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om receio de visitar clínicas ou unidades de saúde, muitos brasileiros costumam postergar consultas e exames básicos de rotina. A prática
desperta preocupação em especialistas que apontam os perigos da falta de acompanhamento médico por tanto tempo. Para o clínico
geral Pedro Lopes, negligenciar a prevenção é uma forma de se expor a riscos desnecessários. “A falta deles causa o diagnóstico tardio, o
que diminui a chance de cura e o tratamento adequado. Também pode provocar complicações de doenças já existentes, contribuindo para
o aparecimento de outras enfermidades até mais graves”, alerta.

Cashback cresce 48%
durante crise sanitária

O mercado imobiliário tem se recuperado rapidamente dos efeitos trazidos pela pandemia de COVID-19.
De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), a quantidade de vendas de novos
imóveis cresceu 12,8% no ano passado em comparação
com 2020, chegando a 261.443 mil unidades comercializadas. Já os lançamentos registraram aumento de
25,9%. “O setor está muito aquecido. Isso porque, em
2020 e no primeiro semestre de 2021, as vendas foram
muito boas e batemos recordes atrás de recordes. Os
números consolidados de 2021 são positivos”, diz o
presidente da CBIC, José Carlos Martins.

Economia – Página 5

Fazer uma compra e receber parte do valor pago de volta. Esse
é o principal benefício do cashback. Segundo a Sociedade Brasileira
de Varejo e Consumo (SBVC), 48% dos consumidores aproveitaram
descontos com esse sistema desde que a pandemia começou. O
assessor de investimentos Lauro Araújo explica que, no cashback, a
empresa do cartão de crédito devolve uma fração dessas taxas ao
usuário. “Sem dúvida, isso é muito interessante e atrai os clientes
dos grandes bancos para os menores, já que eles apresentam mais
vantagens”.
Economia – Página 4

Começa o troca-troca de partido
entre os deputados mineiros
Agostinho Patrus (PV), João Vítor Xavier (Cidadania),
Arlen Santiago (PTB), entre outros deputados, são mencionados para deixarem os seus partidos, por conta da
necessidade de aproveitarem a “janela partidária”, que
é o período em que o político pode mudar de sigla sem
prejuízo de seu mandato. O presidente estadual do Partido
Liberal, José Santana de Vasconcellos, espera a adesão
de muitos desses parlamentares que almejam essa transferência partidária. Entre as maiores siglas estão o PSDB
que, possivelmente, será o que mais deve perder filiados.

ALMG

Vendas de imóveis tiveram
alta de 12,8% em 2021

Opinião – Página 2

84,6% das pessoas já demonstraram
algum nível de carência afetiva
Dados da plataforma de atendimento on-line Fepo Psicólogos constatou que 84,6% dos brasileiros já demonstraram algum nível de carência excessiva em um relacionamento, com 14,6%
afirmando que este foi o principal motivo para terminarem na ocasião. De acordo com o CEO da
plataforma, Felipe Laccelva, é fundamental procurar por uma ajuda profissional. “Um psicólogo
vai auxiliar o paciente a fortalecer a sua estrutura interna de modo que diminua a carência afetiva
e dependência dos outros”.

Saúde e Vida – Página 8

CDI Imagens

Pandemia faz brasileiros irem ao
médico com menos frequência

Agostinho Patrus é cogitado para o PSB

Política – Página 3
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Arquivo pessoal

Mais de 84% dos brasileiros apresentam
carência excessiva em relacionamentos
Nat Macedo

A

carência afetiva se caracteriza
como uma dependência acima
do normal que uma pessoa sente por outra. Dados da plataforma de
atendimento on-line Fepo Psicólogos
constatou que 84,6% dos brasileiros já
demonstraram algum nível de carência
excessiva em um relacionamento, com
14,6% afirmando que este foi o principal
motivo para terminarem na ocasião. A
pesquisa foi feita com pessoas de 18 a
55 anos, das cinco regiões do país, no
começo do mês de fevereiro.
Ainda de acordo com o levantamento,
durante as sessões de terapia, cerca de
68% dos psicólogos afirmam que seus
pacientes costumam trazer situações claras
de carência afetiva. Sobre esse assunto, o
Edição do Brasil conversou com o CEO da
Fepo Psicólogos, Felipe Laccelva (foto).

O que é carência afetiva?

A carência afetiva tem alguma relação
com o fato de a saúde mental ser pouco
valorizada no país?

Trata-se da necessidade que temos de nos sentirmos amados e
acolhidos. Mesmo aquelas pessoas que podem ser consideradas frias
e distantes pelos outros, também experimentam esse sentimento. O
problema é quando essa carência passa a ser excessiva e prejudica a
vida do indivíduo e seus relacionamentos.

Sim. Em linhas gerais, as doenças mentais se manifestam e muitas pessoas não dão a mesma importância
se comparamos aos problemas da saúde física. Porém,
desde o início da pandemia, este cenário vem mudando
e, cada vez mais, esse assunto deixará de ser um tabu
entre as famílias.

Quase 85% dos brasileiros já demonstraram
algum tipo de carência excessiva em relacionamentos. A que você atribui isso?

Quais são os sinais da carência afetiva?

É muito difícil colocar apenas uma causa, porém, em muitas situações, a origem dessa questão está na infância. Crianças que não
recebem carinho ou foram rejeitadas costumam ter carência afetiva,
pois não experimentaram esses sentimentos quando pequenos. Da
mesma forma, o excesso de atenção por parte dos pais também
pode desencadear carência afetiva no futuro, porque a pessoa, agora
adulta, sente que precisa sempre dessa atenção.

Os sinais mais comuns são quando a pessoa começa a
abrir mão de seus gostos e vontades pelo outro; ela também
tem o desejo de agradar o parceiro a todo instante; não
consegue ou tem muito medo de ficar sozinha e uma alta
dependência, além de ciúmes elevados, que pode até ser
agressiva com o passar do tempo.

Quais podem ser as consequências da carência
afetiva na vida de uma pessoa?
Ela afeta os relacionamentos de modo que a pessoa que se
sente carente faça cobranças em excesso para receber carinho e
exigir provas de que é apreciada. Além disso, costuma apresentar
uma grande dependência, renunciando aos seus gostos e vontades
a fim de agradar os outros constantemente. Pode sentir ciúme de
forma exagerada, devido ao medo de ficar só e ter que lidar com
os sentimentos negativos gerados pela carência que sente.

Como trabalhar no controle dessa carência?
É fundamental procurar por uma ajuda profissional. Um psicólogo
vai ajudar o paciente a fortalecer a sua estrutura interna de modo
que diminua a carência afetiva e dependência dos outros. E, ainda,
guiar a pessoa pelo caminho da compreensão das causas que geram
esse tipo de comportamento.

EDITORIAL

Itamaury Teles

Medicamento salvador

D

e maneira incontestável, a decisão da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em aprovar
o uso emergencial do medicamento Evusheld, usado
para diminuir os efeitos da COVID-19, é uma notícia que precisa
ser comemorada.
Segundo os primeiros estudos, o novo remédio terá efeito
prático em pacientes com a imunidade comprometida - aqueles em tratamento de câncer ou que receberam transplantes,
por exemplo - ou com contraindicação às vacinas disponíveis.
O Evusheld pode também ser fornecido de forma profilática
aos portadores de infecção por HIV, em casos avançados ou
ainda não tratados de maneira eficaz.
Já com o seu uso devidamente autorizado em outros países, o Evusheld (também chamado de AZD7442), produzido
pela farmacêutica AstraZeneca Brasil, deverá ser ministrado
em pacientes a partir dos 12 anos, com pelo menos 40 kg e
que, preferencialmente, não tenha tido contato com o vírus.
De acordo com as autoridades, o remédio é composto de
dois frascos e contém as substâncias cilgavimabe e tixagevimabe, por isso seu uso se dará por via injetável e, em princípio,
dose única. Os cientistas responsáveis pelo medicamento
disseram ainda que, como qualquer remédio, existe a possibilidade de eventos adversos leves, como dor de cabeça,
fadiga e tosse. Nada além desses sintomas foi notado durante
os estudos clínicos.
Com a responsabilidade que lhe cabe, a Anvisa vai
monitorar todo o processo com a finalidade de observar os
desdobramentos do uso do Evusheld na população brasileira.
E caso se constate algum tipo de alteração, o órgão deverá
solicitar uma nova reavaliação, pois o objetivo é saber sobre
a eficácia em barrar a variação do vírus no futuro.
Enfim, depois de 2 anos do surgimento da pandemia mundial, a comunidade científica internacional começa a traçar
caminhos capazes de deter esse “inimigo” do corpo humano.
Espera-se que essa seja apenas mais uma empreitada de
sucesso no sentido de extinguir a COVID-19.

Advogado, administrador, escritor e jornalista
itamaury@hotmail.com

Indignar-se é preciso
Não dá para imaginar o exercício
da cidadania, numa democracia, sem
que haja a possibilidade de o cidadão
reivindicar seus direitos junto às autoridades competentes, nem mesmo
sem a capacidade de indignar-se - e
manifestar-se - contra a omissão de
seus deveres ou contra a extrapolação de competência dessas mesmas
autoridades.
Temos visto, de tempos a esta
parte, fatos escabrosos acontecerem
debaixo do nosso nariz, com a maior
sem cerimônia do mundo, protagonizados pelas mesmas autoridades que
têm como obrigação constitucional dar
sustentação ao Estado Democrático de
Direito, e como fundamento a soberania nacional, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana, os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político. E nossa Carta
Magna vai mais longe, ao asseverar
que “todo poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”.
Em meio à pandemia da COVID-19,
em seus estertores; das turbulências
naturais de um ano eleitoral, em que
se acirram os embates partidários; da
invasão da Ucrânia pelo exército russo,
que causa desassossego e provoca
êxodo de famílias; dos ininterruptos
trabalhos de resgate de corpos soterrados por deslizamentos de encostas, em
íngremes colinas petropolitanas, não
podemos deixar de nos indignarmos,
pontualmente, com:

. Decisões monocráticas por parte de
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
com viés partidário explícito, autorizando a
abertura de inquéritos e decretando prisões
ao arrepio da lei e das suas competências
constitucionais;
. Um antigo vídeo que circulou recentemente nas redes sociais, mostrando Edson
Fachin, atual ministro do STF e presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que
confessa a prática de “crimes, alguns prescritos outros não”;
. A possibilidade de o TSE, por meio de
seu presidente, impor limites a aplicativos de
comunicação que afetem as eleições, para
zelar pela “paridade de armas” durante o
pleito, caso não haja ação do Congresso.
Isso se deve às tentativas infrutíferas de comunicação com o aplicativo de mensagens
Telegram, que sabidamente não admite
censura em seu conteúdo, ao contrário de
outros, que suspendem usuários e, sistematicamente, limitam a disseminação de
mensagens positivas a certos possíveis candidatos à presidência, nada fazendo contra os
demais. Ao justificar a medida que pretende
tomar, no vácuo da omissão do Congresso,
Fachin contextualiza sua intenção em limitar

E, por fim, causa indignação em todos nós as
cenas de famílias ucranianas deixando para trás seu
país e tudo que construíram
ao longo da vida, inclusive

e controlar o que é publicado nesses aplicativos - que afeta a própria liberdade de
expressão -, dizendo ter relação com países
de governos ditatoriais. De fato tem, mas o
Brasil é democrático;
. Com mortes e incapacitações por
invalidez de cidadãos, em decorrências de
fatos adversos causados logo após tomarem
vacina contra a COVID-19. Os laboratórios,
desde o início, lavaram suas mãos e só vendiam os imunizantes a países que aceitassem
sua condição de não se responsabilizarem
pelas mortes ou outros danos causadas pela
vacina. Embora tentem “tapar o sol com a
peneira”, os números assustam no mundo
inteiro. E as famílias que acreditaram na
segurança dessas vacinas têm o justo direito de se indignarem e, no mínimo, pedir
indenização pelas perdas humanas. Grupos
de vítimas estão se organizando para pedir
investigação às autoridades sanitárias, de
acordo com a lei. Um deles é o denominado
“Os Casos Raros”;
. Com o Senado Federal, que se omite
em sua competência Constitucional, não
acolhendo e nem dando prosseguimento
a pedidos de impeachments contra alguns
ministros do STF.

sua história, movidas pelo
medo e em busca de paz,
em decorrência dos ataques feitos pela Rússia. O
ser humano transforma-se
em mero empecilho para

expansão das fronteiras e
apropriação das riquezas do
território ocupado. “O homem é o lobo do homem”,
já dizia Thomas Hobbes,
célebre filósofo inglês.
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Janela partidária agita os
bastidores da política mineira
Eujácio Silva

Partido Liberal (PL), do qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado, está
se estruturando para ter uma grande
bancada em Minas Gerais, de acordo
com o presidente regional da sigla, José Santana de Vasconcellos.
Vasconcellos almeja ter uma dezena de
parlamentares estaduais. Eles, inclusive, já
estariam de malas prontas para desembarcarem no PL, diante da janela partidária,
período que permite essas mudanças sem
prejuízo para os políticos. O processo já está
em vigor e o prazo se encerra no dia 2 de
abril. Além de sacramentar a adesão dos
representantes do parlamento mineiro, o
titular do PL acrescenta: “Está havendo uma
preponderante onda de filiação de prefeitos,
ex-prefeitos, vereadores e lideranças políticas regionais”.

Arquivo pessoal

Agostinho Patrus pode deixar o PV

Luiz Santana

José Santana é o presidente do PL mineiro

Janela partidária
Março promete ser intenso entres os parlamentares mineiros e essa inquietação acontece
pelo exíguo prazo de 30 dias para que aconteça
o troca-troca de partidos políticos.
Por enquanto, não há confirmação, mas
existem comentários de que o presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

João Vítor Xavier é mencionado
para se filiar ao Podemos

Eleição no TJMG

(ALMG), Agostinho Patrus, pode deixar o Partido Verde e filiar-se ao PSB, isso facilitaria a
composição de chapa entre ele e o prefeito
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) ao
governo de Minas.
Talvez o partido que fique mais desidratado
com essa “dança das cadeiras” seja o PSDB.
De acordo com os cálculos, a única certeza de
permanência é o deputado João Leite. O vice-presidente da ALMG, Antonio Carlos Arantes, é
cortejado por várias siglas, o deputado Gustavo
Valadares, líder do bloco governista, já acertou
sua ida para o PMN, enquanto Dalmo Ribeiro
também deve assinar sua filiação em outra
instituição partidária.
O deputado e vice-presidente do Grupo Itatiaia de Rádio, João Vítor Xavier (Cidadania),
de acordo com comentários ouvidos na ALMG
e, por conta de injunções políticas nacionais,
caminha para descer da presidência do partido em Minas para se juntar ao Podemos.
Enquanto isso, o PL é a preferência dos
deputados Bartô, Sargento Rodrigues, Cel.
Henrique, Cel. Sandro, Delegada Sheila, Bosco,
entre muitos outros.
No momento, alguns nomes analisam
abandonarem os seus atuais barcos para
buscarem um novo caminho. São eles, Leonídio Bouças (MDB); o líder do Governo,
Roberto Andrade (Avante); Betinho Pinto
Coelho (Solidariedade); Neilando Pimenta
(Podemos) e Arlen Santigo (PTB).

Divulgação

Diretora de Vigilância de Agravos
Transmissíveis, Marcela Lencine Ferraz

“Os incentivos financeiros são muito importantes para que os municípios possam desenvolver estratégias, em nível local, tanto em relação
à prevenção e eliminação de possíveis criadouros
do Aedes, quanto promover ações de mobilização
social e estruturação da rede de atendimento”,
explica a diretora de Vigilância de Agravos
Transmissíveis, Marcela Lencine Ferraz. Os valores destinados a cada um dos municípios estão
relacionados na Resolução SES-MG 7.733/2021.
Segundo a diretora, a SES-MG tem atuado
ainda em outras frentes de apoio, como no
envio de agentes da Força Estadual para apoiar
ações de controle vetorial, distribuição de inseticidas e suporte na investigação de casos. “São
ações contínuas, que são realizadas durante o
ano todo”, afirma.
Com o intuito de fortalecer e sensibilizar os
profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no manejo
clínico do paciente, qualificações virtuais são
disponibilizadas.
“A SES-MG também realiza análises sistemáticas dos bancos oficiais de notificação e
acompanhamento de indicadores de transmissão nos diferentes municípios do território
mineiro, e com avaliação de cenário de risco
constante junto ao Comitê de Enfrentamento
das Arboviroses e Comitês Regionais de Enfrentamento as Arboviroses”, aponta.

A eleição para escolha do novo presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) acontecerá em maio, mas o assunto já domina os meandros jurídicos do estado. Para quem não se lembra, o
atual dirigente Gilson Soares Lemes, não pode ser reeleito e, desta
vez, segundo os observadores, dificilmente haveria um nome de
consenso. Ou seja, a disputa deverá ser acirrada.

Tribunal de Contas
Relativamente à escolha para conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG), o tema está em hibernação
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em verdade, o
que se comenta nos bastidores da Casa é que o atual presidente,
deputado Agostinho Patrus (PV), teria interesse em ser indicado, mas
essa informação não foi confirmada. Assim, prevalecem os outros
dois candidatos de peso: o deputado Alencar da Silveira (PDT) e o
parlamentar Sávio Souza Cruz (MDB).

Empresário na política
A assessoria do empresário Pedro Lourenço, do Supermercados
BH, não desmentiu sobre uma possível incursão dele na política.
Há 15 dias, seu nome foi mencionado para disputar uma vaga de
deputado federal. Já semana passada, a informação era que o interesse dele era pleitear o Senado pelo PDT, partido do ex-ministro
e presidenciável Ciro Gomes.
Cena final. O empresário Pedrinho, como é conhecido, sempre
foi generoso em suas ajudas aos políticos em campanhas eleitorais.
Desta vez, ele estaria pensando em investir nele próprio ao invés de
terceirizar essas “bondades”.

Deputado x Zema
Semana passada, no saguão da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), o deputado Sargento Rodrigues (PTB) deixou claro
para quem quisesse ouvir que o movimento das forças de segurança
do Estado, para conquistar os seus direitos, está só começando.
Segundo ele, os protestantes vão transformar a vida do governador
Romeu Zema (Novo) em um verdadeiro inferno. Cruz credo, gente!

Doria em Minas

Governo de Minas repassa R$ 40 milhões para
combater mosquito da dengue nos municípios
As ações do governo de Minas para o
controle das arboviroses, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti - como dengue, zika
e chikungunya -, envolvem diversos eixos de
atuação, que vão desde a prevenção até a
assistência aos pacientes nos serviços de saúde.
Para fomentar estratégias dos municípios
que visam evitar a proliferação do mosquito e
qualificar as redes de atendimento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) já repassou
R$ 40 milhões aos Fundos Municipais de Saúde
visando o período sazonal deste ano. A SES-MG
também realizou pagamentos de outros R$ 80
milhões para regularização de dívida contemplada no acordo do governo de Minas junto
à Associação Mineira de Municípios (AMM).

Por enquanto, nenhum nome forte da política mineira almejou
defender a candidatura do presidenciável João Doria (PSDB). Assim,
se a eleição fosse hoje, o atual governador paulistano estaria sem
qualquer tipo de palanque em Minas Gerais. Uma completa falta
de liderança dele.

Cenário epidemiológico

Política em JF

Segundo o último Boletim de Monitoramento de Arboviroses, com atualização referente a
22 de fevereiro, Minas Gerais registrou 6.298
casos prováveis (casos notificados, exceto os
descartados) de dengue. Desse total, 1.940 casos foram confirmados para a doença. Um óbito
foi confirmado pela doença em Minas Gerais, e
dois óbitos são investigados, até o momento.
Em relação à febre chikungunya, foram
registrados 401 casos prováveis da doença,
dos quais 37 confirmados. Até então, não há
nenhum caso de óbito confirmado, ou mesmo investigado, por chikungunya em Minas.
Quanto ao vírus zika, foram registrados 12
casos prováveis, sendo dois confirmados para
a doença. Também não há óbitos por zika em
Minas Gerais até o momento.
Segundo Marcela, os números ainda não
indicam um ano epidêmico, mas exige atenção
em relação à dengue, zika e chikungunya.
“Nós temos percebido um aumento de casos,
não no território estadual como um todo, mas
em alguns pontos. É preciso manter, então, os
cuidados para eliminar os focos do mosquito.
A adoção de algumas medidas preventivas
de cunho individual, como uso de repelentes,
também é relevante para que possamos evitar
a transmissão dessas doenças”.

Em Juiz de Fora, um dos grandes colégios eleitorais de Minas
Gerais, continuam as conversas de bastidores rumo a uma possível
decisão da atual prefeita Margarida Salomão (PT), que poderia
renunciar ao cargo para disputar uma vaga ao Senado a pedido da
cúpula nacional de seu partido. A conferir...

Política nacional
A imprensa nacional tem especulado sobre uma propalada filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD para
se viabilizar como candidato à sucessão presidencial. Porém, essa
mesma imprensa não fala que o governador sequer teve prestígio
para conquistar as prévias de seu atual partido, o PSDB. E, uma vez
derrotado, está incomodado na sigla e querendo procurar novos
caminhos. No entanto, sua popularidade pelo Brasil afora é pífia.

Democracia brasileira
Estudos internacionais indicam que, atualmente, o Brasil deixou
de ser uma democracia estável para se tornar uma democracia
defeituosa. Eu, hein?

Combustíveis caros
O ex-deputado federal Emerson Kapaz disse: “Esse conflito entre
Rússia e Ucrânia está acontecendo a milhares de quilômetros do
Brasil, no entanto, os usuários de veículos, em breve, vão começar
a pagar a conta por meio da alta nos preços dos combustíveis, da
inflação e outros descontroles. Ou seja, eles brigam lá e nós pagamos
a conta aqui”, comentou.

AMM

Conselho da AMM aprova contas
do último quadrimestre de 2021
Os integrantes do Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios (AMM) aprovaram
as contas da entidade, do terceiro quadrimestre
de 2021, durante reunião no dia 22 de fevereiro,
na sede da entidade, em Belo Horizonte. O
presidente do Conselho e ex-prefeito de Onça de
Pitangui, Geraldo Magela Barbosa (Tachinha),
e o ex-prefeito de Abaeté, Armando Grecco,
participaram presencialmente, e o prefeito de
Ritápolis, Higino Zacarias de Sousa (PSDB),
de forma remota, quando validaram o último
relatório do ano passado.
A apresentação das receitas e despesas de
cada quadrimestre segue as normas do estatuto
da AMM. Na reunião, os prefeitos aprovaram as
contas e ressaltaram a eficiência da equipe da
AMM sob a gestão do presidente Julvan Lacerda.
Eles também elogiaram o número de afiliados e
a gestão fiscal observados no período.
Os colaboradores do departamento financeiro
da AMM apresentaram as receitas e despesas, de
setembro a dezembro de 2021; o aumento no
número de cursos do Centro de Qualificação para
Gestão Pública (CQGP), sobretudo no interior do
estado; os cursos do AMM Licita, em parceria com o
Sebrae, para formação de agentes de contratação;
as ações do projeto Desenvolve Minas Gerais, em
parceria com o Sebrae; os atendimentos técnicos
feitos pelas equipes da Associação; o trabalho
de visitas às Câmaras Municipais nas diferentes

regiões de Minas; e a preparação para o Congresso
Mineiro de Vereadores, em 8 de março de 2022.
Ao final da reunião, o coordenador geral de
Comunicação, Lu Pereira, apresentou as ações e
os resultados do trabalho da área, sobretudo o
aumento da visibilidade da entidade nas redes
sociais e na imprensa.
Além de aprovar as contas e ressaltar a eficiência da gestão financeira da AMM, os prefeitos
elogiaram o trabalho da equipe da AMM ao
apresentar resultados positivos e constantes para
a gestão da entidade.
“Fizemos a aprovação do relatório do quarto
bimestre de 2021 e parabenizamos o presidente
Julvan e sua equipe técnica, que desenvolve, com
muita competência, o trabalho na AMM”, frisou
o presidente do Conselho e ex-prefeito de Onça
de Pitangui, Geraldo Magela Barbosa (Tachinha).
“Parabenizo toda a diretoria da AMM, que está
fazendo um trabalho maravilhoso, por intermédio
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do presidente Julvan, e a equipe da AMM, de técnicos de uma competência extraordinária. Digo a
todos, prefeitos, vereadores, que a nossa gestão,
comandada pelo Julvan, tem feito um trabalho
maravilhoso, e essa equipe da AMM, de técnicos,
do administrativo, da imprensa, que sempre foi
e será de competência total, coordenada pelo Lu
Pereira, estão todos de parabéns”, reforçou o ex-prefeito de Abaeté, Grecco.
O conselho fiscal da AMM é presidido por Geraldo Magela Barbosa (Tachinha), ex-prefeito de
Onça de Pitangui; e composto pelo ex-prefeito de
Abaeté, Armando Grecco; e o prefeito de Ritápolis,
Higino Zacarias de Sousa.
Também participaram da reunião o superintendente executivo da AMM, Luiz Paulo Caetano;
os colaboradores do departamento financeiro da
entidade, Eduardo Anastácio e Elizângela Pereira;
e o coordenador geral de Comunicação da AMM,
Lu Pereira.

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

Telefone: (31) 99243-1100
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Política mineira

Comentários maldosos ouvidos nos corredores da ALMG explanam que o PSDB, tanto o mineiro como o nacional, é um partido
em fase de pré-liquidação por conta de sua baixa capacidade de
aglutinar nomes de prestígio para disputar o pleito no estado.

MDB nordestino
Também nos meandros da Casa Legislativa, as ironias correm
soltas quando o assunto é o MDB. O partido que já foi o mais importante do país, agora se transformou em uma sigla do Norte/Nordeste.

Poderoso ministro
Jornalistas da cobertura política de Brasília ainda ficam espantados com a frieza do ministro da Casa Civil do Planalto, Ciro
Nogueira (PP). Segundo os comunicadores, o mundo pode estar
caindo que o ministro permanece tranquilo, especialmente quando
busca atingir os seus objetivos como um dos líderes do denominado
centrão. Cruz credo!

PSB e PT
Se não fizer aliança com o PT, o PSB pode perder espaço nas
eleições deste ano, possivelmente, não teria condições de cumprir a
cláusula de barreira. “Ou seja, a cúpula da sigla faz qualquer coisa
para essa aliança”, comentam os matemáticos da política nacional. É
tudo uma questão de sobrevivência.

Afastando do Planalto
Segundo apurou o jornalista Gerson Camarotti, o Partido Republicanos, comandado quase em sua totalidade pelos evangélicos,
especialmente da Igreja Universal, está a um passo de se afastar do
governo federal. E aguardar para conferir...
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No Brasil, compras com cashback
aumentam 48% com a pandemia
Reprodução/Internet
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Nat Macedo
Imagina fazer uma compra e receber de
volta parte do valor pago. Esse é o principal
diferencial do cashback. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC), 48% dos consumidores aproveitaram
descontos com esse sistema desde que a pandemia começou.
O educador financeiro Matheus Machado
explica que essa forma de recompensa se popularizou nos últimos tempos. “Diferente do
desconto, que consiste em um abatimento no
valor do produto ou serviço, o cashback é uma
forma de dar dinheiro de volta ao comprador e
que começou mais forte no on-line”.
Ele acrescenta que existem modalidades
em que se é possível transferir esse valor para
a conta corrente ou que gere créditos dentro
da mesma loja ou site no qual o produto foi
comprado.
Machado afirma que o cashback já chegou,
até mesmo, nas lojas físicas. “As empresas
estão aderindo ao famoso programa de recompensas e ao adquirir itens na loja, você
pode obter até 30% de dinheiro de volta para
ser usado em futuras compras”.

De pai para filho
Em uma recente reunião de família, o vereador do Rio de Janeiro,
Carlos Bolsonaro (Republicanos), teria atravessado os demais irmãos e
se autointitulado coordenador-geral da campanha para a reeleição do
seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL). “O deputado Eduardo (PSL) e
o senador Flávio (PL) estarão em campanha para tentarem se reeleger,
mas eu estou livre de disputas este ano. Então, é minha vez”, teria dito.

Presidente x Presidente
“O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), está com
tanto prestígio em Brasília que a ele é outorgado o direto de fazer
a pauta dos principais assuntos a serem comandados pelo governo
federal. E ele faz isso sem a menor desfaçatez. Lira, atualmente,
manda bem mais do que Jair Bolsonaro (PL)”, ironias do deputado
mineiro Rogério Correia (PT).

Jogos de azar
“O projeto de lei permitindo o retorno dos jogos de azar no Brasil
teria a finalidade de arrecadar dinheiro extra para ajudar alguns
programas na área de saúde. No entanto, o orçamento do governo
federal este ano prevê um corte de R$ 40 bilhões para o setor. Há uma
incoerência nisso aí”, comenta o ex-presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina.

Modalidade retorna parte do valor gasto na compra para o consumidor

É importante
que o consumidor
esteja atento e
não deixe que a
modalidade acabe
sendo um motivo
de consumo

Crescimento da indústria
O segmento produtivo nacional não se empolgou muito com
a recente fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, propondo
alguns cortes de tributos relacionados ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), para favorecer o crescimento industrial no país.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson
Andrade, acha a medida muito tímida. Santo Deus, gente!

Para o educador financeiro Ricardo Hiraki,
essa modalidade se popularizou porque é atrativa. “Antes, as vantagens vinham por meio de
pontos mais focados em viagens. Entretanto,
com o cashback o usuário viu a chance de
ganhar dinheiro de volta e de uma maneira
mais benéfica. Outro fator que também fez
crescer o uso foi a pandemia. Os consumidores
passaram a usar muito mais as plataformas
digitais e os e-commerces”.
Contudo, Hiraki aponta que é preciso atenção. “Todo programa de cashback tem o intuito
de trazer mais usuários para determinadas
plataformas e concentrá-los ali. No entanto, é
importante que o consumidor esteja atento e
não deixe que a modalidade acabe sendo um
motivo de consumo. Neste sentido, é fundamental controlar os gastos”.
O assessor de investimentos Lauro Araújo
explica que o cartão de crédito cobra do lojista
algumas taxas e que no cashback a operadora
devolve um pedacinho dessas taxas para o

cliente. “Sem dúvida nenhuma isso é muito
interessante e atrai os consumidores dos
grandes bancos para os menores, já que eles
apresentam mais vantagens”.
Segundo ele, o cashback é vantajoso desde
que o lojista não cobre mais caro para o pagamento com cartão de crédito. “Vamos supor
que uma pessoa gaste R$ 1.000 por mês no cartão de crédito e seu cashback é 1%. No final do
ano são R$ 120 que voltam para o seu bolso”.
A cabeleireira Brenda Ramos aproveitou o
cashback quando estava mobiliando a casa
nova. “Dentro do aplicativo do meu próprio
banco existe uma loja com várias oportunidades. Olhei o preço dos itens que queria e
depois comparei com os de estabelecimentos
físicos. Vi que o valor era o mesmo, mas, no
app do banco, receberia o retorno. Em alguns,
inclusive, o cashback foi de 7%. No fim das
contas, economizei uma quantia significativa
e, com ela, fiz a primeira compra do mês”,
conclui.

Fabiano Cazeca
Advogado, palestrante e presidente do grupo Empresarial
multimarcas – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br
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Gestão simplificada

o Brasil, grande parte das pequenas e médias empresas que são
constituídas fecha em menos de
2 anos. Por que isso acontece?
Por diversos motivos, contudo a falta de
planejamento estratégico, plano de ação
(de negócios), plano de metas e objetivos
(PMO), e por fim a pesquisa de mercado (PC)
e de Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) são os fatores que predominam para o
insucesso das pequenas e médias empresas.
Mas a falta das referidas ferramentas
não atinge somente as empresas menores
e recém-constituídas. A todo o momento
temos notícias do fechamento de grandes
empresas também.
É claro que a instabilidade da economia
contribui para volatilidade do mercado e
para o insucesso de empresas de todos os
portes. Porém, as empresas que dispõem de
bons gestores e que se utilizam das referidas
ferramentas conseguem vencer os obstáculos
e se perdurarem no mercado.

A elaboração de um planejamento estratégico necessita do envolvimento do corpo
diretivo da empresa. A fonte mais límpida
para se buscar informações e ideias para a
construção de uma ferramenta tão importante como é um plano de ação, seguramente é
a equipe de gestão da organização.

Empresas não
podem abrir
mão de elaborar
um bom plano
de ação

A identificação e a previsão do comportamento dos consumidores podem fazer toda a
diferença na construção de um planejamento
estratégico diferenciado.
A utilização de ferramentas com essa inteligência é a melhor alternativa para avaliar
quais são os serviços e produtos que levam
o cliente a concluir a realização do negócio.
Portanto, as empresas não podem abrir
mão de elaborar um bom plano de ação
em um mundo cada vez mais volátil e que
enfrenta a pandemia e suas consequências
na vida econômica e social.
Desse modo, para garantir a competitividade no cenário atual, ferramentas
tecnológicas têm sido usadas por gestores
de maneira assertiva. E essas soluções estão ganhando destaque no planejamento
estratégico das empresas que pretendem
surpreender os consumidores com um
diferencial que tende a aproximá-los das
marcas que estejam em evidência no
mercado.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211
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Vendas de imóveis fecham
2021 com alta de 12,8%
De acordo com estudo da Brain
Inteligência Estratégica, empresa
de pesquisa e consultoria em
negócios, 62% dos brasileiros não
têm vontade de comprar; 20%
têm intenção, mas não começaram a procurar ativamente; 12%
possuem desejo, mas procuraram
apenas na internet; e 6% têm intenção e já iniciaram as visitas a
imóveis e stands de vendas.
Na avaliação de Guilherme
Gomes, gerente de vendas de
uma imobiliária, o ramo é um
dos que mais se recuperou da
crise causada pela pandemia.
“Na nossa empresa, tivemos um
crescimento nas vendas de quase
30% no ano passado comparado a 2020. O mês com maior
destaque foi outubro de 2021. O
setor tem enfrentado os preços
elevados de materiais e insumos
para construção, mas o mercado
vai aos poucos se adequando.
Outro fator é que o consumidor
tem vontade de comprar, mas
fica preocupado se o valor cabe
no bolso”.

Casa Verde e Amarela
No programa habitacional do
governo Federal, o Casa Verde
e Amarela (CVA), que substituiu
o “Minha Casa, Minha Vida”, as
vendas aumentaram 3,4% em

CDL/BH solicita aos senadores a aprovação de
projeto que incentiva a empregabilidade de idosos
to para complementar a renda.
Como boa parte destas pessoas
ajuda de forma significativa no
sustento das famílias e cuida de
pais, filhos e netos, o trabalho e
a renda dos 60+ impactam em
toda a dinâmica familiar”, afirma
o presidente da CDL/BH, Marcelo
de Souza e Silva.
Ainda segundo o presidente,
a entidade realizou um levantamento junto aos comerciantes
para identificar a percepção dos
lojistas sobre o tema. “Notamos que o comerciante enxerga
pontos positivos em ter a mão
de obra de um idoso em seu
negócio. Por isso, ter o incentivo
do poder público é essencial para
que haja estímulo de contratação”, enfatiza o dirigente.
As competências em relação
aos idosos mais citadas pelos
lojistas foram: flexibilidade de
horários (100%), permanência no
CDL/BH

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) solicitou no dia 21 de fevereiro, apoio
aos senadores que compõem a
Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal para aprovação do PL 4890/2012. O projeto
é de autoria de Chico Rodrigues
(DEM/RR) e prevê incentivos
para empresas que contratarem
profissionais com idade igual ou
superior a 60 anos.
O projeto sugere, pelo período de cinco anos, incentivos
fiscais aos empregadores que
contratarem pessoas idosas.
Estão previstas as deduções dos
20% de contribuição sindical e
do valor de um salário mínimo
para cada semestre de trabalho
vigente de idosos contratados.
“Entendemos que o trabalho
após os 60 anos serve tanto para
socializar e manter mente, corpo
e emoções em movimento, quan-

Marcelo de Souza: “Notamos que o comerciante enxerga pontos
positivos em ter a mão de obra de um idoso em seu negócio”

trabalho, assiduidade e responsabilidade (90%), resolução de
problemas e senso de propósito
(80%). “Estes dados refletem o
que outras pesquisas já mostram:
que as pessoas maduras têm
valores específicos reconhecidos
pelo mercado”, ratifica.
Segundo ele, apesar da contratação de pessoas idosas ser
vista com bons olhos pelos comerciantes ainda há muito para
avançar. “O mercado de trabalho,
em geral, ainda não se adaptou
à inversão da pirâmide etária
e tem dificuldades de absorver
a maturidade como valor no
quadro de funcionários. Por isso,
acreditamos que iniciativas como
essa representam um importante
estímulo à geração de empregos
e contribuem para melhorar a
visão que as pessoas têm sobre
a própria longevidade e o valor
da maturidade”, defende.
A CDL/BH vem, ao longo
dos últimos anos, fomentando
a empregabilidade da terceira
idade na capital por meio do
Programa 60+. O projeto foi
pensado para fomentar soluções
e parcerias que transformem a
capital mineira em uma cidade
‘pró-longevidade’, especialmente nos setores da economia e
emprego.
A proposta é contribuir para
o desenvolvimento de um ecossistema social para esse público
fundamentado em três eixos:
políticas públicas, geração de
trabalho e renda, experiência do
cliente 60+ e economia prateada.
“A população acima de 60
anos, muito em breve, será a
maior do país. Além disso, no
cenário atual, eles já representam a principal renda das famílias. Por isso, é tão importante
fomentar entre essas pessoas a
empregabilidade. Esse público
carrega muita experiência e
ainda possui muita disposição
para o trabalho. Não podemos
deixar que a idade seja um impeditivo de contribuição para
a economia do país”, finaliza o
presidente da CDL/BH.

Divulgação/Internet
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pandemia de COVID-19
trouxe incertezas para os
mais variados setores da
economia. No entanto,
as dificuldades parecem ter sido
superadas pelo mercado imobiliário nacional no ano passado
e apontam para recuperação do
segmento. De acordo com dados
da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), o número
de vendas de novos imóveis cresceu 12,8% em comparação com
2020, chegando a 261.443 mil
unidades comercializadas. Já os
lançamentos registraram aumento de 25,9%.
Segundo o presidente da CBIC,
José Carlos Martins, o maior problema que a construção civil tem
hoje é a ausência de mão de obra.
“O setor está muito aquecido. Isso
porque, em 2020 e no primeiro
semestre de 2021, as vendas
foram muito boas e batemos
recordes atrás de recordes. Os
números consolidados de 2021
são positivos, mas isso precisa
ser lido com atenção, porque no
último trimestre a curva estabiliza
e começa a decrescer”.
Ainda conforme o levantamento, os lançamentos e as
vendas do segundo semestre
de 2021 foram afetados pela

Intenção de compra

mudança do cenário econômico
e, principalmente, pelos efeitos
da majoração dos insumos da
construção. Também houve uma
redução efetiva no poder de
compra das famílias. “Lá atrás,
falávamos que o aumento de
custo não era compatível com o
reajuste da renda das pessoas.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) deve
estar girando em torno de 10%,
o Índice da Construção Civil está
em torno de 20%, ou seja, o custo
da construção subiu muito mais
do que a capacidade de reposição
dos salários”, destaca Martins.
Outra pesquisa da CBIC aponta que o preço médio dos imóveis
residenciais subiu 10,38% em
2021, ficando abaixo do Índice
Nacional de Custo da Construção
(INCC), de 13,85%. Para Martins,
o mercado cresceu no acumulado de 2021 ajudado pelos juros
baixos dos financiamentos imobiliários. “Também não havia
tanta pressão de custos até o
começo do último ano. Porém, no
decorrer do segundo semestre, a
situação virou e tivemos aumento dos juros e a necessidade de
repasse dos custos dos insumos
para o valor final dos imóveis.
Por consequência, houve uma
mudança na curva de vendas, que
se estabilizou e depois entrou em
declínio”, completa.

Mais de 261 mil unidades foram vendidas no decorrer do ano passado
2021 em relação ao ano anterior.
“O mercado deve ser afetado
positivamente pela nova curva
de subsídios que entrará em vigor
entre março e abril deste ano. A
expectativa é que a melhora nas
vendas pode fazer com que os
números dos indicadores fiquem
próximos aos do ano passado”,
afirma o presidente da CBIC.

O levantamento ainda analisou a participação do programa habitacional Casa Verde e
Amarela no total de unidades
lançadas e vendidas em todas
as regiões brasileiras. No 4º
trimestre de 2021, a participação do programa registrou leve
queda em relação ao trimestre
anterior, passando de 47% de

todos os imóveis vendidos no
Brasil para 45%. Em relação
aos lançamentos, do total do
4º trimestre, 41% foram do Casa
Verde e Amarela. A região com
o maior número de unidades
vendidas pelo CVA no último
trimestre do ano passado foi
a Sudeste (18.167), seguida do
Nordeste (5.248).

Fiemg comemora a não
incidência da Contribuição
Previdenciária sobre
o auxílio-alimentação
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe,
divulgou um comunicado aos
empresários e trabalhadores,
celebrando a aprovação, pelo
presidente Jair Bolsonaro, no dia
23 de fevereiro, do parecer da
Advocacia-Geral da União (AGU)
a respeito da incidência da Contribuição Previdenciária sobre o
auxílio-alimentação.
“Mesmo em casos, agora, fora
do Programa de Alimentação do

Trabalhador (PAT), o parecer vinculante da AGU garante que não
haverá incidência da Contribuição
Previdenciária sobre qualquer auxílio alimentação, dentro ou fora
do programa”, detalha Roscoe.
De acordo com o presidente da Fiemg, alguns fiscais da
Receita Federal estavam com o
entendimento de que incidiria,
em alguns casos, a Contribuição Previdência sobre o auxílio
alimentação - tíquete-refeição e
tíquete-alimentação e suas outras
Sebastião Jacinto

Daniel Amaro

Flávio Roscoe: “Essa é uma importante conquista”

formas, até mesmo alimento in
natura.
“Essa é uma importante conquista. Várias empresas se depararam com uma insegurança jurídica, com alguns fiscais autuando
até mesmo os apoios e auxílios
dados dentro do PAT. Somente no
Centro de Autuação da Fazenda
(CAF), temos autuações que montam a R$ 1,5 bilhão, fora as outras,
que estão em processo de análise
na Receita Federal e até mesmo já
no Judiciário”, informou Roscoe.

Trabalhadores
ganham
A decisão acaba com toda
uma insegurança jurídica.
“Esse é um pleito antigo da
Fiemg. É importante dizer
que não é um pleito só para
os empresários. Ele é muito
relevante para os trabalhadores de todo o Brasil, que
terão assegurado o seu direito ao auxílio-alimentação,
pois, se esse instituto fosse
questionado com a Contribuição Previdenciária, ele, com
certeza, seria interrompido
por centenas e, até mesmo,
milhares de empresas. E, com
isso, milhões de trabalhadores
perderiam o acesso ao auxílio-refeição”, alertou.
Dessa maneira, o presidente da Fiemg ainda frisou,
“mantemos o auxílio-alimentação, mantemos esse importante direito. As empresas
também terão a tranquilidade
de continuar concedendo o
benefício”.
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Projeto de lei para gestantes na pandemia
contempla sugestões da Fecomércio MG
Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que protege mulheres grávidas e empresários do comércio ao regular afastamento do trabalho presencial durante a crise sanitária
Um exemplo disso foi a medida concedida em maio de 2021,
sobre o afastamento das gestantes no exercício das atividades
trabalhistas presenciais durante
a crise sanitária provocada pelo
coronavírus. “Com a Lei Federal
nº 14.151/2021, os empresários
foram obrigados a arcar sozinhos
com o custo para manter ativo o
contrato de trabalho das mulheres
grávidas, mesmo nas situações
em que desenvolvimento de trabalho remoto seja impossível. No
caso das pequenas empresas, com

quadro de funcionários reduzido,
a determinação de afastar compulsoriamente essas colaboradoras contribuiu para prejudicar
a recuperação dos negócios”,
explica o coordenador jurídico da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomércio MG),
Rodrigo Ribeiro Santos.
Diante desse cenário, a CNC e
a Federação têm atuado em favor
dos empresários que apresentam
dificuldades financeiras em arcar
com o pagamento das funcioiStock

A pandemia trouxe diversas
alterações para o cenário de negócios de Minas Gerais. O funcionamento das empresas e o quadro
de funcionários foram algumas
das mudanças que surgiram com a
COVID-19 que mais afetaram a rotina dos empresários mineiros. Essa
realidade acabou contribuindo com
o fechamento de mais de 9 mil lojas
em 2020, com vínculos empregatícios no comércio varejista do Estado,
segundo o último levantamento da
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

nárias que não podem realizar
o teletrabalho. Com o apoio do
deputado federal Diego Andrade
(PSD/MG), as entidades solicitaram que a remuneração durante
o período de afastamento das
gestantes fosse custeada pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) por meio do salário
maternidade. O projeto de lei
com as mudanças nas regras
sobre o trabalho de gestantes
durante a pandemia foi aprovado
na Câmara dos Deputados no
dia 16 de fevereiro de 2022. A
Fecomércio MG chegou a ajuizar
ação civil coletiva da proposta,
que agora será enviada à sanção
presidencial. O texto também
prevê a volta presencial das grávidas após imunização contra a
COVID-19.
“É legítima a intenção do
legislador de proteger a saúde
da gestante durante a pandemia.
Mas a lei atual criou uma obrigação excessivamente onerosa para
o empregador de remunerar a
gestante durante o período de
afastamento. É justo esse encargo
recair sobre a Previdência Social,
que é a quem compete a proteção
à maternidade, conforme previsto
no art. 201, II, da Constituição
Federal”, analisa Santos.
O coordenador jurídico da
entidade ressalta ainda que empresários e empregadas gestantes
precisam de segurança jurídica
para poder exercer suas ativida-

Minas tem quase mil vagas de
emprego para construção civil

Expansão
Segundo a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese), Amanda Carvalho, o comparativo do desempenho do mercado
de trabalho mineiro mostra a manutenção da expansão do trabalho
formal em 2021, após um ano atípico
como 2020 devido à pandemia.
“Esse cenário pode ser observado
em relação ao Sine, que conta com
uma grande quantidade de vagas de
emprego disponíveis para o trabalhador que busca uma recolocação
no mercado de trabalho ou oportunidades melhores”, salienta.

Vagas disponíveis
Logo após o feriado de Carnaval,
as unidades do Sine em Minas, coordenadas pela Sedese, têm diversas
oportunidades. Apenas em BH, são 110
vagas para repositor de mercadorias,
77 para pedreiro e 52 para carpinteiro.
Em todo o estado, são 547 vagas de servente de obras, 362 para
pedreiro, 440 para operador de telemarketing e 411 para motorista de
caminhão. Além disso, há 399 para
alimentador de linha de produção e
366 para operador de telemarketing.
Há oportunidades no mercado com
ganhos mensais que variam de um
salário mínimo até mais de R$ 5,5
mil.

situação continuar, pode provocar
dispensas e discriminação, porque
a medida acaba prejudicando a
empregabilidade das mulheres e
agrava a desigualdade de gênero”, afirma.

Retorno
De acordo com o novo texto aprovado, as gestantes
deverão retornar ao trabalho presencial somente em casos
de: encerramento do estado de emergência; após sua
vacinação, a partir do dia em que o Ministério da Saúde
considerar completa a imunização; se ela se recusar a se
vacinar contra o novo coronavírus, com termo de responsabilidade; ou se houver aborto espontâneo com recebimento
da salário-maternidade nas duas semanas de afastamento
garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Termo de responsabilidade
A gestante que optar por não se vacinar deverá assinar
um termo de responsabilidade e de livre consentimento
para o exercício do trabalho presencial. Nele, a funcionária se compromete a cumprir as medidas preventivas
adotadas pelo empregador. “Essa medida traz mais
segurança jurídica para as empresas, pois o termo de
responsabilidade mitiga o risco de a organização ser responsabilizada por algum problema na saúde da gestante,
caso ela opte por não se vacinar ou se pulou alguma
etapa do ciclo vacinal”, avalia o coordenador jurídico da
Fecomércio MG.

Sebrae promove programação
especial no Mês da Mulher
Palestras, oficinas, seminários, workshop e encontros presenciais e on-line serão oferecidos

“O setor de construção civil foi
um dos mais afetados em 2020 em
razão da pandemia. Entretanto, nos
últimos meses, tem conseguido se
recuperar, abrindo postos de trabalho. Os números do Sine comprovam
esse cenário, com quase mil vagas
abertas”, enfatiza Amanda Carvalho.

Caged
Segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempegados
(Caged), do Ministério da Economia,
que terá os dados atuais de 2022
divulgados neste início de março,
Minas Gerais registrou, no ano
passado, saldo de 305.182 postos
de trabalho, resultado da admissão
de 2.202.162 de trabalhadores e do
desligamento de outros 1.896.980.
Em relação a outros estados,
o estoque de empregos em Minas
Gerais, que corresponde ao total de
vínculos celetistas ativos, totalizou
4.372.765 em 2020, o que mantém
MG como o segundo maior mercado
formal brasileiro, atrás apenas de São
Paulo, com 12.791.775 de vínculos. No
mesmo período, o estado também
ficou na segunda posição com o maior
saldo líquido de emprego (305.182),
superado também por São Paulo
(814.035).
Divulgação/Internet

Com o arrefecimento da pandemia de COVID-19, Minas Gerais deve
manter neste semestre a retomada
das atividades econômicas. No dia 3
de março, por exemplo, as 133 unidades do Sistema Nacional de Emprego
(Sine) no estado estão com mais de
sete mil oportunidades de emprego,
com destaque para os segmentos da
construção civil, serviços e comércio.
Depois de um período turbulento
com o início da pandemia em 2020,
no ano passado todos os setores
de atividade econômica em Minas
Gerais registraram saldo positivo de
empregos formais. Os destaques ficaram com serviços (124.079 empregos
com carteira assinada), seguido
pelo comércio (68.846), indústria
(65.587), construção civil (31.804) e
agropecuária (14.866).
Uma das grandes atrações na
geração de empregos no ano passado foi o segmento a construção civil,
cujo estoque de emprego aumentou
11,4% em relação ao ano anterior,
quando o saldo foi de 24.512 vagas
formais.

des. “A ação coletiva ajuizada pela
Federação é uma forma de auxiliar as empresas nesse momento
de recuperação econômica, além
de garantir os direitos das funcionárias grávidas. Pois, se essa

As mulheres vendem mais
pelas redes sociais que os homens. É o que mostra a pesquisa do Sebrae feita no final de
2021, com quase 7 mil donos de
pequenos negócios em todo o
país. De acordo com o estudo,
79% das empreendedoras utilizam as redes sociais enquanto
70% dos homens investem nesses canais. Elas estão em maior
número no WhatsApp (86% das
mulheres contra 83% dos homens), Instagram (58%/46%)
e Facebook (43%/41%). Ainda
segundo o levantamento, as
donas de pequenos negócios
(89%) têm aceitado mais o Pix
como forma de pagamento,
que os empreendedores do
sexo oposto (84%).
Para apoiar e estimular
essas mulheres a empreender
e a melhorar suas vendas
e seus resultados nas redes
sociais e fora delas, o Sebrae
Minas promove uma série de
capacitações e eventos on-line
e presenciais, de norte a sul de
Minas Gerais, no Mês da Mulher. As atividades começam
na segunda-feira, 7 de março,
véspera do Dia Internacional
das Mulheres. A programação
completa e as informações
para inscrição estão disponíveis no site da Sympla.
“Iremos oferecer diversas atividades e orientações
para que as empreendedoras
se sintam mais fortalecidas
e autoconfiantes. Também
queremos inspirar e conectar
as participantes com histórias
de sucesso de mulheres que
venceram os desafios para
empreender e conseguiram
transformar o sonho de ter seu
próprio negócio em realidade”,
explica a analista do Sebrae
Minas Rachel Dornelas.
Entre as capacitações
do Mês da Mulher estão as
oficinas de planos e modelos
de negócios, marketing digital, precificação e controles

financeiros, e ainda, palestras
sobre microempreendedor individual e empreendedorismo
feminino.
Haverá também eventos
regionais como: o Seminário
para Mulheres (Montes Claros,
dia 7/3), Café Empresarial
(Nova Lima, dia 8/3), Encontro
de Mulheres (Belo Horizonte,
dia 8/3), O Sucesso usa Salto
(Sete Lagoa, dia 24/3) e o
lançamento da Trilha DELAS
(Chapada Gaúcha, dia 10/3 e
Patos de Minas, dia 24/3).
O movimento ‘Elas na Gastronomia’ - criado pelo Sebrae
Minas para incentivar e reconhecer a competência e o
talento das mulheres mineiras
no comando dos negócios de
gastronomia e alimentação
- terá encontros on-line para
melhorar as vendas pelo Instagram e WhatsApp, além de
dicas para utilizar o Google
Meu Negócio.

Apoio ao
empreendedorismo
feminino
O Mês da Mulher faz parte
das ações do Sebrae DELAS,
uma iniciativa do Sebrae Minas para apoiar, capacitar e
orientar as mulheres a tornar
seus negócios mais competitivos, e estimular o desenvolvimento de suas competências,
comportamentos e habilidades
empreendedoras. Para saber mais sobre essa iniciativa
e como participar acesse o
site delas.sebraemg.com.br.
Mês da Mulher
De 7 a 31 de março
Atividades on-line e presenciais / pagas e gratuitas
Programação completa:
www.sympla.com.br/mes-da-mulher-sebrae-minas---marco-2022__1491987
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DA COCHEIRA

Apesar da prefeitura oficialmente não ter bancado o Carnaval de Belo Horizonte, muitos blocos desfilaram nos bairros
da cidade, sem se importar com os protocolos expedidos.

Nossos
parabéns para
o empresário
Rubens Menin
Teixeira de Souza,
que completa
mais um ano
de vida no
dia 12 de março

Domingo, dia 6 de março
Ruizinho Guimarães
Viviane Brasil - diretora presidente da Metropax
Nilce Mansur

Segunda-feira, 7

Quem não gostou da falta da festa de Momo foram os
ambulantes que perderam faturamento. Já os comerciantes
do Centro da cidade estavam ávidos pelo início do mês de
março, pois, segundo eles, fevereiro foi terrível.

Simone Alvarenga Rabelo
Carlos Eduardo Pereira
Samuel Rodrigues Caldas
Thiago Silva

Terça-feira, 8

KALIL SÓ QUER A CADEIRA - Pessoas ligadas ao prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), têm reclamado das dificuldades que estão enfrentando para tirá-lo do gabinete para visitar o interior. Muitos encontros foram
desmarcados ou simplesmente ele não compareceu, o que dificulta levar
sua candidatura a governador por todo o estado, justamente onde Kalil
não é conhecido e perde votos. Seus assessores tentam convencê-lo a não
deixar a cadeira de prefeito. Ele se acostumou a ganhar eleição sem fazer
campanha formal e até mesmo participar de debates. As últimas pesquisas
mostram que o prefeito da capital tem votos na região metropolitana, mas
perde em todo o interior porque não é popular.

Dia Internacional da Mulher
Padre João de Deus Dantas
Radialista Rodrigo Rocha

Proprietários de pousadas em Minas disseram que o movimento no Carnaval deu para ocupar seus estabelecimentos
em pelo menos 70%. Eles esperam uma melhora na Semana
Santa e fazem apelo aos governos federal e estadual que
cuidem das estradas que continuam com muitos problemas.

Quarta-feira, 9
Marco Aurélio Pedrosa
Márcio Moreira da Silva
Leonardo da Silveira – Rádio Itatiaia

Quinta-feira, 10

A Câmara Municipal de Belo Horizonte tornou-se uma verdadeira “pedra no sapato” de Kalil neste início de campanha
para o governo do Estado. A experiência de Adalclever Lopes
não tem somado tanto neste momento.

PREPAREM OS BOLSOS - Apesar da cotação do dólar no Brasil ter despencado nos últimos dias, com o confronto entre Rússia e Ucrânia, o preço do
barril de petróleo tem aumentado no mercado internacional, passando
dos US$ 100. Os consumidores já esperam por acréscimos no valor da
gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Ruim para o presidente Jair
Bolsonaro (PL) que disputa a reeleição.
CONFRONTO - O governador Romeu Zema (Novo) está apelando ao Supremo Tribunal Federal para que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) vote o seu projeto de recuperação fiscal. Segundo ele, a medida
será importante para resolver os problemas de Minas, porque representará
a negociação da dívida do Estado com a União. Além das dificuldades com
as forças de segurança que desejam 12% de aumento, outros segmentos
do funcionalismo poderão trazer “dor de cabeça” para o governador, que
está propondo 10% para todo o funcionalismo público.

A NI V E RS A RI A NT E S

Delegado Comendador
O Delegado-Geral de Polícia (aposentado) e também diretor da Adepol-MG,
José Antonio de Moraes, recebeu no dia
25 de fevereiro, no comando do Centro
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
(CIAAR), em Lagoa Santa, a medalha da
“Ordem do Mérito Aeronáutico”, no Grau
de Comendador.

Deputado Aécio Neves
Neném Quinzinho - Ribeirão das Neves
Marco Aurélio Jajour Carneiro
Jornalista Tereza Goulart
Arquivo pessoal

Sexta-feira, 11
Jornalista Aparecida Ferreira - Brasília
Miriam Lott
Romeu Queiróz Gomes

Sábado, 12
Jornalista Nilza Helena
Empresário Rubens Menin Teixeira de Souza
Miriam Ximenez

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Dupla do Senai-MG conquista
Ouro e vai competir na China
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

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

Ouro para Minas! A dupla Laércio
Martins de Melo e Thiago Aparecido
Oliveira da Silva, do Senai-MG em
Barbacena, competiu em Jardinagem
e Paisagismo em Brasília (DF), e
conquistou o primeiro lugar nacional
durante seletiva para a WorldSkills
Shanghai 2022. Por essa razão, o duo
disputará o título mundial na cidade
chinesa.
A WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo e reúne os melhores alunos das
Américas, Europa, Ásia e África e Pacífico Sul. Entre os dias 14 e 18 de março,
os dois alunos do Senai Barbacena
CFP Olavo Machado apresentaram o
projeto paisagístico desenvolvido por
eles na capital federal e sagraram-se
campeões nacionais. A prata ficou
para Abner Alves Gomes e José Arthur
Menahem, do Distrito Federal.
Laércio lembra que, devido à pandemia de COVID-19, ocorreram muitos
adiamentos nos últimos 2 anos na

Divulgação

Divulgação

Aniversário de Rubens Menin

seletiva. Mesmo assim, ele conta que
a dupla mineira manteve o foco até a
realização do sonho. “Sempre fomos
disciplinados taticamente, seguindo
as orientações de nosso treinador e,
com muita garra, determinação e
foco fizemos um trabalho incrível, que
reflete a competência da nossa equipe
do Senai Barbacena”, disse.
“Conseguimos agregar todos os
conhecimentos adquiridos até a seletiva para aplicar na prova e o resultado
não poderia ter saído melhor. Valeu
cada gota de suor e cada momento
de dedicação ao treinamento. Fiquei
muito feliz por ter desenvolvido esta

prova em alto nível do início ao fim”,
afirmou Thiago.
Ambos relataram estarem preparados para a disputa internacional,
na China - o que deve ocorrer ainda
em outubro deste ano. “Estou muito
confiante e preparado para aprender
e aprimorar meus conhecimentos
nessa nova etapa do treinamento para
o mundial. Vou dedicar cada minuto
a esse projeto para que alcancemos
mais um êxito na etapa mundial em
Shanghai”, declarou Thiago.
“Nós, integrantes da delegação
mineira, temos nosso diferencial,
que é o trabalho em equipe. Essa
capacidade, aliada à competência e
dedicação, faz as coisas darem certo!
Vamos usar nossas habilidades e
diferencial pra continuarmos focados
e treinando muito pra fazer dar certo
como sempre e voltar novamente pra
casa com um título tão importante
quanto foi esse da etapa nacional”,
completou Laércio.

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Rua Grão Mogol, 333 - Lj. 17
Carmo Sion - BH - MG
Telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733
Batista
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Especialistas alertam sobre os
riscos de adiar exames de rotina
Daniel Amaro
Desde o início da pandemia de COVID-19, há
cerca de 2 anos, muitos brasileiros deixaram de
realizar exames de rotina e consultas com receio
de visitar clínicas ou unidades de saúde. No entanto, os cuidados preventivos são importantes para
detectar doenças e não podem esperar. A situação
gera preocupação em especialistas que apontam
os perigos da falta de acompanhamento médico
por tanto tempo.

Divulgação/Internet

“É fundamental
manter uma
periodicidade e
deixar de realizá-los
somente em
casos extremos”

De acordo com o clínico geral Pedro Lopes,
aqueles que estão com medo de se deslocar até
o consultório tem a possibilidade de fazer as consultas por meio remoto. “O Conselho Federal de
Medicina (CFM) liberou a chamada telemedicina
durante a pandemia. É uma forma mais segura e
prática ao paciente. Por meio do uso de aplicativos
para videoconferência, os profissionais conseguem
fazer uma avaliação da pessoa, fornecer receitas
médicas e solicitar exames. Este último requer que
o indivíduo saia de casa para realizar a coleta,
mas os resultados podem ser enviados de forma
digital”, esclarece.
Ele alerta que negligenciar a prevenção deixando de realizar exames de rotina é uma forma
de se expor a riscos desnecessários. “A falta deles
causa o diagnóstico tardio, o que diminui a chance
de cura e o tratamento adequado. Também pode
provocar complicações de doenças já existentes,
contribuindo para o aparecimento de outras enfermidades até mais graves. É fundamental manter
uma periodicidade e deixar de realizá-los somente
em casos extremos”.

O clínico geral afirma que os exames são relevantes, principalmente, para os pacientes com doenças
crônicas, reumáticas, oncológicas e autoimunes. “No
entanto, caso apresente sintomas de gripe e resfriado
ou qualquer outro indício parecido com os da COVID-19,
aguarde a melhora do quadro de saúde antes de sair
de casa. Isso porque com a imunidade comprometida
é melhor continuar realizando isolamento”.

Coração saudável
Para a médica cardiologista Viviane Gonçalves,
na sua área também houve uma redução na procura
por consultas e, consequentemente, exames de
diagnóstico precoce e prevenção. Isso prejudica muito
a saúde do coração da população. “Conforme divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as
doenças cardiovasculares são as que mais matam no
Brasil, com cerca de 360 mil casos anuais”.
Não existe uma idade para se iniciar o check-up
cardiológico, segundo Viviane. “De forma geral a
partir dos 40 anos, mas nos casos de pacientes com
fatores de risco como, como hipertensão arterial,
diabetes, colesterol elevado, tabagismo, além de histórico familiar de doença cardiovascular, o recomendado é fazer avaliação o quanto antes. Os exames
mais comuns são dosagem de glicemia em jejum,
perfil de colesterol, hemograma e função renal,
teste ergométrico e ecocardiograma transtorácico”.

Exames de rotina indispensáveis
Papanicolau

Para mulheres que já iniciaram a vida
sexual para verificar alterações no útero e vagina.

Mamografia

Indicado para ser feito anualmente a
partir dos 25 anos para detectar alterações mamárias.

Ultrassom na mama

Indicado para ser feito anualmente a
partir dos 25 anos para detectar alterações mamárias.

Hemograma

Exame completo de sangue para analisar a saúde geral da pessoa, revelando
infecções ou inflamações.

Colonoscopia

Feita anualmente por homens e mulheres a partir de 50 anos para descobrir, entre outras coisas, pólipos, câncer e doenças inflamatórias intestinais.

Check-up cardiológico

Para detectar alterações cardíacas importantes e identificar o risco de doenças.

Check-up oftalmológico

Deve ser feito anualmente por todas as
pessoas, desde a infância, para detectar problemas de visão.

Consulta odontológica

Para prevenir e tratar problemas dentários.

Pré-natal

Feito por grávidas para acompanhamento da gestação, da saúde da mãe
e do bebê.

Exames de próstata

Deve ser feito anualmente por homens
com idade a partir de 40 anos para
prevenir câncer de próstata.

Visão em dia

Falta de acompanhamento médico pode trazer mais riscos do que permanecer em casa

Muita gente também tem adiado a consulta
anual, conforme afirma o oftalmologista Lucas
Pacheco. “Essa é uma decisão séria e pode agravar
distúrbios existentes. O que tenho percebido é que
muitos pais estão postergando a primeira avaliação
oftalmológica dos seus filhos por terem receio em
sair de casa com eles. Isso pode atrasar o diagnóstico de alterações visuais que deveriam ser tratadas
precocemente para evitar problemas no futuro”.
De acordo com Pacheco, pacientes portadores
de glaucoma, ceratocone, doenças na retina, estrabismo ou qualquer alteração súbita da visão, como
um embaçamento repentino ou dor ocular, não devem de forma alguma adiar as consultas de rotina.

Regina Campilongo
Professora, design e facilitadora de programas de treinamentos
comportamentais organizacionais – deborahritaferreira@gmail.com

Olhar os problemas pela ótica da oportunidade

A

o observar como as pessoas reagem ao estresse
provocado por um problema, pesquisadores encontraram duas orientações comuns,
cada uma com uma perspectiva
específica. “Enquanto uma foca os
perigos, a outra se concentra na
promessa de novas oportunidades”.
(Daryl R. Conner).
Orientar times para olharem os
problemas pela ótica da oportunidade cria possibilidades onde antes
existiam barreiras. A melhor forma
para lidarmos com mudanças, conflitos e crises é nos orientarmos por
meio da oportunidade.
No final de 2021, fiz uma pergunta a dezenas de líderes: se pudesse
fazer um pedido ao mundo organizacional, qual seria? E as principais
respostas foram: reduzir o número
de reclamações da equipe; ser informado sobre os problemas, porém
já com ideias de soluções; e liderar
times engajados.
Após algumas conversas, concluímos que as principais respostas
se referem a um único problema:
a falta de foco na oportunidade. O
envolvimento com os problemas gera
uma grande dificuldade em encontrar
alternativas que nos levem a criar e
inovar.
A proposta aqui é explorar o positivo do problema, e, assim, alcançar o
comprometimento. Nesse caso, o caminho trilhado é o da busca de comportamentos que geram inovação,
que exploram a criatividade, focam
o positivo e orientam à oportunidade.

Por que isso acontece?
Se vivemos um problema que
nos impacta diretamente, que nos faz
perder o controle e a clareza sobre o
futuro, tenderemos a desenvolver o
que é chamado de orientação P, que
significa a orientação ao perigo, que
faz disparar uma série de eventos
fisiológicos de proteção. Outra pessoa
pode viver o mesmo problema e se
sentir segura e no controle, neste
caso, ela apresentará a orientação
O, ou seja, uma orientação voltada
para a oportunidade.
Vale ressaltar que o estado de
orientação nem sempre é consciente,
ou em certas situações, não é cons-

ciente por um período determinado e
que podemos mudar a nossa orientação. Pessoas orientadas pelo perigo,
geralmente, sentem falta de um
propósito, de visão clara, se sentem
inseguras sobre si e a sua habilidade
de gerenciar as incertezas. Por estes
motivos têm dificuldade em se reorientar. Tendem a interpretar a vida
de forma binária: certo ou errado,
sim ou não, devo ou não devo. São
profissionais que trabalham com a
negação: “Não vejo como isso pode
dar certo”. São reativos ao invés de
proativos e tendem a se vitimizar. Já
as pessoas orientadas pela oportunidade respondem positivamente aos
problemas. Apesar de reconhecerem
o perigo, identificam a vantagem
a ser explorada. Envolve uma série
de competências comportamentais,
sendo as principais:
Pensamento sistêmico - visão
ampla do cenário;
Pensamento exponencial - lidar
com vários eventos simultâneos, compreendendo que a vida não é linear;
Resiliência - a capacidade de nos
adaptarmos e nos respeitarmos;
Positividade - criar possibilidades, onde os demais não encontram;
Lidar positivamente com os
erros - a habilidade de aprender
com os próprios erros e superar as
dificuldades;
Ser ágil - ter uma ideia, validá-la,
ir adiante ou descartá-la;
Criar conexões - a capacidade de
ir além da comunicação;
Ser assertivo - ter clareza sobre o
que realmente importa e ser capaz de
se posicionar, sem impor.
Frente à quebra de expectativas,
as pessoas do tipo O se sentem tão
desorientadas quanto às pessoas
do tipo P, porém não se tornam
defensivas. Buscam informações que
gerem novas possibilidades, lidam
positivamente com a vulnerabilidade,
tornam-se conscientes sobre suas
emoções, acessam seus talentos e
reforçam as parcerias. Como resultado desafiam suas suposições, seus
quadros referenciais e criam relacionamentos ainda mais fortes.

Como melhorar?
Segundo Ethan Kross, neurocientista, psicólogo, professor pre-

miado da Universidade de Michigan
e da Ross School of Business, “seu humor é definido não pelo que você fez,
mas pelo que pensou”. Quer dizer
que o seu comportamento é definido
não pelo que você faz, mas pelo que
pensa. Tornar-se consciente sobre os
seus pensamentos contribui com a
tomada de decisão e o foco no que
realmente importa. Questione-se:
Qual pensamento motivou tal ação?
Isso significa que a decisão de
olhar para o problema e restringir as
opções ou olhar para as oportunidades e ampliar as chances, depende
do seu ponto de vista, do lugar,
onde o seu pensamento o coloca. A
atenção é o que nos permite filtrar
as coisas que não importam para
podermos nos concentrar nas coisas
que importam, e um dos principais
culpados por manter o nosso foco
no problema é o nosso fluxo verbal
negativo.
Para mudar uma “orientação P”
(perigo) para uma “orientação O”
(oportunidade):
1 - Olhe de frente. Enfrente voluntariamente seus pensamentos,
emoções e comportamentos, com
curiosidade e gentileza. Valide qual
o pensamento que está gerando a
insegurança e de que forma ele pode
ser substituído para transformar o
pensamento binário em exponencial.
2 - Afaste-se. Depois de observar
os seus pensamentos e emoções,
amplie a sua visão.
3 - Siga em frente. Identificar
como melhorar o que fazemos bem e
desenvolver o que nos limita é a alternativa que nos coloca em movimento
e transforma a zona de conforto em
zona de oportunidade.
Anderson Birman, fundador do
Grupo Arezzo, dá instruções: respeite
a crise, mas foque no negócio; toda
crise traz oportunidades. Encontre-as;
respeite a demanda, não antecipe
as ofertas; adapte-se, adapte-se e
adapte-se de novo; permita-se; e
enxergue além da crise, pois cedo ou
tarde ela passará.
Seja você também um influenciador de oportunidade, pois como
já dizia Daryl R. Conner: “O problema
deveria ser visto como um desafio a
ser resolvido e oportunidades a serem
exploradas, ao invés de algo terrível
a ser evitado”.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Minas Gerais tem se consolidado como um ambiente de
estímulo e desenvolvimento de
startups. De acordo com dados
do mapeamento da Associação
Brasileira de Startups (Abstartups), o estado é o terceiro do país
com a maior concentração deste
tipo de empresa. Ao todo, Minas
concentra 9,5% das startups do
país, ficando atrás de São Paulo
(32,5%) e Santa Catarina (12,6%).
Segundo a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (Sede), o número de
startups também está em ritmo de
crescimento no estado, saltando
de 365 empresas registradas em
2015 para cerca de 1.250 em 2022,
aumento de 242%. Há também
a ampliação de polos de startups
em Minas, como Belo Horizonte,
Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora.
De acordo com o superintendente de Inovação da Sede,
Pedro Emboava, Minas atua para
incentivar o crescimento dessas
empresas, buscando qualificação,
geração de emprego e renda.
“O que observamos nessa
pandemia é que micro e pequenos
empreendedores buscaram conexão com as novas tecnologias,
muitas desenvolvidas por startups.
No futuro não muito distante, com
o avançar das inovações, muitos
dos empregos manuais operacionais serão substituídos por
tecnologias. Portanto, ter essas
empresas em Minas é fundamental para que o estado se mantenha
competitivo a médio e longo

prazo. Estamos criando empregos
agora que vão continuar existindo
daqui a 10 ou 40 anos”, explica.
Ainda segundo Emboava, fomentar o crescimento de startups
também auxilia no surgimento
e na captação de talentos no
estado. “É uma área que gera
empregos que exigem qualificação. Hoje, grande parte da mão de
obra acaba saindo de Minas. Portanto, ter esse nicho aqui facilita
para que possamos reter a mão de
obra e os talentos mineiros. Além
disso, como vimos na pandemia,
houve um declínio grande em
vários setores e a tecnologia foi
menos afetada, se mostrando
resiliente a esses momentos de
volatilidade econômica”, diz.

Ações de incentivo
Minas Gerais conta com programas de incentivo a startups.
Um deles é o Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development (Seed), que apoia empresas
de tecnologia com rodadas anuais
de investimento.
“Na atual edição, tivemos oportunidade de abrir um novo mercado
para startups, que é o setor público.
Levamos 37 desafios de secretarias
e órgãos diversos para que startups
pudessem se inscrever a ajudar
na solução de políticas públicas
do Estado. Ao todo, 59 startups
participaram e 47 atuaram em 31
desafios e tiveram soluções aprovadas. Durante os seis meses de
aceleração, essas empresas fatura-

ram R$ 14,8 milhões, empregaram
mais de 400 pessoas e captaram
mais de R$ 11 milhões fora do programa. Isso mostra o resultado e o
benefício do programa”, explica o
superintendente.
Desde o início do projeto, até a
última rodada realizada em 2021,
mais de 180 startups já haviam
participado do programa. Somente em 2019, antes da pandemia,
R$ 80 milhões foram movimentados, mais de 2.000 empregos
gerados e R$ 58 milhões em
investimentos foram captados.
Outras iniciativas também
existem em Minas para incentivar
o setor, como o Tecpop Minas, que
busca qualificação de mão de obra
para suprir o déficit de desenvolvedores e programadores no estado.
Cerca de 100 municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) foram
selecionados pelo programa  e
receberam 20 notebooks e aparelhos de wi-fi, além de treinamento para que os servidores dos
municípios tenham a capacidade
de facilitar o acesso ao Tecpop e
ajudar na inclusão digital.
Existe também o projeto Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação (Vuei), que
busca apoiar o desenvolvimento
dos ecossistemas de inovação e
empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior (IES) do
estado de Minas Gerais. O objetivo do programa é promover a
aproximação entre o mercado e a
academia, estimulando a criação

AdobeStock

Número de startups em Minas
cresce 242% nos últimos 7 anos

de projetos e negócios inovadores
que envolvam ciência e tecnologia
dentro das instituições de ensino.
A Sede também mantém o Hub
MG, uma iniciativa que apoia as
médias e grandes empresas no
processo de inovação. É um local
onde empresas tradicionais apresentam desafios e abrem espaço
para que soluções tecnológicas
sejam apresentadas por startups.
Ou seja, abre o mercado para as
startups, facilitando o contato entre
essas empresas e melhorando o
ambiente de negócios.
Já o Hub MG Gov busca fazer
o mesmo trabalho para dentro do
setor público, apoiando órgãos públicos na utilização dessa legislação.
Abrindo portas e criando segurança

jurídica para fazer esse processo
com startups dentro do estado.
Por fim, o Sistema Mineiro de
Inovação (Simi) também conta
com uma série de dados sobre
startups de MG. “Vale ressaltar
que, em 2013, o Simi contava
com três apoiadores, hoje são
mais de 70 empresas que apoiam
essas startups. Vimos um desenvolvimento muito grande dessas
iniciativas em Minas. O Simi é um
espaço vitrine sobre o que está
acontecendo em tecnologia e inovação no estado”, finaliza Pedro.

Legislação
Em janeiro de 2021, o governador Romeu Zema (Novo)

sancionou a Lei Nº 23.793, que
dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no estado
de Minas Gerais. A medida tem
como finalidade promover a inovação dos métodos de negócio e
produção, aumentar a produtividade e a competitividade, além
de fomentar a modernidade
tecnológica, econômica e social
no estado.
Desde então, startups, cooperativas ou associações que
atendam às condições previstas
na Lei podem estabelecer relações
contratuais com a administração
pública por meio de editais públicos e instrumentos do mesmo
gênero, por exemplo.

Dengue avança silenciosamente em MG;
condomínios devem ficar livres do aedes

Divulgação

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

Minas Gerais registrou, até o
dia 15 de fevereiro deste ano, 4.971
casos notificados de dengue, com
1.289 confirmações. Desse total,
uma morte foi confirmada - no
município de Espinosa, no Norte
do estado - e dois estão em investigação. Os dados são do boletim
epidemiológico divulgado pela
Secretaria Estadual de Saúde. Em
relação à chikungunya, são 317
notificações e 30 confirmações. E
em relação à zika, são nove casos
prováveis e três confirmados.
Os números ainda não são
tão altos como já observados em
anos anteriores, mas o verão de
2022 reúne as condições ideais
para que o número de casos cresça
significativamente: muita chuva e
temperaturas elevadas. Some-se
a isso, a grande procura nos hospitais por pessoas com sintomas
da COVID-19 e a situação pode se
complicar.
Por isso, toda a sociedade deve
ficar atenta e tomar as medidas
necessárias para evitar o acúmulo de água parada e impedir

a reprodução do aedes aegypt,
o pernilongo transmissor dessas
doenças.
Nos condomínios, algumas
ações simples podem contribuir
para manter a saúde de condôminos e funcionários. Assim, diariamente deve ser feita a verificação
se há: calhas entupidas, que retém
água da chuva; telhas quebradas
que formam poças de água da
chuva, ralos destampados; brinquedos nos playgrounds a céu
aberto que podem formar poças
de água; lonas que condôminos
podem usar para proteger os carros
em garagens descobertas; pneus
velhos, latas de tinta ou outro tipo
de entulho exposto à chuva; pratos
de vasos de plantas; bordas sujas
de piscinas; caixas d’água destampadas ou mal tampadas; qualquer
superfície que acumule água.
Além disso, os condôminos
devem verificar: jardineiras das
janelas; vasos sanitários com pouco uso ou não utilizados; objetos
espalhados por áreas privativas;
coberturas com irregularidades

no piso que propiciem acúmulo de
água; garrafas, tampinhas, copos
ou outros vasilhames expostos à
chuva; bandejas de ar condicionado ou climatizadores; pratinhos
de vasos de plantas; bebedouros
de pets; tanques de lavar roupa;
vão entre as lâminas do box
do banheiro. Esses são alguns
dos lugares mais evidentes, mas
qualquer superfície que acumule
água deve ser frequentemente
limpa e seca.
“Os síndicos têm papel fundamental na sensibilização dos
moradores dos condomínios. Um
mosquito infectado pelo vírus
de qualquer uma das doenças
citadas acima pode contaminar
várias pessoas no mesmo prédio”,
afirma o presidente do Sindicato
dos Condomínios Comerciais Residenciais e Mistos de Minas Gerais
(Sindicon MG), advogado especializado em direito condominial,
Carlos Eduardo Alves de Queiroz. É
preciso a boa vontade, consciência
e participação de todos para frear
a dengue, a chikungunya e a zika.

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
mundo.
A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Obra ilegal teria sido feita pela
Vallourec em Brumadinho
Um desses moradores é Reginaldo de Souza Rosa, que participou da audiência e fez coro à
denúncia. Também mora na zona
de autossalvamento Robson de
Oliveira Barbosa, que relatou a
apreensão dos moradores com os
riscos que correm.
“Munidos de informações sobre o processo da mineração, entendemos os perigos. A Barragem
Santa Bárbara é uma ameaça tão
grande quanto a do Córrego do
Feijão”, afirmou. O rompimento
da barragem do Córrego do Feijão, também em Brumadinho, da
mineradora Vale, em janeiro de
2019, foi responsável pela morte
de 270 pessoas.

barragem da Vallourec. De acordo
com ela, as mineradoras violam
reiteradamente os direitos das
pessoas e do meio ambiente em
Minas. “Percebemos também a
falta de capacidade da Justiça em
resolver os problemas das pessoas
atingidas”, afirmou.
Integrante da Comissão Pastoral da Terra, Alexandre Gonçalves
comentou que a obra realizada
pela Vallourec na referida
barragem esvazia a lei
Mar de Lama Nunca
Mais, ao fazer o que
ela proíbe.
“A empresa
fez uma manobra para ampliar a capaci-

dade da barragem, aumentando o
acúmulo de rejeitos da sua exploração”, disse. “Além de terem feito
um vertedouro, desmataram uma
área de nove hectares de Mata
Atlântica para fazer uma nova
estrutura”, acrescentou.
Integrantes do Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB)
e do Movimento pela Soberania
Popular na Mineração, respectivamente José Geraldo
Martins e Marcelo Barbosa, criticaram a
tentativa de tornar a
lei sem efetividade
e a conivência do
poder público
nas ações das
mineradoras.

Patrimônio em risco
Outro morador, Sebastião
Francisco dos Santos, disse que
começou a frequentar o distrito
com cinco anos, levado pelo seu
pai, pela riqueza cultural e do
patrimônio histórico do local. Ele
salientou que toda essa riqueza
está em risco pelas atividades
da mineradora.
Ele relatou ainda a apreensão ao se deslocar pelo
distrito que conta com diversas placas contendo avisos
como: perigo, rota de fuga
e zona de autossalvamento.
Fernanda Perdigão contou que foi afetada pelo
rompimento da barragem
da Vale em 2019 e que
agora corre risco com essa

Advogado
Segundo o advogado Matheus
de Mendonça Gonçalves Leite, a
Vallourec realizou a referida obra
sem licenciamento ambiental e
sem estudo de impacto ambiental.
Ele criticou o parágrafo único do
artigo 24 do Decreto 48.140, de
2021, do governador, que regulamenta dispositivos da lei Mar de
Lama Nunca Mais.
Em seu artigo 24, o decreto
determina que o empreendedor
deve adotar imediatamente as
medidas emergenciais necessárias à redução ou à eliminação de
situação de grave e iminente risco.
Para tal, em seu parágrafo
único, permite que as ações devam
ser realizadas independentemente
de prévio licenciamento ambiental
ou autorização para intervenção
ambiental de competência dos
órgãos ambientais estaduais.
Matheus de Mendonça afirmou que esse parágrafo único é
inconstitucional e que ele possibilita que as empresas façam o que
bem entenderem sob o pretexto da
urgência de uma obra. Ele pediu
que a ALMG interfira para que o
dispositivo seja sustado.
Segundo o gerente de
Meio Ambiente da Vallourec
Mineração, Leonardo Maldonado, a Barragem Santa
Bárbara, localizada na Mina
Pau Branco, passou por
uma obra para adequação
do vertedouro (estrutura
que garante a vazão da água
Daniel Protzner

U

ma obra ilegal que possibilitaria o aumento
da capacidade da Barragem de Santa Bárbara, pela Vallourec Mineração, em
Piedade de Paraopeba, distrito
de Brumadinho (RMBH), com o
disfarce de obra emergencial. A
denúncia de moradores do distrito e integrantes de movimentos
sociais marcou audiência pública
da Comissão de Administração
Pública da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) no dia 24
de fevereiro.
Eles enfatizaram que há estudos que mostram que a obra feita
pela mineradora é bastante semelhante ao projeto de alteamento
940, de abril de 2017, da empresa.
Dessa forma, a estrutura teria
sido ampliada, descumprindo
a Lei 23.291, de 2019, que institui
a Política Estadual de Segurança
de Barragens, e é conhecida como
Mar de Lama Nunca Mais.
Essa lei, em seu artigo 12, veda
a concessão de licença ambiental para construção, instalação,
ampliação ou alteamento de
barragem em cujos estudos de
cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de
autossalvamento.
Essa zona, conforme explica a
lei, é a porção do vale a jusante da
barragem em que não haja tempo
suficiente para uma intervenção
da autoridade competente em
situação de emergência. Em Piedade do Paraopeba, cerca de 400
pessoas vivem nessa área.

Beatriz Cerqueira: “O governo estadual tem que
aprender com tantos crimes e mortes”

da barragem sem que haja risco
de erosão).
Ele afirmou que não houve
ampliação ou alteamento da
barragem, motivo pelo qual não
houve descumprimento da lei
Mar de Lama Nunca Mais. Além
disso, destacou que o projeto foi
apresentado aos órgãos ambientais. Leonardo Maldonado ainda
disse que a referida barragem
serve ao controle de água pluvial
(sedimentos) e não recebe nenhum tipo de rejeito do processo
de produção.
Sobre a demanda pela descaracterização da barragem, ele
disse que a empresa vai realizar
estudos de viabilidade.

Deputada reforça
importância da lei
A deputada Beatriz Cerqueira (PT), que solicitou a reunião,
reforçou a importância de que o
Executivo se esforce para garantir o
cumprimento da Política Estadual
de Segurança de Barragens. “O
governo estadual tem que aprender
com tantos crimes e mortes, tanta
tristeza que as mineradoras já causaram ao povo mineiro. O Estado
deve desculpas à comunidade por
contribuir para tantas violações de
direitos que ouvimos aqui”, afirmou.
Em relação ao parágrafo único
do artigo 24, do decreto citado
pelo advogado, a parlamentar
comentou que apresentou o Projeto de Resolução 160/21, com o
objetivo de sustar a determinação.

O suco de uva integral Aurora é delicioso
e saudável, porque é feito com muita uva.
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,
que trabalham com todo o carinho e dedicação
para que cada garrafa tenha sempre
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor
para você e para a sua família.

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

C I D A D E S

EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de março de 2022

11

no entanto, o período de inscrições será
anunciado futuramente. Serão destinados, ao todo, R$ 4,5 milhões para a
realização destas duas etapas do Circuito,
sendo R$ 2,3 milhões para a etapa III que
se inicia neste ano. Os recursos se somam
aos diversos investimentos realizados
pela prefeitura.
“O Circuito Municipal de Cultura é um
projeto estratégico da prefeitura de BH
que vem reforçando o seu importante
papel no fomento ao setor cultural. De
forma democrática e plural, buscamos
valorizar a produção artística local e fortalecer a programação cultural da cidade,
proporcionando também intercâmbio
com artistas de outros territórios nacionais e internacionais e, assim, pautando
a importância de Belo Horizonte para a
construção da identidade cultural brasileira”, afirma Aline Vila Real, diretora de
Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura.

Aline Vila Real, diretora de Promoção das
Artes da Fundação Municipal de Cultura

As Organizações da Sociedade Civil
interessadas devem ter sede ou instalações na capital mineira, atender aos
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e

Valter de Paula

Uberlândia incentiva doações do IR para o
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Odelmo Leão: “Muitos contribuintes desconhecem essa doação e queremos sensibilizar toda a população”

A Prefeitura de Uberlândia está
lançando uma campanha, com
apoio de instituições parceiras,
para incentivar os contribuintes
que realizam a declaração de Imposto de Renda (IR) a destinarem
parte da contribuição para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município. O
objetivo é melhorar e intensificar
a qualidade de vida de crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade no município.
Os contribuintes (Pessoas Físicas) podem repassar até 6%
do IR aos fundos da Criança e do
Adolescente e, assim, financiar
significativos projetos sociais de várias instituições locais. No caso de
Pessoa Jurídica, a doação pode ser
de 1%, desde que sejam tributadas
com base no lucro real e destinadas
no decorrer do ano-calendário. Os
valores são encaminhados para o
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Muni-

cípio de Uberlândia. As declarações
do IR à Receita Federal, neste ano,
poderão começar a ser entregar a
partir do dia 7 de março.
Para o prefeito Odelmo Leão
(PP), a destinação do imposto para
o CMDCA é um ato de solidariedade e amor para com o povo de
Uberlândia. “Muitos contribuintes
desconhecem essa doação. O que
queremos é sensibilizar toda a
população para nos ajudar com
o Fundo Municipal para que possamos, ao lado de importantes
ONGs e instituições do município,
cuidar e proteger milhares das
nossas crianças e adolescentes a
terem melhores condições de vida”,
destacou.
Destinar parte do Imposto de
Renda para os projetos sociais do
município é simples e não gera
qualquer custo adicional ao contribuinte. No ato da declaração,
em campo específico, o declarante
indica que o imposto devido seja

destinado ao Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente de
Uberlândia. Ou basta preencher o
formulário com o CNPJ do Conselho
que é 18.712.267/0001-77.

Meta de 2022
Em 2021, o Fundo Municipal
arrecadou do IR mais de R$ 943 mil.
Embora tenha sido um aumento
significativo (cerca de 114%), se comparado ao ano anterior, a campanha em 2022 pretende elevar este
recurso, empreendendo esforços
para captação de R$ 20 milhões.
Segundo dados da Receita
Federal de anos anteriores, o
potencial total de Uberlândia é de
aproximadamente R$ 47 milhões,
sendo R$ 42 milhões oriundos
do imposto de pessoas físicas
(equivalente a 6% do IR pago) e
R$ 4,9 milhões de impostos de
pessoas jurídicas (equivalente a
1% do IR pago).

trabalhista e demonstrar a qualificação
técnica exigida pelo edital. Apenas uma
proposta será selecionada, podendo ser
desenvolvida por uma única Organização
da Sociedade Civil ou por uma rede de
OSCs. A instituição selecionada deverá
realizar uma programação cultural que
busque valorizar destaques locais e
regionais, contemplando as áreas de
artes visuais, audiovisual, circo, culturas
tradicionais e populares, dança, música,
teatro e literatura, além de atrações de
grande visibilidade no mercado nacional.
A programação acontecerá nos
equipamentos culturais da Fundação
Municipal de Cultura distribuídos em
diferentes regiões da cidade e demais
espaços, incluindo as ações idealizadas
para a Zona Cultural da Praça da Estação,
como também o Território L4 (bairros
Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e Taquaril), assim como praças, parques e
logradouros públicos.

Também caberá à OSC a articulação de
parcerias para patrocínios, apoio financeiro
ou serviços, incluindo projetos nas Leis de
Incentivo Estadual e Federal. As atividades
do Circuito Municipal de Cultura deverão
acontecer, preferencialmente, no formato
presencial. Entretanto, poderão ser incluídas atividades virtuais, mesmo que já
esteja sanada a pandemia mundial causada pela COVID-19, com formato virtual
ou híbrido de programação, considerando
os protocolos de segurança, se for o caso.
A escolha da OSC será feita por uma
Comissão de Seleção formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura
e da Fundação Municipal de Cultura. Entre
os critérios analisados estão a exequibilidade técnica e a adequação aos objetivos
da política das artes e de acesso, democratização e diversidade da SMC/FMC e
premissas do Circuito Municipal de Cultura, além da viabilidade orçamentária e
consistência do planejamento financeiro.

Em Sabará, atingidos pelas chuvas
podem fazer pedido de isenção do IPTU
PMS

A

Prefeitura de Belo Horizonte,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação
Municipal de Cultura, publicou
dia 24 de fevereiro, edital para seleção de
Organização da Sociedade Civil (OSC) que
irá atuar como parceira do poder público
na realização da etapa III do Circuito Municipal de Cultura, prevista para ocorrer de
junho de 2022 a julho de 2023.
As propostas devem ser entregues
de 4 a 6 de abril na sede da Fundação
Municipal de Cultural (Rua da Bahia, 888,
Centro - 14º andar - sala 1401 - Diretoria de
Promoção das Artes). O edital completo e
seus anexos estão disponíveis para consulta no Portal das Parcerias (Chamamentos
Públicos, Dispensas e Inexigibilidades).
O mesmo edital também selecionará
uma nova OSC para atuar na realização
da etapa IV do Circuito Municipal de Cultura, que irá acontecer de julho de 2023
a agosto de 2024. Para este processo,
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PBH seleciona Organização da Sociedade Civil para realizar Circuito de Cultura

A

Prefeitura de Sabará sancionou a Lei
nº 2.669/2022 que
concede isenção total do
Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana
- IPTU do exercício de 2022
aos proprietários de imóveis
atingidos pelas fortes chuvas
que assolaram o município
desde o dia 8 de janeiro
deste ano.
A lei, aprovada na Câmara Municipal, também
autoriza a isenção total ao
locatário do imóvel atingido,
desde que ele comprove a
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Além desses casos, a lei
prevê ainda a concessão de
isenção total das taxas de fiscalização, localização e funcionamento (TFLF), de alvará
sanitário e de cadastro como
profissional autônomo do
exercício de 2022 às pessoas
físicas ou jurídicas também
atingidas pelas fortes chuvas
de janeiro deste ano.

Como solicitar as isenções?
As isenções previstas na lei serão concedidas mediante requerimento do contribuinte até o dia 31 de dezembro de 2022. Para
providenciar o requerimento, o interessado deve comparecer ao Setor
de Protocolo da Prefeitura de Sabará, na Rua Comendador Viana, nº
119, no Centro, portando os seguintes documentos:
• Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
• Comprovante de Residência;
• Cópia do IPTU;
• Cópia da Escritura;
• Cópia do Contrato de Locação constando que o
locatário é o responsável pelo pagamento do IPTU;
• Laudo da Defesa Civil (caso tenha).
Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas, entre
em contato com a Secretaria Municipal de Fazenda pelos telefones
(31) 3671-4660 / 3672-7674 / 3672-7745.
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“Fico muito
feliz que venho
ajudando a
equipe junto dos
ex-compaheiros
e que os gols
vêm saindo

um dos destaques ao marcar dois
gols na vitória por 5 a 0 sobre o
Sergipe, no dia 23 de fevereiro
pela primeira fase Copa do Brasil.
Ele, que é cria da base estrelada tem crescido de produção,
recebendo até elogios de Ronaldo, dono da Sociedade Anônima
do Futebol (SAF) cruzeirense. O
atacante está em ascensão. Em
quatro partidas neste ano, sendo
uma como titular, Vitor soma
três gols.
“Fico muito feliz que venho
ajudando a equipe junto dos meus
companheiros e que os gols vêm
saindo. Fizemos um grande jogo e
conseguimos o nosso objetivo que
Staff Images

Cruzeiro vivencia um
momento em que surge
uma grande esperança
de gols e, quem sabe,
cofres cheios no futuro. Com
apenas 16 anos e uma multa bilionária (300 milhões de euros ou
R$ 1,8 bilhão na cotação atual),
Vitor Roque passa a ser protagonista no profissional da Raposa
e, com os dois gols marcados na
goleada contra o Sergipe, passou
a ser vice-artilheiro do time na
temporada.
Vitor vem se destacando com
a camisa do Cruzeiro e, tendo
ganhado cada vez mais espaço
no time azul. O jovem jogador foi

era sair com a classificação. Então
todos estão de parabéns pela
entrega e ótima partida”, disse.
O jogador disse que vem trabalhando no dia a dia, procurando
aprender ao máximo com os
companheiros e comissão técnica.
“Sem dúvidas estou muito feliz e
realizando um sonho, e vou seguir
fazendo o meu melhor pelo Cruzeiro sempre que as oportunidades
aparecerem”.
O jogador que ainda fará 17
anos começou o ano atuando
na Copa São Paulo de Juniores,
mas já estava trabalhando com
o profissional. Agora, com mais
espaço na equipe, caiu nas graças
do torcedor e ganha a confiança
do técnico Paulo Pezzolano no
dia a dia.
O desempenho rendeu elogios do técnico. Para o treinador
uruguaio, o jovem atacante vai
construindo um caminho de sucesso no futebol.
“Vitor é um menino, tem que
seguir melhorando. Tem potencial
físico impressionante. Mas vejo
um jogador preparado e com
grande futuro. Ele tem que seguir
com pés no chão. Além do gol,
que faça ou não, quero que ele
melhore como jogador e pessoa.
Isso é o mais importante”.

Jornal espanhol
Os primeiros passos de Vitor
no Cruzeiro chamam atenção
não só no Brasil, mas também na
Espanha. O AS, um dos principais

Futsal é um dos três esportes
mais populares do Brasil

Isso pode ser devido às suas
facilidades, como menor numero de
jogadores e menos espaço necessário. Como é praticado em quadras,
as escolas costumam utilizá-lo nas
aulas de educação física.
O ensino do futsal para crianças
é muito importante, pois contribui
para o desenvolvimento infantil
como um todo. Portanto, quanto
mais a criança for motivada a se
exercitar, mais ela vai desenvolver
essas habilidades, mas o futsal é

uma modalidade bem completa
nesse quesito, estimulando os
fundamentos como, passe, chute,
finta, drible e recepção.
Trabalhando e estimulando
o condicionamento físico por
meio do futsal para crianças, o
seu sistema cardiorrespiratório
se desenvolve de forma mais eficiente, acelerando o metabolismo,
evitando o aparecimento da obesidade infantil e outros distúrbios
metabólicos.

Técnico Paulo Pezzolano: “Vejo um jogador preparado e com grande futuro”

jornais esportivos do mundo, fez
uma matéria sobre o início de
trajetória do garoto de 16 anos no
profissional.
O título caracteriza o garoto
como “a grande joia de Ronaldo
no Cruzeiro”. A multa rescisória
bilionária também foi assunto: No
momento, Ronaldo pode ficar
tranquilo em manter sua jovem
pérola. Sua cláusula de rescisão é
de 300 milhões de euros.
Em relação às características
de jogo do atacante, o AS destaca
a possibilidade de agregar a habilidade com poder de finalização
com os dois pés.

“Se destaca pelo bom uso
que mostra dos dois pés. Isso o
torna um finalizador imprevisível,
capaz de controlar com qualquer
um e terminar com o oposto.
Dessa forma, ele pode enfrentar
e driblar em qualquer direção e
ser uma grande ameaça para os
defensores”.
A condição física mostrada nas
arrancadas também foi destaque.
- Apesar de ainda poder evoluir muito, tem condições físicas
fantásticas. Ele tem 1,72 metro de
altura e possui uma parte inferior
do corpo poderosa, que o ajuda
nas arrancadas e bolas divididas.

João Pedro Bandeira
Formado em Relações Internacionais
pedro.srb@hotmail.com
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Além da atividade física, o futsal
promove vários benefícios, principalmente quando aplicado na educação física escolar, além de melhorar
o condicionamento físico, agilidade,
coordenação motora, promove a
socialização, bem estar, respeito
às regras e, sobretudo, a saúde.
O futsal, assim como outros
esportes, não se joga apenas no
aumento dos elementos táticos
e das habilidades motoras do
indivíduo como coordenação
motora, lateralidade, agilidade,
mas também no conhecimento
da importância que privilegiem o
coletivo sobre o individual.
O professor é o grande responsável, ele é essencial na didática do
futsal. Em suas aulas, ele tem que
inovar e fazer que essas tenham
uma relevância para seu aluno.
Atualmente, o futsal é um
dos três esportes mais populares
do Brasil, considerando que a
dificuldade cada vez maior de se
encontrar campos de várzea, além
das regras simples em se praticar.
É comum que crianças tenham
seu primeiro contato com a bola
nos pés no futsal. Foi assim com
Neymar, Ronaldo Fenômeno,
Adriano, Ronaldinho Gaúcho,
dentre outros.

Divulgação

Vitor Roque vira xodó da torcida
e ganha mais espaço no Cruzeiro

Futebol e a violência que orbita o esporte
Desde o dia 23 de fevereiro,
aconteceram pelo menos cinco grandes casos de violência
relacionados ao futebol: briga
de torcedores de Botafogo e
Flamengo; atentado ao ônibus
do Bahia; invasão de campo no
final da partida entre Paraná
Clube e União-PR; “torcedor” do
Juventude cuspindo em jogador
do Caxias; e, por fim, outro
atentado, dessa vez ao ônibus
do Grêmio.
Qual a coincidência entre
esses ataques? “Torcedores”
atacando jogadores de futebol
por causa do futebol? Todos
esses casos aconteceram dentro de uma semana e hoje dia
26, foram incríveis 3 casos.
No caso do Grêmio, o jogador
Villasanti foi internado com
suspeita de traumatismo craniano, porque uma das pedras
atingiu a cabeça; Bombas que
explodiram no ônibus do time
do Bahia deixaram feridos por
estilhaços alguns membros da
equipe e de forma mais grave
Danilo Fernandes, que teve
um corte abaixo do olho; Na
Vila Capanema, ao ver que o
Paraná iria perder a partida
e ser rebaixado, “torcedores”
invadiram o campo e partiram
para cima dos jogadores.

Não é preciso ir muito longe
para lembrar de casos como
esses. Para citar apenas um,
em janeiro, “torcedores” do São
Paulo invadiram o campo para
intimidar jogadores do Sub-20
do Palmeiras durante a semifinal da Copa SP de Futebol Junior.
Esses absurdos feitos pelos criminosos sempre levam a debates
e tipos de punições, mas não
vemos (até esta semana atípica)
essas ações acontecerem de
fato. É difícil encontrar notícias
sobre a prisão desses criminosos
e, graças à fraca fiscalização que
ocorre, essas pessoas voltam
para os estádios e continuam
praticando e planejando outros
crimes.
A Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), que vive uma crise
eterna de credibilidade, não
faz nenhum tipo de ação para
combater este tipo de problema.
Simplesmente tirar mandos de
campo e pontos dos times não
resolve, e pior, ainda afasta o
verdadeiro torcedor do estádio
(que já tem medo da violência
que é associada aos jogos de
futebol). Os jogadores, mais do
que nunca, sentem a falta de
segurança de trabalhar; O que
garante que um bando invada
o Centro de Treinamento (CT)

e os ameace? Será que, por
perder um pênalti, essa pessoa
merece apanhar? Não dá para
falar em profissionalismo e
normalizar coisas como as que
aconteceram hoje, que em condições normais são classificadas
como tentativa de homicídio.
Quer provas da normalização
da violência? Depois de 2h do
ataque ao ônibus do Grêmio,
ainda estão discutindo se vai ter
jogo. O Bahia, mesmo depois do
ataque à bomba, resolveu jogar.
É inacreditável.
O futebol não pode mais
ser tratado como uma “área
especial”, onde tudo pode e no
dia seguinte os criminosos estão
livres, como se não tivessem feito nada e a violência vira parte
do cotidiano. Todos nós, como
sociedade, devemos coibir e
cobrar uma reforma na forma de
punir. Infelizmente, nem aquela
frase clichê “vamos esperar uma
morte acontecer?” podemos
usar, pois até isso já aconteceu.
A paixão de alguém por uma
instituição NUNCA pode ser justificativa para atos de violência.
Futebol é um esporte, e
não um antro de criminosos e
fanáticos violentos. Precisamos
urgentemente separar um do
outro.
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