, pro-
porcionando dignidade e 
respeito independente de 
etnia, condição social, orien-
tação sexual, nacionalidade, 
idade, crédulo e pensamento 
(opiniões). 

No Brasil, os direitos hu-
manos surgem ainda na Cons-
tituição do Império de 1824, 
embora fossem direitos civis 
e políticos, ou seja, de cunho 
individual. Prossegue-se nos 
dias atuais com contornos 
mais abrangentes e inclu-
sivos. 

De igual modo, a Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos firma na defesa dos 
direitos à vida, à liberdade, à 
igualdade, à nacionalidade, à 
segurança pessoal, ao exílio 
e à liberdade de opinião e 
expressão. 

É por meio desses direitos 
que se luta contra toda forma 
de ameaça, intolerância, ex-

tremismos, autoritarismo ou 
até modelos de escravidões. 
A Polícia Militar (Unidade 
de Força Pública Estatal) é 
fundamental para que esse 
ambiente possa ser preser-
vado. No entanto, nossos 
policiais também sofrem tais 
violações.

Em alguns casos, assisti-
mos manifestações de pre-
conceito com os militares, 
colocando na situação de 
vilão ou de malfeitor, colabo-
rando com aqueles que dese-
nham um estado anárquico. 
Esquecem que os militares 
são pessoas de origem da 
própria sociedade, atuando 
como agente de transforma-
ção devido a sua proximidade 
com a comunidade ao mesmo 
tempo em que atuam no 
recrudescimento da crimina-
lidade, isto é, na diminuição 
dos índices criminais ano a 
ano. 

Precisamos de uma polí-
tica de valorização da classe 
dos militares, homens e mu-
lheres sofridos pela atividade, 
muitas vezes insalubres e 

perigosas, bem como na 
dúvida e medo de serem mor-
tos durante a missão, pelos 
turnos interruptos. Somam-se 
as doenças psicossomáti-
cas, condições precárias de 
trabalho, efetivo reduzido e 
a incerteza sobre salários, 
sistema de proteção social e 
garantias. 

Faz-se necessário distin-
guir a ideia de policiais e 
bombeiros enquanto meros 
representantes do Estado, 
pois, antes da condição de 
agente, existe um cidadão 
vivo. O verdadeiro violador 
dos direitos humanos não 
é o policial, e sim o Esta-
do, pois a classe também 
tem seus direitos negados, 
sendo apenas pautada de 
deveres. 

A restrição à cidadania 
é extensa, como a impossi-
bilidade de greve e tantos 
outros direitos concedidos à 
população civil. Cobra-se do 
agente a proteção dos direitos 
humanos, mas como ficam 
os direitos humanos para os 
militares estaduais?

Fevereiro roxo: campanha visa conscientizar
a população acerca das doenças autoimunes

A campanha Fevereiro Roxo busca ampliar 
as informações acerca das doenças au-
toimunes. Consideradas invisíveis, essas 
patologias são de difícil diagnóstico, pois, 

em muitos casos, são confundidas com outras enfer-
midades. Estima-se que de 3% a 5% da população 
mundial seja afetada por elas. Dentre as principais  
estão a fibromialgia, que acomete, principalmente, 
mulheres de 30 e 50 anos e já atinge 2,5% da po-
pulação mundial. E também o lúpus, que impacta 
cerca de 5 milhões de pessoas no mundo. Os dados 
foram divulgados pela Sociedade Mineira de Reu-
matologia (SMR).

A presidente da SMR, Mariana Peixoto, explica 
que, apesar de serem autoimunes, o lúpus e a fibro-
mialgia são completamente diferentes. “No lúpus 
acontece uma alteração do sistema imunológico e, 
a partir disso, o próprio organismo começa a criar 
anticorpos que atacam ele mesmo. Já na fibromialgia 
ocorre uma desregulação do sistema nervoso central, 
aumentando a percepção dolorosa. Ou seja, não há 
nenhuma inflamação ou alteração autoimune no 
organismo, porém, o paciente sente dores difusas 
em todo corpo”.

 Ela acrescenta que o lúpus pode acometer diver-
sos órgãos e tecidos, como a pele, as articulações, o 
sistema nervoso central, intestino e coração, podendo 
levar a danos leves e severos. E que a fibromialgia não 
gera tanto dano físico ao paciente, mas, impacta na 
qualidade do sono, além de existir a associação com 
a ansiedade ou depressão.

De acordo com a especialista, o diagnóstico 
também é um desafio para os pacientes. “A primeira 
dificuldade está no reconhecimento dessas patologias 
pelos próprios médicos que, muitas vezes, não lidam 
diretamente com elas. Especificamente em relação 
à fibromialgia, outro ponto é o preconceito que os 
portadores podem sofrer, já que não aparecem al-
terações em exames laboratoriais. Muitas vezes, as 
pessoas escutam que essa patologia é algo apenas 
da cabeça deles, por isso é importante conscientizar 
que a doença é real e necessita de tratamento”.

No que diz respeito ao lúpus, Mariana explica 
que a dificuldade é ainda maior, porque é neces-
sária uma conjunção de sinais e sintomas, além 
de exames laboratoriais para fechar o diagnóstico.

“O exame isolado pode assustar o paciente, no en-
tanto, não é suficiente para fechar uma análise de 
lúpus. É preciso unir todas essas informações para 
ter um parecer correto”.

A advogada Wilma Aguiar recebeu o diagnósti-
co de lúpus há 26 anos. Os sinais que a levaram a 
procurar o médico foi o ganho de peso e intestino 
preso. “Ficava quase 15 dias sem ir ao banheiro. 
Foram solicitados vários exames de sangue que 
vieram com resultado alterado. Fui encaminhada 
ao endocrinologista e, primeiro, diagnosticada 
com tireoidite de Hashimoto. Contudo, após a 
realização de exames específicos veio o resultado 
final de lúpus”.

Ela conta que se desesperou, pois não existiam 
muitas informações sobre a doença. “Eu sabia que 
era autoimune, ou seja, não tinha cura e isso foi 
angustiante. Ao longo dos anos tive muitas sequelas 
como três tromboses e pleurite. Passei por diversos 
tratamentos: quimioterapia, corticoterapia, dentre 
outros. Até que em 2012, um nefrologista, juntamen-
te com meu reumatologista, me indicou um novo 
caminho com um medicamento usado em pacientes 
submetidos a transplantes de órgãos. Precisei entrar 
com uma ação judicial para que o Estado me forne-
cesse o remédio, pois o valor é alto. Desde então, o 
lúpus se mantém inativo”.

tratamento

As duas doenças não têm cura, mas existem 
tratamentos que garantem qualidade de vida aos 
pacientes. “Quem tem lúpus precisará fazer uso de 
medicamentos, algumas vezes imunossupressores e 
uma terapia multidisciplinar para o melhor controle 
da patologia”, informa Mariana. 

Ainda segundo ela, o tratamento da fibromialgia 
também deve ser multidisciplinar focando em três 
importantes pilares. “O uso de medicamentos que 
podem ser associados, remédios para dor e anti-
depressivos para o controle da ansiedade. Porém, 
outros pilares também são importantes, por exem-
plo, a atividade física diária, bem como a Terapia 
Cognitivo-Comportamental. Tudo isso irá auxiliar que 
o paciente enxergue a vida de uma forma diferente, 
se cobre menos por seus problemas e tenha mais 
leveza”, conclui a presidente da SMR.

Patologias autoimunes não têm cura, mas há tratamentos que melhoram a qualidade de vida
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“A primeira dificuldade está no
reconhecimento dessas patologias

pelos próprios médicos que, muitas vezes,
não lidam diretamente com elas”
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O empresário e jornalista Valdez Maranhão 
promoveu, no dia 29 de janeiro no Buteco do 
Maranhão (restaurante de sua propriedade), 

o 3º Porco no Rolete. 

O evento contou com presenças do deputado 
estadual Mauro Tramonte, Luís Carlos Braga, Mar-
cos Maracanã, Elisângela Salomon, Fabiano Cazeca 
e o casal Ione e Eujácio Silva.

Estão abertas as ins-
crições para o 21º Prêmio 
BDMG Instrumental, edital 
público que premia quatro 
instrumentistas. Além disso, 
o instituto cultural divulga a 
data de lançamento do Prê-
mio Marco Antônio Araújo e 
do Prêmio Flávio Henrique, 
editais dedicados à música 
instrumental e à canção, 
respectivamente.

Até o dia 11 de março, 
o BDMG Cultural recebe 
inscrições para os editais de 
concorrência pública da área 
musical. Instrumentistas 
podem se inscrever no 21º 
Prêmio BDMG Instrumen-
tal no Prêmio Marco Antônio 
Araújo e no Prêmio Flávio 
Henrique. As inscrições são 
gratuitas e podem ser reali-
zadas, exclusivamente, por 
meio de formulário eletrô-
nico, pelo site bdmgcultural.
mg.gov.br.

Premiação voltada para 
compositores, arranjadores 
e instrumentistas mineiros 
e mineiras, ou residentes 
em Minas Gerais há mais de 
dois anos, com objetivo de 
valorizar a pesquisa musical 
e a produção musical em 

curso no estado. O Prêmio 
BDMG Instrumental premia 
quatro instrumentistas com 
o valor de R$ 12 mil e a re-
alização de shows em Belo 
Horizonte, no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), e 
em São Paulo, no programa 
Instrumental Sesc Brasil, 
uma parceria com o Sesc 
SP. Ressalta-se que a rea-
lização das apresentações 
presenciais somente será 
possível de acordo com as 
normas sanitárias vigentes 
no período e poderão ser 
modificadas de acordo com 
a pandemia de COVID-19.

Prêmio marco 
Antônio Araújo

Desde 2013, a pre-
miação tem o objetivo de 
reconhecer os trabalhos 
de música instrumental 
produzidos no ano anterior 
à premiação. O Prêmio 
Marco Antônio Araújo é 
voltado para a produção 
autoral, instrumental e 
independente de artistas 
mineiros ou residentes em 
Minas Gerais. Esta edição 
premia trabalhos lançados 

em 2021. O vencedor ou 
vencedora receberá pre-
miação no valor R$ 10 mil 
e se apresentará na final 
do 21º Prêmio BDMG Ins-
trumental, em um pocket 
show com o repertório do 
trabalho consagrado. O prê-
mio homenageia o legado 
do músico mineiro Marco 
Antônio Araújo.

 

Prêmio Flávio 
Henrique

Dedicado a álbuns au-
torais de canção brasileira 
e de produção independen-
te, de cantoras e cantores 
mineiros ou residentes no 
estado, o Prêmio Flávio 
Henrique foi criado para 
reconhecer a produção e a 
pesquisa em torno da can-
ção feita em Minas Gerais. 
Esta edição premia traba-
lhos lançados em 2021. O 
vencedor ou a vencedora 
receberá premiação no 
valor de R$ 10 mil. O prê-
mio homenageia o artista 
mineiro Flávio Henrique no 
intuito de preservar a sua 
inquietação artística e a sua 
dedicação à música.

Banda Blitz celebra 40 anos
com show no Palácio das Artes
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Festival Sertanejo comemora 5 anos
e vai agitar o Mineirão em maio
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evento 3º Porco no rolete é realizado no Buteco do maranhão

churrasqueiro Jairo, marcos maracanã, elisângela
salomon, valdez maranhão e Fabiano cazeca

o chef marcílio diniz e Fabiano cazeca Fabiano cazeca e o casal ione e eujácio silva

elisângela salomon e valdez maranhão

edy Fernandes e mauro tramonte

marcos maracanã, Fabiano cazeca
e luís carlos Braga
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editais de música 2022

Fe
li
pe

 B
ar

bo
za

A Blitz comemora 40 anos 
de sucesso no palco do Grande 
Teatro Cemig Palácio das Artes, 
em única apresentação, no dia 11 
de março, sexta-feira, às 21h.

A banda foi fundada no início 
da década de 1980, no Rio de Ja-
neiro, por sete jovens e se tornou 
uma das principais bandas do 
rock brasileiro.

Sucessos como Você Não 
Soube Me Amar, Weekend, 
A Dois Passos do Paraíso, Betty 
Frígida, Rádio Atividade, entre 
outros, marcam a trajetória da 
Blitz.

A formação atual da Blitz é 
Evandro Mesquita (vocal, gui-
tarra e violão), Billy Forghieri (te-
clados), Juba (bateria), Rogério 
Meanda (guitarra), Cláudia Nie-
meyer (baixo), Andréa Coutinho 
(backing vocal) e Nicole Cyrne 
(backing vocal).

Biografia

Em 1982 nasceu a Blitz. Em julho daquele ano a banda gravou o 
compacto “Você não soube me amar”. Em 3 meses foram vendidas 
100 mil cópias e o compacto acabou atingindo a marca de 1 milhão 
de cópias em plena crise da indústria fonográfica. 

A Blitz era inclassificável. Com sua origem no grupo teatral Asdrú-
bal Trouxe o Trombone, o grupo ganhou capas de revistas e Evandro 
& Cia arrombaram as portas do rock Brasil. 

O sucesso da banda mudou o panorama das rádios e das grava-
doras do país. A banda fez grandes shows em ginásios e estádios, e 
invadiu espaços como o extinto Canecão, onde bateu recordes com 
a juventude do Rio se vendo no palco. 

Duas apresentações merecem destaque: no primeiro Rock In Rio, 
em 1985 e na Praça da Apoteose, em 1984, quando foi o primeiro 
grupo a se apresentar naquele palco para mais de 50 mil pessoas.

informações

local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes
Av. Afonso Pena, 1537. Centro. Belo Horizonte
Horário: 21h
classificação: Livre
telefone de contato: (31) 3236-7400

Um dos maiores even-
tos da música serta-
neja, o tradicional 

Festival Brasil Sertanejo, res-
ponsável por trazer grandes 
nomes da música nacional 
para Belo Horizonte, está 
confirmado para acontecer, 
nos dias 7 e 14 maio, no 
Mineirão. 

As atrações, setores e 
mais detalhes sobre o Festival 
Sertanejo serão divulgados 
em breve por meio das redes 
sociais e do site da Nenety 
Eventos, empresa responsá-
vel pela produção. O que a 
equipe já adiantou é que os 
maiores nomes da música 
sertaneja farão parte desta 
edição.

História
O Festival Sertanejo foi criado no ano de 2015 com o intuito 

de reunir em um só espaço, artistas que nem sempre tinham 
agendas de shows na capital mineira. Desde a primeira edição, 
o evento é realizado na Esplanada do Mineirão, reunindo os 
maiores nomes da música sertaneja e milhares de fãs.

Já passaram pelos palcos da festa artistas  como Chitãozinho 
& Xororó, Henrique & Juliano, César Menotti & Fabiano, Gusttavo 
Lima, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, dentre outros.

 Para este ano, o festival, que ficou 2 anos fora da agenda 
de eventos por causa da pandemia, vai empolgar o público com 
revelações do sertanejo e atrações nacionais.

serviço

Festival sertanejo 2022

local: Esplanada do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 
1001, Pampulha, Belo Horizonte/MG

data: 7 e 14 de maio, sábado

vendas: www.nenety.com.br

mais informações: www.nenety.com.br

http://www.bdmgcultural.mg.gov.br/
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Foi realizado no último dia 
3, evento Diálogos Interna-
cionais: Corpo Consular e Pre-
feitura de Belo Horizonte. Os 
Diálogos Internacionais são 
rodadas de conexão e trocas de 
conhecimento, promovidas pela 
Diretoria de Relações Internacio-
nais da PBH, com o objetivo de 
fomentar e reforçar o relacio-
namento entre a administração 
e os parceiros internacionais 
estratégicos do município, mo-
bilizando eixos do plano de ação 
da Subsecretaria de Assuntos e 
Investimentos Estratégicos da 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico. 

O vice-prefeito Fuad No-
man, realizou a abertura dos 
trabalhos ao lado do secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Cláudio Beato Filho. “É uma 
satisfação estar neste evento, 
conversando com os diversos re-
presentantes de países amigos 
que estão em Belo Horizonte. 
Nossa expectativa é de que 
possamos trocar conhecimento 
para ampliar as oportunidades 
internacionais da cidade”, afir-
mou Noman.

A agenda contou com a pre-
sença de 17 consulados com 
sede no município, bem como 
com a presença de secretários 
municipais convidados, a equipe 
da Diretoria de Relações Inter-
nacionais e a secretária adjunta 
de Desenvolvimento Econômico, 
Cristiane Amaral Serpa.

“Apresentamos ações que 
acreditamos realizar um diálogo 
importante com a atuação dos 
consulados em Belo Horizonte e 
que permitam parcerias com eles 
para avançarmos ao longo deste 
ano”, destacou a secretária.

A prefeitura dá continuidade 
a uma estrutura de cooperação 
internacional em diversas áreas, 
como economia, comércio exte-
rior, desenvolvimento sustentável, 
economia criativa e cultura. Ainda 
foram apresentados os principais 
programas da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e um pano-
rama detalhado da estratégia de 
internacionalização do município.

“A estratégia de internacio-
nalização do município envolve, 
de uma maneira muito orga-
nizada, a ativação dos nossos 
parceiros estratégicos. A abertura 

deste espaço quer mobilizar as 
melhores formas de contribuição 
mútua entre nós, realizando a 
agenda de interesse do município 
e trazendo resultados positivos no 
desenvolvimento da cidade e no 
atendimento ao cidadão”, disse o 
diretor de Relações Internacionais 
da Prefeitura, Bernardo Ribeiro. 

O evento faz parte do calen-
dário anual de encontros oficiais 
para promoção de oportunidades 
com potencial de internacionali-
zação pela prefeitura. A agenda 
ainda deverá realizar um encon-
tro com as Câmaras Internacio-
nais de Comércio do município 
e com os representantes de uni-
versidades e centros de pesquisa 
internacionais da cidade.

“Tivemos a oportunidade 
de ouvir sugestões muito ricas 
que construíram uma pauta 
estruturada de questões que 
posteriormente a Prefeitura irá 
desenvolver com cada um dos 
consulados participantes. Fica-
mos gratos pela oportunidade 
de colher boas ideias e com as 
possibilidades para desenvolver 
ao lado desses países amigos”, 
concluiu Beato.

governo de minas e parceiros lançam
reviva capitólio - viva o mar de minas

Um total de 80 ações e investimento de R$ 5 milhões
O Grupo de Trabalho formado por Go-

verno de Minas, por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo (Secult), além 
das prefeituras de Capitólio, São José da 
Barra e São João Batista do Glória, polí-
cias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Marinha do Brasil, Instâncias 
de Governanças Regionais (IGRs), Sebrae, 
Fecomércio, Sesc, Senac e sociedade civil, 
lançou, no dia 8 de fevereiro em Capitólio, 
o “Reviva Capitólio - Viva o Mar de Minas”.

A ação integra o programa Reviva 
Turismo e engloba temas como ordena-
mento, capacitação e regulamentação de 
uso e ocupação dos cânions e suas águas, 
com o objetivo de promover a segurança 
de trabalhadores e turistas, além de for-
talecer o turismo na região. 

O plano operacional se divide em 
quatro eixos estratégicos e contempla 
80 ações, somando um investimento de 
R$ 5 milhões. De acordo com o secretário 
de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas 
Oliveira, que reforçou que o Mar de Minas 
está aberto aos turistas, o destino é um 
dos mais procurados em Minas Gerais e 
essa reestruturação, que é necessária, 
trará mais segurança para a região, com o 
apoio fundamental de todos os parceiros 
envolvidos. “Esse momento representa 
uma tomada de consciência e de decisão 
com o projeto Reviva Capitólio, que se 
estrutura nos quatro eixos, tendo início 
com a análise, que se desdobrará num 
plano de manejo para uso dos cânions, 
além de outras ações estratégicas”, disse. 

Importante registrar que os 80 km do 
Mar de Minas estão abertos. Os hotéis e 
pousadas estão funcionando, os passeios 
de barcos e lanchas estão acontecendo 
normalmente no lago e as 34 cidades que 

compõem este complexo estão abertas 
para os turistas. “Vamos lembrar também 
de outras riquezas que temos aqui, nossa 
Cozinha Mineira, o queijo da Serra da 
Canastra, aqui próximo, tudo isso está 
aguardando os turistas de forma vibrante 
e pronto para recebê-los com a mineirida-
de, o nosso afeto, que é muito particular 
de Minas Gerais”, destacou o secretário.

Plano operacional

A primeira etapa, já em andamento, 
é o diagnóstico pormenorizado, geológi-
co e estrutural da localidade. O estudo 
preliminar deve ser concluído até março.

O segundo eixo inclui o ordenamento, 
regulamentação de uso e ocupação dos 
cânions e suas águas, por parte dos mu-
nicípios, previsto para ser entregue até 
abril. O objetivo é aprimorar os planos 
municipais de gerenciamento costeiro, 
planos diretores, planos de zoneamento e 
de uso das águas e aplicação das normas 
definidas pelo novo ordenamento. 

Também está previsto disciplinar o uso 
de espaços fluviais e lacustres específicos, 
com o propósito de evitar acidentes, har-
monizando a convivência entre banhistas, 
esportistas aquáticos e embarcações. É 
nesta fase que será implantada a Rede In-
tegrada de Proteção ao Turismo, parceria 
entre PMMG e Secult, também anunciada 
no evento em Capitólio.

Nesta etapa também será criado um 
consórcio entre os municípios de Capitó-
lio, São José da Barra e São João Batista 
do Glória para aplicar as regras de forma 
conjunta. Além disso, o plano inclui o 
desenvolvimento de um aplicativo para 
o monitoramento do fluxo de pessoas 
em passeios náuticos e terrestres e a 
criação de um grupo de estudos para o 
Turismo de Aventura, com a participação 
de Conselhos Municipais de Turismo, IGRs 
envolvidas, do ICMBIO e da Associação 
Brasileira das Empresas de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura (Abeta). 

O terceiro eixo é composto pela for-
mação, informação e qualificação dos 
agentes públicos e privados, bem como 
usuários e turistas, para promover o uso 
seguro e sustentável da área. Um observa-
tório do turismo específico para a região 
será criado, para acompanhar dados e 
indicadores. 

O reposicionamento de Capitólio 
e Mar de Minas como destino seguro 
dentro e fora do estado faz parte do 

quarto eixo estratégico, com projetos 
de comunicação, marketing e promo-
ção dos atrativos. Dentre as medidas 
estão um conjunto de ações voltadas 
para diversos canais digitais para atrair 
potenciais turistas. Neste último ponto 
foi proposta a criação de um edital es-
pecífico para o Mar de Minas, tendo em 
vista a promoção do destino.

O prefeito de Capitólio, Cristiano 
Geraldo da Silva (PP), afirmou que o 
projeto Reviva Capitólio – Viva o Mar 
de Minas contribui e fortalece o reposi-
cionamento turístico de toda a região e 
mostra a importância do Turismo para 
o estado. “Usa todos os segmentos 
turísticos, não só o náutico, mas o de 
aventura, ecoturismo, o cicloturismo. 
Nossa região tem uma potencialida-
de grande para explorar esses novos 
segmentos. Então esse projeto traz 
força para direcionar e potencializar 
esses caminhos. Ficamos felizes com 
os investimentos que serão feitos, os 
recursos que estão sendo captados 
para trabalhar essa iniciativa. É uma 
conquista para a região nesse momento 
de recuperação”, pontuou.

A Secult já vem promovendo um 
trabalho em torno do fortalecimento do 
turismo sustentável na região, de forma 
integrada. Isso ocorre em função da 
questão da cota mínima de 762 metros 
da represa acima do nível do mar, por 
meio dos trabalhos do GT de Furnas, 
coordenado pela Secretaria, e também 
pelo início do processo de tombamento 
dos Lagos de Furnas e Peixoto, iniciativa 
do Governo de Minas, por meio da Secult 
e do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico (Iepha-MG).
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como a crise

econômica

impacta os

condomínios?

N os últimos anos a inflação vem cor-
roendo muito o poder de compra das 
famílias. Para se ter uma ideia, o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
indicador oficial da inflação do país, 

encerrou 2021 a 10,06%, maior patamar desde 2015. 
Gasolina, alimentos, energia elétrica e gastos com 
saúde foram alguns dos itens que mais pesaram no 
bolso do consumidor.

Para conter a escalada dos preços, o Comitê de 
Política Monetária do Banco Central (Copom), utilizou 
um remédio igualmente amargo, velho conhecido dos 
brasileiros: o aumento da taxa Selic, que agora está 
em 10,75%, maior patamar desde junho de 2017. Com 
isso, o crédito fica mais caro e assim, toda a cadeia 
produtiva pode sofrer.

Nesse cenário, é quase impossível que os condo-
mínios não sejam impactados. A carestia faz com que 
as contas básicas também aumentem e isso acaba 
refletindo no valor da taxa mensal. Se o prédio tem 
um alto consumo de energia, é evidente que isso vai 
se refletir na conta cobrada pela Cemig, ainda mais 
em tempos de bandeira vermelha devido à escassez 
hídrica. Da mesma forma, a alta dos alimentos tam-
bém leva ao aumento no custo da cesta básica que é 
paga aos funcionários e por aí vai.

O que fazer então, já que diante do alto índice 
de desemprego e achatamento da renda, falar em 
aumento da taxa condominial é quase um tabu? 
Para o advogado especializado em direito condo-
minial e presidente do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG), Carlos Eduardo Alves de Queiroz, a 
primeira iniciativa é economizar. “O síndico deve 
pegar os balancetes mais recentes e, junto com o 
conselho fiscal, tentar encontrar onde há brechas 
para economizar. Normalmente, em relação à 
conta de luz, recomendamos a troca das lâmpa-
das para opções mais econômicas, com sensores 
de presença sempre em bom funcionamento e, 
principalmente, a verificação se não há fuga de 
energia”, diz ele.

Também é interessante orientar condôminos e 
funcionários para fazerem o uso racional da água, in-
vestir em alternativas de reaproveitamento e eliminar 
o uso da mangueira para lavagem de áreas comuns e 
passeios. Já se o gasto maior for com o pessoal, o ideal 
é encontrar uma alternativa junto à administradora 
para baratear esse custo.

economizar está dando certo? 

Neste caso, o melhor a fazer é comunicar a si-
tuação das contas aos condôminos e explicar que é 
necessário reajustar a taxa. “Essa é uma medida que 
sempre vai sofrer resistência, porque ninguém quer 
ter gasto a mais, principalmente em época de crise. 
Entretanto, é preciso ser tomada. Costumo dizer que 
o bom síndico não é o que nunca reajusta da taxa 
condominial, mas sim, aquele que mantém as contas 
no azul”, define Carlos Eduardo.  

Outra orientação importante neste momento é 
não deixar de fazer serviços essenciais por medo do 
preço. Obras de manutenção, especialmente se o 
edifício apresenta problemas em sua estrutura, devem 
ser prioridade, assim como o bom funcionamento dos 
elevadores, dos portões e do sistema de segurança. 
“Rotineiramente, temos visto casos de prédios desa-
bando, elevadores caindo e condomínios assaltados 
porque esses itens foram negligenciados. É responsa-
bilidade do síndico mantê-los em dia, para que não 
venha a ser responsabilizado numa eventualidade”, 
conclui o presidente.

Presidente do sindicon mg,
carlos eduardo Alves de queiroz
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PBH promove evento para estreitar
relações com parceiros internacionais
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“destino é
um dos mais
procurados
em minas e

reestruturação
trará mais

segurança para
a região”
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uberlândia é a 1ª cidade do sudeste
a implantar Pacto Pela Alfabetização
A Prefeitura de Uberlândia está 

implementando mais uma me-
lhoria na educação municipal da 
cidade. O prefeito Odelmo Leão 

(PP) lançou, no dia 7 de fevereiro, o Pacto 
pela Alfabetização que prioriza a alfabetiza-
ção das crianças no primeiro ano do ensino 
fundamental. O evento foi realizado no audi-
tório Cícero Diniz, no Centro Administrativo 
Municipal Virgílio Galassi. 

Na oportunidade, foi assinado um 
Acordo de Cooperação entre o Município, 
o Instituto Projeto de Vida (Uberlândia) e o 
Instituto Raiar (Brasília). Conforme o docu-
mento, firmado entre as partes, caberá aos 
institutos o fomento financeiro e apoio ge-
rencial para execução do Pacto, por meio da 
aquisição de material didático para alunos e 
professores, da capacitação das equipes, e a 
oferta de instrumentos de monitoramento 
que possibilitarão as adequações necessá-
rias durante a execução do projeto. 

A implantação do Pacto também conta 
com o Instituto Alfa e Beto (Brasília) como 
parceiro técnico. O Acordo terá duração de 
3 anos e, com ele, o município passa a ter 
um plano estruturado de recuperação em 
12 meses dos impactos de aprendizagem 
provocados pela pandemia de COVID-19 
nesses estudantes. 

O prefeito ressaltou a importância 
da medida, uma vez que se é necessário 
trazer novas ações para bons resultados na 
educação pública. “Nossas crianças são o 
nosso futuro, por isso, nos esforçamos para 
mitigar as adversidades trazidas pela pan-
demia na educação, com a implementação 
de novas ferramentas, a entrega de tablets 
com internet, disponibilização de aulas on-
-line e em canal aberto e a distribuição de 
materiais didáticos. Portanto, hoje, com a 
implantação do Pacto pela Alfabetização, 
nossas crianças terão mais um aliado para 
aperfeiçoar o aprendizado”, disse. 

A secretária municipal de Governo e Co-
municação, Ana Paula Junqueira, explicou 
também que o Pacto é um compromisso 
da gestão em aperfeiçoar o cenário de 
alfabetização dos estudantes, dificultado 
pela pandemia. “Esse pacto foi formalizado 
pela adesão de todas as 54 escolas da rede 
municipal e as duas OSCs conveniadas. São 
686 professores, além de 112 diretores e 
analistas que estão sendo capacitados 
para melhorarem a alfabetização de 
quase 20 mil crianças da rede municipal. 
A nossa gestão está comprometida em 
proporcionar uma boa formação básica 
aos estudantes, por meio de ferramentas, 
estratégias e parcerias técnicas que possam 
aprimorar este desenvolvimento”, pontuou 
a chefe da pasta.   

 

implantação 

 A iniciativa prevê a implantação 
colaborativa de uma política pública de 
alfabetização. Inicialmente, o Pacto Pela 
Alfabetização envolveria apenas estudan-
tes do 1º e 2º anos, mas, com o retorno 
do ensino presencial, no ano passado, 

foi contratada pelo Instituto Projeto de 
Vida uma avaliação diagnóstica, na qual 
foi percebida a necessidade de expandir 
o projeto também para os alunos do 3º 
ao 5º ano. 

O programa atuará no ciclo completo de 
alfabetização em crianças que entrarão no 
primeiro ano do ensino fundamental, neste 
ano de 2022. O projeto também compreen-
de as dificuldades no aprendizado causado 
pelo isolamento em crianças de outras fai-
xas etárias, que estão em diferentes etapas 
do ensino. “Desde o começo da pandemia, 
temos monitorado o desenvolvimento de 
nossas crianças e criado ferramentas, a me-
dida do possível, para aprimorar este apren-
dizado. O Pacto pela Alfabetização utiliza 
uma metodologia baseada em evidências 
que permitirá acompanhar o desenvolvi-
mento de cada aluno, cada turma e cada 
escola. Com o Pacto esperamos que haja 
melhoria dos indicadores de alfabetização 
e consequentemente as crianças tenham a 
oportunidade de conquistar uma trajetória 
escolar que lhes assegure a educação que 
têm direito”, explicou a secretária municipal 
de Educação, Tânia Toledo. 

Para Raquel Garcia, presidente-executi-
va do Instituto Projeto de Vida, o Pacto pela 
Alfabetização poderá destacar Uberlândia 
como referência nacional na alfabetização. 
“A gente vem estruturando a metodologia 
que já está sendo implantada, a partir de 
agora, para melhorar substancialmente a 
qualidade da educação de nossas crianças 
da rede municipal de ensino, transforman-
do a realidade delas. E estamos muito feli-
zes por somar e fazer parte dessa história”.   

A diretora-executiva do Instituto Raiar, 
Jaqueline Machado, ressalta, também, que 
a implantação do projeto foi resultado da 
mobilização da gestão Odelmo, do entusias-
mo dos educadores e da união de parceiros. 
“Todos deram as mãos. Quando apresenta-
mos a proposta ao Instituto Projeto de Vida, 
rapidamente os representantes se encanta-
ram com a ideia e se comprometeram com o 
levantamento do investimento com grandes 
parceiros que, neste primeiro ano, será de 
R$ 4 milhões de reais. O engajamento da 
Prefeitura e dos profissionais de educação 
também edificou para que tudo aconteces-
se”, celebrou a representante do instituto.   

 No primeiro ano, a metodologia 
aplicada será com a utilização do material 
didático do Alfa e Beto ao longo de todo o 
ano. Para o segundo ano, a metodologia 
será desenvolvida em um tempo um pouco 
menor, por volta de um semestre. Para as 
crianças do terceiro ano, haverá o proces-
so de aceleração de alfabetização, para 
aprimorar a leitura e escrita, utilizando o 
material em parte do tempo pedagógico 
da sala de aula. Já para o quarto e quinto 
ano, a estratégia educacional para quali-
ficação da aprendizagem será com o foco 
das ações em sala de aula na consolidação 
da alfabetização e no reforço aos alunos 
com dificuldades na leitura e escrita, em 
atendimento extraclasse. Para isso, o muni-
cípio realizou a contratação temporária de 

180 professores, que atuarão neste primei-
ro semestre na rede municipal de ensino. 

A implantação do Pacto em Uberlândia 
está em consonância com a Política Na-
cional de Alfabetização (PNA), conduzida 
pelo Ministério da Educação (MEC). A PNA 
visa elevar a qualidade da alfabetização, 
combater o analfabetismo em todo o 
território brasileiro e promover práticas 
de alfabetização mais eficazes, a fim de 
criar melhores condições para o ensino e 
a aprendizagem das habilidades de leitura 
e de escrita em todo o país. 

A metodologia que será implantada na 
rede municipal de Uberlândia é a chamada 
Sistema de Ensino Estruturado. No país, é a 
estratégia que tem as maiores evidências 
de resultados na melhoria da qualidade 
da aprendizagem em Redes de Educação. 
É a mesma utilizada por cidades como 
Teresina, no Piauí, referência em qualidade 
da educação pública no país com mais de 
80% dos alunos alfabetizados ao final do 
primeiro ano. 

 

Pacto pela Alfabetização 

O Pacto pela Alfabetização atua para 
garantir o direito constitucional de cada 
criança à educação básica de qualidade. 
Utiliza uma metodologia baseada em 
evidências que permite acompanhar o 
desenvolvimento de cada aluno, cada 
turma e cada escola, avaliando conquistas 
e corrigindo lacunas de aprendizagem 
sempre que necessário. O programa ainda 
oferece apoio à prática pedagógica dos 
professores, por meio de capacitações; rea-
liza modelagem de gestão, qualificando os 
processos da coordenação à execução da 
aprendizagem; e incentiva a atuação em 
rede, unindo pais, professores, gestores e 
demais membros da comunidade escolar 
pelo sonho da alfabetização.
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Garantindo medidas para minimizar os impactos financeiros 
provocados pelas recentes chuvas aos estabelecimentos comerciais, 
a Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, suspendeu por seis meses a cobrança das parcelas de 
financiamento e empréstimos junto ao Fundo Municipal de Desen-
volvimento Econômico de Itabirito (Fundi).

Oficializada por meio do decreto n° 14.152/2022, a medida con-
templa todos os contratos em vigência de empréstimo autorizados 
durante a pandemia e também financiamentos anteriores.

“O nosso objetivo é criar medidas que auxiliem os comerciantes 
da cidade. A suspensão da cobrança do Fundi é uma medida para 
minimizar impactos causados pelas fortes chuvas e incentivar a 
reestruturação do comércio local”, destacou a secretária de Desen-
volvimento Econômico, Patrícia Nonato.

Auxílio e benefícios 
O pacote de medidas em prol dos afetados em Itabirito inclui 

isenção e remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
e das taxas referentes ao alvará de 2022, bem como das taxas de 
água e esgoto referentes aos meses de janeiro e fevereiro.

Também está previsto auxílio de R$ 20 mil a empresários, pro-
fissionais liberais e comerciantes diretamente atingidos pela água e 
lama – exceto empresas que tiverem cobertura por seguro próprio.

três empresas mineiras são selecionadas para
projeto que estimula a sustentabilidade na moda

Três empresas mineiras foram seleciona-
das para participar do 2º ciclo do “Movimento 
Elle”, projeto promovido pela Revista Elle 
Brasil - uma das principais publicações de 
moda no país - em parceria com o Sebrae. 
A iniciativa pretende conectar e desenvolver 
pequenos negócios da moda ligados à sus-
tentabilidade e ao social, aprimorando sua 
atuação na geração de impactos positivos 
com foco na gestão responsável.

Nesta edição, 20 marcas foram seleciona-
das em todo o país, dentre elas três mineiras: 
Cerradouro (biojoias) de Lagoa Santa, Hana 

Khalil (moda feminina) e Florent (jeans), de 
Belo Horizonte. A escolha levou em conta cri-
térios relacionados à regionalidade brasileira, 
comunidade e empreendedorismo feminino.

As empresas selecionadas receberão con-
sultorias que ajudarão as marcas a pensarem 
no futuro e na inovação de seus produtos. 
Nesta nova edição, o projeto pretende tam-
bém gerar mais trocas de conhecimento e 
apoiar a geração de novos negócios, além de 
discutir temas ligados ao ESG (Environmental, 
Social and Governance) – termo em inglês 
usado para descrever o quanto uma empresa 

procura reduzir danos ao meio ambiente, 
atuando de maneira sustentável, além de 
adotar as melhores práticas administrativas, 
para promover uma mudança no setor.

Além do Sebrae, o “Movimento Elle” 
ainda conta com o apoio do Instituto Lojas 
Renner e do Santander Brasil.

Conheça mais sobre as empresas mineiras 
que participam do “Movimento Elle”:

 
Hana Khalil: moda feminina / Belo Horizonte

Matérias-primas como linho, algodão 
e bordados artesanais, se transformam em 
peças de edições limitadas. Nas criações da 
marca, reinam as referências clássicas bra-
sileiras. As estampas são desenvolvidas por 
artistas plásticas. A modelagem traz shapes 
orgânicos e cheios de movimento.

 
Florent: jeans / Belo Horizonte

Aproveita a matéria-prima buscando o 
“zero waste” (lixo zero) por meio de upcycling, 
uma técnica inspirada na economia circular 
que ressignifica uma peça que já existia, 
transformando em outra. Tem um design 
inteligente e moderno com novas peças 
atemporais e minimalistas. 

Cerradouro: biojoias / Lagoa Santa
Trabalha com joias botânicas usando 

plantas do cerrado brasileiro para desenvolver 
joias exclusivas em prata e ouro. Utiliza pro-
cesso de metalização que transforma folhas, 
flores, sementes e outros elementos naturais 
em acessórios femininos exclusivos. Todo 
trabalho é realizado dentro dos conceitos de 
sustentabilidade, desde a colheita da matéria-
-prima até a criação da nova peça.
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nosso Bloquinho vai promover a folia em BH

O tradicional evento pré-car-
navalesco Nosso Bloquinho 
está confirmado em Belo 
Horizonte. No dia 19 de fe-

vereiro, sábado, a partir das 14h, no 
Estacionamento Raja Grill (Av. Raja 
Gabáglia, 3385 - São Bento) vai se 
tornar reduto da folia, com os shows 
de Akatu, Bartucada, Banda do Mar-
cão, Rick & Ricardo e DJ Biffaum. Os 
ingressos estão disponíveis no site da 
Central dos Eventos: www.centraldo-
seventos.com.br .

Revelação nacional do samba e 
pagode, o Akatu chega para animar o 
Nosso Bloquinho. A banda vem dando 
passos importantes na carreira, como 
o Encontro de Gerações, gravado 
com o Revelação, de grande reper-
cussão nacional, e o seu mais novo 
DVD, intitulado de Degrauzinho por 
Degrauzinho, está previsto para ser 
lançado em março. O show conta com 

sucessos do pagode, canções autorais 
e releituras que farão o público cantar 
e dançar do início ao fim.

Já a banda Bartucada, conhecida 
por arrastar multidões no carnaval 
da cidade histórica de Diamantina, 
promete fazer um show regado a 
muita alegria e músicas clássicas 
do repertório do bloco. Com mais 

de 300 integrantes voluntários que 
participam dos shows, o grupo se 
diferencia por ter como participantes, 
médicos, advogados, engenheiros, 
publicitários, profissionais liberais, 
executivos, estudantes e jovens que 
possuem uma vida comum, mas que 
vivenciam na banda um momento de 
alegria e prazer.

E para quem gosta de sertanejo, 
Rick & Ricardo vão apresentar gran-
des sucessos do estilo musical em uma 
apresentação animada e com o clima 
de carnaval. Conhecida por animar 
a noite de Belo Horizonte, Banda 
do Marcão, com quase 20 anos de 
carreira, promete um show agitado 
para quem está sentindo falta da 
folia, com hits  do pagode, axé, funk, 
sertanejo universitário e samba enre-
do. E para que ninguém fique parado 
por nem um minuto, o DJ Biffaum vai 
comandar a pista.
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Arbitragem: vítima ou vilã?
No último dia 02 de fevereiro 

tivemos o primeiro clássico do 
nosso Campeonato Mineiro 
entre Cruzeiro e América. O 

jogo foi vencido pelo Coelho por 2x0 e 
tivemos alguns lances polêmicos e erros 
de arbitragem de lado a lado. Até aí tudo 
bem. Como é sabido, nosso campeonato 
não tem árbitro de vídeo do início ao fim, 
apenas nas fases finais. O árbitro de vídeo 
é uma importante ferramenta para auxiliar 
os árbitros de campo em decisões pontuais, 
porém o alto custo dos equipamentos num 
campeonato tão deficitário como o nosso, 
inviabiliza sua utilização durante toda a 
competição. Assim, os árbitros ficam entre-
gues a própria sorte. Afinal, um erro crucial 
num clássico gera muita repercussão, 
críticas e até punições aos apitadores. O 
problema é quando as críticas extrapolam 
os limites do razoável e vão muito além 
das quatro linhas. Lamentavelmente essa 
prática é recorrente. Alguém precisa pagar 
a conta. E boa parte da imprensa abusa do 
direito de criticar os árbitros. Um show de 
exageros por parte da mídia que fomenta 
opiniões carregadas de parcialidade e des-
respeito aos profissionais do apito. 

Os árbitros erram bastante. Isto é 
fato. Afinal, a maioria deles tem outra ati-
vidade profissional. Não podem se dedicar 
exclusivamente ao importante ofício que 
desempenham. Passam o dia ao volante, 
fazendo entregas, vendas, no consultório, 
dando aulas, no serviço público, etc... e 
após uma semana extenuante de trabalho 
pegam sua maleta com apito, bandeira, 
cartões, chuteira, uniforme e vão para o 
estádio conduzir partidas de futebol. Algo 
parece errado nisto. Enquanto os atletas 
tem toda uma preparação pré-jogo, os 
árbitros são obrigados a cumprir jornada 
de trabalho e ainda ter forças, concentra-
ção e bom preparo físico para apitar uma 
partida. E não estamos falando de partidas 
amadoras. São jogos oficiais de equipes 
que investem muito para montar um time 
competitivo, disputar títulos importantes 
e concorrer a premiações milionárias. E o 

responsável por conduzir esse grande espe-
táculo, extremamente valioso, apaixonante 
e que se tornou um negócio altamente 
rentável é o arbitro de futebol. 

Embora a presença de um árbitro seja 
não apenas necessária como imprescin-
dível à realização de uma partida, o seu 
munus não recebe a devida valorização.

O árbitro, quase sempre, é esquecido, 
injustamente, durante a alegria de uma 
conquista, sendo relegado ao segundo 
plano, ignorado na dedicação e eficiência 
de seu trabalho. Contudo, na derrota é 
ultrajado impiedosamente, bombarde-
ado com injúrias, calúnias, difamações 
e ameaças de toda ordem. E o que mais 
preocupa neste triste cenário é que essas 
agressões gratuitas, repito, vêm de parte 
da nossa imprensa esportiva e da “terra de 
ninguém” que se tornaram as redes sociais. 

Sobre este aspecto, quando tal com-
portamento extrapola a tênue linha da boa 
convivência e atinge o árbitro (cidadão co-
mum como qualquer outro) em sua honra 
e intimidade, devemos tratar o fato com 
a devida responsabilidade e importância.

Em verdade, tem-se tornado cada vez 
mais frequente o número de demandas 
judiciais em que, árbitros de futebol, no 
exercício pleno de sua atividade, batem 
à porta do Poder Judiciário pleiteando 
indenizações por dano moral e até mesmo 
na esfera criminal. Dirigentes, jogadores, 
treinadores, torcedores, políticos e até a 
própria imprensa têm figurado como réus 
nestas ações. 

É sabido que a imprensa possui impor-
tante papel como órgão formador de opi-
nião do povo, expositor de valores culturais 
e sociais, estimulando produções artísticas, 
literárias e econômicas, difundindo ideias e 
notícias e até mesmo denunciando e mo-
tivando mudanças políticas alimentadas 
pela atuação da mídia. 

Não há dúvidas de que a imprensa 
precisa ser forte, independente, imparcial, 
e, principalmente, livre, para que cumpra 
a sua missão de informar, sendo um direi-
to previsto na Constituição Federal e de 

relevante valor social, ainda mais para um 
Estado Democrático e pluralista. Contudo, 
essa liberdade não pode ferir os direitos in-
trínsecos da personalidade dos indivíduos, 
os quais são constitucionalmente previstos. 

Infelizmente, alguns veículos de comu-
nicação, dirigentes e, mais recentemente, 
até políticos não se contentam a criticar a 
atuação dos árbitros no âmbito das quatro 
linhas, indo muito além da crítica técnica-
-profissional.

Ora, chamar um árbitro de futebol de 
mau-caráter, venal e acusá-lo de ladrão, de-
sonesto e mal intencionado, sem qualquer 
prova inequívoca, é no mínimo injusto, 
irresponsável e por que não dizer criminoso. 
O fato dos árbitros cometerem erros na 
condução de uma partida de futebol não 
dá direito a qualquer pessoa de denegrir 
sua imagem, com acusações levianas e 
sem qualquer comprovação e fundamento. 

Críticas à arbitragem são comuns no 
âmbito do futebol, contudo, devem ser 
realizadas de maneira prudente, educada 
e civilizada, para que nunca se adentre 
no campo da ofensa pessoal. Ninguém é 
obrigado a gostar de determinado árbitro, 
do seu estilo de atuar, mas o mínimo que 
se espera é respeito. 

Agressões verbais, lançamentos de 
objetos contra os árbitros e até lesões 
físicas e prejuízos materiais (depredação 
de veículos) são comuns em estádios 
de futebol, infelizmente. Com o devido 
respeito a quem pensa de forma diversa, 
mas comportamentos desta ordem em 
nada combinam com a alegria que o 
futebol nos proporciona.  E, neste sentido, 
nós que gostamos e falamos de futebol 
temos um papel social muito importante. 
Humanizar o esporte e a arbitragem é um 
desafio hercúleo. 

Afinal, todos merecem respeito. E com 
os árbitros não é diferente. Exercem função 
importante no futebol. São autoridades 
em campo e não restam dúvidas de que 
se esforçam para cumprir com lisura e 
dedicação sua atividade, com o objetivo 
principal de aplicar justiça.

Professor estevão • Fone: (31) 99992-6585 

círculo militAr

venHA FAzer PArte dA escolinHA de FutsAl
FAiXA etáriA: 10 A 13 Anos

Avenida raja gabáglia, 350 - gutierrez
ceP 30441-070 - Belo Horizonte - mg

segundA e quArtA-FeirAs
Horário: 19:00 às 20:00

início das aulas - Fevereiro

mensalidade:

sócio
r$ 100,00
não sócio

r$ 120,00

mP recomenda banimento da galoucura
dos estádios após briga no mineirão

O Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) recomendou à 
Federação Mineira de Futebol 
(FMF), o banimento por 6 meses 
da Galoucura, principal torcida 
organizada do Atlético, de todos 
os estádios de futebol do Brasil.

A medida foi tomada pelo ór-
gão após a briga generalizada que 
ocorreu no dia 1º de fevereiro nas 
arquibancadas Mineirão, durante 
a vitória do Brasil por 4 a 0 sobre 
o Paraguai, pelas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo do Catar.

“O MPMG recomendou à FMF 
o banimento temporário dos 
estádios de todo o país da Torcida 
Organizada Galoucura, do Atléti-
co, pelo período de seis meses. A 
medida foi tomada após o registro 
de atos de violência ocorridos no 
jogo entre Brasil e Paraguai, no 
Mineirão”, publicou o órgão.

Após avaliar imagens gravadas 
pelas câmeras de segurança do 
estádio, o MP identificou que inte-
grantes da Galoucura iniciaram a 
briga com membros da Máfia Azul, 
principal torcida organizada do 
Cruzeiro, ainda nos minutos iniciais 
da partida da Seleção Brasileira.

No dia 3, a Polícia Civil de Mi-
nas Gerais (PCMG) confirmou que 
21 pessoas foram presas por conta 
do episódio. Todas são integrantes 
da Galoucura.

Quatro deles - incluindo um 
adolescente de 16 anos e o presi-
dente da organizada atleticana, 
Josimar Júnior - responderão por 
tentativa de homicídio pelo es-

pancamento de dois membros da 
Máfia Azul. Uma das vítimas, de 31 
anos, segue internada em estado 
grave no Hospital João XXIII, em 
BH, com traumatismo craniano.
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ronaldo: “tem muita gente bacana
querendo entrar no projeto do cruzeiro”

Com boa parte das receitas com-
prometidas para 2022, o Cruzei-
ro tem corrido atrás de formas de 
gerar novos recursos. Uma delas 

é a busca por patrocinadores, seja para 
a camisa ou para outros meios. Ronaldo 
disse que há acordos próximos.

Em uma live do seu canal em plata-
forma virtual, Ronaldo disse que as novi-
dades devem ser anunciadas em breve, 
e também revelou que há uma procura 
grande por parte de pessoas que estão 
acreditando no clube, agora sob nova ges-
tão. “A gente está negociando novas cotas 
da camisa, e a gente está bem próximo 
de fechar uma novidade bem bacana que 
vamos trazer já”.

 “Tem muita gente bacana querendo 
entrar no projeto novo do Cruzeiro. A gen-
te vendo as melhores opções para fechar 
o melhor, mas está bem legal o interesse 
pela camisa do Cruzeiro e pelas outras 
entregas que podemos ter”.

O Cruzeiro tem apostado nos patroci-
nadores e no programa de sócio-torcedor 
para aumentar a possibilidade de receitas 
para 2022, já que quando Ronaldo as-
sumiu a gestão do futebol, na segunda 
quinzena de dezembro, grande parte das 
outras receitas estava comprometida.

Além disso, Ronaldo precisou desem-
bolsar mais de R$ 20 milhões para quitar 
dívidas em processos que estavam na Fe-
deração Internacional de Futebol (Fifa) e 
poder voltar a inscrever jogadores. Os gas-
tos não estavam inicialmente previstos.

Nos próximos dias, o Cruzeiro deve 
receber um importante reforço no caixa. 
Em função da venda de Fabrício Bruno, 
do Bragantino para o Flamengo, o clube 
celeste lucrará mais de R$ 3 milhões, entre 
direitos que permaneceram com a Raposa 
e o mecanismo de solidariedade.

expulsão de Wagner Pires de sá

Os conselheiros do Cruzeiro decidi-
ram no dia 7 de fevereiro, pela expulsão 
do ex-presidente Wagner Pires de Sá do 
Conselho Deliberativo do clube. Em reu-
nião extraordinária realizada na sede do 
Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo 
Horizonte, foram computados 136 votos, 
sendo 113 favoráveis à exclusão, 20 contra 
a expulsão, um voto branco e dois nulos. 

De acordo com informações, 146 
conselheiros assinaram presença na vo-
tação, mas nove foram embora antes de 
depositar o voto e houve uma abstenção. 
A decisão acontece após mais de dois anos 
da renúncia do ex-dirigente. 

Wagner Pires de Sá renunciou ao 
cargo de presidente no fim de 2019, ano 
em que o Cruzeiro foi rebaixado à Segun-
da Divisão do Campeonato Brasileiro. A 
gestão de Pires de Sá foi marcada por 
gastos exagerados com salários, serviços 
de terceiros, comissões a agentes e em-

presários, e custos fora do padrão com 
cartões corporativos. Em dois anos o clube 
celeste viu suas dívidas saltarem de R$ 
400 milhões para R$ 1 bilhão, segundo 
dados de balancetes contábeis.

A empresa de auditorias Kroll, que fez 
uma investigação nas contas do Cruzeiro, 
apontou despesas de quase R$ 1,2 bilhão 
no biênio 2018/2019. Valor 53% maior do 
que o apresentado por Gilvan de Pinho 
Tavares, presidente antes do próprio 
Wagner Pires de Sá. 

O ex-presidente se tornou réu na 
Justiça após denúncia oferecida pelo 
Ministério Público de Minas Gerais. O 
ex-dirigente, ao lado de Itair Machado, 
ex-vice de futebol, Sérgio Nonato, ex-
-diretor-geral, além de outros empresários 
e envolvidos. O ex-cartola responde por 
crimes de lavagem de dinheiro, apro-
priação indébita, falsidade ideológica e 
organização criminosa.

estamos
negociando novas
cotas da camisa e

próximos de fechar
uma novidade

A gestão de Wagner Pires de sá foi
marcada por gastos exagerados
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torcida se posiciona
A Galoucura se manifestou a respeito da decisão do MPMG. 

Em nota publicada nas redes sociais, a organizada afirmou que: 
“Cumprirá as orientações de não adentrar nos estádios Inde-
pendência e Mineirão com materiais da torcida, como bateria, 
bandeiras e faixas, até o dia 3 de agosto de 2022. Continuaremos 
apoiando o Clube Atlético Mineiro em todas as competições e 
dentro do que nos é permitido, trajados de Galoucura na banca-
da, representando a entidade sempre”, prosseguiu.
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