
Síndrome do Ovário Policístico atinge
mulheres em idade reprodutiva

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é uma doença considerada endócrina, 
mais comum em mulheres em idade reprodutiva. O quadro acomete de 5% a 17% 
deste grupo. Pouco se sabe a respeito da origem do problema, por isso, falar sobre 
cura também é algo desafiador. Contudo, para controlar os sintomas é preciso uma 
mudança de hábitos. “Diminuição de peso, introdução de atividade física, moni-
torização dos distúrbios associados ao metabolismo de gorduras e a investigação 
periódica dos demais sistemas potencialmente atingidos devem ser regularmente 
realizados”, explica o ginecologista João Oscar.
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multA de
40% do
Fgts Pode
AcAbAr?

Um estudo encomendado pelo Minis-
tério da Economia sugere alterações 
nas regras de pagamento dos be-
nefícios aos trabalhadores. Entre as 

mudanças está o fim da multa de 40% do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas 
demissões sem justa causa. Também faz parte 
da proposta a unificação do FGTS e do seguro-de-
semprego. “Essas modificações são inevitáveis 
e representam uma importante modernização 
de regras trabalhistas forjadas há 80 anos, num 
período em que vigorava um regime populista já 
bastante obsoleto para os dias atuais”, comenta 
o advogado Tadeu Saint’ Clair.
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A possível participação do prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli, na disputa pe-
las eleições ao governo de Minas pode 
mudar a polarização entre o governador 
Romeu Zema (Novo) e o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD), respectivamente com 41% e 20% 
das intenções de votos, conforme pesquisa 
da Itatiaia e do Instituto Ver. O contexto 
relacionado à presença de Medioli foi tema 
de comentários nos bastidores da política 
mineira. E, se o fato se concretizar, uma 
realidade precisa ser considerada: Medioli 
nunca perdeu uma eleição. Ou seja, não 
participaria desse projeto apenas para 
demarcar terreno, mas sim para testar sua 
popularidade junto aos mineiros.

54,4% do comércio varejista
de Minas anseiam vendas
melhores neste semestre

Mesmo com os obstáculos impostos pela pandemia da COVID-19, 54,4% dos 
empresários do comércio varejista mineiro estão mais otimistas e acreditam que 
as vendas neste semestre serão melhores que no segundo de 2021. Essa expecta-
tiva se deve ao Dia das Mães, data comemorativa que impacta positivamente um 
maior número de estabelecimentos. “Apesar dos fatores negativos relacionados à 
economia, como a inflação elevada e o encarecimento do crédito, o comércio vem 
apresentando uma excelente expectativa com o aumento da vacinação da popula-
ção, que está retomando a confiança em frequentar as lojas físicas, reaquecendo o 
setor”, destaca a economista da Fecomércio MG, Gabriela Martins.

O mercado de franquias também sofreu impactos com a pandemia, no entan-
to, essa fase pode estar ficando para trás. É o que mostra a análise da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). Segundo os dados, foi possível compensar as 
perdas de 2020 e quase se igualar ao desempenho de 2019. O faturamento das 
franquias no Brasil passou de R$ 167 bilhões em 2020 para R$ 185 bilhões em 
2021. Para a diretora executiva da ABF, Silvana Buzzi, fazer parte de uma rede fez 
toda a diferença. “Foi possível pensar em estratégias conjuntas para enfrentar 
essa situação”.

medioli pode minimizar embate entre zema e
Kalil na disputa ao governo de minas gerais

vittorio medioli pode evitar
a polarização Kalil e zema
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Mercado de franquias se recupera
e fatura mais de R$ 185 bilhões
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E D I T O R I A L

Tal qual a Usina Nuclear de Angra dos 
Reis, durante muitos anos chamada de 
“vagalume“ pela sua oscilação, a eco-
nomia brasileira sofre da doença crônica 
do soluço. Quando achamos que tudo vai 
engrenar e seguir em alta, algo acontece e 
lá vem a economia ladeira abaixo. 

É um transtorno bipolar econômico, 
recentemente chamado de crescimento 
em “V” pelo ministro Paulo Guedes. 
Esqueçamos a recente pandemia e suas 
consequências, vamos olhar aos últimos 
40 anos, ou melhor, a partir de 1980, 
do século passado. Para quem tem boa 
memória há de se lembrar da chamada 
“década perdida”, o que foi atribuído 
à inconstância política e mudanças do 
regime militar para o comando civil de 
governança. O país respirava otimismo e 
crença que “agora vai”. Ledo engano. A 
ausência de planejamento, o improviso 
e razões nem sempre muito claras, os 
caminhos indefinidos comandados pelos 
políticos de plantão, nos levaram à pior 
constituição que poderia nascer sob as 
asas da liberdade.

Se nos anos 1980 assim aconteceram, 
com a mais alta inflação da história do 
país, os anos 1990 não foram diferentes. 
Novo alento surge com a eleição do caça-
dor de marajás e suas mágicas ilusórias. 
O país piora, planos econômicos desastra-
dos, até a chegada de mais uma esperan-
ça.  O Plano Real, gestado por Itamar e 
mote eleitoral de FHC, surge como salvador 
da pátria. Mais uma vez com a acirrada 
oposição populista de parte do Congresso. 
Aliás, nosso Congresso tem o mérito de a 
cada eleição ser pior que o anterior, a cada 

legislatura serem eleitos os descompromis-
sados com o país, preocupados com suas 
próprias e tristes histórias.

Chega o século XXI e a cantiga não 
muda, piorando o que já não era bom. De 
novo faltam propostas para o crescimento 
do país, educação e saúde de seu povo. As 
escolhas ideológicas foram desastradas e 
a gestão fortemente comprometida com 
a corrupção e desmandos de toda ordem. 
De novo o país sofreu graves crises do so-

luço econômico, perdendo mais uma vez a 
oportunidade de acompanhar o mundo, 
especialmente países em desenvolvimento, 
como o nosso, se seguisse o ritmo natural.

Chegamos a mais um ano eleitoral, 
mais uma oportunidade de escolha de nos-
sos dirigentes, mas o que se vê, até agora, 
de acordo com pesquisas é o prenúncio de 
novo desastre e de comprometimento dos 
políticos e eleitores.

Deus salve o Brasil.

governo estuda proposta para
fim da multa de 40% do Fgts

O governo federal 
vem estudando a elabo-
ração de uma minirrefor-

ma trabalhista, que pode 
resultar na extinção da 
multa de 40% do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e do 
seguro-desemprego. O 

pagamento é uma 
das obrigações 
que a empre-
sa assume com 
o empregado 
em demissões 

sem justa causa. 
A pesquisa foi 
encomendada 
pelo Ministé-
rio do Trabalho 

e  Previdência, 

especialistas da área 
econômica, juristas e 
demais acadêmicos que 
compõem o Grupo de 
Altos Estudos do Traba-
lho (Gaet), criado pelo 

ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ainda em 
2019. Sobre o assunto, 
o edição do brasil con-
versou com o advogado 
Tadeu Saint’ Clair.

daniel Amaro

Arquivo pessoal

Hemominas pede socorro
convite se estende para qualquer cidadão que 

esteja gozando de boa saúde física: a Fundação 

Hemominas, responsável pela coordenação geral 

dos bancos de sangue instalados nos municípios 

mineiros, espera por sua doação para prosseguir salvando 

vidas. Atualmente, o número de doadores tem diminuído 

drasticamente devido à pandemia de COVID-19. Contudo, a 

necessidade de se utilizar sangue em diversos tratamentos 

permanece tendo uma demanda elevada.

É importante registrar que a Hemominas disponibiliza 22 

unidades e 7 pontos em todo estado mineiro, inclusive por 

meio de parcerias com prefeituras do interior para que essa 

coleta ocorra de segunda a sábado com o objetivo de abarcar 

a maior quantidade possível de doadores.

Segundo os dados disponibilizados pela Fundação Hemo-

minas, a situação é bem delicada, pois o estoque está em nível 

crítico, principalmente em relação aos grupos sanguíneos O+ 

e O-, respectivamente 64% e 54% abaixo do ideal. E essa é 

uma realidade preocupante, uma vez que eles são os dois tipos 

mais utilizados.  Os grupos A e B, também seguem em baixa.

 O último levantamento indica que, diariamente, uma 

média de 750 pessoas têm comparecido para fazer a doação, 

no entanto, o ideal seria 1.200 para atender a demanda exis-

tente.  Lembrando que os critérios para candidatar-se à doação 

de sangue são: estar em boas condições de saúde; ter entre 

16 e 69 anos (jovens de 16 e 17 anos e acima de 60 devem 

consultar os requisitos especiais no site www.hemominas.

mg.gov.br); pesar acima de 50 kg; não estar em jejum. Pela 

manhã alimentar-se normalmente; após o almoço, aguardar 

3h e não apresentar sintomas gripais (febre, tosse, coriza, 

diarreia) nos últimos 30 dias.  

Aqueles que foram contaminados pela COVID-19 terão 

de aguardar 10 dias após resultado positivo do teste. Quem 

teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus terá 

que esperar 7 dias.  

Neste momento delicado da vida nacional, a solidariedade 

pode fazer toda diferença para quem necessita desse gesto 

para continuar vivendo. Esse apoio é essencial, uma vez que 

com apenas uma doação de sangue é possível ajudar até 4 

pessoas.
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Quais os direitos traba-
lhistas em uma demissão 
sem justa causa?

Atualmente, o Brasil oferece 
ao trabalhador, de maneira simul-
tânea, dois recursos de proteção à 
sua demissão sem justa causa: o 
primeiro é o seguro-desemprego, 
uma espécie de salário pago pelo 
governo federal por até 5 meses, 
dependendo do tempo de contrato 
em vigor com a empresa. O segun-
do é o acesso ao recurso do FGTS, 
que é um fundo de garantia, ou 
seja, uma proteção ao funcionário 
demitido. Além de tais benefícios, 
o empregado tem direito, dentre 
outros, ao acerto do salário, férias, 
décimo terceiro, aviso prévio e 
aviso prévio proporcional.

Qual é a proposta do gaet?

Embora ainda estejam em fase 
de estudo, as ideias preliminares 
sugerem o fim do pagamento da 
multa de 40% sobre o saldo do 
FGTS para trabalhadores demiti-
dos sem justa causa. As propostas 
são do Gaet, uma equipe criada 
pelo Ministério da Economia em 
2019, e que reúne economistas, 
juristas e acadêmicos com o ob-

jetivo de dar novo embasamento 
às alterações na legislação. E, por 
maior que seja a resistência dos 
trabalhadores a essa proposta, 
é inevitável considerar que ela é 
dotada de lógica e bom senso.

As análises do Gaet caminham 
para a apresentação de uma 
proposta que resultaria no afunila-
mento de um único fundo de pro-
teção ao desemprego, mantendo 
o depósito mensal de 8%. Junta-
mente com o percentual, a ideia é 
que o governo federal turbine esse 
FGTS com depósitos equivalentes 
a até 16% (para quem ganha até 
um salário mínimo) nos primeiros 
30 meses de trabalho, usando os 
recursos do seguro-desemprego. 
Numa demissão sem justa causa, 
a empresa pagará a multa de 
40% do FGTS ao governo, e não 
mais ao trabalhador, como forma 
de ajudar nos depósitos nos 30 
meses iniciais. Também há uma 
ideia de flexibilizar o acesso ao 
FGTS a qualquer momento, dife-
rentemente do que ocorre hoje.

Quais são os objetivos 
dessa minirreforma?

Na visão do Gaet, o acúmulo 
dessa economia, acrescido de 

40% de multa sobre seu valor, 
faz com que em longo prazo o 
trabalhador force sua demissão 
para ter acesso ao saldo. A ideia 
também é evitar uma rotativida-
de provocada pelo mero interes-
se na conta do FGTS. A ação vai 
justamente coibir alternância no 
ambiente laboral, posto que a 
multa em cerne deixará de ser 
atrativa para que o funcionário 
eventualmente queira o desli-
gamento.

Tal como a Reforma Traba-
lhista de 2017, essas modifica-
ções são inevitáveis e refletem 
uma importante modernização 
de regras trabalhistas forjadas 
há 80 anos, num período em que 
vigorava um regime populista já 
bastante obsoleto para os dias 
atuais. O mundo é outro e o 
Brasil, enquanto não se enqua-
dra nas tendências dos grandes 
mercados, vai ficando para trás.

como você avalia essas 
mudanças?

Elas representam uma cor-
reção histórica, que já deveria 
ter sido feita há mais tempo. 
Hoje, a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) oferece ao 

brasi leiro dois  mecanismos 
de proteção ao desemprego. 
É o único país do mundo que 
apresenta essas condições. 
Além do seguro-desemprego, 
tem também o acesso ao FGTS, 
acrescido de uma multa de 
40% sobre o saldo. Isso é um 
estímulo perigoso ao próprio 
trabalhador, que em médio ou 
longo prazo força sua demissão 
da empresa apenas para conse-
guir esse recurso.

você considera que as 
leis trabalhistas precisam 
passar por uma moderni-
zação?

Há alguns itens da CLT que 
não cabem mais nos mode-
los de relação de trabalho. O 
Brasil precisa parar de sufocar 
o empresariado com leis retró-
gradas de 60, 80 anos atrás, 
até para estimular a absorção 
de novos trabalhadores. Ou as 
leis avançam ou o desemprego 
aumenta. Não dá pra sustentar 
as contratações da forma como 
era antes, e a reforma de 2017 
já ajudou bastante nessa ade-
quação.

Há algum prazo para esta 
alteração ocorrer?

Essas mudanças ainda estão 
em fase de discussão, e é pouco 
provável que elas sejam leva-
das ao Congresso Nacional num 
curto prazo, ainda mais em ano 
eleitoral. Por mais sensatas que 
sejam essas alterações, o governo 
certamente considerará os efeitos 
que essa minirreforma poderia 
provocar nas urnas.

brasil precisa
parar de sufocar 
o empresariado

com leis
retrógradas

D
iv

ul
ga

çã
o

mailto:nestordeoliveira45@gmail.com


P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
26 de fevereiro a 5 de março de 2022

V I G Í L I A S

eujácio silva

medioli pode disputar o governo de
minas e defender moro presidente

O que era apenas uma especulação até 
então, passou a ter ares de plausível 
realidade. Nos bastidores da política 
mineira não se falou em outra coisa 

na última semana a não ser a propalada 
candidatura de Vittorio Medioli ao governo 
de Minas. Ele seria uma espécie de terceira 
via, minimizando a corda esticada entre o 
governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito 
da capital, Alexandre Kalil (PSD).

Essa marcha do chefe do Executivo de Betim 
rumo ao Palácio Tiradentes vem sendo pensada 
desde o início de janeiro e, recentemente, tomou 
mais corpo depois de um contato direto dele com 
o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato a Presidência 
da República pelo Podemos. Aliás, o Podemos 
também poderá ser a sigla a abrigar Medioli, 
isto se ambos não forem para o União Brasil, 
cujas conversações neste sentido avolumam-
se nos escaninhos da política de Brasília.

“Ele tem nome para ser governador e uma 
história com Minas. Também é bom político, 
grande empresário, possui nível, visão social, 
sempre investiu aqui no estado e tem mídia”, 
dizem pessoas próximas.

Se quiserem disputar a eleição majori-
tária em Minas, tanto Medioli como Kalil 
terão de renunciar aos seus postos até o dia 
30 de março, prazo final exigido pela atual 
legislação eleitoral. Quanto ao prefeito de 
Belo Horizonte, sabe-se que ele já teria 
tomado a decisão de deixar o seu cargo a 
partir do dia 25 de março. Inclusive, já tem 
um escritório de seu grupo político instalado 
em uma grande área na Zona Sul de BH. 
Ou seja, dificilmente recuaria de seu pro-
jeto político, mesmo diante da entabulada 
candidatura de seu velho parceiro, o atual 
prefeito de Betim.

medioli, terceira via

Eis um comentário ouvido nos corre-
dores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), relativamente ao arcabouço 
de uma candidatura de Medioli. “Ele tem 
uma leitura crítica do governo Zema, bem 
como recursos e independência para ser 
candidato”.

O distanciamento de Medioli perante o go-
vernador do estado parece ser uma realidade, 
a partir de posicionamentos mais contundentes 

de seus influentes veículos de comunicação, 
que têm estampado matérias contra o Execu-
tivo estadual, até mesmo expondo algumas 
decisões no mínimo questionáveis do poder 
central mineiro.

Segundo fontes ouvidas pelo edição, o 
que se sabe é que o prefeito de Betim teria 
se irritado com a falta de sensibilidade do 
chefe do Executivo estadual em relação à 
discussão para construção do Rodoanel na 
região metropolitana da capital mineira. 
A partir disso, Medioli, um político que se 
gaba de nunca ter perdido uma eleição, já 
tendo passado pela Câmara Federal como 
parlamentar por alguns mandatos, resolveu 
se inserir na disputa pelo pleito deste ano. 
De imediato, procurou demarcar terreno, 
naturalmente, no campo de oposição ao 
governador.

A esperança dos meios políticos é que, mes-
mo temporariamente não tão próximos, em 
determinado momento o diálogo entre Kalil e 
Medioli volte a pautar uma convivência mínima 
para ombrearem um embate decididamente 
favorável. Sobre o governador Zema, eis outra 
pílula política nos bastidores da ALMG. “Ele não 
gosta da imprensa tradicional e desdenha os 
parlamentares”, dizem.

vittorio medioli se tornou um
crítico do governo zema

sergio moro poderá ter um
palanque importante em minas

Amigos do prefeito Kalil já
montaram escritório político
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Amm promoverá congresso
mineiro de vereadores em março

As principais autoridades políticas de Minas 
Gerais estarão presentes na abertura do “X Con-
gresso Mineiro de Vereadores”, evento que será 
promovido pela Associação Mineira de Municípios 
(AMM), no dia 8 de março, no Expominas, em 
Belo Horizonte. Já estão confirmados: o presi-
dente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG); o governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo); o presidente da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus 
(PV); o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD); o diretor-presidente do Sebrae Nacional, 
Carlos Melles; e representando as mulheres no 
legislativo municipal, a presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, Nely Aquino (Po-
demos).

Após a abertura, liderada pelo presidente 
da AMM, Julvan Lacerda, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, será o responsável 
pela palestra magna do Congresso, com o tema 
“O Poder Legislativo mais perto do cidadão”.

“O município não é só o Poder Executivo, 
ele também é Poder Legislativo. Por isso, deve 
ser observada a interdependência entre os 
poderes, para que haja uma administração pú-
blica coerente e satisfatória para os cidadãos. O 
objetivo da AMM, ao aproximar os vereadores 
das grandes autoridades políticas do Estado, 
é orientar o Legislativo municipal e fortalecer 
a parceria com o Executivo, já que eles têm 
papel fundamental no processo de elaboração 
e aprovação de projetos que atendam aos 
anseios dos cidadãos”, destaca Julvan Lacerda.

O evento faz parte das ações do projeto 
Desenvolve Minas Gerais, em parceria com o 
Sebrae, e será um importante momento para 
os legisladores dos 853 municípios mineiros, 
servidores das câmaras, juntamente com 
prefeitos, deputados e lideranças políticas, 
poderem buscar conhecimento e trocar expe-
riências. O espaço será organizado dentro das 
normas dos protocolos atualizados pela Prefei-
tura de Belo Horizonte (PBH) para prevenção e 
combate à COVID-19.

Por ser promovido no Dia Internacional da 
Mulher, a programação da décima edição do 
Congresso também contará com um ambiente 
de discussão sobre a necessidade de aumen-
tar a presença feminina em todos os espaços 
de poder. Também está sendo confirmada a 
presença de senadores, deputados estaduais, 
deputados federais, secretários estaduais, 
prefeitos, vereadores, secretários municipais e 
demais autoridades do mundo oficial.
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Odelmo Leão acompanha governador
Zema em passagem por Uberlândia

O prefeito Odelmo Leão (PP) recebeu, no 
dia 18 de fevereiro, a visita do governador 
Romeu Zema (Novo). Durante o encontro, 
Odelmo apresentou a nova organização para 
seguir com a vacinação contra a COVID-19, 
agora descentralizada para melhor atender 
o público infantil. Juntos, eles estiveram na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro 
Patrimônio, um dos locais de imunização de 
crianças de 5 a 11 anos.

“Tivemos mais uma vez a oportunidade 
de mostrar ao governador nosso compro-
misso em distribuir os imunizantes que nos 
são entregues pelo Estado com a maior 
eficiência possível. Hoje, podemos convocar 
as crianças agendadas para se imunizarem 
contra o vírus nas salas de vacina. Além 
disso, temos realizado mutirões. Tudo para 
garantir que nossa população esteja cada vez 
mais protegida contra a COVID-19”, disse o 
prefeito Odelmo Leão.

Também acompanhado do prefeito e da 
secretária de Governo e Comunicação, Ana 
Paula Junqueira, o governador pode conhecer 
as instalações do Centro Vida, inaugurado 
em agosto de 2021. O local é o primeiro de 
Minas Gerais com atendimento exclusivo para 
pacientes que foram internados por COVID-19 
e precisam de cuidados contínuos após alta 
hospitalar.

recuperação das mgs 497 e 190

Durante à tarde, Odelmo também acompa-
nhou Zema no anúncio de um pacote de obras 
de infraestrutura, que tem, entre os destaques, 
a recuperação dos trechos das MGs 497 e 190 
que passam por Uberlândia. Nessas duas 
intervenções, serão investidos cerca de R$ 78 
milhões e a previsão é que as obras comecem 
em março. O recurso origina-se do acordo 
judicial entre Estado e a mineradora Vale para 

reparar os danos decorrentes do rompimento 
das barragens de Brumadinho.

Conforme anunciado pelo governador, na 
sede local do Departamento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 
haverá recuperação funcional de 78 km de 
extensão na MGC-497, no entroncamento da 
BR-365/452 em Uberlândia com a BR-153 em 
Prata. Na MG-190, serão 58 km entre o entron-
camento da BR-365 no sentido Uberlândia e 
o perímetro urbano de Abadia dos Dourados.
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Adeus ao Ptb
O mês de fevereiro começou com a notícia de que o deputado 

sargento rodrigues está deixando o PTB. Agora, no final de fevereiro, 
confirmou-se a saída de Arlen santiago, parlamentar bem votado, 
com 30 anos de filiação à sigla. Diante das circunstâncias nacionais, 
porém, preferiu mudar de partido. 

comentário final: com a saída dos dois, a sigla de roberto 
Jefferson em Minas tende a se definhar, especialmente quanto à 
bancada de parlamentares estaduais, podem apostar.

mediolli sacudiu a Assembleia 
No dia 21 de fevereiro, circulou a informação sobre a possibi-

lidade do prefeito de Betim, vittorio medioli (PSD), ser candidato 
ao governo do Estado. Nos corredores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) não se comentava outra coisa. Uma loucura!

salabert, senadora?
Caso opte por disputar uma vaga no Senado, a vereadora de 

Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) tem chances de ganhar. Ela, 
inclusive, pode aproveitar o mandato para promover as pautas das 
comunidades e periferias das grandes cidades. 

candidatura de Pacheco
Os mineiros e também a imprensa tradicional do país continuam 

apostando em uma possível candidatura do presidente do Senado, 
rodrigo Pacheco  (PSD), à Presidência da República. Mas, para os 
matemáticos da política nacional, trata-se de um projeto de alto 
risco. A conferir...

Política em Juiz de Fora
O nome da prefeita de Juiz de Fora, margarida salomão (PT), foi 

sugerido ao ex-presidente lula (PT) como alternativa pela disputa de 
uma vaga ao Senado neste pleito de 2022. O assunto, porém, perma-
nece guardado debaixo de sete chaves, dizem alguns petistas de proa.

Juiz de Fora ii
Se a eleição fosse hoje, o ex-prefeito de Juiz de Fora bruno si-

queira não seria candidato a deputado estadual, como se murmurou 
na Rua Halfeld, na região central da cidade. 

Política em moc
Caso consiga se reeleger com uma expressiva votação, o depu-

tado marcelo de Freitas, filiado ao partido União Brasil, antigo PSL, 
ficará no topo da lista como possível candidato à sucessão do atual 
prefeito de Montes Claros, o ancião Humberto souto (Cidadania). 
Esse é um comentário comum na porta do Café Galo, ponto de 
encontro de políticos e comerciantes da cidade. 

Pirataria cibernética
O novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral (STE), ministro 

edson Fachin, comenta: “O que se percebe no momento, é uma 
desenfreada onda de ‘pirataria cibernética’, que passou a ser uma 
doença mundial. Uma situação de difícil controle”, vaticinou.

eleição do bolsonaro
Mais uma vez, o jornalista gerson camarotti voltou a comentar: 

“Se o resultado do pleito presidencial no mês de outubro não for favo-
rável à reeleição do presidente Jair bolsonaro (PL), a tendência é que 
ele não reconheça o desfecho das urnas, criando um imbróglio jurídico 
de repercussão mundial”, salienta o comunicador. Cruz credo, gente!

crianças prejudicadas 
Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), uma enorme quantidade de crianças, entre 2 e 8 
anos, têm ficado uma média de 4h, em frente às telas de aparelhos 
eletrônicos. O resultado é a presença cada vez maior dessa criançada 
nos consultórios médicos por diversas doenças. 

livros para todos 
Professor, escritor e filósofo, mario sergio cortella usou suas 

redes sociais para divulgar uma pesquisa indicando que, em 2021, 
houve um aumento de 30% nas vendas dos livros físicos em todo 
Brasil.
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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

mArcelo de souzA e silvA

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de belo Horizonte (cdl/bH)

Apoio aos MEIs é fundamental para economia avançar

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em 2021 nosso país bateu um recorde: fo-
ram criados mais de quatro milhões de peque-
nos negócios. Um aumento de 20% em relação 
a 2020. Quando comparamos com 2019, esse 
índice sobe para 53,9%. Desse montante, 80% 
desses novos negócios estão enquadrados na 
categoria Microempreendedor Individual (MEI).

Esses dados, divulgados no início do mês 
pelo Ministério da Economia, por meio do 
Mapa das Empresas, nos mostra o quanto essa 
categoria se fortaleceu ao longo dos anos e 
como ela tem contribuído para a movimenta-
ção da economia brasileira. Para se ter ideia, 
o Mapa revelou ainda que quase metade das 
empresas abertas em 2021 está no setor de 
serviços e um terço no comércio.

Atualmente, o país conta com 18,9 milhões 
de pequenos negócios, sendo a maior parte 
MEI. Juntos, as pequenas empresas e os mi-
croempreendedores correspondem a 99% de 
todas as empresas existentes no país e geram 
30% do Produto Interno Bruto (PIB). Em Minas 
Gerais, existem 1,4 milhão de CNPJs na modali-
dade. Na capital, esse número chega a 252 mil.

Mas como tem sido o apoio a esses mi-
cro e pequenos empresários? É preciso dar 
a esses profissionais a atenção que tanto 
merecem. Afinal, é o trabalho realizado por 
eles que vem gerando o maior volume de 
emprego e renda em nosso país.

Em um levantamento realizado pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) detectamos que muitos MEIs desco-
nhecem obrigações e deveres básicos como o 
pagamento da contribuição mensal e os pro-
blemas que isso acarreta em caso de inadim-
plência. Para citar alguns exemplos: ele pode 
perder ou ter dificuldade de acesso a benefícios, 
tais como auxílio maternidade, INSS, cancela-
mento do CNPJ e dívida transferida para o CPF.

O que percebemos é que a grande maioria 
que vem exercendo a função de microempre-
endedor individual iniciou neste ramo por 
necessidade, em função da pandemia, mas 
não reconhecem as questões burocráticas e 
também os benefícios.

Esse cenário nos fez investir ainda mais 
atenção neste segmento e ofertar, como 

entidade representativa, auxílio jurídico, 
contábil, administrativo e também soluções 
de capacitação e orientação empresarial 
para o aprimoramento da gestão dos ne-
gócios nas áreas financeira, de marketing 
e gestão de pessoas.

Por meio do programa “SOU MEI” quere-
mos ajudar os microempreendedores individu-
ais de Belo Horizonte e região metropolitana a 
profissionalizar seus negócios e, assim, projeta-
rem crescimento.

Oferecemos também acesso facilitado ao 
crédito e ao microcrédito, por meio das institui-
ções Sicoob Divicred e Junior Achievement, com 
condições especiais como prazo de 48 meses 
para pagamento, taxas reduzidas, cashback e 
mensalidade 90% mais barata que a praticada.

O propósito da CDL/BH é bem claro: fazer 
de BH o melhor lugar para se empreender e 
viver. Por isso, nos empenhamos diariamente 
para que os microempreendedores individuais 
possam ter o apoio necessário para crescer, 
projetar novos sonhos e ajudar nossa cidade a 
gerar emprego e renda.

redes do ódio 
Sem papas na língua, como sempre foi, o apresentador e jor-

nalista marcelo tas, disse na TV Cultura que, atualmente, algumas 
plataformas que sustentam as redes sociais estão ficando fora de 
moda, diante de alternativas que se conectam melhor com os jovens. 
E acrescentou: “Neste momento, as redes têm servido muito mais 
como espaço para disseminar notícias falsas e ódio”, sentenciou. 
Ave Maria, gente. 

Procurador com problema
Para a jornalista de Brasília, Ana Flor, a falta de ação do procurador 

geral da República, Augusto Aras, pode terminar batendo na porta 
do Conselho Superior do Ministério Público, onde ele teria de explicar 
tanta subserviência com o Palácio do Planalto. Isso pode dar xabú. 

mineiro na Fiesp 
Quando a posse do empresário mineiro Josué Alencar, como 

presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) foi 
anunciada, o historiador paulistano marco Antonio villa atalhou: 
“Tomara que o mineiro Josué deixe, pelos próximos 4 anos, a Fiesp 
de fora de projetos políticos eleitorais, pois isso foi um horror para a 
instituição nos últimos tempos”, garantiu o professor. 

retrocesso na saúde
O médico gonzalo vecina, ao ser indagado pela imprensa, 

atacou: “O recente corte de R$ 40 bilhões no Ministério da Saúde, 
ordenado pelo Ministério da Economia, é um retrocesso descomunal. 
As pessoas mais pobres irão sofrer as consequências desse ato do 
governo federal”.

tragédia de Petrópolis 
Jornalistas da crônica política de Brasília censuraram a postura 

do presidente Jair bolsonaro (PL) que, por motivos pessoais, não se 
propôs a interromper a sua agenda de visitas internacionais diante 
do desastre que aconteceu em Petrópolis.  

sem transparência
Comentário ouvido na sala contígua ao gabinete do presidente 

do Senado, em Brasília: “O grande problema dos valores pagos pe-
las denominadas emendas secretas é que joga para o espaço todo 
o esquema de transparência para saber como está sendo gasto o 
dinheiro público”. 

Preços impactantes 
Especialistas de todo o país garantem que os preços elevados 

dos combustíveis e a alta da inflação irão impactar diretamente 
no resultado das eleições. E todos os níveis irão sentir isso, tanto os 
governadores, quanto em Brasília. É aguardar para conferir...

comentário único – Desta realidade, todos os políticos têm co-
nhecimento, o dilema é saber como fazer para se safar do problema.

sem  contribuição 
Os deputados mais próximos ao Palácio do Planalto entendem 

que a recente viagem do presidente Jair bolsonaro (PL) à Rússia em 
quase nada contribuiu para o seu projeto eleitoral deste ano.  

estados unidos x brasil
“Os jovens liberais brasileiros estão seguindo rigorosamente a 

cartilha da direita radical dos Estados Unidos. Isso pode, em deter-
minado momento, ser um problema para nossa população”. Opinião 
do filósofo luis Felipe Pondé.

54% do comércio varejista mineiro esperam
vendas melhores no primeiro semestre

metade dos empresários aposta em planejamento e estratégias para atrair consumidores

Com a vacinação contra a COVID-19 avan-
çando no estado e as restrições rigorosas de 
funcionamento de diversos setores da econo-
mia já no passado, 54,4% do comércio varejista 
mineiro está mais esperançoso e acredita que 
as vendas neste semestre serão melhores que 
no segundo de 2021. Isso é o que revela uma 
pesquisa realizada pela área de Estudos Eco-
nômicos da Fecomércio MG. Essa expectativa 
se deve ao Dia das Mães, data comemorativa 
que impacta positivamente um maior número 
de estabelecimentos.

Para a economista da Fecomércio MG, Ga-
briela Martins, o cenário é otimista. “Apesar dos 
fatores negativos relacionados à economia, como 
a inflação elevada e o encarecimento do crédito, 
o comércio vem apresentando uma excelente 
expectativa com o aumento da vacinação da 
população, que está retomando a confiança em 
frequentar as lojas físicas, reaquecendo o setor”.

Ainda segundo Gabriela, o primeiro se-
mestre do ano é marcado por importantes 
datas comemorativas, que geram diversos 
impactos positivos para o comércio varejista. 
“A principal delas é o Dia das Mães, seguido 
pelo Dia dos Namorados e também pela Pás-
coa. Um bom planejamento se torna essencial 
para atrair novos consumidores, fidelizar e 
até reativar os antigos, pois reduz os efeitos 
do cenário econômico desfavorável”, analisa.

De acordo com o estudo, entre os segmen-
tos com melhores expectativas de vendas, 
estão: combustíveis e lubrificantes (72,7%), 
livros, jornais, revistas e papelarias (70,0%); 
além dos produtos farmacêuticos e de perfu-
maria (63,9%). Para melhorar as vendas no 
período, 42,6% dos empresários prometem 
realizar promoções, 32% divulgações, 12,6% 
aumentarão a oferta do mix de produtos e 
5,5% apostarão no atendimento diferenciado.

Já os fatores que podem dificultar as ven-
das nos primeiros 6 meses do ano mais comen-
tados pelos empresários foram o preço alto 
dos produtos (43,1%), desemprego (23,4%), 
endividamento do consumidor (22,9%) e mo-
mento econômico do país (20,4%).

A economista explica que o aumento dos 
preços se deve, principalmente, a alta do dólar, 
que representa uma desvalorização do real, 
tornando mais interessante para os produtores 
exportarem seus produtos do que venderem 
para o mercado interno. “Isso faz com que a 
oferta de bens no mercado nacional não supra 
a demanda, elevando assim os valores. Além 
disso, o dólar alto também se relaciona ao custo 
dos combustíveis, visto que o preço do barril do 
petróleo está indexado nessa moeda”, esclarece.

Outro fator apontado por ela é a crise 
hídrica enfrentada no Brasil em 2021, que 
causou o acionamento das termoelétricas, 
subindo o preço da eletricidade e encarecendo 
todo o processo produtivo do Brasil. “Esses 
acontecimentos levam a um aumento direto 
de bens essenciais como alimentos, bebidas, 
transporte, gás de cozinha e combustíveis”.

Presença no e-commerce

Segundo a pesquisa realizada pela Feco-
mércio MG em 2021, 65,2% das empresas do 
comércio varejista de Minas Gerais têm presen-
ça no ambiente on-line. “As vendas por meio 
de e-commerce e redes sociais são de grande 
importância para o comércio, visto que é uma 
forma de divulgar os produtos vendidos e 
atingir um maior número de clientes, suprindo 
demandas específicas dos consumidores, prin-
cipalmente, em decorrência das restrições im-
postas pela pandemia”, conclui a economista.

“O primeiro
semestre do ano
é marcado por

importantes datas
comemorativas,

que geram diversos
impactos positivos

para o comércio
varejista”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

mercado de franquias fatura
cerca de r$ 185 bilhões em 2021

O mercado de franquias 
consolidou sua curva de 
recuperação em 2021. De 

acordo com dados da Associação 

Brasileira de Franchising (ABF), 
foi possível compensar as inúme-
ras perdas de 2020 e quase se 
igualar ao desempenho de 2019. 
O faturamento das franquias no 
Brasil passou de R$ 167 bilhões 
em 2020 para R$ 185,068 bilhões 

em 2021, um crescimento nominal 
de 10,7%, chegando a patamar 
semelhante ao de 2019 que foi de 
R$ 186,755 bilhões.

Dentro do mercado de fran-
quias, o setor de saúde e beleza 
sempre se destacou e não foi 

diferente o ano passado. Os dados 
da ABF apontam que esse nicho 
faturou R$ 39 bilhões. O número 
representa um aumento de 11,2% 
em relação a 2020. No que se 
refere a novas unidades, o ramo 
chegou a cerca de 30 mil pontos 
no país, o que equivale a um in-
cremento de 10,5%.

A diretora executiva da ABF, 
Silvana Buzzi, explica que como 
os demais mercados, as fran-
quias sentiram os reflexos da 
pandemia, mas que fazer parte 
de uma rede trouxe vantagens. 
“Foi possível pensar em estra-
tégias conjuntas para enfrentar 
essa situação, principalmente 
o desenvolvimento de novos 
canais de venda e negociação 
com fornecedores. Aproveitamos 
a experiência de profissionais da 
rede que já tinham vivenciado 
grandes desafios e a recuperação 
também foi mais rápida, atrain-
do, inclusive, novos investidores”.

Os avanços relacionados à 
COVID-19 também impactaram 
positivamente, acrescenta Sil-
vana. “Além da fortaleza do 
modelo de redes, o desempenho 
do segmento foi alavancado pela 
evolução da vacinação. A dimi-
nuição das restrições, abertura 
do comércio e a retomada do con-
sumidor aos seus antigos hábitos 
também ajudaram. Destacam-se 
também profissionais buscando 
opções de investimento, maior di-
gitalização das franquias e a ele-
vação do movimento em shoppin-
gs e outros centros comerciais”.

Ela revela ainda que o setor 
conseguiu retornar aos patamares 
pré-pandêmicos. “Entendemos 
que a curva de recuperação vai se 
manter, por isso projetamos uma 
expansão no faturamento de 9%:  
2% das redes, 7% em unidades e 
5% no número de empregos dire-
tos gerados pela área”.

destaque 

Silvana lembra que no se-
tor de saúde e beleza estão 
incluídas as redes de farmácia 
e clínicas populares que tiveram 
sua demanda aumentada pela 
pandemia. “Na área de estética, 
temos o redirecionamento de 
recursos de outras áreas - como 
viagens - o desejo por bem-estar 
e até o efeito ‘zoom’, na qual 
as pessoas buscam melhorias 
estéticas para participar de lives 
e outros eventos digitais”.

O diretor de operações de uma 
rede de franquias especializada 
em harmonização facial, Rodrigo 
Borelli, afirma que a meta do 
faturamento anual foi superada, 
fechando em R$ 150 milhões, com 
geração de 800 empregos diretos 
e 4 mil indiretos. “Esses números 
representam um aumento de 270% 
na receita frente a 2020. Agimos 
rápido em relação à pandemia. 
Antecipamos ações que estavam 
no nosso escopo de implantação 
e, com isso, conseguimos atender 
a todos os franqueados. Fechamos 
2019 com R$ 16 milhões”.  

Borelli finaliza dizendo que 
para 2022 planeja um crescimento 
orgânico ainda maior, algo em 
torno de 211% em faturamento, 
chegando a R$ 300 milhões em 
receita. “Vamos investir mais de 
R$ 35 milhões e gerar mais de 
1.500 empregos diretos e 5 mil 
indiretos em todo o país”, finaliza.

diretora executiva da AbF acredita em crescimento de 9% para o setor este ano
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“Aproveitamos a
experiência de

profissionais da rede que
já tinha vivenciado grandes

desafios e a recuperação
também foi mais rápida”

Agressões em  condomínio - o que fazer?

Em Belo Horizonte, uma briga por causa de 
cadeiras colocadas na porta de um apar-
tamento leva o síndico de um condomínio 
do bairro Buritis para o hospital. Em Santa 

Maria (RS), uma porteira foi agredida e sofreu ofen-
sas racistas de um morador por entregar a ele uma 
intimação judicial que havia chegado ao condomínio. 
E em São José do Rio Preto, (SP), o síndico de um 
condomínio foi preso depois de matar um vizinho com 
um soco por causa de briga por futebol. Todos esses 
casos aconteceram recentemente e mostram como 
a convivência tem sido um desafio nos condomínios 
em todo o Brasil.

Nos últimos anos, é perceptível o aumento das 
reclamações contra condôminos antissociais. O 
comportamento, que erroneamente é minimizado 
como estresse, se caracteriza por recusa em cumprir 
as normas do prédio, responder agressivamente a 
qualquer interpelação e até partir para as vias de 
fato em vez de utilizar o diálogo para solucionar 
problemas – sinais claros de falta de educação e de 
respeito pelo próximo.

Mas, diante de tantos casos complexos, como 
o síndico deve se comportar? Segundo o presi-
dente do Sindicon MG, advogado especializado 
em direito condominial, Carlos Eduardo Alves 
de Queiroz, em momentos de conflito, o síndico 
deve ter o papel de conciliador. “O síndico deve 
sempre estimular o diálogo e a conciliação para 
resolver os conflitos. Se ele também partir para a 
briga, acaba não conseguindo solucionar nada”, 
explica ele.

As convenções condominiais e os regimen-
tos internos estabelecem alguns mecanismos 
para coibir o comportamento antissocial, como 
notificações e multas. Entretanto, para Carlos 
Eduardo, em alguns casos, aplicar diretamente 
as punições pode agravar a situação. “Antes de 
aplicar multa, é preciso conversar. Porque tem 
casos que isso acirra mais ainda os ânimos”, diz 
ele. Porém, caso a discussão saia do controle e 
os condôminos partam para a agressão física, é 
preciso chamar a polícia.

O síndico também deve estabelecer uma ro-
tina de somente aceitar reclamações por escrito, 
para evitar que quando o assunto for tratado, o 
reclamante negue que fez a queixa.

Já no caso do síndico ser o agressor, os mora-
dores podem até pedir a destituição dele do cargo.

É preciso ainda lembrar que todos devem 
seguir as regras do condomínio e respeitar o 
direito da coletividade. Não é porque a pessoa 
está em casa que ela pode ligar o som no último 
volume, independente da hora do dia, por exem-
plo. “Isso da lei do silêncio só valer depois das 
22h está ultrapassado. Em qualquer hora do dia, 
há limites de decibéis e o condômino está passí-
vel de ser fiscalizado e multado pela prefeitura. 
Além disso, é preciso ter bom senso e saber que, 
principalmente durante a pandemia, há pessoas 
trabalhando, estudando e até se recuperando da 
Covid-19”, recomenda Carlos Eduardo.

carlos eduardo: “o síndico deve sempre estimular
o diálogo e a conciliação para resolver os conflitos”
carlos eduardo: “o síndico deve sempre estimular

o diálogo e a conciliação para resolver os conflitos”
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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.

cdl/bH: gerar experiências
é a nova função do varejo

Os dois últimos anos impulsionaram diversas mu-
danças no mercado de consumo. Uma das principais 
é o novo perfil do consumidor. As pessoas estão mais 
preocupadas em adquirir produtos de marcas que defen-
dem bandeiras, usam o dinheiro de forma mais racional 
e, após longo período de isolamento social, estão em 
busca de experiências de compras.

Um recente estudo promovido pela Think With 
Google revelou que 63% dos clientes esperam que as 
marcas ofereçam uma experiência consistente em todas 
as interações fornecidas. Desta forma, o aperfeiçoa-
mento da jornada de compra deve ser prioridade dos 
comerciantes varejistas.

“Os consumidores passaram por um período de pri-
vação e isso os fez repensar a forma como lidam com as 
marcas e o que elas vêm oferecendo. Não basta mais ter 
um site bonito ou um perfil com fotos nas redes sociais 
se, ao chegar à loja física, por exemplo, o ambiente e 
o comportamento dos funcionários não é condizente à 
postura no digital”, analisa o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo 
de Souza e Silva.

De acordo com o dirigente, o mercado varejista 
caminha para uma realidade onde as vendas serão con-
sequências. “O objetivo final vem sendo transformado 
por experiências sensoriais, troca de conhecimento e 
identificação. Obviamente, a venda precisa ser realizada, 
afinal, é ela quem paga as contas. Mas, cada vez mais, 
ela será consequência e não a causa”, afirma.

Grandes players do mercado internacional já em-
barcaram nessa nova proposta e passaram a oferecer a 
seus clientes mais que produtos dispostos em gôndolas. 
A gigante do varejo de cosméticos dos Estados Unidos, 
ULTA Beauty, que, em 2021, trouxe para os corredores 
das suas quase 1.300 lojas serviços de um salão de 
beleza, é um desses exemplos.

As unidades oferecem atendimento completo de um 
salão, além de cuidados faciais a preços mais acessíveis. 
A ação é um estímulo aos consumidores, que podem 
comprar e testar os produtos na hora. Ao longo dos 

primeiros nove meses do último ano, a ULTA registrou 
crescimento de quase 15%.

A Nike, por exemplo, criou a Nike House of Innovation, 
uma loja altamente tecnológica, onde é possível se 
aprofundar nas características dos produtos por meio 
de aplicativo e ações sensoriais. O espaço não possui 
caixas e o pagamento é feito via app.

“Essas marcas entenderam que a compra por si só 
já não satisfaz o consumidor. Até mesmo porque o ato 
de comprar está cada vez mais simples por conta das 
tecnologias existentes. As pessoas saem de casa em 
busca de experiências e elas podem, sim, encontrá-las 
em uma loja”, reflete Souza e Silva. 

Ao contrário do que pensa o senso comum, apostar 
em experiências para o consumidor não exige, necessa-
riamente, grandes investimentos financeiros. “Quando 
trazemos os exemplos dessas grandes varejistas inter-
nacionais, não nos baseamos no quanto foi gasto para 
criar essa experiência, mas queremos mostrar que, 
dentro de cada realidade e segmento, é possível inovar 
e fazer diferente. É preciso que o comerciante analise 
seu dia a dia, espaço e clientela. As respostas que vão 
nortear a criação das experiências estão nessa rotina. 
Por isso, é preciso apurar o olhar e criar, dentro do seu 
orçamento, ações que podem te diferenciar”, aconselha 
o dirigente da CDL/BH.

Fiemg promove capacitação Política
para empresários e demais interessados

Alguns dos mais importantes nomes da política 
nacional são esperados pela Federação das Indús-
trias de Minas Gerais (Fiemg) para a 1ª Capacitação 
Política, a ser realizada no período entre 7 de março 
e 4 de abril. As inscrições já estão abertas e o ob-
jetivo do evento é consolidar a Federação como 
uma casa de importante papel social, econômico 
e de desenvolvimento de interesse das indústrias 
mineiras perante o setor público e o terceiro setor.

Polo de formação técnica de alta qualidade, a 
Fiemg pretende realizar, ao longo deste ano, even-
tos de extrema excelência, que sejam considerados 
referências em Minas Gerais e no Brasil. Abrindo essa 
programação, a 1ª Capacitação Política pretende 
criar mecanismos que possibilitem o preparo político 
dos industriais; apresentar noções gerais do espaço 
público; orientar sobre as regras e determinações do 
sistema eleitoral brasileiro; apresentar a importância 
da ideologia partidária, suas crenças e valores.
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marcelo de souza e silva: “não basta mais ter um site bonito ou um perfil com fotos nas redes sociais”
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Empresas que desejam se destacar deverão estar atentas à jornada do cliente. Vendas se tornam consequências

De acordo com uma pesquisa Tiendeo, 42% dos 
brasileiros afirmam que as lojas físicas garantem 
experiências melhores e mais satisfatórias que os 
e-commerces. Para aproveitar essa preferência do 
consumidor e fidelizá-lo, os comerciantes podem 
seguir alguns passos. Confira abaixo as dicas do 
presidente da CDL/BH.

dicas para criar uma experiência inesquecível

1 - “Estude o seu público, entenda o que ele 
busca, quais são suas preferências e suas neces-
sidades”.

2 - “Invista no fator UAU! Todos nós gostamos 
de ser surpreendidos positivamente e isso pode 
acontecer de forma simples como uma nova dis-
posição da loja, descontos surpresas, brindes que 
realmente sejam úteis”.

3 - “Jamais descuide da qualidade do aten-
dimento. Garanta que o discurso e postura dos 
colaboradores estejam alinhados. Faça reuniões 
de feedbacks e também ouça o que seu funcionário 
tem a dizer como cliente”.

4 - “Mantenha a loja organizada e limpa com 
produtos estrategicamente expostos e utilize uma 
boa iluminação. Lojas que possuem uma estética 
menos poluída facilitam a escolha e a compra dos 
produtos”.

5 - “Não se esqueça de que site, loja física, 
redes sociais e canais de atendimento devem 
seguir a mesma identidade visual. Isso irá fixar a 
imagem do seu negócio na cabeça do cliente de 
forma mais fácil”.

visão do cenário atual
A qualificação buscará, ainda, inteirar 

sobre o quociente eleitoral e seus efeitos 
práticos; formar uma visão geral do ce-
nário político; explicar a Lei do Lobby, seu 
histórico, função e aplicação; promover 
uma rede qualificada entre o poder públi-
co e o mercado; e correlacionar a defesa 
de interesses aos anseios da indústria.

As aulas serão oferecidas em forma-
to híbrido pela plataforma Teams e no 
auditório do 4º andar da sede da Fiemg 
(Avenida do Contorno, 4.456 - Bairro 
Funcionários - Belo Horizonte).
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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

minAs nÃo terá terceirA viA – Diferente da eleição passada em 
que Romeu Zema (Novo) foi a terceira via na disputa entre Pimentel e 
Anastasia, desta vez, os mineiros deverão ter que escolher entre Zema 
e Kalil (PSD). Uma pesquisa recente mostra que o atual chefe do Exe-
cutivo estadual tem a preferência do eleitorado mineiro, o que levou 
as oposições a fustigarem o governador, com inúmeras greves que co-
meçaram em diversos setores. Além das forças de segurança, também 
os professores pensam em ir para rua e congestionar o trânsito na 
tentativa de influenciar a avaliação de Zema nas próximas pesquisas.

vAi AFunilAr – Os chamados candidatos da terceira via esperam 
a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre 
sua candidatura à Presidência da República. Ele prometeu dar 
uma resposta em março. Enquanto isso, João Doria, Sergio Moro, 
Ciro Gomes e Simone Tebet, esperam as próximas pesquisas para 
anunciarem seus apoios ao candidato da chamada terceira via que 
estiver em melhores condições para disputar o pleito deste ano. 
Pensou-se na possibilidade de todos irem para o primeiro turno, 
mas, se ninguém chegar lá, fica mais difícil essa definição.

Pacheco candidato
Gilberto Kassab, o pre-

sidente do PSD Nacional, 
definiu que o candidato a 
presidente do seu partido 
é Rodrigo Pacheco. Ele só 
pensará em outro nome, 
caso o próprio presidente do 
Senado recuse se candida-
tar. Kassab ainda desmen-
tiu, categoricamente, que 
já tenha se decidido pelo 
governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, que 
pode deixar o PSDB, depois 
de ter perdido as prévias 
para João Doria.
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valdez maranhão,
carlos dias, gerente

geral da tAP em
minas, e sua esposa 

Araci, durante
acontecimento social
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A câmara municipal não vai dar folga a Kalil. Depois 
da CPI da BHTrans, os vereadores querem iniciar duas CPIs 
nos próximos dias: uma contra a secretária Maria Fernanda 
Caldas, da Política Urbana, que, segundo os vereadores, está 
travando o crescimento da cidade com suas proibições. E a 
outra para apurar as dificuldades que a prefeitura enfrenta 
para tirar o mau cheiro da Lagoa da Pampulha e limpá-la. 
Os vereadores culpam ainda a secretária Maria Caldas, de 
ter imposto uma lei de posturas à cidade, provocando uma 
verdadeira escuridão no Centro, com o impedimento dos 
anúncios luminosos que clareavam mais a região. 

A rádio itatiaia foi considerada em uma pesquisa do 
IBOPE como a mais ouvida em todo o Brasil, com mais de 1 
milhão de ouvintes nas plataformas digitais e quase 2 milhões 
na rádio. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas estão ligadas 
na emissora em todo o Brasil. Sem sombra de dúvidas um 
grande presente para a Itatiaia nas comemorações dos seus 
70 anos de fundação. 

nesta última semana houve um corre-corre no Palácio 
Tiradentes, na cidade administrativa, com o governador 
tentando apagar o incêndio provocado pela paralisação da 
Polícia Civil.

O Sesc Palladium continua com o pro-
pósito de levar cada vez mais arte e cultura 
para o público. Em março, não vai faltar 
programação de qualidade. Afinal, “A arte 
existe porque a vida não basta”. Passa o 
tempo e a frase do escritor maranhense, 
Ferreira Gullar, se faz perene.

 

cinema
Os fãs de cinema terão diversão garanti-

da no Cine Sesc Palladium, que exibirá filmes 
nacionais e estrangeiros. Uma ótima alter-
nativa para quem deseja conhecer as obras 
que não são divulgadas nas grandes salas de 
cinema. A retirada de ingressos pode ser feita 
na bilheteria do Sesc Palladium, mediante 
a troca de 1 litro de leite, ou no Sympla. A 
programação do mês será a seguinte:

A Juventude
3, 10 e 24/03 | 19h | 14 anos

Sinopse: Fred (Michael Caine) e Mick 
(Harvey Keitel), dois velhos amigos com 
quase 80 anos de idade cada, estão pas-
sando as férias em um luxuoso hotel. Fred 
é um compositor e maestro aposentado e 
Mick é um cineasta em atividade. Juntos, os 

dois passam a se recordar de suas paixões 
da infância e juventude. Enquanto Mick luta 
para finalizar o roteiro daquele que ele acha 
que será seu último grande filme, Fred não 
tem a mínima vontade de voltar à música. 
Entretanto, muita coisa pode mudar.

o menino que fazia rir
4, 11 e 25/03 | 19h | 12 anos

Sinopse: Um dos humoristas de maior 
relevância na Alemanha, Hans-Peter Kerke-
ling consagrou-se no mundo artístico tam-
bém como ator, apresentador e roteirista. 
O que muitos de seus fãs sequer imaginam 
é que a sua infância foi uma verdadeira 
história de tragédia.

o último jogo
5, 12 e 26/03 | 19h | 12 anos

Sinopse: Em O Último Jogo, exploran-
do a rivalidade futebolística entre Brasil e 
Argentina, dois vilarejos na fronteira entre 
os dois países vivem em pé de guerra. Do 
lado brasileiro, os habitantes de Belezura, 
uma pequena cidade que vive de empre-
gos de uma pequena indústria de móveis, 
está prestes a encarar dois eventos que 
mudarão tudo: o fechamento da fábrica e 

a uma última partida de futebol contra os 
arquirrivais argentinos do povoado vizinho.

 
Programação infantil educativa
O Educativo do Sesc Palladium prepa-

rou tardes de sábado regadas a atividades 
artísticas, troca de ideias e muito mais. 
A programação do #TemTodoSábado foi 
desenvolvida com todo carinho para que 
as crianças e famílias se sintam em um 
ambiente seguro e cheio de afeto. As 
atividades acontecem nos dias 5, 12, 19 e 
26, sempre a partir das 14h, com entrada 
gratuita.

No primeiro sábado do mês, dia 5, o 
#TemTodoSábado celebra o Dia Interna-
cional da Mulher trazendo histórias sobre 
mulheres inspiradoras e propondo ativida-
des ligadas a arte e cultura. No dia 12, os 
participantes poderão experimentar aces-
sórios e figurinos dos seus personagens 
preferidos. Já no dia 19, em celebração ao 
início do outono, que começa no dia 20, va-
mos pensar em maneiras de transformar os 
elementos da natureza em arte! Fechando 
o mês, no dia 26, vamos descobrir juntos 
quais as brincadeiras antigas continuam 
presentes.

Cine Sesc Palladium e #TemTodoSábado
são destaques da programação de março

domingo, dia 27 de fevereiro
Empresário Lázaro Pontes 
Camila Profeta 
Maria de Lourdes Diniz 

segunda-feira, 28
Radialista Silva Neto 
Jornalista Márcio Fagundes 
Deputado Padre João 
Ex-vereador Hugo Thomé

terça-feira, 1º março
Jornalista Fábio Rodrigues 
Jornalista Aparecida Ferreira – Brasília 
Dr. Carlos Alexandre 

Quarta-feira,  2
Empresário Lúcio Assumpção 
Gildo Cruz 

Quinta-feira, 3
Médico Neilor Lasmar 
Lomelino Ramos Couto
José Cicero Gonzaga (Cícero do Acordeom)

sexta-feira, 4
Jornalista Renata Vilela
Otávio Soares Castor 

sábado, 5 
Ex-deputado Danilo de Castro 
Elizabethe Rodrigues Atheniense
Vicente Faria – Contagem 
Ex-deputado Djalma Diniz 
Ex-deputado Geraldo da Costa Pereira
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nat macedo

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

esPeciAlizAdo no cuidAdo à sAúde e bem-estAr de
colAborAdores de emPresAs – sistemas@pr.comuniquese1.com.br

AlexAndre máximo

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

os riscos da automedicação para a saúde
Muitas pessoas se autome-

dicam na expectativa de aliviar 
sintomas rapidamente e não 
gastarem tempo indo ao médico, 
mas os riscos desse ato podem 
ser extremamente graves. Ingerir 
medicamentos sem consultar 
previamente um profissional 
de saúde especializado pode 
prejudicar o tratamento da en-
fermidade e até levar a óbito. 
Em plena pandemia de COVID-19, 
apesar desse cuidado se mostrar 
ainda mais evidente e importan-
te, dados do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) indicam que 
77% dos brasileiros fazem o uso 
de medicamentos sem qualquer 
orientação médica. 

Infelizmente, o problema não 
se restringe ao Brasil. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mais da metade de todos 
os remédios são prescritos, vendi-
dos ou dispensados de maneira 
inadequada. Por esse motivo, 
para que as pessoas se mante-
nham saudáveis, elas precisam 
consultar um profissional da área 
de saúde que prescreva o medi-
camento da forma apropriada. 

Inclusive, é importante que 
o paciente seja acompanhado 
pelo seu médico durante todo 
o processo de tratamento; as 
visitas ao mesmo são essenciais 
tanto antes da ingestão do 
remédio quanto depois, para 
que as causas e efeitos sejam 
perfeitamente avaliados. Esse 
processo pode ser desgastante 
e cansativo e, em determinados 
momentos, a automedicação 
pode ser vista como uma alter-
nativa rápida para aliviar a dor. 
No entanto, é um ato muito 
perigoso e que pode ter diversas 
consequências, sendo várias 
delas muito severas.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) tam-
bém salienta que a escolha de 
uma medicação deve ser feita a 
partir de critérios técnicos e cien-
tíficos, pois “os benefícios para o 
paciente devem superar os riscos 
associados ao uso do produto”. 
De acordo com dados, de 2006, 
da Abifarma (Associação Brasi-
leira das Indústrias Farmacêu-
ticas), que servem como base 
para o estudo de especialistas 

até hoje, anualmente cerca de 
20 mil pessoas morrem no país 
vítimas da automedicação.

Contudo, há vários outros 
problemas que podem ser pro-
vocados pelo uso inadequado 
de medicamentos, como uma 
intoxicação devido à quantidade 
incorreta de doses, ou a alergia 
a uma substância específica 
presente no remédio. Há tam-
bém a possibilidade do remédio 
mascarar o diagnóstico correto 
da enfermidade da pessoa e, 
se combinado com algum outro 
medicamento, provocar uma 
superdosagem. Além disso, o 
paciente pode ser levado a al-
gum tipo de dependência com 
a automedicação.

Portanto, a comercialização 
de medicamentos e a aces-
sibilidade é essencial, mas a 
responsabilidade deve vir em 
primeiro lugar. É preciso oferecer 
inteligência e maior assertivida-
de em ações para prevenção e 
saudabilidade, por isso o trata-
mento deve ser feito ao lado de 
um profissional especializado 
em saúde.

síndrome do ovário Policístico é mais
comum nas mulheres em idade reprodutiva

A Síndrome do Ovário 
Policístico (SOP) é con-
siderada a doença en-
dócrina mais comum 

nas mulheres em idade reprodu-
tiva. Estima-se que de 5% a 17% 
desse grupo seja acometido pelo 
quadro. O número pode variar 
ainda mais quando levados em 
consideração o local do estudo e 
critérios diagnosticados. A origem 
da SOP ainda é um mistério para 
a medicina, por isso, a cura da 
patologia se mostra algo bem 
desafiador. No entanto, há tra-
tamento e que deve ser feito, do 
contrário, pode levar a mulher à 
infertilidade.

O ginecologista João Oscar ex-
plica que a síndrome é endócrino-
-metabólica e está associada à 
falta de ovulação regular. “Além 
de alterações de ciclo menstrual 
e os sintomas relacionados a 
um aumento de hormônios dos 
androgênios (conhecidos com 
masculinos), o processo está vin-
culado a um aumento no risco do 
paciente desenvolver resistência à 
insulina, diabetes, alterações do 
colesterol e triglicérides, as dislipi-
demias e obesidade. A cronicidade 
da situação pode levar a maior 
incidência de problemas cardio-
vasculares, como arteriosclerose 
ou infarto, por exemplo. Além do 
aumento de casos de algumas ne-
oplasias malignas como o câncer 
de endométrio”.

A SOP pode trazer uma série 
de sinais e a combinação deles 
é que vai auxiliar o ginecologista 

na averiguação. “Os principais 
são irregularidade menstrual ou 
mesmo a sua pausa; sinais de 
androginismo, queda de cabelo, 
acne e aumento dos pelos e 
obesidade. Exames laboratoriais 
para o diagnóstico diferencial com 
outras doenças metabólicas tam-
bém são importantes. Por fim, o 
ultrassom pode ser utilizado para 
complementar a análise quando é 

identificado aspecto característico 
policístico dos ovários”.

tratamento

O endocrinologista Adauto 
Versiani esclarece que o trata-
mento da SOP é feito com base 
em uma mudança de vida da 
paciente, unido a outros fatores. 
“É preciso que a pessoa cuide 

de sua saúde mental e física. A 
transformação na alimentação 
e o hábito de praticar atividade 
física são essenciais. Em alguns 
casos, entra-se com o anticon-
cepcional a fim de que ele blo-
queie a produção de andrógenos 
e controle a oleosidade, espinha 
e queda de cabelo. Em outros, é 
necessário um anti-hidrogênio, 
pois apenas o anticoncepcional 

não é suficiente. Por fim, como 
algumas pacientes criam uma 
resistência insulínica, é preciso 
utilizar a metformina para me-
lhorar a sensibilidade”.

Oscar acrescenta que os 
mecanismos exatos que levam 
à disfunção ovariana não são 
completamente conhecidos e 
o tratamento baseia-se no su-
porte e ajuste hormonal para a 

regularização do ciclo. “Também 
é importante o apoio e acom-
panhamento das mulheres com 
desejo reprodutivo, uma vez que 
é comum a associação do quadro 
com dificuldades de engravidar. 
A infertilidade não é presente em 
todas as pacientes e, para aque-
las que não desejam a gestação, 
a contracepção é necessária”.

Ele reforça que a diminuição 
de peso, introdução de atividade 
física, monitorização dos distúr-
bios associados ao metabolismo 
de gorduras e a investigação 
periódica dos demais sistemas 
potencialmente atingidos devem 
ser regularmente realizados. 
“Também é preciso alinhar o 
tratamento com o desejo repro-
dutivo da paciente”.

A vendedora Taíssa Lemes 
descobriu recentemente que 
tem a SOP e está, aos poucos, 
mudando seus hábitos. “Fiquei 
aliviada quando recebi meu 
diagnóstico porque tinha vários 
sintomas que não faziam sen-
tido. Fui muito bem orientada 
pela minha endocrinologista, fiz 
uma série de exames e, agora, 
estamos trabalhando para ali-
viar cada sinal que meu corpo 
apresentou. Estou tomando 
o anticoncepcional, usando a 
metformina e suplementando 
algumas coisas. Além disso, 
comecei a fazer academia e es-
tou tentando reeducar a minha 
alimentação, com orientação de 
uma nutricionista. Entendi que a 
melhora do meu quadro virá por 
meio de uma série de questões 
e que elas dependem de mim”, 
conclui.

origem da doença ainda é um mistério para a medicina
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empresários mineiros estão otimistas
com o primeiro semestre de 2022

50% dos empresários apostam em planejamento e estratégias para atrair consumidores

Dia das Mães 48,9%

25,9%

Dia dos Namorados 14,9%

Páscoa 12,6%

Carnaval 9,8%

Dia Internacional da Mulher 2,5%

Festa Junina 0,3%

Não causa impacto 15,6%

Não sei/não quero avaliar

Mesmo com os obstáculos 
vivenciados pelos empresários 
devido à rápida disseminação da 
variante ômicron e do aumento 
dos casos de gripe, o comércio 
varejista mineiro está mais espe-
rançoso neste primeiro semestre 
de 2022, conforme aponta a pes-
quisa de Expectativa de Vendas, 
realizada pela área de Estudos 
Econômicos da Fecomércio MG. 
Segundo o estudo, 54,4% das 
empresas entrevistadas acreditam 
que o primeiro semestre deste 
ano será melhor que o segundo 
semestre de 2021. Essa expec-
tativa se deve ao Dia das Mães, 
data comemorativa que impacta 
positivamente um maior número 
de estabelecimentos.

Para a economista da Feco-
mércio MG, Gabriela Martins, 
apesar do aumento inflacionário 
e do encarecimento do crédito, 
o primeiro semestre é marcado 
por datas importantes para o 
varejo, como a Páscoa e o Dia 
das Mães. “Dessa forma, um bom 
planejamento se torna essencial 
para atrair novos consumidores, 
fidelizar e até reativar os antigos, 
pois reduz os efeitos do cenário 
econômico desfavorável”, analisa.

De acordo com o estudo, para 
48,9% dos lojistas o Dia das Mães 
é considerado como uma das datas 
mais rentáveis para o comércio. Em 
seguida está o Dia dos Namorados 
(14,9%), a Páscoa (12,6%) e o Car-

naval (9,8%), que devem contribuir 
para o crescimento das vendas no 
primeiro semestre de 2022. 

Entre os segmentos com me-
lhores expectativas de vendas, 
estão: combustíveis e lubrificantes 
(72,7%); livros, jornais, revistas 
e papelarias (70,0%); além dos 
produtos farmacêuticos e de per-
fumaria (63,9%). Já o cartão de 
crédito é apontado por 55,1% dos 
empresários como a principal 
forma de pagamento que será 
utilizada pelos consumidores se-
guida pelo crediário (15,4%), pelo 
pagamento à vista, no débito ou 
no dinheiro (17,3%) e pelo pix (3%).

A pesquisa apurou ainda que 
os fatores que podem dificultar as 
vendas nos primeiros seis meses 
do ano mais apontados pelos 
empresários, são: preço alto dos 
produtos (43,1%), desemprego 
(23,4%), endividamento do con-
sumidor (22,9%) e momento 
econômico do país (20,4%). Desta 
forma, com o intuito de atrair os 
consumidores e melhorar as ven-
das, 42,6% dos empresários pre-
tendem investir em promoções, 
enquanto 32% em divulgação e 
12,6% aumentarão a oferta do 
mix de produtos.

Período anterior

No segundo semestre de 2021, 
os resultados nas vendas em rela-
ção ao mesmo período de 2020 

apresentaram um aumento de 
45,3%. Dentro desse índice, houve 
uma melhora de 20% nas vendas. 
Em relação à expectativa de ven-
das, 42,1% das empresas também 
apresentaram resultados mais 
favoráveis. Em 52,8% dos estabele-
cimentos a melhoria foi de até 30%.

Já em comparação com o 
primeiro semestre, 42,1% das em-
presas apresentaram resultados 
melhores em 2021. Em 52,8% dos 
estabelecimentos que apresenta-
ram tal resultado, a melhora foi 
de até 30%.

A economista de Fecomércio 
MG atribui os números positivos 
do ano passado ao avanço da 
vacinação contra a Covid-19 e 
volta das atividades presenciais. 
“Mesmo com o consumo das pes-
soas em compras on-line, houve 
diversos períodos de lockdown 
nos semestres anteriores, o que 
impactou diretamente o comer-
cio varejista”, pontua Gabriela 
Martins.

A pesquisa foi realizada en-
tre os dias 24 de janeiro e 3 de 
fevereiro de 2022. Ao todo, fo-
ram avaliadas 397 empresas nas 
regiões de planejamento (Alto 
Paranaíba, Central, Centro-Oeste, 
Jequitinhonha-Mucuri, Zona da 
Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce 
Sul de Minas e Triângulo) de Mi-
nas Gerais. A margem de erro da 
análise é de 5%, com um intervalo 
de confiança de 95%.

relatório traz ações da Almg
para estado superar a pandemia

A busca de soluções para a retomada 
do desenvolvimento econômico e social do 
estado frente à pandemia de COVID-19, a 
exemplo do plano Recomeça Minas, é um 
dos destaques do Relatório Institucional de 
atividades desenvolvidas pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ao longo 
de 2021. O documento foi publicado na ver-
são digital no dia 24 de fevereiro e pode ser 
consultado no Portal da ALMG. Ele também 
será distribuído em versão impressa.

Organizado por temas, o relatório      
destaca as ações de maior relevância de-
senvolvidas pela ALMG na defesa da vida, 
como a busca da vacina e da imunização da 
população, e na destinação de investimen-
tos para setores e pessoas mais afetadas 
pela pandemia. 

Planilhas de dados complementam as 
informações no ambiente virtual e no hotsi-
te sobre o relatório é possível, por exemplo, 
fazer download da publicação, onde a atu-
ação político-parlamentar dos deputados 
tem capítulos organizados tematicamente.

recomeça minas
Num contexto de desafios à saúde e ao 

crescimento como o de 2021, o Recomeça 
Minas foi lançado ainda em janeiro, pelo 
presidente da ALMG, deputado Agostinho 
Patrus (PV). Concebido para alavancar a 
recuperação de Minas, estabeleceu incen-
tivos fiscais para a regularização de dívidas 
tributárias, com desoneração fiscal e finan-
ciamento dos setores mais impactados pela 
pandemia.

Nesse esforço institucional visando à 
recuperação do estado, os parlamentares 
ouviram lideranças em 16 encontros re-
gionais on-line, incorporando ao Projeto 
de Lei (PL) 2.442/21 as demandas sociais 
recebidas nesses encontros e dando origem 
à Lei 23.801.

Entre os benefícios do Recomeça Minas 
destacados no relatório, foi ainda incluído 
o Força Família, pagamento de um auxílio 
emergencial, em parcela única, no valor de 
R$ 600, contemplando mais de um milhão 
de famílias em situação de extrema pobre-
za em Minas.

“Este Relatório Institucional eviden-
cia o compromisso da Assembleia de 
representar os mais de 22 milhões de 
mineiras e mineiros, buscando soluções 
efetivas para retomar o desenvolvimento 
econômico e social do estado, agindo, 
principalmente, em prol das camadas 
mais vulneráveis da sociedade”, afirma 
o presidente da Assembleia ao consi-
derar que o documento traduz o papel 
assumido pelo Parlamento em prol de 
Minas Gerais.

“Além de atuar para que nosso estado 
mantenha sua posição de influência no cená-
rio nacional, a Assembleia de Minas, por meio 
da dedicação de deputadas, deputados e todo 
o seu corpo de servidores e colaboradores, 
reafirma o compromisso de nortear seus tra-
balhos sempre na defesa dos interesses da po-
pulação mineira, por mais qualidade de vida 
para as pessoas”, pontua Agostinho Patrus. 

Acordo com a vale
Também presente no documento está 

o acordo com a Vale, destacando a atuação 
da Assembleia de Minas para que os recursos 
do acerto judicial firmado com a mineradora 
pelo rompimento da barragem de Brumadi-
nho, na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte (RMBH), sejam investidos em projetos 

e ações que impactem positivamente a vida 
das pessoas e as áreas que mais precisam. 

A ALMG garantiu, por exemplo, o repas-
se de R$ 1,5 bilhão diretamente aos muni-
cípios, sem burocracias, e destinou R$ 84,5 
milhões do acordo para o combate à pande-
mia de COVID-19 e a assistência a pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade 
social, elegendo instituições das áreas de 
saúde e assistência social reconhecidas pelo 
importante trabalho realizado em Minas.

Outras ações também relacionadas à 
COVID-19 também constam do relatório, 
relacionadas a legislação, fiscalização, par-
cerias institucionais para a valorização da 
ciência e ainda a cuidados implementados 
pela ALMG para a manutenção de suas ati-
vidades com segurança para parlamentares, 
servidores e visitantes. 

O documento também aponta que, 
além desses cuidados, vários momentos 
de maior restrição imposta pela pandemia 
foram vencidos com o uso das ferramen-
tas virtuais disponibilizadas pela Casa, 
permitindo que o trabalho legislativo 
prosseguisse com a participação popular 
e em diálogo com a sociedade, mesmo 
que de forma remota.

cPis e Fiscalização
Entre outros, também compõem seções 

do Relatório Institucional os trabalhos de 
investigação realizados pelas Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) dos 
Fura-Filas da Vacinação e da Cemig, além 
das audiências do Assembleia Fiscaliza, 
realizadas para a prestação de contas das 
ações do Poder Executivo.

Somente no segundo ciclo de 2021, 
o Assembleia Fiscaliza realizou 12 reuniões, 
com destaque para temas controversos, 
como as propostas de construção do Rodo-
anel Metropolitano e de adesão do estado 
ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) 
proposto pela União.

O ano de 2021 trouxe ainda avanços na 
defesa dos direitos das mulheres pela ALMG, 
com a instalação, na Casa, da Procuradoria 
da Mulher, que tem entre suas atribuições 
colaborar para o enfrentamento das dis-
criminações e violências contra a mulher, 
por meio do recebimento e da análise de 
denúncias e do encaminhamento dos casos 
aos órgãos competentes.

A mesma resolução que criou a Procu-
radoria da Mulher ainda institui a Bancada 
Feminina da ALMG, agrupamento suprapar-
tidário integrado por todas as deputadas. 
Desde então, a sua líder conta com todas as 
prerrogativas asseguradas pelo Regimento 
Interno aos líderes de bancada ou bloco 
parlamentar quanto ao uso da palavra.
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https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html
https://sites.almg.gov.br/relatorio-institucional-2021/index.html
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2021&num=23801&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2021/assembleia-fiscaliza/2021-ciclo2/index.html?albPos=1
https://www.almg.gov.br/a_assembleia/procuradoria_mulher/
https://www.almg.gov.br/a_assembleia/procuradoria_mulher/
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80 mil desabrigados e desalojados pelas
chuvas receberão auxílio de r$ 1.200

O governo de Minas anunciou no 
dia 23 de fevereiro, a ampliação 
do plano Recupera Minas, cria-
do após força-tarefa do estado 
para mapear os principais danos 

causados pelas chuvas e criar ações para 
recuperação dos estragos. Com isso, 80 mil 
desabrigados e desalojados terão direito ao 
auxílio de R$ 1.200, divididos em três parcelas 
de R$ 400, a partir deste mês. A ação contará 
com acréscimo de R$ 19 milhões, chegando ao 
montante de R$ 97 milhões.

Balanço realizado até 22 de fevereiro 
aponta que o governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Sedese), já repassou R$ 11 milhões às 
prefeituras para o atendimento aos mineiros 
desabrigados e desalojados pelas fortes chu-
vas. As transferências para o pagamento do 
benefício eventual e despesas com abrigos 
provisórios estão sendo feitas aos municípios 
contemplados pelo Recupera Minas. As 128 
prefeituras que confirmaram os dados e 
assinaram o termo de aceite já receberam 
os recursos referentes à primeira parcela do 
benefício, que totaliza R$ 11.269.200,00.

O governador Romeu Zema (Novo) disse 
que o recurso vai levar um pouco de alento neste 
momento tão difícil. “É uma situação desoladora 
ver de perto tantas pessoas que, em diversas 
cidades, perderam móveis, eletrodomésticos, col-
chões, suas próprias moradias”, afirmou. “Com 
esse auxílio, vamos permitir que os mineiros 
que tiveram suas casas danificadas e atingidas 
tenham condições de recuperar pelo menos uma 
parte do que foi perdido”, completou.

“Este é o maior repasse de recursos extra 
para atendimento a emergências da história 
do governo de Minas. Mesmo em tempos de 
crise financeira, conseguimos recursos que vão 
ajudar diretamente a população mais atingi-
da”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento 
Social, Elizabeth Jucá.

critérios
Com a ampliação do plano, mais de 80 

mil mineiros receberão o benefício do governo 
do Estado em 219 municípios com população 
desalojada e desabrigada pelas chuvas.  Têm 

direito aos recursos as cidades que tiveram a 
situação de calamidade ou emergência reco-
nhecida pelo governo federal e finalizaram o 
envio de informações ao Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres (S2ID), do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, entre 1º 
de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022.

Somente nesta ação, serão aportados 
aproximadamente R$ 97 milhões, que serão 
repassados do Fundo Estadual de Assistência 
Social (FEAS) aos Fundos Municipais de Assis-
tência Social (FMAS).

Pagamento
O pagamento começou a ser feito em 15 

de fevereiro, cinco dias após as prefeituras 
receberem ofício da Sedese com orientações 

sobre como acessar o benefício. A celeridade 
foi possível graças à flexibilidade concedida 
pelo governo do Estado aos municípios para 
preenchimento e envio dos planos de serviço 
sobre utilização da verba. Eles têm até 45 dias 
após a assinatura do termo de aceite para 
enviar o documento.

As gestões municipais deverão informar 
nos planos de serviço como o benefício será 
repassado à população. Isto porque o mu-
nicípio tem autonomia para utilizar o valor 
repassado de acordo com as necessidades de 
cada localidade, sendo possível utilizar para 
aquisição de móveis, cestas básicas, kits de 
higiene ou mesmo ser repassada em dinheiro 
diretamente às famílias atingidas.

O recebimento da verba depende do cum-
primento do cronograma pelos municípios. 

A Sedese reforça a orientação aos gestores 
para que se atentem aos prazos e entrem em 
contato com a equipe técnica para garantir 
que os recursos cheguem o mais rapidamente 
possível aos atingidos pelas chuvas.

eixos
O plano Recupera Minas foi criado após 

força-tarefa do estado para mapear os prin-
cipais danos causados pelas chuvas e criar 
ações para recuperação dos estragos danos. 
Ao todo, serão mais de R$600 milhões em 
recursos estaduais.

Os investimentos estaduais estão divididos 
em três eixos: auxílio às pessoas, apoio aos 
municípios e infraestrutura estadual. Um quar-
to eixo será formado por doações da sociedade 

civil em que o governo de Minas dará suporte 
para que o apoio chegue aos municípios e às 
pessoas atingidas.

estradas
Em relação à recuperação de estradas em 

todo o estado, foram recebidas 843 ocorrências. 
Destas, 510 já foram resolvidas e 137 parcial-
mente resolvidas.  Ao todo, foram destinados 
R$ 113 milhões para desobstrução de vias.

Técnicos do Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem de Minas Gerais 
(DER-MG) têm acompanhado os trechos, 
feito intervenções emergenciais para que, 
com a estiagem, obras de recuperação sejam 
realizadas.

Antecipação
Desde dezembro do ano passado, quando 

iniciou o período chuvoso, o governo de Minas 
já realizou o pagamento de R$ 143,7 milhões 
para 336 municípios que tiveram o decreto 
de emergência reconhecido pelo estado 
em decorrência das fortes chuvas. Ao todo, 
435 dos 853 municípios decretaram situação 
de emergência.

O recurso é referente ao adiantamento das 
oito últimas parcelas do acordo assinado pelo 
Executivo com a Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) para o pagamento de dívidas com 
as prefeituras, herdadas da gestão anterior.

Para solucionar os problemas causados 
pelas fortes chuvas que afetaram centenas de 
municípios desde o ano passado, o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) dis-
ponibilizou linhas de crédito em condições 
especiais para as micro e pequenas empresas 
(MPEs) e para financiamento de infraestrutura 
e serviços públicos.

O banco já aprovou R$ 50 milhões em cré-
dito emergencial para cerca de 860 MPEs em 
144 municípios com decreto de emergência/
calamidade devido às chuvas. Na região da 
Zona da Mata, por exemplo, já foram apro-
vados R$ 4,3 milhões. Vale ressaltar que o 
segmento de micro e pequenas empresas tem 
alto impacto na empregabilidade, contribuin-
do para o desenvolvimento dos municípios.
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BELO HORIZONTE
COM MUITO INVESTIMENTO   E MAIS RESPONSABILIDADE AINDA.de volta  a escola.`

ESCOLAS REFORMADAS E DENTRO DE RIGOROSOS PROTOCOLOS DE SAÚDE.

COMPUTADORES CONECTADOS À INTERNET NAS ESCOLAS PARA OS PROFESSORES.

KIT UNIFORME E KIT ESCOLAR PARA MAIS DE 180 MIL ESTUDANTES.

50 MIL TABLETS COM INTERNET GRATUITA PARA OS ESTUDOS.

AULAS DE REFORÇO PARA OS ALUNOS QUE PRECISAREM.

SAIBA MAIS EM

PBH.GOV.BRPARA TODO MUNDO 

FICAR PROTEGIDO,

VACINE SEU FILHO.

A CIDADE QUE MELHOR ENFRENTOU A PANDEMIA SE PREPAROU 

PARA RECEBER SEUS ALUNOS COM RESPONSABILIDADE. 

A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE INVESTIU MUITO PARA 

GARANTIR AINDA MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS:

http://www.mg.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
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Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH) se reuniram no dia 22 
de fevereiro, quando foram apresentados à categoria avanços históricos para os trabalhadores 
concursados da rede municipal de Educação.

As propostas da PBH complementam o reajuste geral de 11,77% a todo o funcionalismo, já 
apresentado pela administração municipal no dia 18 de fevereiro. O impacto anual dessa medida 
será da ordem de mais de R$ 640 milhões.

Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, os dois últimos anos 
foram desafiadores e totalmente atípicos em razão da pandemia da COVID-19 e das fortes chu-
vas, o que demandou aportes extraordinários para as áreas da Saúde, Políticas Sociais e Obras.

“Mesmo diante de tantos desafios, a prefeitura não mediu esforços para ofertar a recompo-
sição inflacionária aos servidores e para atender a demandas específicas e históricas ao longo 
desses últimos anos. Nunca atrasamos ou parcelamos o salário, nem mesmo na pandemia. 
Com esse planejamento, iremos valorizar mais uma vez nossos agentes, essenciais para o bom 
funcionamento da capital”, disse o secretário.

No caso específico da Educação, o secretário explicou que a área possui orçamento próprio, 
fator que foi levado em consideração para garantir a sustentabilidade de outros avanços para 
além do reajuste salarial. Dentre as propostas de avanços – algumas esperadas há mais de 
uma década – estão:

PbH apresenta propostas para avanços
históricos na carreira da educação

1) Equiparação das car-
reiras de educador infantil e 
professor municipal com mes-
ma formação superior, com o 
acréscimo dos dois níveis que 
faltavam para que os peda-
gogos que atuam na educa-
ção infantil tivessem mesmas 
vantagens e vencimentos dos 
demais professores da rede, 
representando aumento real 
de 10,25%, além dos conferi-
dos aos demais, que totalizam 
55,13%;

2) Concessão de um nível 
na tabela para todos os pro-
fessores municipais ativos que 
atuam no ensino fundamental 
e Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) e que possuem nível 
superior;

3) Garantia do pagamento 
retroativo a janeiro de 2022, 
do piso nacional proporcional 
de R$ 3.845,63 para 40 horas, 
mesmo para os professores 
entre os níveis 3 e 9, que ainda 
não possuem curso superior.

Inicialmente, essa garantia 
de piso no vencimento básico 
foi exposta ao sindicato sem 
impactar diretamente na ta-
bela. Apesar de ser constitu-
cional a garantia do piso sem 
alteração da tabela, conforme 
decisões já pacificadas nos 
tribunais superiores, em es-
cuta ao sindicato que alega a 
demanda histórica de progres-

são financeira entre níveis, foi 
revista a proposta apresentada 
para garantia do piso. Assim, 
os servidores ativos e aposen-
tados que estiverem abaixo do 
nível 7 serão reposicionados no 
nível 8 para garantia do piso 
nacional.

4) Possibilidade de uso de 
eventuais saldos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), quan-
do forem apurados ao final do 
ano, como gratificação para 
professores;

5) Tempo de planejamento 
livre e fora das dependências 
da escola, sem registro de 
ponto: garantia de que o pro-
fessor possa usar seu tempo 
extraclasse para sua formação 
e aperfeiçoamento, conforme 
sua autonomia, apoiados pelo 
uso das tecnologias digitais e 
disponibilização de notebooks;

6) Reajuste do vale-cultura 
para até R$ 400, dependendo 
da disponibilidade financeira 
do município;

7) Evolução profissional 
dos servidores ocupantes do 
cargo de Assistente Adminis-
trativo Educacional com uma 
nova estrutura de carreira, 
assegurando maiores oportu-
nidades de ascensão, de modo 

a permitir a evolução não 
apenas horizontal, por mere-
cimento e por escolaridade, 
como já ocorre, mas também a 
promoção em classes verticais. 
Os servidores que já apresen-
taram título superior serão 
promovidos para a classe B 
em 1º de dezembro e terão 
ganhos reais de 5%, além do 
aumento geral, dado a todas 
as categorias. Caso a categoria 
aceite as propostas, um proje-
to de lei será enviado à Câmara 
Municipal para apreciação dos 
vereadores.

A secretária de Educação, 
Ângela Dalben, comemora 
as propostas oferecidas à 
categoria. “Acredito que elas 
serão bem recebidas pelos 
profissionais de escola, por-
que o que estamos conseguin-
do garante avanços desejados 
pelo professor e pelos assis-
tentes há muitos anos. É um 
momento histórico”, declarou 
a gestora.

Ela destaca que as pro-
postas são resultado de muito 
diálogo com os representantes 
dos professores, o que permi-
tiu maior entendimento das 
reais necessidades da catego-
ria. “A expectativa é a de que 
o documento seja aprovado o 
mais rápido possível para que 
imediatamente os professores 
e servidores da rede municipal 
recebam as vantagens propos-
tas”, disse a secretária.
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Uberlândia realiza capacitação de
servidores para a Nova Lei de Licitações

Dando continuidade às ações de 
capacitação sobre a Nova Lei de Li-
citações, a Prefeitura de Uberlândia 
realizou, no dia 22 de fevereiro, no 
Auditório Cícero Diniz, uma capa-
citação com servidores que atuam 
nas áreas administrativa, financeira 
e jurídica dos órgãos municipais. 
A ação da Escola de Governo teve 
como tema “Nova Lei de Licitações 
aplicada aos Municípios” e foi reali-
zada em conjunto com a Associação 
Mineira de Municípios (AMM).

Representando o prefeito Odelmo 
Leão (PP), a secretária de Governo 
e Comunicação, Ana Paula Jun-
queira, abriu o evento e destacou 
a importância da capacitação. “A 
Prefeitura de Uberlândia espera, 
com esse novo ciclo de capacitação, 
estimular a modernização e efici-
ência dos nossos setores, criando, 
assim, um ambiente que só pode 
resultar em benefício para toda a 

população, com foco na eficiência 
dos serviços. Queremos agradecer 
à AMM, que caminha junto com os 
municípios mineiros em busca des-
sa modernização tão necessária”, 
destacou.

Na oportunidade, a AMM apre-
sentou a “Plataforma AMM Licita”, 
uma ferramenta sem custos para os 
associados que utiliza padrões que 
descomplicam os procedimentos 
licitatórios, utilizando uma interface 
intuitiva, que encaminha o processo 
de compras públicas de forma ágil e 
sem burocracia.

Preparação
A recém promulgada Le i 

14.133/2021 trouxe para a admi-
nistração pública novos desafios e, 
ciente desse novo cenário, a Prefei-
tura de Uberlândia se adiantou e foi 
pioneira, realizando o evento edu-

cacional “1º Ciclo de Estudos sobre a 
Nova Lei de Licitações”, que contou 
com mil inscritos e a presença de 
diversas autoridades no assunto.

Para ampliar a participação dos 
fornecedores nas licitações lançou 
também o Portal Fornece Fácil, 
um ambiente que reúne editais 
de compras públicas abertos pelo 
Executivo. Por meio do recurso, as 
empresas e prestadores de serviço 
pesquisam editais e recebem noti-
ficação da abertura de licitações.

Ainda nesse sentido, o municí-
pio instituiu Comissão Permanente 
de atualização, sistematização, 
padronização e organização dos 
procedimentos relativos a licitações 
e contratos no âmbito da adminis-
tração pública municipal.

A lei
A Nova Lei de Licitações e Contra-

tos Administrativos (Lei 14.133/21) 
será aplicada pelos municípios 
brasileiros de forma gradativa, 
em substituição à legislação atual. 
Dentre várias alterações trazidas 
pela nova lei, destaca-se a figura 
do agente de contratação, que de 
acordo com a norma, é o agente 
público ocupante de cargo entre 
servidores efetivos ou empregados 
públicos dos quadros da adminis-
tração pública com atribuição de 
realizar as contratações públicas, 
é ainda objeto do presente treina-
mento o estudo sobre as principais 
atuações do pregoeiro.secretária de governo e comunicação, Ana Paula Junqueira
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casa branca e Piedade do 
Paraopeba ganham utis móveis

A Prefeitura de Brumadinho entregou, no dia 21 de 
fevereiro, duas UTIs Móveis que vão atender às Unidades 
de Saúde de Casa Branca e de Piedade do Paraopeba. 
Os novos veículos entram em operação no lugar de duas 
ambulâncias que passarão a atender os chamados eleti-
vos na Sede, ficando à disposição da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

O secretário de Saúde, Eduardo Callegari, que acom-
panhou a entrega ao lado do prefeito Nenen da Asa (PV), 
explicou que a substituição das ambulâncias pelas UTIs vai 
garantir maior segurança aos pacientes. “Casa Branca e 
Piedade são dois pontos de referência estratégicos, o que 
facilita a logística para atendimento dos pacientes que 
moram no entorno dessas regiões”, disse.

A enfermeira chefe da Unidade de Saúde de Piedade 
do Paraopeba, Viviane Braga, comemorou a chegada das 
UTIs e disse que o atendimento a partir de agora ganha uma 
melhoria significativa. “São veículos mais bem equipados 
e vamos poder oferecer um maior cuidado aos pacientes 
e à equipe de saúde. A ambulância nova, equipada dessa 
forma, vai nos permitir estabilizar o paciente e garantir um 
melhor atendimento até o deslocamento a Brumadinho”, 
explicou.

As novas UTIs Móveis oferecem ainda um suporte para 
uma intubação do paciente, caso seja necessário. Além 
disso, os veículos contam com maca, monitor, desfibrilador, 
ventilador, bomba de infusão, aspirador portátil e outros 
equipamentos.

O prefeito Nenen da Asa disse que além das duas UTIs 
entregues no interior, outras três passarão a atender na 
sede. “São cinco UTIs móveis que estamos entregando 
para Brumadinho, além disso, vamos reformar as am-
bulâncias que estavam em Piedade e em Casa Branca, 
para que elas também possam dar um suporte nos 
atendimentos”, disse.

Durante a entrega, Nenen da Asa autorizou a cons-
trução de um anexo à Unidade Básica de Piedade do 
Paraopeba para servir de alojamento de descanso para os 
condutores do veículo. Em Piedade, ele anunciou que em 
breve a prefeitura iniciará a obra de reforma da Unidade. 
“Temos uma lista de prioridades e vamos começar aqui em 
Piedade, depois vamos reformar a Unidade de Marinhos 
e concluir a reforma de todos os PSFs e pontos de apoio”.
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Trinca de Ouro
O Brasil é a terra do futebol. 

Pelo menos no papel. Dados da 
CBF mostram que temos quase 800 
times profissionais espalhados pelo 
território nacional. Desses, 124 par-
ticipam das principais competições 
organizadas pela entidade maior. A 
saber: 20 na série A, B e C e 64 na 
série D. Os demais disputam os cam-
peonatos regionais, alguns a Copa 
do Brasil ou torneios segmentados 
por região. 

É muito pouco para tantos 
times. Quase 700 só participam de 
competições de calendário curto 
e deficitário. Funcionam, quando 
muito, 180 dias a cada ano. Aí fe-
cham as portas e ficam esperando 
na janela da próxima temporada. 
Uma rotina cruel que acontece 
há décadas, fazendo com que os 
times acumulem  dívidas, perdendo 
patrimônio e interesse por parte dos 
torcedores. 

Os times maiores conseguem 
participar das séries A ou B e Copa 
do Brasil, conquistando bons patro-
cínios, venda de produtos, bilhetes 
e direitos de transmissão dos jogos. 
Para os da série A ainda existe a 
possibilidade de entrar nas compe-
tições internacionais, que rende um 
bom dinheiro.

Os times menores atuam nas 
séries C e D com enorme sacrifício. 
Praticamente pagam para jogar. É o 
sonho de um dia subir de patamar. 
Este ano estes clubes vão ganhar 
verba da CBF. Será pouco, mas uma 
bela ajuda.

O grande problema é que 80% 
dos times profissionais ficam sem-
pre à deriva. Não passam de meros 
figurantes. Entram mudos e saem 
calados. Vivem endividados, ven-
dendo o almoço para comprar a 
janta. Em geral são administrados 
de forma amadora, sempre de-
pendentes da ajuda de padrinhos, 
políticos e abnegados. 

Surgiu recentemente a possibi-
lidade de transformação dos times 
clube empresa ou sociedade anô-
nima do futebol. Na prática é algo 
bem complicado. Investidor de peso 
vai querer fazer negócio só com time 
grande, que tem uma enorme massa 
de torcedores, oferece alta visibili-
dade e retorno garantido. Os times 
médios até podem conseguir um 
ponto de equilíbrio coisa que, para 
os pequenos, é algo muito difícil de 
conquistar. A menos que surjam leis 
para equilibrar um pouco a situação.  

Temos um exemplo vivo do que 
vem ocorrendo. Três times dominam 
o nosso futebol. Atlético, Palmeiras e 
Flamengo. Mesmo não sendo clubes 
empresas, têm gestores competen-
tes, com capacidade comprovada 
para levantar e administrar recursos 
milionários, promovendo a monta-
gem de equipes recheadas de cra-
ques em todas as áreas.  O resultado 
está aí. Os três estão no topo. Muito 
acima dos outros. Venceram a maio-
ria dos seus jogos e conquistaram os 
principais títulos. Faturam milhões e 
oferecem um retorno extraordinário 
para seus investidores. 

Os demais times lutam contra 
problemas sérios e acumulados. 
Começa com administrações ruins, 
passa pela falta de responsabilidade 
social e fiscal, desvio de recursos, 
falta de credibilidade e outras situ-
ações. Alguns tentam sair do sufoco 
de várias maneiras, entre elas a 
transformação em SAF. Infelizmente 
perderam muito tempo e espaço. A 
recuperação será longa e dolorida.

Um calendário nacional com 
vários níveis, oferecendo, em espe-
cial aos pequenos e médios clubes, 
a chance de funcionar o ano inteiro 
seria de suma importância. A cria-
ção de um grande projeto de ma-
rketing para buscar patrocinadores 
para os times menores é uma ideia. 
Estabelecer parcerias com os veícu-
los de comunicação de cada região 
para efetiva divulgação e cobertura, 
também me parece positivo. 

O importante é diminuir a desi-
gualdade entre os clubes, guardadas 
as devidas proporções, antes que a 
maioria morra à míngua. Sei que é 
quase impossível colocar em prática 
tamanho desafio. Mas nosso papel 
é continuar sugerindo, tentando, co-
brando. Quem sabe um dia acontece.

Caso contrário vamos continuar 
observando centenas de times nave-
gando sem rumo e uns poucos domi-
nando tudo. É preocupante verificar 
que com tantos times profissionais 
apenas três têm alto potencial para 
ganhar tudo. A fortíssima trinca de 
ouro. Nada contra eles. Mas será que 
isto é bom para o futebol brasileiro.

técnico fala
sobre adaptação
ao Atlético-mg

emerson sheik pede vaga ao
presidente do uberaba sport

Uma brincadeira levada a 
sério pode colocar o ex-atacante 
Emerson Sheik a disputar o Mó-
dulo 2 do Campeonato Mineiro 
de 2022. Ao questionar Rodrigo 
Alcino, presidente do Uberaba 
Sport, o campeão do Campeonato 
Brasileiro, da Copa Libertadores da 
América e do Mundial de Clubes 
pelo Corinthians recebeu uma 
resposta esperançosa.

Elogiando a cidade de Ubera-
ba e desejando todo sucesso do 
mundo ao Uberaba Sport Club, o 
experiente ex-jogador perguntou 
“E aí, tem vaga?” e recebeu um 
sonoro: “Eu, como presidente do 
clube, falo que se ele realmente 
tiver esse interesse como ele falou 
e quiser formalizar e pegar essa 
vaga, o Uberaba Sport abre as 
portas para ele sim. É um nome a 
nível mundial”.

Aposentado desde o ano de 
2018, Sheik ainda recebeu outro 
recado ousado do presidente do 
Uberaba: “Estávamos em um 
evento de um patrocinador e ele, 
muito solícito, desejou boa sorte 
ao Uberaba. Eu disse que contava 
com o apoio dele na torcida e ele 
insistiu que quer a vaga. O vídeo 
fala por si, ele falou da boca dele 

que quer essa vaga, que veio na 
cidade e gostou daqui”.

O Módulo 2 do Campeonato 
Mineiro, equivalente à segunda di-
visão do estadual, é a competição 
que o Uberaba Sport disputará 
nesta temporada. No ano passa-
do, o Colorado, como é chamado 
o clube, foi campeão da Segunda 

Divisão do Mineiro, que vale como 
a terceira divisão de Minas Gerais.

Um dos jogadores mais vito-
riosos do país, Emerson Sheik en-
cerrou sua carreira no Corinthians 
em novembro de 2018. Logo 
depois, assumiu o cargo de coor-
denador de futebol do clube, onde 
atuou até novembro de 2019.

emerson sheik: encerrou sua carreira no corinthians em 2018
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Há pouco mais de um mês no Atlé-
tico Mineiro, o argentino Antonio 
“El Turco” Mohamed já levantou 

a primeira taça com o time. Contudo, ele 
ainda está em período de adaptação. Aos 
poucos, vai conhecendo melhor o clube, 
elenco, a cidade onde vive e, claro, a riva-
lidade futebolística que a divide. 

Em terras de Galo e Cruzeiro, ele já 
aprendeu que uma cor específica não 
pega bem no vestuário. “Não posso mais 
vestir terno azul claro ou azul celeste, 
como sempre faço, porque são as cores 
do rival. Então, uso preto, branco, cinza 
ou azul bem escuro”. 

Outra coisa que Turco aprendeu neste 
pouco mais de um mês à frente do Atlético 

é que, diferentemente da Argentina, aqui 
o clube não é conhecido como “Mineiro”. 
“Aqui é Atlético, não Mineiro. Na Argenti-
na é Mineiro, mas aqui é Galo ou Atlético”, 
contou o técnico em entrevista ao Olé, da 
Argentina, publicada no último domingo, 
antes da decisão contra o Flamengo pela 
Supercopa.

Em pouco mais de um mês, o ar-
gentino vem conquistando jogadores 
e diretoria nos bastidores da Cidade do 
Galo. É constantemente elogiado pela 
irreverência e leveza com que leva o 
dia a dia. O volante Allan, por exemplo, 
chamou o técnico de ‘figuraça’: “Muito 
engraçado, gente boa demais. Um cara 
super do bem”.

O técnico conta que não poderia 
estar mais animado por comandar o 
atual campeão brasileiro, da Copa do 
Brasil e, agora, da Supercopa. “Pouco 
mais de um mês se passou. Estou muito 
animado. Ainda não tive muito tempo 
para fazer outra coisa além de futebol, 
porque aqui se joga toda semana e es-
tamos metidos nisso”.

Turco ressaltou ainda a humildade e 
respeito entre os atletas. Mesmo com os 
títulos da histórica temporada de 2021, há 
a ambição de ir em busca de mais neste 
ano. “A vontade de seguir ganhando é 
muito gratificante. São atletas reconhe-
cidos, que ganharam muito, mas que 
seguem querendo mais. Agora chegou 
Godín, por exemplo. Temos um grupo 
espetacular. Os garotos brasileiros têm 
uma identidade própria e uma alegria de 
viver o dia a dia, que faz com que tudo seja 
leve. É um grupo formidável”.

Sede de vitórias 

O título da Supercopa do Brasil é 
um complemento da grande reta final 
de 2021 que o Atlético-MG produziu. 
Vencedor do Brasileiro e da Copa do 
Brasil, o time atual do Galo colocou um 
troféu inédito na galeria do clube. Um 
vestiário campeão também comandado 
pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano, 

que ressaltou a missão de ter um elenco 
com “sede de vitórias”. “É o grande 
desafio do ano, manter eles com essa 
fome, sede de vitórias. Mas quando a 
gente tem jogadores que são também 
profissionais no mais alto nível, facilita 
muito meu trabalho”.

Times supercampeões sempre terão 
o desafio de manter a pegada, princi-
palmente quando títulos tão esperados 
pela torcida são conquistados, com 
altas doses de pressão e ansiedade. 
Foi o que aconteceu com o Galo, prin-
cipalmente no Brasileiro. A Supercopa 
chega para dar tranquilidade na arran-
cada de 2022, com um novo técnico no 
comando.

Depois do duelo com o Flamengo, o 
Atlético agora terá o Campeonato Minei-
ro pela frente até a chegada da terceira 
fase da Copa do Brasil, a Libertadores e o 
Brasileiro em abril. Tem Pouso Alegre no 
sábado de Carnaval, e depois o clássico 
importante diante do Cruzeiro.

“Iniciar uma temporada vencendo é 
importante, um grande adversário, inves-
timento superior ao nosso, uma equipe 
que dispensa comentários como a do 
Flamengo. Serve também para dar uma 
tranquilidade. Este grupo já marcou época 
no clube. Tudo que a gente disputou, a 
gente só não ganhou a Libertadores por 
detalhes, saldo qualificado”, completou 
Caetano.

diretor de futebol rodrigo caetano
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https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2022/02/21/allan-fala-sobre-loucura-em-penaltis-e-gosto-especial-por-titulo-do-atletico-mg-sobre-o-flamengo-coisa-de-louco.ghtml
https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2022/02/21/allan-fala-sobre-loucura-em-penaltis-e-gosto-especial-por-titulo-do-atletico-mg-sobre-o-flamengo-coisa-de-louco.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/

