
A sexualidade é 
algo inerente ao ser 
humano e a liberda-
de sexual feminina, 
por muito tempo, 
foi considerada um 
tabu. Contudo, 
esse cenário pa-
rece estar mu-
dando, uma 
prova é o 
aumento 
na oferta 
de itens que 
auxiliam a mulher 
a se empoderar e a 
viver essa autonomia. O 
tema tem sido tratado 
nos filmes, livros e séries 
e o pano de fundo é quase 
sempre o mesmo: mulhe-
res têm tanto direito ao 
prazer quanto os homens. 
Para explicar mais sobre 
esse assunto, o Edição 
do Brasil conversou 
com a sexóloga Sônia 
Eustáquia.
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vendAs ON-LINE gerArAm r$ 161 BilHÕes

Tendo como carro-chefe a Black Friday, as vendas on-line cresceram 26% em 2021, de acordo com dados do Relatório sobre o Comportamento 
do Consumidor, lançado pela All iN | Social Miner, em parceria com a Neotrust, Vindi, Octadesk e Delivery Direto. O faturamento foi na ordem 
de R$ 161 bilhões, atendendo a 353 milhões de pedidos, cujos valores médios giraram em torno de R$ 455. O destaque entre os itens vendidos 

foram os celulares (20%), eletrodomésticos (13%), eletrônicos (10%), informática (9%) e moda (9%).

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

oito em cada 10
brasileiros tomam 

remédio sem prescrição
Seja para curar uma dor de cabeça, febre ou até 

mesmo um mal-estar, a maioria das pessoas tem o 
hábito de pesquisar sobre os sintomas na internet e 
fazer o uso de medicação por conta própria. De acor-
do com um levantamento realizado pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), por meio do Datafolha, 
77% dos brasileiros assumem que tomam remédio 
sem prescrição médica. O farmacêutico Guilherme 
Silva alerta que as substâncias podem apresentar 
reações indesejáveis, além do seu efeito benéfico. “O 
uso de forma errada e desnecessária pode mascarar 
a existência de alguma doença ou agravar um pro-
blema de saúde que o indivíduo já possui”.

Precisamos falar mais
sobre a liberdade
sexual feminina

IGP-M acelera e acumula
alta de 16,91% em 12 meses

O preço de tudo sobe no início de cada novo ano. Quem 
mora em um imóvel alugado e possui vencimento anual 
em fevereiro deve ficar de olho no aumento do valor da 
locação. Isso porque o Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), usado como parâmetro para reajuste, acumula 
uma alta de 16,91% em 12 meses, segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). “Com o desemprego alto 
e a renda parada, o que muita gente tem feito é tentar 
negociar. Isso é bom para o proprietário, que não terá que 
esvaziar o imóvel e procurar um novo morador, assim como 
também para o locatário, que não precisará pagar muito 
mais caro”, diz Paulo Duarte, advogado especialista em 
Direito Imobiliário.

PolíticA – PAginA 3

Candidatura ao governo de MG 
leva Alexandre Kalil a deixar
Prefeitura de Belo Horizonte

Depois de manter contato com lideranças políticas mineiras e nacionais, o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), decidiu renunciar ao cargo, a 
partir de 25 de março, para ficar livre a pré-candidatura ao governo de Minas. 
Ainda sobre esse assunto, informações indicam que, se o pleito fosse neste início 
de ano, o vice de Kalil certamente seria o presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV).

Agostinho Patrus é cotado como vice de Kalil
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As mídias digitais nas eleições

E D I T O R I A L

As plataformas digitais ganharam 
salvo conduto e poderes especiais do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). A partir de 
agora, oficialmente, estes aplicativos de 
relacionamento poderão cortar, suprimir, 
censurar desde palavras a textos e fotos. 
O mais incrível é que elas conquistaram  
também o poder de simplesmente excluir 
um correntista, sem maiores explicações. 
O presidente do TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso alinhavou este acordo que abran-
ge 8 redes sociais. O argumento é a desin-
formação e as fake news. O difícil é saber o 
que é uma desinformação e como se dará 
a peneira para descobrir integralmente as 
fake news. Uma mentira clara, com dados 
errados é fácil de definir, o complicado é 
quando o assunto entra na zona de dúvida 
e do debate ideológico. 

O ex-ministro Delfim Neto conta que 
quando era ministro da Fazenda, teve a 
ideia de arrecadar por setores e decidiu 
taxar a mais, os produtos supérfluos. Foi 
uma confusão tão grande que ele teve 
que recuar. Uma famosa fábrica de perfu-
mes publicou nos jornais e televisão, um 
anúncio dizendo que “suplérfluo é o nariz 
de quem falou”.  O texto era estampado 
em cima da foto do ministro com nariz de 
Pinóquio. Diante da reação forte, houve 
o recuo. Frazista, Delfim Neto chegou à 
conclusão de que supérfluo mesmo é “o 
emprego do outro”. Agora é a mesma coi-
sa. Depois de tanto debate sobre o que é 
uma fake news, concluí que desinformação 
e fake news, é a opinião do outro. Há uma 
estranha coincidência de que só as publi-
cações de direita e os autores do mesmo 
setor são censurados.  O sinal é claro de 

que haverá um cerco.  O TikTok, Facebook 
e Instagram já anteciparam que vão con-
tinuar excluindo publicações e cancelando 
contas dos que eles julgam como publica-
ções nocivas. Eles sempre fizeram isso, o 
diferente agora é a autorização judicial. 

Neste processo fica claro, que estas pla-
taformas se transformaram realmente em 
veículos de comunicação. Já estão fazendo 
o mais importante papel de um jornal, te-
levisão ou rádio, que é a edição. Definindo 
o que deve ou não ser publicado. Cai, por-
tanto, um grande argumento destes canais 
para evitar processos judiciais. Até aqui 
eles diziam que publicavam o que os seus 
inscritos colocavam e pronto. Depois desta 
decisão oficial as 8 plataformas terão que 
responder, como veículos de comunicação 
respondem, sobre o que é publicado. Ne-
nhuma TV coloca um microfone na Praça 
dos Três Poderes, ou qualquer outra aveni-
da, para quem quiser falar mal ou bem de 
quem quiser. Portanto, estas plataformas 
terão que seguir o mesmo conceito. Da 

mesma forma, estabelecimento legal, 
sujeição a normas, profissionais registra-
dos e principalmente, pagar salários a 
quem faz o conteúdo. Esta é a lógica. Em 
conversas com deputados que estudam o 
setor, a conclusão é de que o mundo inteiro 
está de olho nesta relação. O difícil é que 
ninguém conseguiu ainda uma maneira 
de regulamentar o setor, sem promover 
uma dura censura e alguns dizem que é 
impossível barrar estes novos veículos. En-
tão, a saída pode ser a responsabilização.  
Ir às contas bancárias das empresas e nos 
CPFs dos dirigentes. Bem fez o Telegram 
que se recusou a fechar o acordo e não 
deu a mínima para o presidente do TSE, 
Luís Roberto Barroso.  Este será o grande 
teste de controle legal sobre plataformas 
digitais. O TSE vai partir para cima do 
Telegram. Vamos assistir onde isso vai dar 
e descobrir se estes novos mecanismos 
de comunicação de desaforos, mentiras, 
verdades e curtição estão mesmo acima 
do bem e do mal.

Por que a mulher
livre sexualmente
incomoda tanto?
A liberdade sexual feminina está 

em alta. Prova disso é o aumento 
na oferta de itens que auxiliam 

a mulher a se empoderar e a viver essa 
autonomia. O tema tem sido tratado nos 
filmes, livros e séries e o pano de fundo 

é quase sempre o mesmo: mulheres têm 
tanto direito ao prazer quanto os homens. 

O assunto, porém, gera polêmica. 
Contudo, sendo a sexualidade algo ine-
rente ao ser humano, por que esse tabu 
acerca da liberdade sexual feminina ainda 
existe? Para falar um pouco mais sobre 
o assunto, o Edição do Brasil convidou 
a psicóloga e sexóloga Sônia Eustáquia.

minas x união 
s dívidas dos estados brasileiros e dos municípios com a União 
é um tema recorrente nas últimas décadas. Mas, para além 
dessa realidade, existe uma má vontade dos entes em honra-
rem os compromissos com o Tesouro Nacional para obrigar o 

governo federal a quitar os valores, mesmo porque, em sua maioria, 
essas transações envolvem instituições internacionais.   

Essa conta a ser paga tem como origem a falta de seriedade de 
governantes que, mesmo não tendo condições de bancarem programas 
e obras caras, o fazem sempre jogando esse débito para frente, deixando 
um rastro de dívidas, em sua grande maioria, impagáveis. Em cima 
desta máquina estatal emperrada, vale tudo, até mesmo a falta de 
sensibilidade de políticos. Com o objetivo de serem reeleitos, eles não 
têm o menor pudor de usarem a caneta para autorizar despesas, mesmo 
sem saber como irão quitá-las nos anos seguintes. 

Quando era governador em Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho (PP), 
em conversa com jornalistas ao final de sua gestão, fez um comentário 
capaz de servir de pista a esse tipo de desordem financeira. Segundo ele, 
anualmente, se aposentavam cerca de 2 mil integrantes das forças de 
segurança do estado. Porém, como o trabalho deles é essencial, o poder 
público é obrigado a preencher as respectivas vagas e isso só aumentava 
o valor mensal da folha de salários. O que ele classificou, na época, de 
crescimento vegetativo dos custos destinados aos funcionários da ativa 
e dos aposentados do governo mineiro. 

Como divulgado pela imprensa nacional, o governo de Minas está 
na lista dos estados caloteiros perante o Tesouro Nacional. Segundo 
levantamento das autoridades do setor, o débito, até o ano passado, 
estava na ordem de R$ 10,3 bilhões, embora a dívida total seja algo 
bem superior a R$ 100 bilhões.

 Minas, assim como outros estados, está sem amortizar os valores 
devidos depois de conseguir liminares concedidas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), mas essas peças jurídicas, de acordo com Brasília, estão 
com prazo contado. Para obter mais tempo e saudar os ajustes, o governo 
federal acenou aos devedores a possibilidade de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal (REF). Para isso, os inadimplentes teriam de tomar 
uma série de medidas, como vender estatais e empresas dos governos, 
congelar salários e evitar a concessão de vantagens para os barnabés. 
O problema é que essa opção depende da aprovação dos respectivos 
legislativos. Aqui no estado, o projeto autorizativo foi enviado pelo 
governador Romeu Zema (Novo) no ano passado, mas, por enquanto, 
está mofando nas gavetas do presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV). 

Segundo os parlamentes de oposição ao governo estadual, essa 
não seria a melhor solução para o problema, pois deixaria a classe dos 
colaboradores estaduais sem qualquer tipo de melhorias nos próximos 
anos, enquanto que a inflação atual, de mais de 10%, está corroendo os 
salários deles. Observa-se, no entanto, a pressão contra a possível apro-
vação da matéria no âmbito da ALMG, que desagrada a todos, inclusive, o 
Judiciário, desembargadores, juízes e serventuários. Isso para não dizer da 
irritação dos membros do Ministério Público, promotores e procuradores. 
O impasse está criado e essa crise só tende a se agravar ainda mais nos 
próximos meses.

Para sexóloga, mulheres já conquistaram
muito, mas caminho ainda é longo
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“A construção
familiar ainda
privilegia os
meninos na
liberdade de

expressar suas
sexualidades”
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o que é a liberdade sexual?

A capacidade sexual é inerente 
à condição humana. Trata-se de um 
elemento constitutivo que, além de 
trazer prazer, alegria e desejo de viver, 
diferencia a nossa espécie. A liberdade 
sexual é o respeito ao exercício da sexu-
alidade dentro da escolha de cada um.

Por que a liberdade sexual 
feminina ainda é algo que 
incomoda a sociedade?

Esse incômodo vem do fato de toda 
a sociedade ter que se adequar a ideia 
de que as mulheres têm os mesmos 
direitos do homem. Com isso, surge a 
competição no mercado de trabalho, o 
compartilhamento de tarefas domés-
ticas e, principalmente, o exercício da 
liberdade sexual. Tudo isso mostra que, 
se antes os papéis eram tão definidos, 
hoje não são mais. 

A mulher vem se construindo em 
suas escolhas e posicionamentos. A 
dificuldade em se adaptar ao inédito 
ou mesmo ao desconhecido tem gera-
do alguns conflitos, especialmente, no 
casamento. E, tudo que atinge a orga-
nização familiar, afeta profundamente 
a sociedade.

como esse tabu acerca da se-
xualidade feminina aprisiona 
as mulheres?

A mulher, assim como qualquer 
ser humano, não aguenta lidar com 
grandes pressões. A sociedade ainda 
é machista e nós não estamos livres 
disso: acabamos reproduzindo, prin-
cipalmente no que diz respeito à edu-

cação dos filhos homens. Os exemplos 
falam mais do que as palavras e a 
construção familiar ainda privilegia os 
meninos em sua liberdade de expres-
sar suas sexualidades. Nós, mães/
mulheres, permitimos e fazemos 
isso o tempo todo na educação dos 
nossos filhos de maneira consciente 
ou inconsciente.

você acha que as mulheres 
querem quebrar essa ideia 
de que não podem ser sexu-
almente livres?

Infelizmente, acredito que não é 
o desejo de algumas mulheres que-
brarem essa ideia. Porém, a liberdade 
sexual tem que existir. Hoje, a mulher 

transa com quem bem entender, 
faz uso dos mesmos aplicativos do 
homem para marcar encontros, 
escolhe quantos e quando ter filhos 
ou mesmo em não tê-los. Em partes, 
somos livres sim.

Qual caminho a mulher deve 
percorrer para se libertar das 
amarras da sociedade?

Penso que devemos seguir no ca-
minho que, sabiamente, já estamos 
trilhando. É só uma questão de tem-
po. Grandes mudanças socioculturais 
e pessoais levam tempo. Fazendo um 
balanço, nós mulheres, já conquista-
mos muito, com bravura e sem medo. 
Essa é a saída.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Kalil deixa a PBH para ser
candidato ao governo de mg

D iante da decisão do prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil, (PSD), de renunciar 
ao cargo no dia 25 de março para se colocar 
como pré-candidato ao governo de Minas, a 

aposta, a partir de agora, é saber como ficam as alian-
ças e definir os nomes dos companheiros de chapa de 
Kalil e do governador Romeu Zema (Novo). 

Em verdade, os correligionários dizem que a 
reeleição de Zema já está garantida. Mas, a definição 
pela preferência de um vice é um tema que ocupou as 
páginas dos principais jornais de Minas ao longo deste 
período, até porque, em breve, terminará o prazo para 
essas mudanças. E somente após isso é que o caminho 
fica mais delineado.

terceira via 
As denominadas costuras políticas continuam 

acontecendo em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, 
quando o assunto é a sucessão ao Palácio Tiradentes. 
Por exemplo, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) insiste 
na candidatura de seu amigo, o ex-prefeito Marcio 

Lacerda. Mas, ele também entende que essa é uma 
tarefa complicada, já que Lacerda sequer aceita 
avaliar a possibilidade de retornar à Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Enquanto isso, os matemáticos da política mineira 
avaliam que, dificilmente, esse pleito vai girar apenas 
na polarização entre Kalil e Zema, pois há espaço 
para uma terceira via. Neste sentido, tem havido uma 
movimentação do prefeito de Betim, Vittorio Medioli, 
a partir de reuniões mais frequentes entre ele, prefeitos 
e lideranças do interior. Mas, por enquanto, o chefe 
do Executivo betinense não assume a possibilidade de 
entrar nessa disputa.

Ainda com relação a um terceiro nome, comen-
tou-se sobre a necessidade de um empenho maior 
das lideranças nacionais para convencer o prefeito 
de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), a aceitar o desafio 
de se colocar como postulante à sucessão estadual. 
Odelmo é líder político com muitas vitórias, prefeito 
do município que representa o segundo colégio elei-
toral de Minas, comanda uma cidade referência em 
administração pública, reverberando perante o país 
como a “capital nacional dos empreendimentos de 
sucesso” e, ainda, é um exemplo no que diz respeito 
ao agronegócio brasileiro.  

nomes para vice

Semana passada, a imprensa listou os prováveis 
nomes de postulantes na chapa do governador Zema. 
Um dos citados foi o atual presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio 
Roscoe. Sabe-se, por diversas fontes, que o dirigente 
não teria pretensão de entrar para área política. In-
clusive, Roscoe acabou de ser reeleito presidente da 
entidade por mais 3 anos.   

Filiado ao MDB, o presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, voltou 
a ser cotado para a disputa junto ao governador. Ele 
também poderia ser o candidato do grupo palaciano 
ao Senado. Pelo menos é o que afirmam as fontes 
ouvidas pelo Edição.

Se a eleição fosse hoje, provavelmente, a atual 
secretária de Estado de Planejamento Luísa Barreto 
seria a indicada para ser a vice de Zema, mas, por 
enquanto, quem é o campeão de preferência entre o 
grupo do Partido Novo é o secretário-geral do Governo, 
Mateus Simões.

Relativamente ao vice de Kalil, até então, tudo se 
direciona para o presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV).

O “X“ no Lugar Certo, é o título do livro de memórias 
do ex-governador Eduardo Azeredo é uma referência ao 
slogan da campanha de 1994, quando ele foi eleito go-
vernador de Minas. Boa parte da obra foi escrita durante 
o período em que ele passou detido no quartel do Corpo 
de Bombeiros. Na primeira parte da edição é destacada 
sua infância e juventude até o início da sua vida profis-
sional na IBM Brasil. Já a segunda parte, aborda sua 
trajetória política, como administrador público à frente 
da prefeitura de Belo Horizonte e do governo mineiro, 
seguida da passagem pelo parlamento, como senador 
e deputado federal.

Na última parte do livro, Azeredo denuncia com 
indignação injustiça de que foi vítima em um processo 
eivado de incorreções de toda ordem. Em busca da ver-
dade dos fatos, ele registra os nomes de seus algozes, 
responsáveis por muitos meses de solidão e de sofrimen-
to. Do ponto de vista eleitoral, a prestação de contas de 
Azeredo foi a mais próxima da realidade e a de maior 
valor entre os candidatos ao governo de Minas em 1998.

contando a verdade
O prefácio do livro escrito pelo ex-presidente do Su-

premo Tribunal Federal (STF), ministro Carlos Mario Vello-
so, profundo conhecedor da literatura jurídica brasileira, 
revela que ele foi um dos principais incentivadores para 
que Azeredo escrevesse as memórias: “Conte a verdade 
dos fatos. Você não se apropriou de dinheiro público”.

estreia nas urnas
O convite de Pimenta da Veiga para Azeredo compor 

a chapa como vice na campanha à prefeitura de Belo 
Horizonte foi feito na casa do ex-prefeito Célio de Castro, 
na Barroca, em Belo Horizonte.  Azeredo assumiu a 
prefeitura em abril de 1990, quando Pimenta da Veiga 
deixou o cargo para se candidatar ao governo de Minas.

de frente ao governo de minas
“Estava a preparar a minha candidatura ao governo 

quando o governador Hélio Garcia me chamou ao Palá-
cio das Mangabeiras, colocou a mão sobre o meu joelho 

e me disse, direto como sempre: ‘vou te apoiar para 
governador’”. A imprensa foi convocada imediatamente, 
era o anúncio oficial da minha candidatura. Azeredo 
lembra que chegou a pensar em Romeu Queiroz para 
a candidatura a vice, mas a vaga acabou nas mãos do 
Walfrido dos Mares Guia. A campanha de 1994 iniciou 
com um prognóstico feito por Carlos Montenegro, diretor 
do Ibope. Ele declarou que Hélio Costa “já podia mandar 
fazer o terno de posse”.

Azeredo começou com apenas 5% das intenções de 
votos, fruto da liderança dele em Belo Horizonte, de onde 
saiu como prefeito aprovado por 82% da população. O 
primeiro turno terminou com Hélio Costa com 48,3% e 
Azeredo, o segundo colocado, com 27,4%, resultado que 
garantiu a realização do segundo turno. Com o apoio dos 
partidos de esquerda e de José Alencar do PMDB, Azere-
do venceu a eleição com diferença superior a 1 milhão de 
votos; a maior virada do Brasil até as eleições de 2018. 

nem tudo foram flores
 A greve da polícia foi um momento que acertou em 

cheio o governo mineiro. Em junho de 1997, a morte do 
Cabo Valério foi o ponto alto da ebulição. “Eu estava 
reunido no Palácio das Mangabeiras, quando soube 
dos tiros pelo rádio e senti todo o peso que um gover-
nante tem que suportar. O vice-governador Walfrido dos 
Mares Guia comentou comigo que envelhecíamos dez 
anos num momento como aquele”, relatou Azeredo no 
capítulo sobre a insubordinação.

do executivo ao legislativo
Com votação extraordinária, Azeredo foi eleito 

senador com mais de 4 milhões de votos, a maior vota-
ção alcançada até então para o Senado por Minas. Ele 
relata o entusiasmo com a votação que obteve tratando 
de arregaçar as mangas para retribuir a confiança dos 
eleitores com muito trabalho.

Ele foi o autor do projeto de obrigatoriedade do 
airbag nos veículos comercializados no Brasil. No livro há 
relatos dos trâmites e das dificuldades para aprovação 
do projeto que já salvou milhares de vida.

Com estreita 
relação com setor 
de informática, 
Azeredo deu o 
pontapé inicial para aprovação da lei contra crimes na 
internet. Ele conta que inegavelmente, a experiência 
mais desafiadora que enfrentou no Congresso foi sobre 
os projetos de combate aos crimes cibernéticos que 
finalmente foram discutidos e transformados em lei.

denuncismo
As denúncias contra Azeredo, conhecidas erronea-

mente como mensalão tucano, foram articuladas durante 
seu mandato de senador. Indiferente a campanha difama-
tória, Azeredo foi eleito para Câmara dos Deputados com 
votos obtidos em 801 dos 853 municípios.  O mandato 
não chegou ao fim, em fevereiro de 2014, Renato, filho 
de Azeredo, chegou a Brasília para entregar o documento 
de renúncia. Em um dos capítulos do livro, Azeredo publica 
a carta de Renato e os textos dos outros filhos Ricardo e 
Gustavo em fortes e emocionados desabafos, elogiando o 
caráter do pai e os ensinamentos que receberam.

Fatos pitorescos
Por toda sua trajetória, rica em acontecimentos 

principalmente as ocorridas nos bastidores, o livro traz 
“causos” que extrapolam a imaginação dos leitores.

O “X” no Lugar Certo é farto em histórias engraçadas, 
peculiares e às vezes nefastas. A ligação dos Azeredo e 
Kubitschek remonta dos tempos do ex-deputado Renato 
Azeredo, pai de Eduardo, e do ex-presidente Juscelino. Após 
a morte da mãe, Márcia Kubitschek substituiu dona Sarah 
no Conselho de Administração da Cemig, empresa fundada 
por Juscelino. Márcia pretendeu continuar no cargo e procu-
rou José Aparecido de Oliveira, aliado do novo governador, 
que em resposta mandou o recado de Itamar Franco para 
Márcia: “Ela não deu seu apoio a Azeredo? Então, peça a 
ele”. A filha de JK foi, assim, exonerada do Conselho.

O livro do ex-governador será lançado no dia 7 de 
março, às 19h, na Academia Mineira de Letras, em Belo 
Horizonte.

Kalil vai renunciar ao cargo
de prefeito no final de março

Flávio roscoe foi eleito presidente
da Fiemg por mais 3 anos

odelmo leão ainda pode
ser terceira via em minas
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novo programa do ministério do trabalho e
Previdência é apresentado a prefeitos na Amm
No dia 17 de fevereiro na sede da Associação Mineira 

de Municípios (AMM), o presidente da associação, Julvan 
Lacerda, recebeu o ministro do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, para anunciar o Programa Nacional 
de Serviço Civil Voluntário e o protocolo de intenções 
entre o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e o 
sistema S para a execução do programa e qualificação 
de trabalhadores. A ação, executada em conjunto com 
os municípios, visa amenizar os impactos sociais no 
mercado de trabalho causados pela COVID-19.

O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário é 
centrado em cursos de qualificação para trabalhadores 
desempregados combinado com a execução de ativida-
des de interesse público nos municípios participantes. 
A iniciativa visa oferecer uma bolsa (que deve observar 
o valor do salário-mínimo/hora), auxílio transporte 
(opcional) aos participantes, além de mais de 200 
cursos de qualificação.

Além de Lorenzoni, o ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, também anunciou ações da sua pasta 
no Estado. Também participaram da mesa o presidente 
do Sebrae Nacional, Carlos Melles, o deputado federal 
Marcelo Álvaro Antônio, o presidente do INSS, José 
Oliveira, e o superintendente do Trabalho de Minas 
Gerais, João Carlos Gontijo.

O ministro destacou que o programa irá priorizar 
os jovens entre 18 e 29 anos, e também os trabalha-

dores acima de 50 anos que estão fora do mercado 
há mais de dois anos, com o objetivo de aumentar 
a empregabilidade desses trabalhadores e transferir 
renda por meio da bolsa qualificação. De acordo com 
o ministro, as prefeituras terão liberdade para definir 
as atividades a serem oferecidas pelo programa. “Por 
meio de decreto, a prefeitura irá estabelecer as regras, 
como, por exemplo, o número de vagas, a natureza 
da vaga - creche, escola, posto de saúde, burocracia, 
zeladoria, etc. Além do salário-mínimo, vai receber 
vale-transporte e um seguro para eventuais riscos no 
trabalho”.

O presidente da AMM e vice-presidente da CNM 
enfatizou a importância da qualificação como sendo 
uma das bandeiras da sua gestão na AMM e da inicia-
tiva por levar conhecimento a quem realmente precisa, 

conforme a vocação de cada município. “É mais um 
fortalecimento da relação federativa, somos os execu-
tores, devemos buscar essa parceria. Vamos procurar 
buscar em cada cidade, ver qual o potencial. Um dos 
grandes méritos desse programa é que ele vai dar essa 
oportunidade de trazer a formação específica para o 
que é necessário. Já sofremos muito com programas 
federais que vêm de cima para baixo, de qualquer 
jeito. Esse programa dá a liberdade de trazer para 
cada cidade sua vocação específica”, destacou Julvan.

Carlos Melles ressaltou a importância da atuação 
do Sebrae em consonância com o governo, para o 
desenvolvimento dos municípios, e em especial, citou o 
Desenvolve Minas Gerais, importante parceria firmada 
com a AMM e que vem trazendo frutos importantes 
para o desenvolvimento dos municípios mineiros.

Também participaram o vice-presidente da ALMG, 
Antônio Carlos Arantes; o deputado estadual Bruno En-
gler; o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues da 
Silva; e a presidente do IPHAN, Larissa Peixoto. Alguns 
prefeitos integrantes da diretoria da AMM também 
participaram da reunião, entre eles: Iza Menezes (Ne-
pomuceno), Wirley Reis (Itapecerica), Marcos Vinícius 
(Coronel Fabriciano), Lucas Vieira (Iguatama), Ilce 
Alves Rocha (Vespasiano), Higino Zacarias (Ritápolis), 
Maurélio Santos (Matias Cardoso) e Luiz Fernando Alves 
(Itamarandiba).
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Ex-governador Azeredo lança livro com 
revelações de bastidores da política
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medioli nas eleições
Semana passada, o noticiário a respeito da sucessão 

estadual foi intenso sobre incursões políticas do prefeito de 
Betim, vittorio medioli, com a finalidade de se colocar como 
um possível candidato à sucessão de romeu Zema (Novo). Ele, 
ao longo destes 2 meses, tem mantido contato mais estreito 
com lideranças do interior, embora, no final do ano passado, 
pessoas próximas tenham confirmado ao Edição que medioli 
almeja ficar no cargo de prefeito até o fim do mandato. 

Pressão contra Zema
Fontes de Brasília garantem que o Palácio do Planalto  

continuará exercendo uma forte argumentação visando per-
suadir o governador mineiro, romeu Zema (Novo), a abrir 
um palanque para a candidatura do presidente Bolsonaro em 
Minas. A estratégia contaria com atores do setor econômico  
e político. Todos eles, comandados pelo poderoso ministro 
da Casa Civil, ciro nogueira (PP). “Essas alianças regionais 
serão costuradas pelo comando da campanha à reeleição do 
presidente a partir do Carnaval”, afirmam os interlocutores. 

marília nas eleições
É difícil dizer que a prefeita de Contagem, marília campos (PT), 

se manterá neutra nas eleições deste ano. Segundo fontes, a chefe 
do Executivo deve ser uma das coordenadoras da campanha do 
presidenciável lula (PT) em Minas. A conferir...

tribunal de contas
Um assunto proibido nos bastidores da Assembleia Legis-

lativa de Minas Gerais (ALMG) diz respeito à data de votação 
para eleger o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas que 
vai substituir sebastião Helvécio. Segundo o que se propala 
por lá, isso só vai ser decidido apenas quando as reuniões 
plenárias voltarem a ser presenciais.    

sucessão em BH
Nos bastidores da Câmara de Belo Horizonte, o vereador 

gabriel Azevedo já não esconde a sua pretensão de ser can-
didato a prefeito no pleito de 2024.

comentário único: O jornalista e apresentador eduardo 
costa já está montando estrutura com vistas ao mesmo pleito.  
Embora distante, o duelo deverá ser animado.

Problemas na Justiça 
Muitas críticas são salivadas contra a decisão do Tribunal 

de Justiça de Minas ao decidir pela implementação de um 
escritório de representação em Brasília. Para muitos, trata-se 
de um desperdício de dinheiro. Quem se habilita a contestar 
essa determinação?  

carnaval e política
Debatendo sobre diversos temas na TV Cultura, o prefeito 

do Rio de Janeiro, eduardo Paes (PSD), enfatizou: “O Carnaval 
deve ser mantido fora do viés político e ideológico por se tratar 
de uma festa popular e cultural, não sendo razoável o tema 
ser embaralhado ao ódio político”. 

Alckmin no Psd?
Na última reunião política do presidenciável lula (PT), 

foi aventada a intenção de convencer o presidente do PSD 
nacional, gilberto Kassab, a convidar o ex-governador paulis-
tano geraldo Alckmin para se filiar a sigla. A finalidade seria 
que Alckmin aceitasse ser o vice dos petistas nas eleições 
de outubro. Esse tema, por enquanto, não passa de mera 
especulação.
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro

gercy mArins

AdvogAdA, esPeciAliZAdA em PlAneJAmento Previdenciário
nAcionAl e internAcionAl – cristiane.pinheiro@comuniquese1.com.br

Como garantir a sua aposentadoria em outro país

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Morar no exterior é uma grande aventu-
ra. Para o brasileiro, é preciso bastante pla-
nejamento antes de partir. Mas uma questão 
que pouco se costuma priorizar nessas horas 
é justamente o planejamento previdenciário, 
ou seja, como garantir que as contribuições 
previdenciárias acumuladas no exterior se-
jam aproveitadas para uma aposentadoria 
tranquila. Curiosamente, esse planejamento 
não se aplica somente para quem pensa em 
morar no exterior, mas também para quem 
mora ou já morou em outro país.

Mas o planejamento previdenciário não 
é tão simples, é importante seguir todas as 
etapas para, de fato, aproveitar todos os 
benefícios de direito em ambos os países. O 
primeiro passo é saber como está a sua situ-
ação em relação à previdência do Brasil. Ou 
seja, “arrumar a casa”. Isso inclui averiguar 
o quanto você já contribuiu até o momento, 
as médias de contribuição, se já tem algum 
direito adquirido, se já contribuiu o bastante 
para colher ou o quanto falta para poder 
coletar. Outro ponto importante é conferir se 

todas as informações que constam no extrato 
previdenciário e, desta maneira, realizar uma 
avaliação dos indicadores e apontamento 
de soluções.

O segundo passo consiste em saber qual 
das cinco regras vigentes de aposentadoria 
você pode se enquadrar: por tempo de 
contribuição com idade mínima, de 50% 
do salário, de 100% do salário, por pontos 
ou por idade, esta análise é feita à luz da 
legislação vigente, notadamente o art. 201 
da Constituição Federal e suas alterações 
promovidas pela Emenda 103 com suas re-
gras de transição, a Lei 8.213/91, e o Decreto 
3.048/99, conhecido como regulamento da 
previdência social.  

A partir disso, começar a calcular qual 
é a situação e como chegar na renda que 
você almeja. Quando você já estiver em 
outro país, também pode manter-se como 
contribuinte à previdência brasileira para 
garantir a qualidade de segurado de riscos 
sociais, recebendo 100% do benefício, como 
pensão por morte, incapacidade temporária 

e permanente, por exemplo. Mas, para isso, é 
preciso avaliar-se o quanto e como contribuir.

Outra dica é conhecer a previdência do 
país de destino. Por exemplo, se for residir 
na Espanha, tanto homem quanto mulher 
precisa contribuir pelo menos 15 anos com a 
previdência local e completar 67 anos para 
ter direito a uma aposentadoria em regra 
geral, visto que não há distinção de tempo 
baseado em gênero como no Brasil.

Conhecendo como funciona a previdência 
no país de destino, você evita perder algum 
tempo de contribuição. Pegando o exemplo 
da Espanha, se você morar por cinco anos 
lá e então migrar para um terceiro país ou 
voltar ao Brasil, você pode acionar o acordo 
previdenciário internacional, na modalidade 
por totalização e, ao atingir 67 anos, terá 
direito a pedir aposentadoria espanhola.

Portanto, o planejamento previdenciá-
rio internacional pode fazer a diferença na 
vida de quem busca a vida em outro país, 
garantindo tranquilidade financeira na 
aposentadoria.

“Essa
atualização

no valor serve
para suprir
os efeitos

inflacionários”

Foi extraviado o diploma da aluna 

Aline mara de oliveira Fernandes, 

da Faculdade Educacional

da Lapa - FAEL

igP-m acumula alta de 16,91%
e afeta os contratos de aluguel

s pessoas que residem em um imó-
vel alugado vivem o mesmo drama 
anualmente: o aumento no valor da 
locação. E quem tem contrato com 

vencimento em fevereiro deve se preparar para 
o reajuste. Isso porque o Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M), usado como parâmetro 
para correção do preço, acumula uma alta 
de 16,91% em 12 meses, segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar de de-
sacelerar em 2021, o IGP-M registrou a segunda 
maior alta anual desde 2002, ficando atrás 
somente do resultado de 2020. A solução no 
momento é negociação entre inquilino e pro-
prietário na tentativa de evitar a majoração.

Desde 2020, o índice tem subido bem 
acima da inflação oficial do país, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou nesta semana 
que o IPCA-15, que é uma prévia do indicador, 
acumula alta de 10,20% em 12 meses.

De acordo com a FGV, o IGP-M leva em 
conta a variação de preços de bens e serviços, 
assim como de matérias-primas utilizadas na 
produção agrícola, industrial e construção civil. 
Dessa forma, o resultado é a média entre o 
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com 
peso de 60% e que monitora a variação de 
valores percebidos por produtores.

Também o Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), com peso de 30% e que acompanha o 
comportamento dos custos que impactam 
diretamente o consumidor final. Por último, o 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 
com peso de 10% e que analisa a variação de 
tarifas da construção civil, incluindo materiais 
e despesas de mão de obra.

Na avaliação de Paulo Duarte, advoga-
do especialista em Direito Imobiliário, a Lei 
8.245/1991 garante aos donos de imóveis o 
direito de fazer reajustes periódicos no valor 
cobrado, para preservar o poder de compra da 
negociação. “Ela não determina um indicador 
para isso, mas praticamente 100% dos contra-
tos de locação utilizam o IGP-M para correção. 
Essa atualização no valor inicialmente fixado 
serve para suprir os efeitos inflacionários”, 
explica.

Ele lembra que os inquilinos com contrato 
por fazer aniversário a partir de fevereiro po-
dem ter um reajuste de cerca de 18% no preço 
do aluguel. “Porém, com o desemprego alto 
e a renda parada, o que muita gente tem feito 
é tentar negociar os valores. Fazer um acordo 
entre as partes envolvidas na hora de definir os 
termos. Isso é bom para o proprietário, que não 
terá que esvaziar o imóvel e procurar um novo 
morador, assim como também para o locatá-
rio, que não precisará pagar muito mais caro”.

Para a auxiliar de escritório Cristina 
França, o reajuste traria um grande impacto 
em suas despesas. “No começo do ano fui 
comunicada sobre o reajuste. Estive na imo-

biliária para negociar o valor e não pesar 
tanto, pois também tenho outras contas a 
pagar. Consegui convencer o proprietário a 
manter o mesmo preço. Ele levou em conta 
os pagamentos em dia e o meu capricho na 
conservação do apartamento”.

Fgv lança ivAr

Recentemente, a FGV criou um indicador 
próprio para o mercado imobiliário. Chamado 
de Índice de Variação de Aluguéis Residenciais 
(IVAR), ele tem por base valores praticados 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre. Estes preços foram 
obtidos de informações prestadas por imobi-
liárias relativas a cerca de 10 mil contratos de 
locação por elas administradas. Assim como 
ocorre com o IGP-M, a adoção do IVAR não é 
obrigatória.

Projeto de lei

Atualmente, o IGP-M é o indexador mais 
utilizado no mercado imobiliário. Está em 
tramitação no plenário da Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei (PL) 1.806/2021, que 
prevê que o aumento nos preços de aluguéis 
residenciais e comerciais seja feito baseado 
pelo IPCA. A finalidade é evitar o encarecimen-
to desproporcional, consequência direta da 
sobrevalorização do dólar e de commodities. 
A proposta é de autoria do senador Telmário 
Mota (Pros-RR).

desde 2020, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país
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Kalil nas eleições
No âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte, muitos secre-

tários e assessores começam a limpar as gavetas. Eles vão 
acompanhar o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que deverá 
renunciar ao cargo em pouco mais de 30 dias para disputar 
o governo do Estado. Kalil, segundo consta, está com uma 
boa avaliação junto aos eleitores da região metropolitana e, 
agora, iria incrementar os contatos pelo interior.

Adeus, centrão?
Jornalistas de Brasília são unânimes em afirmar: “A im-

plementação das federações partidárias pode representar o 
fim da homogeneidade dos parlamentares que fazem parte 
do famigerado centrão, grupo que, atualmente, domina o 
governo federal a partir do Congresso Nacional”.

desistência de doria?
Em São Paulo, dissemina-se nos bastidores a ideia proferida 

pelo ex-presidente Fernando Henrique cardoso relativamente à 
desistência do prefeito João doria (PSDB) em disputar a suces-
são presidencial. Ao saber dessa informação, o governador pau-
listano teria, segundo a imprensa, reagido: “O ancião de nosso 
partido deve saber que a minha candidatura é irreversível”. 

guedes por um fio 
Após manter contato com fontes do segmento econômico de 

Brasília, o cientista político ricardo senes detonou: “O ex-poderoso 
ministro da Economia, Paulo guedes, agora, não passa de um as-
sessor de luxo do Palácio do Planalto”. Ele ainda acrescentou: “A sua 
permanência no governo está por um fio”, sentencia. Será, gente?

sem casa própria
Especialistas em economia estão difundindo que a alta 

taxa de inflação, na casa dos 10%, pode significar a falta de 
condição de 3 milhões de pessoas adquirirem a casa própria.

Aécio e Bolsonaro 
Aparentando cabelos bem mais grisalhos e uma 

elevada protuberância abdominal, o deputado federal 
Aécio neves (PSDB) está sendo sondado para abandonar 
o partido que ajudou a fundar e ficar mais próximo ao 
presidente Jair Bolsonaro, no Partido Liberal. A conferir...  

Pv no buraco?
Opinião do jornalista gerson camarotti: “Se o Partido 

Verde não conseguir integrar à federação partidária junto 
com o PT, ele pode desaparecer depois dessa eleição, pois faz 
parte das pequenas siglas com dificuldade de se manter viva 
no futuro”. Cenas da política nacional. 

Agrotóxico brasileiro
“Nenhum país do mundo vai querer comprar os produtos do 

Brasil, caso ele aumente ainda mais a disseminação de agrotóxico 
nas lavouras como foi liberado, recentemente, pelo governo fede-
ral, pois isso pode representar o envenenamento paulatino dos 
consumidores”. Essa é a opinião do historiador marco Antonio villa. 

PsdB não é sério
Veterano da crônica política brasileira, o jornalista e 

acadêmico merval Pereira fez a seguinte observação sobre 
o PSDB: “Trata-se de um partido que sempre desprestigiou 
seus grandes nomes. Foi assim com José serra na disputa 
presidencial, depois agiram da mesma forma com geraldo 
Alckmin e, neste momento, repete a cena em relação ao 
governador de São Paulo, João doria”. 

Federação partidária
O AGIR, antigo Partido Trabalhista Cristão, não vê com 

bons olhos a federação partidária que, atualmente, está sendo 
discutida por várias siglas. O AGIR não pretende se juntar a 
outros partidos que enxergam a federação partidária como 
uma alternativa nas próximas eleições.
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E-commerce teve avanço de 26% no ano passado

Para especialistas da área, setor tende a continuar crescendo em 2022
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D ados do Relatório 
sobre o Comporta-
mento do Consumi-
dor, lançado pela 
All iN | Social Miner, 

em parceria com a Neotrust, 
Vindi, Octadesk e Delivery Direto, 
apontam que, no ano passado, 
o e-commerce cresceu 26% em 
relação a 2020. O faturamento 
chegou a R$ 161 bilhões, com 
353 milhões de pedidos e ticket 
médio de R$ 455. Dentro destes 
valores, as categorias de produ-
tos que mais faturaram foram 
celulares (20%), eletrodomés-
ticos (13%), eletrônicos (10%), 
informática (9%) e moda (9%).

Puxado pela Black Friday, no-
vembro foi o ano mais importante 
para o e-commerce. De acordo 
com uma pesquisa sobre a jorna-
da de compras na Black Friday, fei-
ta em parceria com Opinion Box, 
60% tinham intenção de adquirir 
algo na data e cerca de 43% dos 
consumidores afirmaram moni-
torar preços até um mês antes do 
maior evento comercial do ano.

A categoria que mais cresceu 
em número de visitas em 2021, 
com aumento de 132% em re-
lação ao ano anterior, foi a de 
farmácia e saúde. Outra que 
teve avanço foi a de materiais de 
construção, com incremento de 
46% nas visitas. Dentro de 2021 
também aconteceram variações 
nas buscas entre o primeiro e 
segundo semestre do ano. Ele-
trodomésticos e eletroportáteis 
foram procurados 58% a mais 
na segunda metade do ano. Já 
materiais de construção e bebi-
das tiveram destaque no primeiro 
semestre.

Para o economista Alexsan-
dro Nishimura, a pandemia aju-
dou a acelerar uma tendência 
já em andamento, uma vez que 
o e-commerce já apresentava 
constante crescimento. “Por 
exemplo, sua participação no 
comércio varejista era de 4,6% 
em janeiro de 2018 e passou para 
5,9% no mesmo mês de 2020, às 
vésperas do início das restrições. 
Em janeiro de 2021 saltou para 
10% e finalizou o ano em 12,2%”.

Ele acrescenta que o percentu-
al de consumidores em relação ao 
número de internautas no Brasil 
também se expandiu. “Saindo 
de 7,6% no primeiro trimestre 
de 2018 para encerrar o último 
trimestre de 2021 com 18,5%. Por 
isso, acredito que a tendência de 
crescimento se manterá, pois é 
algo natural dentro do ambiente 
de transformação digital. A taxa 
de avanço, entretanto, se dará 

de forma mais lenta, visto que as 
restrições estão se reduzindo e o 
poder de compra dos consumido-
res está pressionado”.

expansão

O especialista em tecnologia e 
inovação, Arthur Igreja, esclarece 
que a tecnologia e a digitalização 
na vida das pessoas e a curva de 
fusão dos comportamentos refor-
çam que facilidade e conveniência 
fazem com que o e-commerce 

siga avançando. “Isso sem falar 
nas empresas, especialmente, 
as pequenas e médias, que in-
corporaram finalmente os canais 
digitais. Isso é reflexo de mais 
pessoas usando a tecnologia, 
se interessando pelo tema, bem 
como a transição geracional. 
Esses fatores indicam uma curva 
de incremento contínuo”.

Seguindo a tendência on-line, 
uma empresa mineira de produ-
tos para construção entrou para o 
digital em 2021. “O aumento nas 

aquisições foi perceptível. Obser-
vo que o consumidor brasileiro 
se adaptou a esse formato, por 
isso investimos cada vez mais. 
Estamos, inclusive, otimistas 
para este ano. Nossa intenção é 
incrementar as vendas e crescer 
25% apenas com o e-commerce 
até dezembro”, relata Matheus 
Santiago, gerente comercial da 
corporação.

O mesmo entusiasmo é man-
tido por Ingrid Ribeiro, proprie-
tária de um brechó, que opera 

apenas no ambiente on-line. Ela 
conta que conseguiu aumen-
tar em 50% as vendas focando 
somente no ambiente virtual. 
“Além de ter uma economia gran-
de nas despesas, consigo atingir 
pessoas de vários lugares do Bra-
sil. Já tenho clientes de estados 
que nem imaginava que pudesse 
alcançar. Em 2022, acredito que 
todo o setor de varejo on-line vai 
crescer bastante e espero que 
meu negócio acompanhe essa 
evolução”, finaliza.

A categoria

que mais

cresceu em

número de

visitas em 2021,

com aumento

de 132%,

foi a de

farmácia

e saúde
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Para ajudar as milhares de famílias afe-
tadas pelas fortes chuvas que atingem Minas 
Gerais, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac 
e Sindicatos Empresariais estão trabalhando 
a campanha “Tempo de Ajudar – Juntos pelas 
vítimas das chuvas em Minas Gerais”. Trata-se 
de uma iniciativa para arrecadar donativos que 
serão doados às famílias que estão desabriga-
das ou em situação de vulnerabilidade devido 
ao intenso período chuvoso que tem afetado 
fortemente algumas cidades mineiras.

A ação mobiliza empresas parceiras do 
Sistema e pessoas físicas da sociedade como um 

todo. As contribuições podem ser via doações 
em dinheiro (Pix), água potável, alimentos não 
perecíveis, produtos de higiene pessoal, mate-
riais de limpeza, vestuário, calçados, roupas de 
cama, colchões e cobertores.

Até o momento, em todo o estado, foram 
arrecadadas 41,05 toneladas de alimentos, 
18.051 produtos de higiene e limpeza, 2.807 
peças de vestuário e enxoval, além de 10.746 
doações diversas, como brinquedos, acessórios, 
sapatos, material escolar, itens de cozinha e R$ 
14.625,40 em dinheiro.

entidades do sistema do comércio promovem campanha
em prol das vítimas atingidas pelas chuvas em minas
Sistema Comércio doa cestas básicas, além de arrecadar donativos para amparar mineiros em situação de vulnerabilidade social e econômica

Micro e pequenas empresas 
(MPEs) dos municípios mineiros 
atingidos pelas chuvas podem 
contar com o programa de acesso 
a crédito emergencial “BDMG So-
lidário”. A iniciativa é do Governo 
de Minas, por meio do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) e conta com a parceria do 
Sebrae Minas, que atuará na ope-
racionalização desses empréstimos 
como correspondente bancário. O 
programa visa a recuperação econô-
mica e incentiva o desenvolvimento 
empresarial do estado com a oferta 
de taxas reduzidas, além de carência 
e prazo de pagamentos estendidos.

Estão aptas a pleitear o crédito 
MPEs de municípios com menos de 
700 mil habitantes e que estejam 

contempladas no decreto de emer-
gência ou calamidade publicado 
pela Defesa Civil de Minas Gerais. 
Dependendo do porte da empresa, 
pode ser solicitado um empréstimo 
de até R$ 480 mil, com taxa de 
0,5% ao mês, carência estendida 
de seis meses, prazo de pagamento 
de até três anos e parcelas fixas. 

O Sebrae Minas vai intermediar 
o processo de solicitação de crédito 
e envio de informações cadastrais 
dos empreendedores ao banco. Já 
a análise e aprovação do pedido 
serão de responsabilidade exclusiva 
do BDMG. Os interessados em bus-
car a linha especial do BDMG para 
empresas afetadas pelas chuvas 
devem entrar no nosso site para 
dar início ao processo. Com essa 

iniciativa, esperamos apoiar, ainda 
mais, as MPEs mineiras no acesso a 
crédito com condições diferenciadas 
e ajustadas à realidade do segmen-
to, especialmente em um momento 
tão delicado, explica o analista do 
Sebrae Minas Leonardo Medina.

Programa de renegociação

Além do programa de acesso a 
crédito, as micro e pequenas empre-
sas dos municípios contempladas no 
decreto da Defesa Civil, e que este-
jam adimplentes ou inadimplentes 
desde 2 de dezembro de 2021, po-
derão renegociar suas dívidas com 
até seis meses de carência adicional 
sem juros e prazo de até dois anos 
para quitar o empréstimo.

“Tempo de Ajudar – Juntos pelas vítimas das 
chuvas em Minas Gerais” teve início em janeiro deste 
ano. Até o momento, o Sistema Comércio, formado 
pela Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Em-
presariais, beneficiou ao todo 165.692 pessoas e 
222 entidades. 

As doações estão sendo destinadas integralmen-
te às vítimas das chuvas nos mais de 400 municípios 
mineiros. Os cidadãos e empresas que queiram se 
engajar a causa podem entregar seus donativos 
nos Sindicatos Empresariais e nas unidades do Sesc 

e Senac em Minas. A chave Pix para a doação em 
dinheiro é: tempodeajudar@sescmg.com.br. 

As chuvas castigaram Minas Gerais e deixaram 
um rastro de destruição por várias cidades do estado. 
“Os pedidos de ajuda são inúmeros e nós, enquanto 
responsáveis com o desenvolvimento econômico e 
social dos mineiros, nos esforçamos para entender 
essa situação. Nosso compromisso é o de criar uma 
corrente de solidariedade nesse momento”, destaca 
o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac 
em Minas, Lázaro Luiz Gonzaga.

Pontos de arrecadação de doações da campanha:
unidAdes do sesc em minAs

mesa Brasil sesc central
Av. Contorno 525 - BH/MG
(31) 3888-3045

sesc Almenara
Rua Doutor Sabino da Silva 142
Tereza Cristina, Almenara/MG
(33) 3721-9800

sesc Araxá
Rua Dr. Edmar Cunha 150
Santa Terezinha, Araxá/MG 
(34) 3201-8100

sesc carlos Prates
Rua Teófilo Otoni 433
Carlos Prates, BH/MG 
(31) 3244-3250

sesc centro de excelência em saúde
Rua Viana do Castelo, 645
São Francisco, Belo Horizonte/MG
(31) 3270- 8100

sesc contagem
Rua Pde. José Maria De Man, 805
Novo Riacho, Contagem/MG
(31) 2108-4500

sesc Floresta
Rua Pouso Alegre 1647
Floresta, Belo Horizonte/MG 
(31) 3465-4900

sesc governador valadares
Av. Veneza, 877 - Grã-Duquesa,
Governador Valadares/MG 
(33) 2102-9800

sesc Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco 3090
Juiz de Fora/MG - (32) 3311-6940

sesc lavras
Rua Misseno de Pádua, 831
Centro, Lavras/MG 
(35) 3289-4000

sesc montes claros
Av. Dep. Esteves Rodrigues, 1124
Centro, Montes Claros/MG 
(38) 2104-5100

sesc ouro Preto
Rod. dos Inconfidentes km 88
Ouro Preto/MG l (31) 3559-5600

sesc Palladium
Av. Augusto de Lima 420,
BH/MG - Rua Rio de Janeiro 1046
Centro, BH/MG 
(31) 3214-5350

sesc Paracatu
Rua Euridamas Avelino Barros, 347
Lavrado, Paracatu/MG 
(38) 3311-3800

sesc Patos de minas
Rua Major Gote 1411 - Centro
Patos de Minas/MG 
(34) 3823-6275

sesc Poços de caldas
Rua Paraná, 229 - Centro
Poços de Caldas/MG 
(35) 2101-8950

sesc Pouso Alegre
Av. Vicente Simões, 152
Centro, Pouso Alegre/MG 
(35) 3427-6450

sesc santa luzia
Rua Ana Batista da Cruz, 3505
Belo Vale, Santa Luzia/MG 
(31) 3637-2336

sesc santa Quitéria  
Rua Santa Quitéria, 566 - Carlos 
Prates, Belo Horizonte/MG 
(31) 3419-6100

sesc sete lagoas
Rua Francisco Vicente 23 - Papa
Vento (Centro), Sete Lagoas/MG
(31) 2106-8250

sesc uberaba 
Rua Ricardo Misson, 411
Fabrício, Uberaba/MG 
(34) 2103-9200

sesc uberlândia 
Rua Benjamim Constant, 844
Aparecida, Uberlândia/MG 
(34) 3304-1200

sesc venda nova 
Rua Maria Borboleta, s/n
Novo Letícia, Belo Horizonte/MG 
(31) 3048-7400

unidAdes do senAc em minAs

Belo Horizonte
Rua dos Guajajaras, 40 – 15º andar – Centro
Rua dos Tupinambás, 1038 – Centro / Rua dos
Tupinambás, 1086 – Centro / Rua Curitiba, 561
7º andar – Centro / Av. Liége, 213 - Jardim dos
Comerciários (Venda Nova) l Belo Horizonte/MG

contagem
Rua das Paineiras, 1300 - Eldorado

Betim
Av. das Américas, 244 - Centro

Alfenas
Av. Mário Barbosa Vieira, 1174 - Lot. do Trevo

Araxá
Rua Antônio Castro Alves, 85 – Fertiza

Barbacena
Praça Pedro Teixeira, 48, Loja - Centro

conselheiro lafaiete
Rua Tavares De Melo, 630, Lojas 3,4 E 5 - Centro

coromandel
Rua Juvêncio Garcia, 36 - Sagrada Família

coronel Fabriciano
Rua Albert Scharlet, 303 - Centro

curvelo
Rua Sica Pio Fernandes, 41 - Centro

diamantina
Rua Macau De Cima, 17 – Centro

divinópolis
Av. Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro

extrema
Rua João Mendes, 1000 - Centro

guaxupé
Rua Professora Nilza Nunes Gonçalves, 64
Jardim Vera Cruz

governador valadares
Avenida J.K, 1825 - Vila Bretas

ituiutaba
Rua do Tijuco, 71 - Novo Mundo

itajubá
Av. Presidente Tancredo Neves, 319
São Judas Tadeu

ipatinga
Rua Itajubá, 250 – Centro

itabira
Praça Acrisio Alvarenga, 97 – Centro

Juiz de Fora
Avenida Barão Do Rio Branco, 333 – Centro

lavras
Rua Comandante Soares Jr, 68
Arthur Bernardes

manhuaçu
Rua Hilda Vargas Leitão De Almeia, 60
Alfa Sul

montes claros
Avenida Dep. Estaves Rodrigues, 250 - Centro

Patos de minas
Rua Ivan Borges Porto, 435
Jardim Centro

Patrocínio
Av. João Alves do Nascimento, 2264
Nossa Sra. de Fátima

Poços de caldas
Rua Cerro Azul, 525 - Jardim Dos Estados

Pouso Alegre
Av. Vicente Simões, 370 - Centro

sete lagoas
Rua José Duarte De Paiva, 775
Vila Santa Helena 

são João del rei
Rua Marechal Deodoro, 131 - Centro 

três corações
Av. Dep. Renato Azeredo, 660 – Alto Peró

uberaba
Avenida Dr. Odilon Fernandes, 333
Estados Unidos

uberlândia
Avenida Belo Horizonte, 525
Osvaldo Rezende

varginha
Rua Mariana Figueiredo, 401
Vila Adelaide (Vila Verde)

sindicAtos emPresAriAis

Federação do comércio de Bens, serviços e turismo do estado 
de minas gerais
Rua Curitiba, 561 – Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio Atacadista de gêneros Alimentícios de 
Belo Horizonte e contagem
Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio Atacadista de tecidos, vestuário e 
Armarinho de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato dos lojistas do comércio de Belo Horizonte e região
Avenida Luiz Paulo Franco, 500, Sala 10, Belvedere, Belo 
Horizonte/MG
 
sindicato do comércio varejista de Produtos Farmacêuticos do 
estado de minas gerais - sincofarma minas gerais
Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio varejista e Atacadista de material 
de construção, tintas, Ferragens e maquinismos de Belo 
Horizonte e região - sindimaco
Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio varejista de Automóveis e Acessórios 
de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 561, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio varejista de gêneros Alimentícios de 
Belo Horizonte
Av. Francisco Sales, 329 – Floresta, 13º Andar, sl. 1303, BH/MG
 
sindicato dos Proprietários de centros de Formação de condu-
tores do estado de minas gerais - siProcFc-mg
Rua dos Timbiras, 1560, Sala 503, Lourdes - Belo Horizonte - MG
 
sindicato do comércio de Araxá
Rua Edmar Cunha, 260, Vila Santa Terezinha, Araxá/MG
 
sindicato do comércio de Barbacena
Praça dos Andradas,130- Salas 7 e 11- Centro Barbacena/MG
 
sindicato do comércio varejista de carnes Frescas de 
montes claros
Rua Cristiano de Carvalho, 254, Vila Exposição – Montes 
Claros/MG
 
sindicato do comércio de cataguases
Rua Cel. João Duarte, 78, sala 304 Centro, Cataguases/MG
 
sindicato do comércio de congonhas
Rua Marechal Floriano, 453, sala 108, Centro, Congonhas/MG
 
sindicato do comércio de conselheiro lafaiete
Rua Dias de Souza, 180, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG

 sindicato do comércio de governador valadares
Rua Marechal Floriano, 600, 5º andar, Centro
Governador Valadares/MG
 
sindicato do comércio de itabirito - sincovita
Rua Rosalino Gonçalves Magalhães, 59, loja 01
Centro, Itabirito/MG
 
sindicato do comércio de ituiutaba
Avenida Quinze, 895,12º andar, Centro, Ituiutaba/MG
 
sindicato do comércio de Juiz de Fora
Avenida Barão do Rio Branco, 2588, 5º andar
Centro, Juiz de Fora/MG
 
sindicato do comércio de lavras
Rua Gustavo Pena, 97, Loja 02, Centro, Lavras/MG
 
sindicato do comércio de montes claros
Rua Presidente Vargas, 28, Sala 202, Centro, Montes Claros/MG
 
sindicato Patronal do comércio de Paracatu, João Pinheiro, 
lagoa grande, vazante, Brasilândia de minas e guarda mor
Rua Salgado Filho, 615, Bela Vista, Paracatu/MG

sindicato do comércio de Patos de minas
Rua Dores do Indaiá, 17, 4º andar, Centro, Patos de Minas/MG

sindicato do comércio de Patrocínio e região
Rua Presidente Vargas, 1280, sala 502, Centro, Patrocínio/MG
 
sindicato do comércio de Poços de caldas
Rua Prefeito Chagas, 459, sala 12, Centro, Poços de Caldas/MG

sindicato do comércio de Ponte nova
Praça Getúlio Vargas, 19, Centro, Ponte Nova/MG
 
sindicato do comércio de santos dumont
Rua Luiz Cunha, 81, Centro, Santos Dumont/MG

sindicato do comércio de são João del rei
Rua Antônio Rocha, 01, sala 101, Centro
São João Del Rei/MG
 
sindicato do comércio de sete lagoas
Rua Senhor dos Passos, 278, sala 201/202
Centro, Sete Lagoas/MG
 
sindicato do comércio de teófilo otoni
Rua Epaminondas Otoni, 35, sala 401, Centro, Teófilo Otoni/MG
 
sindicato do comércio de uberaba
Rua Amaro Ferreira, 28, Fabrício, Uberaba/MG

sindicato do comércio de uberlândia
Rua Atílio Valentini, 30, Santa Mônica, Uberlândia/MG

sindicato do comércio varejista e Atacadista de Bens e
serviços do vale do Aço l unidade coronel Fabriciano
Avenida Magalhães Pinto, 33, Centro, Cel. Fabriciano/MG

• unidade ipatinga
Rua Sabará, 110, Centro, Ipatinga/MG

• unidade timóteo
Rua Raimundo de Souza Neto, 02, Funcionários, Timóteo/MG
 
sindicato do comércio do vale do sapucaí - sindvale
Rua Marechal Deodoro, 454, Centro, Pouso Alegre/MG

sindicato do comércio varejista de varginha
Avenida Presidente Antônio Carlos, 303 A
Centro, Varginha/MG
 
sindicato do comércio de Betim, igarapé, são Joaquim de 
Bicas, esmeraldas, Juatuba e mateus leme
Avenida Amazonas, 1.457, Brasiléia, Betim/MG
 
sindicato do comércio varejista de
são lourenço - sindicomércio
Rua Dr. Melo Viana, 91, Sala 605, Centro, São Lourenço/MG
 
sindicato do comércio varejista de manhuaçu
Rua Professor Manoel do Carmo, 74, Sala 202
Centro, Manhuaçu/MG
 
sindicato do comércio varejista de caratinga
Rua João Pinheiro, 60, sala 103, Centro, Caratinga/MG
 
sindicato do comércio varejista de viçosa
Rua Benjamim Araujo, 56, 11º Andar, Centro
Ed. Panorama, Viçosa/MG
 
sindicato do comércio varejista de santa luzia
Rua Presidente Washington Luiz, 349
Boa Esperança, Santa Luzia/MG
 
sindicato do comércio varejista de divinópolis
Rua Serra do Cristal 1.688, Centro, Divinópolis/MG
 
sindicato do comércio varejista de itaúna
Rua Godofredo Gonçalves, 316, Loja 01
Centro – Itaúna/MG
 
sindicato das empresas Administradoras de imóveis
corretores de imóveis, incorporadoras
de imóveis e urbanizadoras da região metropolitana
de Belo Horizonte – secovi mg
Rua Sergipe, 1000, Savassi, Belo Horizonte/MG
 
sindicato do comércio de contagem e ibirité
Rua Manoel Teixeira Camargos, nº 475, sala 105
Glória, Contagem/MG

sebrae minas e Bdmg são parceiros em
programa de acesso a crédito emergencial

Podem solicitar o serviço micro e pequenas empresas de municípios afetados pelas chuvas

solicitação do crédito: https://oferta.sebraemg.com.br/bdmg-correspondente-bancario 
cidades mineiras contempladas: https://bityli.com/LDYVI

serviço: 
Bdmg solidário

https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://sebraemg.com.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14
https://oferta.sebraemg.com.br/bdmg-correspondente-bancario
https://bityli.com/LDYVI
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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

Pressão em BolsonAro - Assessores próximos do presidente estão ten-
tando convencê-lo de fazer declaração a favor da imunização por meio das 
vacinas que o próprio governo comprou. Esses auxiliares defendem também 
que Jair Bolsonaro (PL) se vacine num grande evento, na certeza de que assim, 
vai reverter o resultado das últimas pesquisas que dão grande vantagem ao 
ex-presidente Lula (PT). Eles informam que grande parte do eleitor brasileiro 
não concorda com o negacionismo dele diante da vacinação em massa.

JK - A Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) apresentou ao 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), uma proposta para alterar 
o nome da Avenida do Contorno para “Avenida do Contorno Presidente JK”.

revisão dA vidA todA - O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá decidir 
nos próximos dias, por meio do seu plenário, o julgamento da revisão que 
os aposentados reivindicam de que todas as suas contribuições sejam 
consideradas, inclusive as que foram feitas antes do plano real, o que au-
mentaria em muito os benefícios. A medida pode também corrigir perdas 
com a última reforma da Previdência.

JurisPrudÊnciA - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a 
Uber indenize a família de um motorista assassinado enquanto trabalhava 
no aplicativo em Fortaleza. O valor da indenização ainda será calculado. 
O condutor foi assassinado a tiros em setembro de 2018, quando atendia 
um passageiro. Se a jurisprudência valer, aqui em Minas, são muitos os 
motoristas que perderam a vida trabalhando em apps.

Jornalista
importante

o jornalista Pedro costa,
que comanda, com muita
eficiência, a comunicação
institucional da Federação
das indústrias do estado
de minas gerais (Fiemg)
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o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, corrigiu alguns amigos 
que o chamaram de “Pazuello de Jaleco”, quando ele aparece assim 
diante do público.  Ele disse que, na verdade, é um “Bolsonaro de 
Jaleco”, reforçando sua admiração pelo presidente. 

o Auxílio Brasil pagou 35 bilhões de benefícios a famílias de bai-
xa renda no ano passado e, neste ano, serão mais 95 bilhões. Esses 
números podem muito bem fazer diferença num período eleitoral. 

Já chamado de candidato do PT ao governo de São Paulo, 
Fernando Haddad quer seguir os passos de Lula e procura um vice 
ligado ao empresariado paulista e que não seja de esquerda. 

se o Psd apoiar Lula a nível nacional, o prefeito de BH, Alexandre 
Kalil (PSD), terá que aceitar uma dobradinha com o candidato do PT 
em Minas, apesar de sua preferência por Ciro Gomes (PDT). 

o grande ídolo do Cruzeiro, goleiro Fábio, está cobrando uma 
dívida de R$ 20 milhões do clube, depois que foi dispensado, mes-
mo se oferecendo para ganhar menos. Mais uma batata para ser 
revolvida nos próximos dias.

domingo, 20 de fevereiro

Médico Edmundo Caldeira Brant
Joaquim Pinto Sales 
Afonso Melo 

segunda-feira, 21

Rubens Junior, Rádio Itatiaia 
Ex-vereadora Silvia Helena
Valéria Costa Avelar

terça-feira, 22

Ex-vereador Geraldo Félix 
Ex-senador Hélio Costa 
Ex-senador Zezé Perrella 

Quarta-feira, 23

Relines Ballesteros 
Carolina Teixeira

Quinta-feira, 24

Elizethe Barcelos - Contagem
Dr. Claudio Cerqueira 
Ex-vereador Preto - Wagner Messias 

sexta-feira, 25

Wilson Piazza - ex-jogador
Jornalista Arnaldo Viana 
Geraldo - Varejão das Tintas

sábado, 26 

Jorge Vieira Nascimento 
Selma Passos

Orquestra Sesiminas apresenta
o concerto “Sopro Brasileiro”

A Orquestra Sesiminas, um dos 
mais longevos e versáteis grupos 
de câmara do país, abre a progra-
mação de 2022 com o concerto 
“Sopro Brasileiro”. A apresenta-
ção, que será realizado no dia 23 
de fevereiro, às 20h30, no Teatro 
Sesiminas, é uma homenagem 
aos 100 anos da Semana de Arte 
Moderna de 1922, que aconteceu 
no Teatro Municipal de São Paulo, 
entre os dias 13 e 17 de fevereiro 
daquele ano. 

O concerto celebra o cente-
nário do evento que representou 
uma ruptura forte com o passado 
e abriu caminhos para uma nova 
forma de encarar a produção ar-
tística no Brasil. Os ingressos cus-
tam entre R$ 15 e R$ 30 e estão à 
venda no Sympla ou na bilheteria 
do teatro. 

Para celebrar a arte moderna 
brasileira, a orquestra convida 
três exímios instrumentistas de 
sopro para se apresentarem como 
solistas em obras de três gran-
des compositores brasileiros. De 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959), 
único compositor a participar da 
Semana de 1922, o fagotista Victor 
Moraes executa a Ciranda das Sete 
Notas, para fagote e orquestra de 
cordas. Alexandre Barros, primeiro 
oboísta da Orquestra Filarmônica 
de Minas Gerais, executa o Con-

certino para Oboé e Cordas, do 
compositor gaúcho Brenno Blauth 
(1931-1993). E a flautista Renata 
Xavier e o fagotista Francisco Sil-
va fazem o Concertino para Flauta, 
Fagote e Cordas, do compositor po-
tiguar Mário Tavares (1938-2003). 

Além das obras musicais, o 
público poderá apreciar também 
a leitura de poemas de autores 
representativos do modernismo 
brasileiro, como Carlos Drummond 
de Andrade, Oswald de Andrade e 
Cecília Meireles.
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murilo Antunes,
comandante
viera Barros

(marinha), otávio
toledo (tJ-sP), luisa

Barreto (secretária de
Planejamento mg), 

silvio Arruda
(advogado) e
cristiano silva

(prefeito de capitólio),
em recente

acontecimento

https://releaseswpp.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmJpbGV0by5zeW1wbGEuY29tLmJyJTJGZXZlbnQlMkY3MTM5NyUyRmQlMkYxMjU2MDglMkZzJTJGNzczODU4OjMzNTE4MDM0NjY6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6ODg4OGY0
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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você sabe quando fazer consultas e exames de rotina?
Quantas vezes 

ao ano precisamos 
nos consultar com 
um médico fazer os 
exames de rotina? Di-
ferente do que muitas 
pessoas pensam que 
precisam consultar 
apenas uma vez ao 
ano, pode não ser o 
ideal!

Se você leva uma 
vida saudável, tem 
uma al imentação 
balanceada, pratica 
atividades físicas, 
sua visita ao médico 
possivelmente será 
menor. Mas ainda 
assim é importante 
ter um acompanha-
mento com exames 
de rotina, para saber 
se está tudo bem com 
você!

Agora, se você é 
sedentário ou tem 
mais de 60 anos e 
tem uma saúde mais 
delicada, a rotina 
de exames deve ser 
acompanhada mais 
de perto, para assim 
evitar problemas fu-
turos. Por isso priorize 
seu bem maior, não 
deixe sua saúde para 
depois!

77% dos brasileiros assumem que
tomam remédio por conta própria

O hábito da automedica-
ção está cada vez mais 
presente na vida das 
pessoas. É muito comum 

receber indicação de amigos, fami-
liares ou uma rápida pesquisa na 
internet para chegar a um diagnós-
tico. De acordo com levantamento 
realizado pelo Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), por meio do Data-
folha, 77% dos brasileiros assumem 
que fazem uso de medicamentos 

por conta própria. A prática pode 
trazer riscos à saúde, inclusive, 
mascarar doenças existentes ou 
até mesmo causar a morte.

A automedicação é cultural 
no Brasil, amplamente praticada, 
mas pode ser perigosa. “Atual-
mente, a facilidade de acesso 
pelo smartphone faz com que as 
pessoas pulem etapas. Elas vão 
direto para a internet fazer o auto-
diagnóstico, ao invés de procurar 
um médico. Também seguem di-
cas das redes sociais ou de amigos 
e parentes, sem saber se estão 

corretas”, afirma o farmacêutico 
Guilherme Silva.

Ele diz ainda que remédios 
são substâncias químicas e podem 
apresentar reações indesejáveis, 
além do seu efeito benéfico. “Eles 
costumam sofrer interações entre 
si e com alguns tipos de alimentos, 
interferindo na sua ação no organis-
mo e levando ao desencadeamento 
de outras patologias. O uso de 
forma errada e desnecessária pode 
mascarar a existência de alguma 
doença ou agravar um problema de 
saúde já existente”, alerta.

Ainda conforme o estudo 
do CFF, quase metade (47%) se 
automedica pelo menos uma vez 
por mês, e um quarto (25%) o faz 
todo dia ou pelo menos uma vez 
por semana. A pesquisa também 
detectou que muitas pessoas 
usam remédios prescritos pelo 
médico, mas não de acordo com 
as recomendações, alterando a 
dose receitada. Esse comporta-
mento foi relatado pela maioria 
dos entrevistados (57%), especial-
mente homens (60%) e jovens de 
16 a 24 anos (69%).

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) calcula 
que 18% das mortes por enve-
nenamento no Brasil podem ser 
atribuídas à automedicação. Já 
segundo a Fundação Oswaldo 
Cruz, os medicamentos são a prin-
cipal causa de intoxicação no país, 
quando não utilizados conforme 
recomendação médica. Estão, 
inclusive, à frente de produtos de 
limpeza, agrotóxicos e alimentos 
estragados.

O Ministério da Saúde aponta 
que os principais medicamentos 
utilizados na automedicação são 
os anti-inflamatórios e os analgé-
sicos, para alívio de dor e febre. 
“Apesar de comuns, tais sintomas 
podem indicar uma série de pro-
blemas de saúde, como dengue, 
zika e COVID-19, que podem ser 
mais sérios do que uma gripe”, 
esclarece o clínico geral Lucas 
Martins.

Ainda segundo ele, esses re-
médios podem piorar problemas 
gástricos, prejudicar quem tem 
problemas cardíacos e agravar 
a hipertensão, entre outras con-
sequências. “Os antitérmicos 
podem provocar reações alérgicas, 
enquanto os populares desconges-
tionantes nasais, quando usados 
constantemente, podem causar 
taquicardia, elevação da pressão 
arterial e até rinite medicamen-
tosa”.

Problema grave

A estudante universitária Lu-
ciene Mendes teve sérias compli-

cações ao tomar medicação por 
conta própria e não consultar um 
médico. “O problema apareceu 
na minha adolescência. Bastava 
eu comer alguma comida mais 
gordurosa ou com excesso de 
açúcar que meu fígado atacava. 
Fazia uma consulta rápida na in-
ternet pelos sintomas e tratava de 
comprar o remédio. A dor aliviava 
em algumas horas e eu já estava 
ótima no dia seguinte”.

Ela diz que a situação começou 
a ficar frequente e a medicação 
resolvia momentaneamente. “Na 
correria do dia a dia fui adiando a 
consulta com o médico, mas em 
uma das crises não teve jeito. Os 
exames mostraram que o proble-
ma era, na verdade, na minha ve-
sícula. Precisei fazer uma cirurgia 
para retirada do órgão. Hoje em 
dia, não tenho mais dores e tento 
manter uma alimentação mais 
balanceada”, conta.

“dr. google”

As pessoas têm preferido 
buscar respostas pela internet 
ao invés de consultar com um 
médico. “Elas se baseiam em 
determinados sintomas para fazer 
o diagnóstico de patologias e já 
buscam também o tratamento. 
Tomar medicação por conta pró-
pria, sem a supervisão técnica do 
profissional farmacêutico pode 
causar danos irreparáveis à saú-
de, levando até a morte. Mesmo 
os que são isentos de prescrição 
médica precisam de orientação 
adequada”, conclui Silva.Prática pode trazer riscos à saúde e mascarar doenças existentes
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Hemograma
O exame analisa informações específicas 

sobre os tipos e quantidades dos componen-
tes no sangue, como: glóbulos vermelhos 
(hemácias); glóbulos brancos (leucócitos), 
plaquetas (coagulação sanguínea).

 

glicemia em Jejum
O exame de glicemia em jejum serve 

para medir o nível da glicose na circulação 
sanguínea do paciente podendo identificar 
casos de diabetes e pré diabetes, além de ser 
importante para o controle das pessoas que 
já possuem esses diagnósticos.

 

colesterol e triglicerídeos
O exame mede os níveis de gorduras no san-

gue que podem ocasionar entupimento dos vasos 
sanguíneos, causando infarto e AVC (derrame).

 

ureia e creatina
Avalia o funcionamento dos rins e iden-

tifica alterações de forma precoce, mesmo se 
assintomático.

 

tgo (Ast) e tgP (Alt)
O exame quantifica as enzimas TGO e 

TGP e avalia o funcionamento do fígado. 
Podem estar alteradas na vigência de lesões 
musculares, doença celíaca, hipotireoidismo, 
pancreatite e infarto, porém não são específi-
cas para o diagnóstico destas doenças.

 

tsH e t4 livre
Avalia o funcionamento da glândula 

tireóide, podendo identificar alterações 
como hipotireoidismo e hipertireoidismo.

 ácido úrico
Os cristais de ácido úrico podem se 

acumular nas articulações e nos rins causan-
do gota, cálculos renais e até insuficiência 
renal. A elevação das dosagens de ácido úrico 
são frequentemente associadas a hipertensão 
arterial e problemas cardiovasculares.

 

exames de urina
Este exame serve para analisar de forma 

microscópica as células, bactérias e cristais 
que possam estar presentes na urina e causar 
doenças. Além disso, são realizadas dosagens 
de glicose, bilirrubinas e outras substâncias 
que auxiliam no diagnóstico de doenças 
sistêmicas.

 

eletrocardiograma
O exame de eletrocardiograma consiste 

em medir a atividade elétrica do coração e 
serve para diagnosticar a existência de pro-
blemas cardíacos.

 

teste ergométrico
O teste ergométrico serve para avaliar o 

funcionamento do sistema cardiovascular sob 
estímulo e consiste em o paciente realizar um 
esforço físico gradual em uma esteira rolante 
ou bicicleta.

 

ecocardiograma
O exame consiste em uma ultrassonogra-

fia do coração que fornece imagens obtidas 
através de ondas sonoras e cores que avaliam 
o tipo de fluxo sanguíneo dentro das câmaras 
cardíacas.

confira:

https://altadiagnosticos.com.br/saude/teste-ergometrico
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Painel de vagas do sine é novo aliado dos 
mineiros para oportunidades de empregos

Minas Gerais conta, hoje, com mais 
de 8 mil vagas de emprego nas unidades 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine). 
Para facilitar o acesso dos trabalhadores 
a essas oportunidades, o Governo de 
Minas, por meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social (Sedese), 
disponibiliza, a partir  do dia 16 de 
fevereiro, a consulta on-line dos postos 
de trabalho no Painel de Vagas do Sine, 
uma importante ferramenta aliada do 
trabalhador para garantir o ingresso no 
mercado formal de trabalho. 

Por meio desse novo sistema, o 
trabalhador pode ter acesso, antes 
mesmo de sair de casa, a todas as 
oportunidades nas 133 unidades do 
Sine em todo o estado. De forma sim-
ples e descomplicada, a seleção pode 
ser feita também por município, região 
e até mesmo pela ocupação que o 
trabalhador está em busca.   

A partir do dia 21 de fevereiro, a 
Subsecretaria de Trabalho e Emprego 
da Sedese, que coordena as ações do 
Sine no estado,  fará a atualização 
diariamente, o que facilitará a empre-
gabilidade em Minas. 

empregos disponíveis

Das 8.072 vagas disponibilizadas, 
308 são para pessoas com deficiência 
(PCD). Só na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) são 1.430 opor-
tunidades de trabalho, com salários 
que variam de R$ 1,2 mil a R$ 5.780, 
dependendo do cargo pretendido pelo 
trabalhador. 

Há vagas em todos os setores de ati-
vidade econômica, principalmente para 
os segmentos de comércio, indústria e 
construção civil. São, por exemplo, 50 
oportunidades para operadores de tele-
marketing, com salário de R$ 1.212,00 
mais benefícios, além de outras 50 para 
pedreiro de acabamento, com ganhos 
de R$ 1.832,60. 

No entanto, existem oportunidades 
com remunerações acima de R$ 5 mil, 
como uma vaga  para gerente de pro-
dução, com formação em engenharia 
mecânica (R$ 5.781,00), e outra para líder 
de manutenção mecânica (R$ 5.700,00). 

Para o subsecretário de Trabalho 
e Emprego da Sedese, Raphael Vas-
concelos, além do aquecimento do 
mercado de trabalho, a Secretaria tem 
se empenhado constantemente no 
treinamento dos atendentes dos postos 
do Sine e no aperfeiçoamento da oferta 
de serviços na política de emprego. 
“Isso tem gerado resultados positivos, 
como maior captação de vagas e o 
encaminhamento de um número cada 
vez maior de trabalhadores”, enfatiza.

mais oportunidades 

Em janeiro deste ano, foram dis-
ponibilizadas 11.175 vagas de emprego 
para os mineiros, o que representou 
uma expansão de 14,8% em relação 
a igual mês do ano anterior, quando 
as empresas ofereceram 9.735 postos 
de trabalho. 

“A diminuição das restrições sani-
tárias no período de pandemia tem 
possibilitado o retorno, cada vez maior, 
das atividades de produção e consumo, 
com aumento de vagas de emprego 
no comparativo de 2022 com 2021. 
A partir da expansão do número de 
admissões, é importante que o traba-
lhador procure sempre se capacitar, a 
fim de agregar valor ao currículo e ser 
um diferencial nos processos seletivos, 
aumentando assim as chances de inser-
ção no mercado de trabalho”, salienta 
Amanda Siqueira Carvalho, diretora de 
Monitoramento e Articulação de Opor-
tunidades de Trabalho da Sedese. Os 
trabalhadores podem procurar as uni-
dades do Sine ou realizar atendimento 
por meio do site Emprega Brasil ou pelo 
aplicativo Sine Fácil.

Instituto MRV investe mais de R$ 5 milhões
em projetos educacionais ao longo de 2021

O Instituto MRV - organização 
sem fins lucrativos do grupo 
MRV&CO - contabiliza um total 
de R$ 5,4 milhões investidos 

em projetos educacionais, ao longo 
de 2021. O valor é destinado a ações 
voltadas para a educação. Desde 2014, 
quase 1,3 milhão de pessoas já foram 
beneficiadas por meio do Instituto, de 
forma direta e indireta. Os recursos 
destinados, por sua vez, ultrapassam 
R$ 36 milhões.

 

Balanço

Conforme balanço anual divulgado 
recentemente, os projetos financiados 
pelo Instituto MRV em 2021 alcançaram 
diretamente 63.138 pessoas. Indireta-
mente foram 126.276 pessoas. Deste 
contingente, a maior parte vem de pro-
jetos voltados ao desenvolvimento de 
educadores, realizados pelo Instituto 
Iungo - que é mantido pelo Instituto 
MRV. Mais de 46 mil profissionais 
da educação foram impactados di-
retamente pelos cursos de formação 
e treinamento oferecidos. De forma 
indireta, estima-se que foi o dobro de 
beneficiados - 92 mil. 

“Esse cálculo leva em consideração 
o viés multiplicador desses projetos, 
que visam justamente fazer com que os 
educadores também levem adiante o 
conhecimento adquirido a outros pares”, 
explica Blenda Costa Alves, coordenado-
ra do Instituto MRV. Ela também destaca 
que o investimento na formação desse 
público torna mais abrangente o alcance 
das ações promovidas. 

“Isso é fundamental para que a 
nossa educação consiga ter um salto 
significativo, porque são eles (docen-
tes) que transmitem os conhecimen-
tos adquiridos a centenas de alunos. 
Se não cuidarmos deles, acho muito 
difícil evoluirmos na educação. Daí 
a importância de priorizarmos ações 
nesse escopo”.

educar para transformar

Outra ação de grande alcance pro-
movida pelo Instituto MRV é o Educar 
para Transformar, chamamento público 
de projetos que envolveu diretamente 
mais de 15 mil pessoas, em 2021 - ainda 
conforme o balanço divulgado. A ini-
ciativa, que parte agora para a oitava 
edição, premia e coloca em prática os 
projetos sociais mais transformadores 
na área de educação presentes no país. 
A seleção se dá por meio de chamada 
pública, com voto popular, que mobiliza 
centenas de entidades. 

Em paralelo, o Instituto também re-
aliza ações focadas no próprio universo 
do Grupo MRV&CO, que reúne mais de 
20 mil funcionários, e envolve trabalho 
voluntário e projetos educativos volta-
dos às famílias.

Um exemplo é o Projeto Futura-
Mente Inteli, realizado em parceria 
com Instituto de Tecnologia e Liderança 
- Inteli, que oferece bolsas de estudo de 
graduação a filhos de colaboradores da 
MRV que buscam formação nas áreas de 
Engenharia de Computação, Engenharia 
de Software, Ciências da Computação e 
Sistemas de Informação.

Quem consegue aprovação no 
processo seletivo tem a oportunidade 
de estudar em São Paulo, dentro de 
um campus onde também funciona 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
- IPT. Além da bolsa de estudo, a MRV 
ainda financia custos de moradia e de 
alimentação durante todo o período 
de formação.  “Em 2021 tivemos dez 
candidaturas, sendo que duas conquis-
taram a aprovação no vestibular e es-
tão sendo apoiadas pela companhia”, 
destaca Blenda.

Outras ações do gênero que tam-
bém foram desenvolvidas ao longo 
de 2021 são os projetos Tempo de 
Aprender, Ensina +, Escola de Impacto 
e Marketing Digital, todos voltados 
para oferecer mais acesso à educação 
para os filhos dos colaboradores da 
MRV&CO. Juntas, as iniciativas contem-
plaram 90 jovens.

sobre o instituto mrv

O Instituto MRV acredita que os 
primeiros passos para trilhar um futuro 
com mais oportunidades estão direta-
mente ligados ao poder transformador 
da educação. Por isso, desde 2014, o 
braço social da MRV & CO desenvolve 
e apoia importantes programas e pro-
jetos, que têm como essência oferecer 
possibilidades ainda maiores na área 
da educação. Com 1% do lucro líquido 
da companhia destinado para essas 
ações, já foi possível proporcionar 
oportunidades de um futuro melhor 
para mais de 1 milhão de pessoas em 
sete anos.

Blenda costa Alves,
coordenadora do instituto mrv

“isso é fundamental
para que a nossa
educação consiga

ter um salto
significativo”
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De olho na segurança 
dos condomínios

Em cidades grandes com alto 
índice de violência, como Belo 
Horizonte, é quase senso comum 
que morar em condomínio é bem 
mais seguro do que em casa. No 
entanto, não são raros os casos de 
assaltos em unidades habitadas. 
Muitas vezes, os assaltantes são 
ousados e se arriscam escalando 
muros ou fachadas. Outras vezes, 
simplesmente se aproveitam da 
displicência de um morador que 
deixou o portão aberto. 

Esse último caso vem acon-
tecendo com frequência. São 
diversos os relatos neste início 
de ano de furtos em garagens 
de prédios. Os ladrões se apro-
veitam de uma falha no sistema 
de segurança ou da distração 
dos moradores para entrarem 
no condomínio e furtarem mo-
tos, bicicletas, material para 
churrasco, brinquedos e outros 
pertences que ficam em áreas de 
fácil acesso. 

Quando o sistema de câme-
ras está funcionando corretamen-
te, é possível levar as imagens 
para que a polícia identifique 
o criminoso. Mas, quando os 
equipamentos são falhos, o tra-
balho de investigação pode ser 
prejudicado.

Pensando nisso, o Sindicato 
dos Condomínios Comerciais, 
Residenciais e Mistos de Minas 
Gerais (Sindicon MG), destacou 
alguns pontos importantes que 
devem ser observados pelo sín-
dico para deixar o prédio mais 
seguro:

1 - Oriente todos os condô-
minos a verificarem se o portão 
realmente fechou depois que 
eles passaram. Alguns portões 
têm mola hidráulica ou dobradiça 
que absorvem impactos e fazem 
com que o fechamento seja mais 
lento. Principalmente neste caso, 
é imperativo que a pessoa não 
se afaste enquanto o portão não 
estiver fechado e trancado.

2 - Instale alarmes sonoros. 
O barulho chama a atenção 
para o portão que fica aberto 

mais do que o necessário para 
entrada ou saída. Assim, quem 
passar vai ser avisado de que 
a portaria não está fechada. 

3 - Instale interruptores de 
abertura próximos a cada por-
taria. Prédios com mais de um 
bloco costumam ter um portão 
geral e portas nas entradas dos 
blocos. Para evitar que as entra-
das fiquem abertas por muito 
tempo, é conveniente manter um 
interruptor específico e próximo 
a cada uma delas, de modo que 
quem passar abra e feche cada 
porta por vez.

4 - Verifique se os controles 
do portão da garagem estão fun-
cionando corretamente e mante-
nha um tempo não muito longo 
para o fechamento automático, 
para evitar que um oportunista 
se aproveite do esquecimento de 
algum motorista que saiu e não 
acionou o fechamento.

5 - Mantenha o sistema de 
monitoramento e vigilância em 
perfeito funcionamento. Assim, o 
síndico, o porteiro ou a empresa 
de segurança privada podem 
saber se os portões estão abertos 
ou fechados, quem se esqueceu 
de fechar e se algum estranho en-
trou no edifício sem autorização.

Para garantir o cumprimento 
dessas e outras orientações im-
portantes, o síndico pode enviar 
circulares regularmente aos con-
dôminos, bem como fixá-las nas 
áreas comuns, quadro de avisos e 
próximos às portarias. Se houver 

muita indisciplina com relação 
à segurança, uma assembleia 
pode alterar o regimento interno 
e a convenção para estabelecer 
penalidades, como multa, ao 
condômino que for flagrado 
deixando os portões abertos. 

Polícia 
Outra dica importante é que 

o condomínio participe da Rede 
de Vizinhos Protegidos da Polícia 
Militar para ter contato mais di-
reto com o batalhão que atende 
o bairro e aprenderem com a 
corporação dicas valiosas para 
identificar atitudes suspeitas 
próximas ao edifício. E sempre 
que houver algum furto ou rou-
bo, não hesite em chamar a polí-
cia. “Quando o furto é de menor 
valor, muitas pessoas acham 
que o trabalho de registrar o 
boletim de ocorrência não vale a 
pena. Porém, quando o cidadão 
toma essa atitude, ele contribui 
para que a polícia saiba que 
naquela rua ou naquele bairro 
está havendo determinado tipo 
de crime e passe a patrulhar 
melhor a área. Esse também é 
um importante instrumento de 
cobrança da sociedade por uma 
cidade mais segura”, orienta o 
presidente Sindicon MG, advo-
gado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz.

O mais importante é que 
o síndico consiga estabelecer 
rotinas de segurança para evitar 
que a criminalidade alcance o 
condomínio.
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https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
https://social.mg.gov.br/
https://social.mg.gov.br/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWZjNWFmOWMtMTYwNS00ZDQ3LWFhOTgtMTU5YTQwZmE5ZTJiIiwidCI6ImMwZTY1MzllLThjZGUtNDZlNy1hOTc4LWI1YTNmZTlmMGMzOSJ9&pageName=ReportSection
https://empregabrasil.mte.gov.br/
https://urldefense.com/v3/__https:/institutomrv.com.br/sobre-nos/__;!!Gajz09w!TSNrd1D7FxyF_EQt8dv31pW8duGXYt23Z4wkyNF1ybpW1gbYjjWO5u-VKop-i5sbTD6PK-ip7JUxHac$
https://urldefense.com/v3/__https:/institutomrv.com.br/nossos-pilares/instituto-iungo/__;!!Gajz09w!TSNrd1D7FxyF_EQt8dv31pW8duGXYt23Z4wkyNF1ybpW1gbYjjWO5u-VKop-i5sbTD6PK-ipEdan2Yk$
https://urldefense.com/v3/__https:/institutomrv.com.br/nossos-pilares/instituto-iungo/__;!!Gajz09w!TSNrd1D7FxyF_EQt8dv31pW8duGXYt23Z4wkyNF1ybpW1gbYjjWO5u-VKop-i5sbTD6PK-ipEdan2Yk$
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vestibularfaculdadesenac.com.br 
0800 724 4440

Tecnologia em Gastronomia

Inscreva-se:

Faculdade Senac - Campus Belo Horizonte
R. dos Tupinambás, 1.038 - Centro

 (31) 97133 8454

2 anos - 1.600 horas

1 - Metodologia 
exclusiva que estimula 
atitudes sustentáveis, 
colaborativas e 
empreendedoras;

2 - Parceria com o Rede 
de Carreiras para facilitar 
o seu contato com 
empresas e acesso 
a oportunidades de 
trabalho;

3 - Docentes 
titulados na área 
e com 
experiência de 
mercado;

4 - Aulas práticas 
em ambientes 
pedagógicos 
especializados.

Descontos :*  35% para empresários 
do comércio de bens, 
serviços e turismo e seus 
dependentes;

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% para 
alunos e ex-
alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você escolher a Faculdade Senac:

*Consulte condições.

Tem 
Graduação em 
Gastronomia 
Senac.
Tem tudo para 
você construir sua 
carreira.

mais de r$ 13 bilhões devem ser
investidos em rodovias mineiras

Recursos estão previstos em Programa de Concessões Rodoviárias

A  Associação Comer-
cial e Empresarial 
de Minas (ACMi-
nas) propôs ao 

prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), em 
reunião no dia 15 de feverei-
ro, que o nome da Avenida 
do Contorno seja alterado 
para “Avenida do Contorno 
Presidente JK”. A mudança, 
segundo o presidente da 
ACMinas, José Anchieta da 
Silva, é uma homenagem ao 
ex-presidente da República 
Juscelino Kubitschek.

Kalil considerou a suges-
tão “justa homenagem” e 
disse que vai encaminhar à 
Câmara Municipal de Belo 
Horizonte um projeto do 
Executivo para a aprovação 
da mudança no nome da 
avenida. 

José Anchieta da Silva 
acrescentou que a ACMinas 
também vai apresentar a 
proposta para o Legislativo. 
“Vamos nos reunir com a pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, Nely Aquino (Podemos), 
para apresentar formalmen-
te a carta de solicitação para 
um projeto de lei que altere 

o nome do contorno que é 
uma das vias mais impor-
tantes de Belo Horizonte e 
que foi construída a mando 
de JK, enquanto prefeito da 
capital”, explicou. 

Acompanharam o en-
contro os vice-presidentes da 
ACMinas Cleodorvino Belini 
e Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira. 

 

JK na política

Popularmente conhecido 
como JK, o mineiro natural 
de Diamantina foi prefeito de 
Belo Horizonte entre outubro 
de 1940 e outubro de 1945. 
Nesse período, construiu o 
Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha - composto pelo 
Cassino (atualmente Museu 
de Arte da Pampulha), a Casa 
do Baile, a Igreja São Francis-
co de Assis (conhecida como 
Igrejinha da Pampulha) e o 
Iate Tênis Clube - no entorno 
do lago artificial da Pampu-
lha. Também em sua gestão, 
foi construída a Avenida do 
Contorno.

Tendo sido deputado fe-
deral por Minas Gerais por 

dois mandatos, foi também 
governador do estado entre 
janeiro de 1951 e março de 
1955. Assumiu a Presidência 
da República em janeiro de 
1956 e, em março de 1957, 
aprovou o plano-piloto do 
arquiteto Oscar Niemeyer 
e do urbanista Lúcio Costa 
para a construção de Brasília 
em pleno Planalto Central. 
A nova capital foi inaugu-
rada pelo presidente em 21 
de abril de 1960. Em seu 
mandato como chefe do 
Executivo no Brasil, JK impri-
miu desenvolvimento com 
o seu Programa de Metas, 
que atraiu investimentos es-
trangeiros, mas aumentou a 
dívida externa do país. 

Com essa repercussão, 
Juscelino foi derrotado nas 
eleições de 1960 por Jânio 
Quadros. O mineiro se tornou 
senador por Goiás no mesmo 
ano, até 1964. Já com a vida 
dedicada à área empresarial 
e às letras, JK morreu em 
um trágico acidente na Via 
Dutra, próximo a Resende 
(RJ), no dia 22 de agosto de 
1976, aos 73 anos.

Mais de R$ 13 bilhões serão 
investidos em rodovias estaduais 
por meio do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do governo 
estadual, impactando mais de 100 
municípios mineiros e cerca de 5 
milhões de pessoas. Os números 
foram destacados em audiência 
pública da Comissão Extraordiná-
ria das Privatizações da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 15 de fevereiro. 

Durante a reunião, a chefe do 
Núcleo de Estruturação de Proje-
tos da Coordenadoria Especial de 
Concessões e Parcerias da Secre-
taria de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade (Seinfra), Fernanda 
Alen Gonçalves da Silva, detalhou 
o referido programa que conta 
com sete lotes e mais de 3 mil 
quilômetros envolvidos. São eles: 

Os editais dos dois primeiros 
lotes já foram publicados. Os 
outros devem ser publicados 
ainda no primeiro trimestre 
de 2022, conforme informou a 
gestora.

A expectativa, de acordo com 
Fernanda, é de que o leilão refe-
rente ao Triângulo seja realizado 
em 18 de março. Já o do Sul de 
Minas deve ocorrer em 12 de abril. 
A assinatura dos dois contratos 
deve ocorrer ainda no primeiro 
semestre deste ano. 

Segundo a chefe do Núcleo de 
Estruturação, o investimento pre-
visto de R$ 13 bilhões se dará ao 
longo dos 30 anos de concessão, 
com a aplicação da maior parte 
dos recursos nos primeiros anos. 
Ela ainda pontuou que investi-
mentos em infraestrutura geram 
efeito em cascata na economia 
como um todo.

A gestora enfatizou dificul-
dades em investir e manter as 
estradas do estado. “Minas tem 
a maior malha rodoviária do 
país. Seriam necessários recursos 
volumosos para manter e investir 
em tudo isso. Contudo, a crise 
fiscal tem reduzido a capacidade 
de investimento. Logo, a malha 
rodoviária vem piorando ao longo 
dos anos”, comentou. 

Fernanda citou uma pesquisa 
da Confederação Nacional do 

Transporte (CNT) que mostra 
que Minas foi, no último ano, líder 
em ranking de acidentes e mortes 
em rodovias, o que decorre, em 
sua opinião, da dificuldade de se 
investir e conservar as estradas 
que cortam o estado. 

Segundo Fernanda, atualmen-
te, são 1.654 acidentes por ano 
ao longo dos trechos incluídos 
no programa. “Esses acidentes 
geram um custo estimado de R$ 

535 milhões anualmente à po-
pulação em termos de perda de 
produção das pessoas ao longo da 
vida, gastos com saúde e gastos 
materiais”. 

Em sua opinião, o modelo 
de concessões é uma alternativa 
para fazer frente a isso. “Promover 
investimentos de forma linear é 
importante para a melhoria viária 
e para a redução de acidentes”, 
falou. 

Ela disse que, desde 2000, 
São Paulo investe em modelo de 
delegação e concessão, sendo o 
estado com a maior malha conce-
dida, e tem obtido sucesso. 

chuvas agravam 
situação de rodovias

Segundo o deputado Coronel 
Sandro (PSL), presidente da comis-
são e que solicitou o debate junto 
com Guilherme da Cunha (Novo), 
nos últimos meses, muitas estra-
das que já estavam com situação 
precária, sofreram em decorrência 
das chuvas, o que vai demandar 
ainda mais investimentos. 

O parlamentar também abor-
dou a questão dos pedágios. 
Ele perguntou à gestora se, nos 
sete lotes já planejados, há al-
guma perspectiva de redução 
das tarifas. Ela respondeu que o 
modelo de concorrência, por meio 
da licitação, pressupõe que haja 
um deságio no valor. 

Além disso, citou o desconto 
Usuário Frequente, que propõe 
que, quanto mais um motorista 
use a rodovia, menos pague pelo 
pedágio.  

Coronel Sandro também ques-
tionou sobre quantas praças de 
pedágio teriam nesses lotes. 
Fernanda explicou que a definição 
é feita com base em estudos de 

tráfego e topografia e que serão 
oito nos dois primeiros lotes. 

distorções regionais

Ele também perguntou so-
bre a previsão de investimentos 
em outras rodovias estaduais, 
sobretudo, situadas em regiões 
consideradas menos desenvolvi-
das do estado de forma a corrigir 
distorções regionais. 

A gestora respondeu que, com 
as concessões, recursos públicos 
deixarão de ser direcionados para 
os lotes citados, que contam com 
maior tráfego no estado, e, assim, 
poderão ir para outras regiões. 
Além disso, novos lotes poderão 
ser pensados futuramente. 

O deputado Hely Tarqüínio (PV) 
destacou que as informações 
levantadas na audiência foram 
relevantes e servirão de base para 
análises da ALMG. 

O superintendente de Estru-
turação de Projetos e Municípios 
do Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), Daniel Lage 
da Assunção, comentou que a ins-
tituição é parceira na implantação 
do lote Ouro Preto. 

Ele ressaltou benefícios que 
essa obra irá trazer como incre-
mentos no turismo e dinamismo 
econômico da região. “Além disso, 
serão gerados 8 mil empregos 
diretos e 20 mil indiretos”, relatou.

lote 1 
Triângulo Mineiro, o maior de todos;

lote 2 
Sul de Minas;

lote 3 
Varginha-Furnas;

lote 4 
São João Del Rei;

lote 5 
Itapecerica- Lagoa da Prata;

lote 6 
Arcos-Patos de Minas;

lote 7 
Ouro Preto

Fernanda Alen gonçalves, chefe da seinfra
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Acminas propõe a Kalil mudar o nome da contorno
para “Avenida do contorno Presidente JK”

cleordovino Belini, Alexandre Kalil, José Anchieta da silva e carlos Alberto teixeira de oliveira
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“Promover investimento
de forma linear é importante

para melhoria viária e
redução de acidentes”

https://acminas.com.br/
https://acminas.com.br/
https://acminas.com.br/
https://acminas.com.br/
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guarda municipal divulga saldo de
combate à atuação de flanelinhas

A retomada dos jogos de futebol 
nos estádios, ocorrida no final do 
ano passado, somada à flexibiliza-
ção das medidas de distanciamento 
social, levou a Guarda Civil Munici-
pal de Belo Horizonte (GCMBH) a 
reforçar o combate à atuação de 
flanelinhas na capital. O balanço 
do trabalho dos guardas municipais 
neste sentido, referente ao último 
trimestre de 2021 e a janeiro de 
2022, mostra que a coibição a essa 
prática ilegal voltou a ser funda-
mental para garantir a segurança 
e a manutenção da ordem pública 
na cidade. 

De acordo com o coordenador 
de Combate à Ação de Flanelinhas, 
do Departamento de Ordem Pú-
blica (DOP) da Guarda Municipal, 
Humberto Gonçalves, no período de 
outubro a dezembro do ano passado 
foram realizadas 65 operações espe-
ciais em dias de jogos no Mineirão 
e no Estádio Independência. Os tra-
balhos também tiveram como foco 
outras áreas onde o problema ocorre 
com frequência, como a região hos-
pitalar e as proximidades de casas de 
eventos e shows. Os pontos turísticos 
da capital recebem uma atenção 
especial por parte da equipe.

O saldo do último trimestre 
foi de 284 abordagens a cidadãos 
em atitude suspeita, com quatro 
pessoas conduzidas a delegacias, 
50 autuações de trânsito e ainda 
168 informações prestadas pelos 
guardas municipais a turistas. Já 
em janeiro de 2022, a atuação 

ocorreu em dois jogos e teve como 
saldo a abordagem a 37 suspeitos. 
Segundo Gonçalves, a atividade 
de flanelinha, conhecida como 
“tomador de conta” de carros, é 
proibida com base no artigo 118 
da Lei 8.616 (Código de Posturas). 
“É preciso destacar que a forma de 
abordagem de flanelinha geralmen-
te é acompanhada de uma ação de 
extorsão, de ameaça para obter 
vantagens financeiras e de cons-
trangimento da vítima, que por sua 
vez configuram em crimes”, alerta.  

Balanço do ano 
Durante todo o ano de 2021, 

considerando especificamente os 
dias de jogos de futebol, foram 
realizadas 22 operações de combate 
à ação de flanelinhas, somando 
1.521 abordagens a suspeitos e 16 
encaminhamentos de envolvidos 

a delegacias da Polícia Civil.  Para 
a população, a prática desse ato 
ilegal traz insegurança para os pro-
prietários de veículos que precisam 
deixar seus carros estacionados em 
vias públicas quando frequentam os 
estádios, prejudicando a descontra-
ção e a diversão que estes eventos 
costumam proporcionar. 

As denúncias contra a ação de 
flanelinhas podem ser feitas pelo 
aplicativo PBH APP. As informações 
possibilitam que a Guarda Municipal 
faça o mapeamento das áreas com 
maior incidência do problema, bem 
como os horários mais críticos, ado-
tando ações preventivas, por meio 
de operações especiais, sobretudo 
em dias de jogos. Nessas ocasiões, 
além de evitar as tentativas de extor-
são, os guardas municipais coíbem 
também atos de vandalismo, furtos a 
transeuntes (sobretudo de celulares), 
roubos e danos ao patrimônio.
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Uberlândia totaliza doação de mais
de 600 livros em evento comemorativo

Fazer a cultura e conhecimento 
circularem em novas mãos com 
a doação de livros o objetivo de 
uma ação da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo. Mais de 600 
títulos foram doados para quem 
passou pela entrada do Centro Mu-
nicipal de Cultura e na Biblioteca do 
Roosevelt, em celebração ao Dia 
Internacional de Doação de Livros 
(International Book Giving Day).

Foram vários títulos, gêneros 
literários, livros didáticos e téc-
nicos. A proposta da Biblioteca 
Municipal Juscelino Kubitscheck 
garante o estímulo do hábito da 
leitura e a sustentabilidade entre 
os leitores, como avaliou a dire-
tora da Biblioteca, Lêda Furtado.

“Nossa avaliação sobre o even-
to é muito positiva. A população 
abraçou a ideia e entendeu a im-
portância de manter a cultura em 
movimento. Foram muitas pessoas 
buscando seus livros de interesse, 
além trazerem exemplares que 
foram doados na hora. Nosso 
pensamento é de realizar eventos 
assim mais vezes”, destacou.

Para doar

A população pode repassar 
exemplares para o acervo da 
Biblioteca Municipal na sede, 
situada no Centro Municipal de 
Cultura. Devido à pandemia, 
o material cedido passará por 
higienização e por um período 
de quarentena, reforçando as 
medidas de segurança.

Os livros também passarão 
por análise feita pelo setor de 
processamento técnico, avaliando 
estado de conservação, pertinên-
cia, atualização, adequação ou 
não do material ao público-alvo 
da biblioteca, limitação do espaço 
físico, entre outros.

Cl
ei

to
n 

Bo
rg

es

itabirito adere à campanha global
para redução de emissões de carbono

Reafirmando o compromisso 
com a gestão ambiental, 
Itabirito oficializou no dia 
7 de fevereiro, a associação 

ao ICLEI – Governos Locais pela Sus-
tentabilidade e a adesão à campanha 
Race to Zero. A assinatura do termo 
de cooperação climática aconteceu 
durante o Simpósio Rio Itabirito Vivo, 
evento que integrou a programação 
das Ações Centenárias, no auditório 
do IFMG.

O termo foi assinado pelo pre-
feito Orlando Caldeira (Cidadania) 
e pelo secretário-executivo do ICLEI 
América do Sul, Rodrigo Perpétuo, 
em ato acompanhado virtualmente 
pelo cônsul do Reino Unido em Belo 
Horizonte, Lucas Brown.

Ele ressaltou o pioneirismo de 
Itabirito na defesa do meio ambiente 
e do desenvolvimento sustentá-
vel. “É desafiador esse novo passo 
que estamos dando rumo à trans-
formação ambiental com foco na 
sustentabilidade. Contamos com o 
apoio de toda a população para que 
possamos transformar nossa cidade 
em exemplo na gestão de práticas 
sustentáveis”.

“Essa adesão é um compromisso 
para o futuro. As mudanças climá-
ticas são um problema atual que 
precisa de ações em curto prazo, 
mas também de um planejamento 
robusto em longo prazo. A parceria 
trará os recursos, criatividade e 
inovação para traçar um caminho 
novo para o município”, destacou o 
cônsul britânico em Belo Horizonte, 
Lucas Brown.

simpósio rio itabirito vivo

O Simpósio Rio Itabirito Vivo, que 
teve seu planejamento iniciado em no-
vembro passado, discutiu novas práticas 
de gestão de qualidade das águas da 
bacia e o desenvolvimento de alterna-
tivas visando minimizar os impactos e 
a ocorrência de enchentes como a que 
afetou o município recentemente.

A mesa redonda reuniu a secre-
tária de Estado de Meio Ambiente, 
Marília Melo; o doutor em Engenharia 
Civil, Mário Cicareli; o conselheiro 
da Brandt Meio Ambiente, Wilfred 
Brandt; a doutora em Sciences et 
Techniques de l’Environnement, Talita 
Fernanda Silva; e Mário Mantovani, 
da SOS Mata Atlântica.

“A assinatura do Race to Zero 
garante suporte técnico para a reali-
zação de um inventário das emissões 
de carbono em Itabirito, propondo 
planos de ação para redução de emis-
sões, recuperação do rio e de Áreas de 
Preservação Permanente – APPs. Isso 
envolverá poder público, empresas e 

população”, detalhou o secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Frederico Leite.

Para a secretária de Estado, a 
discussão em Itabirito afirmou o 
compromisso com o meio ambiente. 
“É um dia muito especial. Itabirito 
está na vanguarda rumo ao desen-
volvimento sustentável, se tornando 
exemplo para outras cidades ao 
discutir boas práticas ambientais na 
gestão das águas da bacia do Rio 
Itabirito e também ao aderir à Race to 
Zero. O desenvolvimento econômico 
precisa ocorrer, mas devemos estar 
atentos à sustentabilidade, ao futuro 
das próximas gerações”, destacou.

O Race to Zero é uma campanha 
global que visa zerar a emissão de gases 
de efeito estufa até 2050, com foco na 
limitação do aumento da temperatura 
global a 1,5ºC. Com a adesão, Itabirito 
se compromete a somar esforços junto 
à população para reduzir a emissão de 
gases e buscar alternativas que viabi-
lizem um cenário de desenvolvimento 
inclusivo e sustentável.
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O futebol e o empresário
Todos sabem que o mundo 

do futebol é uma “caixinha de 
surpresas”, entre as atividades 
deste mundo está a do empre-
sário. Você que gosta do esporte 
e pretende ou quer saber mais 
sobre a função de como é ser 
empresário de futebol? Vamos 
mostrar um pouco sobre este 
assunto que movimenta bilhões 
de reais no Brasil.

Para ser empresário de fu-
tebol, é importante saber que 
somente a partir dos 16 anos 
pode ter assinado contrato de 
atleta profissional. Inclusive, 
aqui no Brasil, é necessário ser 
cadastrado na Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) para 
legalizar no mercado como 
um intermediário.    

Porém, só ter o cadastro 
na CBF não é o suficiente. Ter 
conhecimentos nas legislações 
que envolvem o tema, como 
a Lei Pelé, regulamentos da 
própria CBF e da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
é fundamental, além de utilizar 
as ferramentas e contratos cor-
retos, são apenas uma parte do 
processo. Ter o cadastro na CBF é 
importante, pois, sem o registro 
é como e estivesse exercendo a 
profissão irregularmente.

Conforme determinado pelo 
Regulamento sobre Relações 
de Intermediários da Fifa, o 
intermediário de futebol deve se 
cadastrar na Associação Nacio-
nal de cada país em que prestar 
os serviços. E o mínimo para 
começar, é ter um kit básico de 
documentos como contratos e 
procurações que vão te proteger 
contra possíveis ações no futuro 
ou farão com que algo tenha 
real validade. Não adianta ter 
um contrato, mas que não está 
de acordo com a legislação 
desportiva. É fundamental, ter 
também uma assessoria jurídica 
especializada para orientar na 

tomada de decisão.
É preciso o networking, 

contatos que possam apresen-
tar, não só atletas, mas técnicos, 
dirigentes, olheiros e etc. Por 
isso, a carreira de empresário de 
futebol, fica muito mais fácil se 
você já atuou em algum grande 
centro. Vários ex-jogadores, por 
exemplo, têm mais facilidade e 
entrada nos clubes, afinal, eles 
conhecem como funciona a 
“máquina” nos bastidores dos 
clubes.      

Sempre esteja em eventos, 
jogos, peneiras, campos de 
terra nas periferias e em locais 
onde possa ter algum tipo de 
contato com pessoas que pos-
sam contribuir. O tempo todo 
estamos negociando, vendendo 
algo e o  intermediário terá que 
cuidar de diversas negociações 
relacionadas aos contratos. Para 
isso, será necessário, que você 
tenha conhecimento de técnicas 
que possam persuadir não só 
atletas, mas também os demais 
envolvidos na relação. 

Um dos gatilhos mentais 
que podem ser usados, se você 
já tem um atleta é o da prova 
social.   Quanto mais atividades 
extracurriculares você tiver, 
maior será o seu destaque e 
ganho financeiro, mas não ne-
cessariamente você precisa de 
faculdade. Todavia, é importan-
te que você se mantenha ativo 
e aberto a aprender sobre áreas 
de fundamental importância.

Não basta apenas saber 
sobre marketing, mas é preciso 
conhecer as técnicas de marke-
ting esportivo, tanto para serem 
usadas na sua agência, como na 
carreira dos atletas os quais você 
cuidará da carreira. 

O marketing é a capacidade 
de produzir e entregar uma 
demanda de mercado e gerar 
lucros. É a partir daí que o 
marketing e suas ferramentas 

entram em ação para oferecer e 
promover os serviços e produtos 
demandados por um determina-
do mercado.

O marketing esportivo é uma 
segmentação que tem como 
principal função gerar oportu-
nidades de negócios por meio 
do mundo dos esportes e usá-lo 
como uma ferramenta para as 
estratégias. Tudo começa com a 
paixão das pessoas e, em cima 
desse fator passional, as estra-
tégias de marketing esportivo 
atuam para efervescer esse sen-
timento e atrair novos adeptos. 

A matemática é simples. 
Muitos atletas utilizam muito 
bem o marketing esportivo, para 
enriquecer a si e a seus empre-
sários, um exemplo clássico 
é CR7, Neymar, Gabigol entre 
outros. Todavia, até mesmo para 
esse tipo de publicidade, é preci-
so que o intermediário esteja a 
par do que está sendo feito para 
que a carreira do atleta não so-
fra com uma publicação de um 
produto que não corresponda 
com os seus valores.    

 Em tempos de novas opor-
tunidades de business, nichos e 
trabalhos, obviamente, que seu 
sonho é já ter a sua empresa e 
gerenciar a carreira de diversos 
atletas. No entanto, talvez, você 
deva pensar em trabalhar numa 
empresa de intermediários já 
consolidada no mercado. Isso 
lhe dará experiência para no 
futuro ter o seu próprio negócio. 
Portanto, considere um estágio 
ou um serviço remunerado.

Esse artigo mostra que o 
empresário de futebol ganha 
muito dinheiro com os atletas, 
no entanto, a atividade é bem 
complexa, mas que vale a pena, 
isso vale, porque todos que co-
nhecemos pela imprensa estão 
“muito bem” de vida, e como 
diz o jargão: “bola pra frente e 
muitos gols”!

Professor estevão • Fone: (31) 99992-6585 
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Um dos nomes impor-
tantes da história da 
Rádio Itatiaia, Emanuel 

Carneiro recebeu o Troféu Guará 
BMG 2021 especial, em homena-
gem feita no dia 14 de fevereiro, 
durante a realização da premia-
ção mais tradicional do esporte 
mineiro.

Após assistir a um clipe com 
fotos de vários momentos de co-
berturas marcantes do esporte 
da rádio, o jornalista agradeceu 
a lembrança e lembrou que a 
escolha dos nomes agraciados 
é feita por toda a imprensa 
mineira.

“Muito obrigado, João Vítor 
Xavier. Fiquei feliz por acompa-
nhar essa entrega diferente do 
Troféu Guará. Quero apenas fa-
zer uma pequena retificação na-
quilo que os jogadores falaram 
agradecendo a Rádio Itatiaia 
pela escolha. A entrega do Gua-
rá é uma entrega da imprensa 
mineira. Essa é uma promoção 
da imprensa mineira. A Itatiaia 
tem um voto. Ela reúne a equipe 
e depois apresenta o seu voto. O 

Guará conseguiu uma credibili-
dade muito grande pela lisura 
das escolhas. Pode ser que em 
um momento ou outro a escolha 
não tenha sido feliz, mas são 58 
anos de história”, disse.

Vice-presidente da Itatiaia, 
João Vítor destacou que a entre-
ga do Troféu é uma homenagem 
a toda a trajetória do jornalista, 
representando todos os nomes 
que passaram pelo departamen-
to de esportes da rádio.

“Esse não é apenas de 2022 
ou 2021. É de toda uma história, 
uma trajetória que você repre-
senta por todos nós, amantes 
do esporte e do futebol. O Guará 
especial para Emanuel como 
uma maneira de simbolizar toda 
a equipe de esportes da Rádio 
Itatiaia”, declarou.

Emanuel comandou a Turma 
do Bate-Bola por 55 anos, apre-
sentando o tradicional progra-
ma esportivo entre 1966 e 2021.
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Fábio mineiro recoloca Athletic club
no caminho do profissionalismo

O centenário Athletic Club 
está de volta à elite do 
futebol mineiro.

Essa retomada se deve muito 
ao trabalho de um cidadão ilus-
tre da cidade: Fábio Mineiro, ou 
Nem, como é conhecido. Atual 
diretor de futebol do clube, ele 
rodou o mundo do futebol como 
jogador para retornar a São Joao 
del-Rei, terra natal, e retomar 
um de seus sonhos:  reestruturar 
seu clube do coração- e colocá-
-lo de novo na vitrine do futebol 
mineiro.

Depois de se aposentar da 
carreira de jogador, Fábio reco-
meça a vida ao lado da família, 
no ramo comercial, em São João 
del-Rei. Mas o futebol novamente 
fala mais alto e, no Figueirense, 
da mesma cidade, retoma a 
carreira no esporte, dessa vez 
como diretor de futebol. O bom 
trabalho realizado neste clube 
chamou a atenção do Athletic, 
que o convidou para um projeto 
de reconstrução do clube, em 
2016.

Ainda amador, o Athletic Club, 
pelas mãos dele, começa a se re-
organizar. Primeiro, com suas es-
colinhas de futebol; depois, com 
ajustes nas categorias de base e, 
posteriormente, com reformula-
ção de elenco. Em 2018, vem a 
necessidade de profissionalizar 
a equipe para seguir disputando 
torneios de base. Com a ajuda de 
amigos, Fábio consegue arreca-
dar R$ 200 mil, valor da taxa de 
profissionalização de uma equipe 
na época e muda, de vez, a histó-
ria do Athletic.

A partir daí, foram cerca de 
2 anos e meio para o diretor de 
futebol levar o Athletic à elite do 
futebol mineiro. Com um trabalho 
ousado na direção de futebol do 
clube, ele é, hoje, um dos ídolos 
da torcida do Esquadrão de Aço, 
como é conhecido o time são-
-joanense.

Para se ter uma ideia de sua 
importância nessa reconstrução 
do Athletic, Fabio conseguiu, 
como diretor de futebol, trans-
formar a base do time em uma 
das mais fortes de Minas Gerais 
e, para além do campo, captou 
apoio e diversos parceiros para 
o clube, que hoje se gaba de não 
ter dívidas e de ser um exemplo 
de administração para os clubes 
do país. “Com a organização das 
categorias de base e a captação 
de recursos, que consegui graças 
ao relacionamento que já pos-

suía com algumas pessoas e 
empresas da região, 

apoio da prefeitu-
ra e um esforço 

conjunto para 
que o Athle-
tic retomasse 
o  caminho 
das glórias, 
c o n s e g u i -
mos trazer o 
torcedor de 
volta ao es-
tádio, com 
um proje-
to de cre-

d i b i l i d a d e 
que colocou 

o Athletic na 
primeira divisão 

em 2021”, conta.
Para o diretor 

de futebol do Ath-
letic, o clube vive seu 

melhor momento. 

“A valorização da marca Athletic 
hoje é impressionante. Temos 
mais de 40 prefeituras, em um 
raio de 100 km de São João del-
-Rei, que quer abrir escolinhas 
com a metodologia do clube em 
suas cidades. Há times que demo-
ram 15, 20 anos para realizar o 
que fizemos em tão pouco tempo 
como profissional”.

O consagrado ex-jogador de 
futebol e hoje técnico Ramon 
Menezes, que jogou com Fábio 
na Cabofriense em 2013, revela 
que ele já mostrava um pouco de 
suas características como diretor: 
“Conheci o Fábio em uma passa-
gem minha pela Cabofriense e 
fizemos uma ótima amizade. Ele 
sempre se mostrou muito concen-
trado e profissional, com um perfil 
observador, atento e curioso. Isso 
chamava muita atenção naquela 
época”. 

O treinador do Athletic, Roger 
Silva, também elogiou a visão de 
Fábio para o futebol e exaltou o 
seu amor pela bola, pela profissão 
e pelo clube do coração como 
diferenciais nessa caminhada: 
“Ele é um cara apaixonado pelo 
futebol, apaixonado pelo que faz, 
apaixonado pelo Athletic. Fábio 
tem o ‘feeling da bola’, conhece o 
Campeonato Mineiro como pou-
cos e certamente terá um grande 
futuro como diretor de futebol”.

implantação da sAF

Fábio também foi um dos 
grandes responsáveis pela novo 
modelo de negócios do Athletic. 
Em dezembro de 2021, o clube 
implementou o modelo de Socie-
dade Anônima de Futebol (SAF). 
“Mudávamos de presidente de 
3 em 3 anos. Eu temia que, em 
algum momento, o bom trabalho 
realizado fosse interrompido, por 
vaidade ou por política. Pensando 
nisso, quando conheci Vinícius 
Diniz e Victor Felipe de Oliveira, 
sócios da V2 Participações, os 
chamei para conversar sobre a 
possibilidade da SAF. Deu certo e 
hoje somos mais fortes com esse 
modelo”, acredita Fábio.

Com a parceria dos empre-
sários, Fábio agora trilha novos 
caminhos para o Athletic e planeja 
voos mais altos no futuro “Hoje 
conseguimos pensar em uma 
sequência para o clube. Teremos 
um novo centro de treinamento, 
reformaremos nosso estádio e 
nosso objetivo é buscar a série D e 
a Copa do Brasil neste ano. Vamos 
nos manter em alto nível, com 
uma base sólida, cada vez mais 
forte, para que tenhamos retorno 
no futuro e seguir crescendo”.

Diretor de futebol
transformou a base

do time em uma
das mais fortes
de Minas Gerais

A
th

le
ti

c 
Cl

ub

emanuel carneiro recebe troféu guará 2021
especial por trajetória na rádio itatiaia

https://www.marcellobenevides.com/intermediario-de-jogador-de-futebol/
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