
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AlexAndrA GonçAlves

PáGinA

8

roberto FAGundes

PáGinA

4

nestor oliveirA

PáGinA

2

WAnderley PAivA

PáGinA

12

39w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  1 2  a  1 9  d e  m a r ç o  d e  2 0 2 2  N º  2 0 0 9   R $  0 , 8 0

PolíticA – PáGinA 3 sAúde e vidA – PáGinA 8

economiA – PáGinA 4

economiA – PáGinA 5

como A GuerrA nA
ucrâniA AFetA o brAsil?

Ao abdicar da disputa pela Presidência 
da República, o presidente  do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), a partir de agora, 
fica livre para novas incursões políticas em 
Minas, especialmente quando o assunto é a 
sucessão ao governo do Estado. O político 
mineiro pode apoiar o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD), mas, sua assessoria faz questão 
de destacar que ele também tem diálogo 
com o governador Romeu Zema (Novo). 
Ao ser procurado pelo edição do brasil, o 
dirigente do Congresso ressaltou que vai 
aguardar os próximos passos do presidente 
de seu partido, Gilberto Kassab, atualmen-
te com reconhecida aproximação com o 
ex-presidente Lula (PT).

brasileiro já está pagando a 
conta da guerra em andamen-
to entre Rússia e Ucrânia. O 
conflito ocorre no Leste Euro-

peu, mas, por aqui, já se percebe osci-
lações na Bolsa de Valores e, além disso, 
mais altas nos preços dos combustíveis, 
trazendo desequilíbrio a grande maio-
ria dos consumidores. Houve também 
acréscimo nos custos dos alimentos, por 
conta do transporte rodoviário, já que 
o Brasil tem neste modal a principal 
vertente de escoamento dos produtos 
agrícolas e de abastecimento em geral. 
Para além dessa realidade, há uma 
influência negativa devido à tarifa de 
energia do gás de cozinha e desvalori-
zação de nossa moeda, o que aumenta 
as consequências econômicas em curto 
e médio prazo para todos os produtos 
derivados do petróleo. Veja a avaliação 
do PhD em neurociência, historiador e 
antropólogo Fabiano de Abreu Agrela.
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Presidente do senado
vai atuar nos bastidores

da sucessão mineira

rodrigo Pacheco vai aguardar
a orientação nacional do Psd
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O consumidor de Belo Horizonte que pretende comer peixe durante o período 
da Quaresma vai pagar um pouco mais caro pela proteína do que em 2021. Se-
gundo pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro, os preços tiveram acréscimos que 
podem chegar a 59%. Esse é o caso do salmão, cujo valor médio do quilo passou 
de R$ 55,66 para R$ 88,62. O estudo também identificou que os produtos podem 
sofrer variações de até 149% entre os estabelecimentos. Para o economista Leandro 
Martins, nesta época há uma procura maior pelo item, causando essa elevação 
nos custos. “É algo sazonal. Já os pescados importados, como o bacalhau, sofrem 
influência do dólar. Mesmo assim, a moeda americana não tem tido tanta oscila-
ção no último ano”.

Quase metade das crianças
brasileiras sofrem bullying

Uma pesquisa realizada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) mostrou que 43% 
das crianças brasileiras são vítimas de bullying 
infantil. A análise revela ainda que metade delas 
e dos jovens de todo o mundo já sofreram com 
a violência por inúmeros fatores. A psicanalista 
Cinara Cordeiro aponta que os pais devem estar 
atentos a sinais como ansiedade e irritabilidade. 
“A agressão afeta a autoestima, dificulta o apren-
dizado e a socialização, além de trazer medo e, 
em alguns casos, até depressão”.

50% dos jovens pegariam
dinheiro emprestado para 
iniciar um negócio próprio

Empreender é um desejo da nova geração. Investir em 
um negócio próprio seria, inclusive, a principal razão para 
assumirem uma dívida. É o que mostra os dados de uma 
pesquisa realizada pelo C6 Bank/Datafolha. Segundo o 
estudo, 50% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 
anos usariam o dinheiro de um empréstimo para abrir 
uma empresa. Atitude que, para a economista Gabriele 
Couto, requer cautela. “Isso pode ser uma alternativa, mas 
é importante avaliar muito bem a viabilidade do negócio 
e já incluir, desde o início, o gasto com as parcelas para 
quitação do valor”.

Demanda alta faz preço
dos pescados subir até 59%
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E D I T O R I A L

Drummond, decepcionado com o “Tris-
te Horizonte”, nunca mais voltou à cidade 
que o acolheu e onde viveu boa parte de 
sua vida. Foi a forma que encontrou de 
protestar contra os que mutilaram a sua 
amada Belo Horizonte. Aliás, é dele tam-
bém o verso de que “Minas não há mais”, 
no seu famoso “E agora, José?”.

O fato é que nossa Minas, dos vales 
e montanhas, tão orgulhosa, de povo 
sábio, modesto e cheio das simulações e 
dissimulações, tem passado por décadas 
de ausência no cenário político nacional. 
O que nos aconteceu? Perdemos o jeito, a 
manha, a paciência, a modéstia e a rapo-
sice política? Perdemos a embocadura? 

Em princípio o político é filho da prática 
do ofício, guiado por predecessor de velha 
e boa cepa, líder de um tempo e respeitado 
pelas suas posições do entendimento e 
diálogo. Não são feitos em academias, 
mas nelas podem começar a boa prática. 
Ter paciência e gosto são matérias primas 
essenciais à sua formação.

Liderar é conquistar adeptos pela 
legitimidade das ações e coerência de 
atos, além do carisma e obstinação 
pela busca do poder. É saber dividir 
e partilhar quando o exerce, crian-
do sucessores e parceiros para a 
longa jornada.

Para exemplificar basta citar, 
de nossa recente história, Benedito 
Valadares, Magalhães Pinto, Tancredo 
Neves e Hélio Garcia. Dois udenistas e 
dois pessedistas, talvez os últimos políticos 
“raposas felpudas” merecedores da nossa 
tradição de mineiridade, qualidade tão 

escassa. Cabem aqui, com todas as honras, 
homens como Juscelino Kubitscheck, José 
Maria  Alkmin, Milton Campos, Renato 
Azeredo e tantos outros de igual naipe. 

O fato é que perdemos o laboratório da 
formação destes líderes, seja pelos novos 
tempos ou pela falta de atualização com 
as novas ferramentas de comunicação. Ou 
pior, pela falta de visão dos detentores do 
poder político em saber dividi-lo e formar 
aqueles que os sucedam e os eleve.

Deixamos de ocupar espaço na repú-
blica, o que tem feito muita falta ao país, 
pela nossa incapacidade 
de gerar, nas Minas 
Gerais, nomes que 
sejam respeitados, 
como no passado, 
pelos brasileiros.

Afinal, nossa 
tradição e he-
rança cívica nos 
cobram, para 
Minas e o Brasil, 

que nossos homens públicos, políticos na 
perfeita acepção da palavra, ocupem seus 
lugares como no passado. Problemas não 
nos faltam, sociais, econômicos e de toda 
ordem, o que nos tem faltado são soluções 
e boa gestão política. Nosso maior proble-
ma é a ausência dos líderes de Minas, a 
que haverá sempre. 

“Estamos sem discurso, o bonde não 
veio, não veio a utopia e tudo fugiu. Va-
mos esperar o cavalo preto, que nos leve 
a galope. Para onde, José? ”

daniel Amaro

empreendimento paralisado 
uem mora em Belo Horizonte há mais tempo se re-
corda do edifício de 25 andares, localizado na Praça 
Sete, Centro, onde, por muitos anos foi ocupado pelo 
Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). No en-

tanto, há cerca de 3 décadas, a instituição financeira foi extinta 
e o espaço passou a abrigar entidades do governo do Estado. 
Contudo, na administração do governador Aécio Neves, houve 
a implementação da Cidade Administrativa, quando todos os 
órgãos oficiais passaram a funcionar na nova sede oficial. E, 
com isso, o prédio ficou sem muita utilidade. 

Com o intuito de não deixar tudo acabar em abandono, 
o próprio poder público formou parcerias para implementar 
o Projeto P7 Criativo,  instalando muitas startups no local. 
Mas, por enquanto, isso não passa de sonho. É claro que a 
pandemia atrasou o processo devido ao adiamento das obras 
de reformas. 

O empresário Tadeu Muchielli, fundador de uma empresa 
de arte e tecnologia, que participava do Projeto P7 Criativo, 
disse que o programa inicial previa a incubação e aceleração 
das empresas criativas, mas isso não aconteceu conforme o 
planejado. Muchielli, após a paralisação, abandonou Minas 
e agora atua no Rio de Janeiro.

Em 2021, a governança passou da Companhia de Desen-
volvimento de Minas Gerais (Codemge) para a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), porém o 
investimento para reestruturação do espaço, até o momento, 
ficou em R$ 56,2 milhões, cabendo à própria Codemge o valor 
de R$ 48 milhões, R$ 6 milhões vindos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 2,2 
milhões do Banco Itaú. Lembrando que esse montante se 
refere, exclusivamente, a reforma do local.

Questionado pela imprensa sobre o futuro do empreen-
dimento, o presidente da Codemge, Thiago Coelho Toscano, 
disse que o mercado das startups é muito fluído. “Quando 
uma empresa não se interessa pelo Projeto P7 Criativo, outra 
rapidamente entra no lugar, até porque, sinaliza a onda de 
companhias que adotaram o home office no período da crise 
sanitária. Isso não impacta negativamente nas estações de 
trabalho, por conta da necessidade de algumas equipes que 
seguem atuando presencialmente”. 

O prédio que foi construído na década de 1950 e conta com 
a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer, para voltar a ter 
importância de antigamente, vai depender da retomada plena 
da economia. Caso contrário, espaços vazios irão fazer cada vez 
mais parte do cenário das grandes cidades nos próximos meses.

entenda como a guerra entre
rússia e ucrânia afeta o brasil

Como se não bastasse o mundo 
todo lutando para extinguir de 
vez a COVID-19, a Rússia deci-

diu começar uma guerra e invadiu 
a Ucrânia. O conflito começou no 
dia 24 de fevereiro e já deixou um 
rastro de centenas de militares e 
civis mortos. Os dois países ainda 
não chegaram a um acordo de 
cessar fogo, apesar das sanções 
econômicas impostas à Rússia por 
diversas nações ao redor do globo. 
Para entender as razões desse ata-
que, o edição do brasil conversou 
com Fabiano de Abreu Agrela, PhD 
em neurociências, historiador e 
antropólogo.

como essa guerra afeta 
o brasil e outros países?

Os ataques realizados pela 
Rússia geram consequências não 
apenas para a Ucrânia, ainda 
que o país seja o mais afetado, 
mas para os demais países do 
continente.  As implicações de 
qualquer guerra abalam a bolsa 
de valores e o mercado em geral. 
Sendo mais específico, afetam 
os preços de combustíveis com 
o aumento da procura mundial. 
Com o comércio interrompido, 
os europeus passarão a ter a 
ausência de energia recorrendo 
ao mercado mundial deixando 
os valores mais caros. O que 
influencia no custo dos alimen-
tos, instabilidade econômica, 
inflação pelas altas de energia, 
combustível e moedas. O cres-
cimento econômico tende a ser 
freado com essas consequências.

como começou as diver-
gências entre rússia e 
ucrânia?

As divergências entre os dois 
países têm origem logo após a 
Guerra Fria, com a expansão da Or-
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) para o Leste Europeu, 
e a incorporação de nações que 
faziam parte da antiga União 
Soviética. A Ucrânia não faz parte 
da Otan, mas já vem negociando 
uma possível adesão ao grupo.

Com base nessa aproxima-
ção, a Rússia, comandada por 
Vladimir Putin, decidiu enviar 
militares para a fronteira entre 

os dois países, mesmo negando 
estar preparando uma invasão.

Quem poderia estar por 
trás dos pensamentos 
de Putin?

Alexander Dugin, professor 
do Departamento de Sociolo-
gia da Universidade Estatal de 
Moscou, é o guru de Vladimir 
Putin. Pensador nacionalista 
ortodoxo na esfera geopolítica. 
Considerado uma variação do 
fascismo, superação do libera-
lismo e do comunismo, como 
mostra em seu livro “A Quarta 
Teoria Política, em 2009”.

Quais as principais 
ideias defendidas?

Ele prega pelo fim definitivo 
da hegemonia ocidental. É a 
chamada política eurasiana ou 
eurasianismo, um movimento 
político na Rússia, anteriormen-
te dentro da comunidade de 
emigrantes russos “brancos”, 
que postula que a civilização 
russa não pertence às catego-
rias “europeia” ou “asiática”, 
mas sim ao conceito geopolítico 
da Eurásia. Desenvolvido em 
1920, o movimento apoiou a 
revolução bolchevique. O eura-
sianismo prega a Rússia como 
referência ao lado da China. 
Putin já foi chamado por Dugin 
como “o homem da Eurasia”. A 
democracia não é um valor nas 
ideias de Dugin que também é 
contra os LGBT+ e o casamento 
gay, chamado de perversão.

Mediante a este pensamen-
to, Putin acredita que o povo 
russo e ucraniano é um só, che-
gou a mencionar antigo povo 
rus, considerado o ancestral 
comum de russos, bielorrussos 
e ucranianos. Ou seja, em sua 
ideologia, a Ucrânia deveria fa-
zer parte da Rússia, traduzindo 
em miúdos. A visão dominante 
do nacionalismo russo é que a 
Ucrânia é o coração da nação 
russa. Porém, não é o sentimen-
to ucraniano que é fiel opositor 
à Rússia, o que causa frustração 
e raiva no país vizinho.

Putin é um idealista convicto 
em deixar o seu legado, ex-
-agente da KGB (agência de in-
teligência da URSS), foi treinado 
na era soviética e acredita que o 

Ocidente transformou a Ucrânia 
em uma região estratégica que 
ameaça à Rússia.

Há o receio de uma 
guerra nuclear?

O receio vem de todas as 
partes. A Rússia evita um maior 
massacre para ter argumentos 
mais amenos para o Ocidente. 
Este, por sua vez, teme o ataque 
nuclear. Estamos a falar de “dois 
mundos”, o da direita e o da es-
querda do mapa, com exceção 
de alguns países entre um lado 
e outro. Mas um arremesso 
nuclear da direita para esquerda 
e vice-versa seria, praticamente, 
o fim da humanidade. Se por 
um lado, o Ocidente se garante 

nos Estados Unidos e Europa, 
por outro, a Rússia tem a Chi-
na, Irã, Coreia do Norte, todos 
armados até os dentes e mais 
destemidos, onde o seu próprio 
povo não é prioridade e não há 
uma cultura “paz e amor” de 
sua população.

A Ucrânia não fazer parte 
da Otan tem relação com os 
riscos que sempre houveram na 
região, protegendo o próprio 
Ocidente. A ajuda vem de outra 
maneira, com financiamento de 
armas para que o próprio povo 
ucraniano possa resolver os seus 
problemas, que não são atuais. A 
questão é que, não estamos em 
1940 e uma guerra nuclear seria 
um apocalipse que ninguém 
quer correr o risco de começar.
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https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/putin-diz-estar-aberto-negociacoes-mas-pontua-interesses-inegociaveis.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/putin-diz-estar-aberto-negociacoes-mas-pontua-interesses-inegociaveis.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/perpetuacao-de-putin-no-poder-e-uma-das-causas-indiretas-da-invasao-da-ucrania-diz-pensador.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/crianca-morre-apos-bombardeio-russo-na-ucrania.phtml
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

da redação

Fora da briga presidencial, rodrigo
Pacheco articula sucessão em minas

Com a desistência do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD), em disputar 
a Presidência da República, 

agora às atenções se voltam para 
onde o senador depositará seu 
apoio nas eleições ao governo de 
Minas. O mais natural seria Pacheco 
dar suporte ao seu correligionário 
de PSD, o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil, mas, um acordo 
com o atual governador 
Romeu Zema (Novo) não 
está descartado. O ce-
nário nacional, onde o 
PSD tem interesse, e os 
espaços para as vagas de vice e de 
senador nas chapas no estado, se-
rão decisivas para ele, que trabalha 
ativamente na articulação.

Lançado pelo PSD como pré-
-candidato à Presidência da Re-
pública, Pacheco, ao longo dos 
últimos 4 meses, fez suspense 
sobre o seu futuro político. Porém, 
após avaliar as pesquisas e ouvir 
os senadores da própria bancada 
do PSD, tomou a decisão de não 
concorrer ao cargo de presidente 
e acelerar o ritmo de trabalho na 
Câmara Alta. “Anunciei a minha 
desistência da pré-candidatura pelo 
PSD à Presidência da República por 
entender que o papel do Senado 
é fundamental como balizador e 

propulsor na busca de caminhos 
legislativos para que o país encontre 
o rumo certo e próspero que todos 
aguardam”, disse Pacheco em seu 
pronunciamento.

Entre os desafios para o ano 
eleitoral, Pacheco vai voltar seus es-
forços para tentar aprovar matérias 
que busquem a recuperação econô-
mica e social. A principal delas é a 
Reforma Tributária - PEC (110/2019), 
que está em análise na Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) da Casa. 
“Vou trabalhar, como 
venho fazendo desde que 
assumi um cargo eletivo, 
para permitir que todos 
os brasileiros tenham 
uma vida digna, com em-

prego, remuneração justa, educação 
e saúde de qualidade. Ninguém pode 
dormir em paz enquanto perdurar 
essa dramática situação. Temos de 
combater a desigualdade social 
com todas as nossas forças e criar 
oportunidades para todos”, reforçou.

Voltando às eleições, ele agora 
vai aguardar os próximos passos 
que serão dados pelo presidente do 
PSD nacional, Gilberto Kassab, que 
vê com bons olhos o apoio do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) a Kalil, que pode ficar no PSD 
ou migrar para o PSB, se isso facilitar 
a aliança com o petista. Entretanto, 
esse acordo passa necessariamente 
por um lugar na chapa do senador 
Alexandre da Silveira, aliado de Pa-

checo e que deve tentar a reeleição 
ao Senado. Contudo, a possibilidade 
de o líder do PT na Câmara dos 
Deputados, Reginaldo Lopes, ser 
candidato a Câmara Alta na chapa 
de Kalil pode inviabilizar o apoio.

Deste modo, Pacheco e seu 
grupo político podem acertar um 
acordo com Zema, que demonstra 
distanciamento do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), de quem se valeu do 
apoio para ser eleito governador de 
Minas. Esse afastamento de Zema 
do grupo bolsonarista é visto como 

fundamental para Pacheco iniciar 
qualquer tipo de conversa com o 
governador com vistas às próximas 
eleições. Distanciamento que vem 
se consolidando com a crise das 
forças de segurança. Um aliado de 
Pacheco, no entanto, lembra que o 
senador se “sente mais à vontade” 
com seu grupo político do PSD. 
“Pacheco sabe do valor da política e 
da importância do diálogo. Fatores 
que o governador e o Novo vêm des-
considerando”, afirma o interlocutor 
do senador.
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entidades de servidores apoiam
Assembleia por não votar rrF
Presidente diz que aguarda mensagem do governador

Seis entidades representativas dos servido-
res públicos da educação e da saúde manifesta-
ram apoio ao presidente da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) por não colocar em 
votação o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). 
Representantes de sindicatos e associações parti-
ciparam de visita ao presidente Agostinho Patrus 
(PV), no Salão Nobre, no dia 8 de março.

Questionado sobre a tramitação do projeto 
que concede 10% de reajuste aos servidores, em 
entrevista ao final do evento, o parlamentar res-
pondeu que essa matéria só será votada quando 
o Executivo retirar a urgência na tramitação 
do Projeto de Lei (PL) 1.202/19, que contém o RRF. 
Atualmente, a proposição ainda está em faixa 
constitucional na pauta do Plenário, impedindo 
a votação de outros projetos.

Segundo a coordenadora-geral do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em Educação (SindUte), 
Denise Romano, o RRF coloca o funcionalismo em 
situação de insegurança por nove anos. “Nenhum 
Estado pode adotar uma medida de tão longa du-
ração. O Regime de Recuperação Fiscal significa 
a destruição de Minas Gerais”, opinou.

Ela informou que o SindUte apresentou 
indicativo de greve da categoria. A assembleia 
realizada em 8 de março confirmou o indicativo 
e aprovou a paralisação a partir do dia 9. Tam-
bém nesta terça, servidores da saúde fizeram 
assembleia.

De acordo com Denise Romano, os 10% ofere-
cidos pelo Governo de Minas não são suficientes 
para repor as perdas salariais dos servidores da 
educação. “Este governo se recusa a cumprir 
diversas leis aprovados e pagar o Piso Nacional 
da Educação”, criticou ela, completando que o 
reajuste necessário para cumprimento do piso 
seria de 33,33%.

Pagamento 
Falando sobre o RRF, o presidente da ALMG, 

deputado Agostinho Patrus, avaliou que o gover-
no tem tratado esse tema só do ponto de vista do 
pagamento ao governo federal. Nesse sentido, 
lembrou da situação do Rio de Janeiro, que ado-

tou o regime e agora reclama da paralisação da 
atividade econômica naquele Estado. “Serviços 
públicos prestados às crianças nas escolas, nos 
hospitais, na segurança. A finalidade do Estado 
é esta: oferecer um bom atendimento a toda a 
população”, avaliou.

Também presente à reunião, a deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) foi questionada sobre a 
situação do diálogo das diversas categorias de 
servidores públicos com o governo. E respondeu 
que não existe uma mesa de negociação entre 
as partes. Acrescentou que, apesar de o governo 
estar resistente a pagar o reajuste da educação e 
outras gratificações aos servidores como um todo, 
ela entende ser seu papel atuar na mediação, na 
busca do diálogo.
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Odelmo Leão defende uso do pó de rocha
em encontro com vice-governador de Minas

O prefeito Odelmo Leão (PP) acompanhou 
no dia 9 de março, a visita do vice-governador 
de Minas Gerais a Uberlândia. Em passagem 
pelo Sindicato Rural, Paulo Brant se reuniu com 
produtores rurais, lideranças do agronegócio e 
prefeitos da região. 

Na abertura do encontro, Odelmo defendeu 
o uso de remineralizadores de solo para reduzir 
a dependência da importação de insumos para a 
fabricação de fertilizantes, bem como apresentou 
o projeto do primeiro Polo Agromineral Verde do 
Brasil na cidade. O prefeito também o recebeu no 
Centro Administrativo Municipal, ocasião em que 
o assunto também foi discutido junto a outros de 
importância para o município.

“Em um momento como o atual, quando 
enfrentamos o risco de desabastecimento de 
fertilizantes, precisamos mais do que nunca 
falar em fontes alternativas para nutrir o solo da 
nossa produção agrícola. E aqui, em Uberlândia, 
Paulo Brant, nós já estamos muito à frente dessa 
questão, uma vez que já há algum tempo reali-
zamos estudos sobre o uso de pó de rocha em 
plantações. Inclusive contamos com mineradores 
dispostas a produzir remineralizador de solo de 
excelente qualidade. O momento é de olhar para 
a nossa casa”, disse o prefeito.

O vice-governador recebeu em mãos os 
estudos realizados pela prefeitura em parceria 
com a empresa Campo e a Universidade Federal 
de Lavras e elogiou o movimento de vanguarda 
realizado na cidade. “Vamos olhar com muita 
atenção este projeto para que o governo de 
Minas possa entrar como um grande parceiro 
estratégico”, ressaltou.

referência nacional
Primeiro Polo Agromineral Verde do país, 

Uberlândia está em uma região abundante em 
rochas ricas em minerais importantes para a boa 
saúde das plantas. Entre as opções, o basalto, 
uma rocha silicática de origem vulcânica, é a 
principal fonte do pó destinado à remineralização 
de solo. O destaque está nas concentrações de 
cálcio, magnésio, potássio e silício.

Os estudos, conduzidos pelo município com 
apoio da Companhia de Promoção Agrícola e 
TecnologiaCampo, apontam para aumento de 
rendimento na produção e melhora de sanidade 
das plantas, com maior resistência a pragas e 
doenças. O pó de rocha contribui ainda para 
a otimização do uso de fertilizantes sintéticos, 
que encarecem os custos da lavoura. Parte do 
insumo usado nesses fertilizantes é importado, 
principalmente da Rússia.

Outro benefício do pó de basalto está no 
sequestro de carbono. Para cada tonelada do 
remineralizador adicionada na terra, estima-se 
que 180 kg de CO2 deixem de ir para atmosfera, 
pois são fixados no solo. Esse aspecto torna o 
produto um aliado na mitigação do aquecimento 
global e no fortalecimento de uma agricultura 
brasileira mais sustentável.
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“entendo
que o papel
do senado é

fundamental”

tribunal de contas
Segundo informações de bastidores, março será decisivo para 

que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) tome uma 
posição relacionada à indicação de um nome para conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) no lugar do 
atual conselheiro sebastião Helvécio. Aliás, este assunto está sendo 
tratado com a maior discrição possível. Coisas da política mineira.

saúde da presidente
Comentários ouvidos no Café Boca de Pito, no edifício 5ª Avenida, 

na Savassi, sugerem que a presidente da Câmara de Vereadores da 
Capital, nely Aquino (Podemos), estaria com sérios problemas de 
saúde. A conferir...

sucessão estadual
Está dito nos meandros da política mineira: se não tiver o seu 

nome indicado para vice, o secretário-geral do Governo, mateus 
simões, será o coordenador da campanha buscando a reeleição do 
governador romeu Zema (Novo). Ou seja, efetivamente, o homem 
é poderoso, gente!

Kalil e medioli
Jornalistas da crônica política mineira estão ansiosos no que diz 

respeito à decisão política do prefeito de Betim, vittorio medioli. 
Ou seja, querem saber se ele vai renunciar ao posto de prefeito nos 
próximos dias para disputar o governo de Minas. E essa curiosidade 
também é no sentido de avaliar como fica o projeto do prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), já decidido a participar do pleito.

viana e o mdb
Até o fim do ano, o senador mineiro carlos viana era filiado ao 

PSD. Depois, em busca de projeção, filiou-se ao MDB. Porém, a sua 
possível candidatura ao governo de Minas está em “banho-maria”, 
sem a menor repercussão popular, dizem os seus adversários. O 
político tem feito muitos contatos, especialmente no Norte de Minas 
e no Vale do Jequitinhonha, no entanto, sem muita inserção em 
grandes colégios eleitorais como o Sul do estado, Triângulo Mineiro 
e Zona da Mata.  

bastidores da FmF
Do alto do seu prestígio de dono do time do Cruzeiro, ronaldo 

Fenômeno, está prometendo mexer em um verdadeiro vespeiro do 
esporte mineiro: os bastidores da Federação Mineira de Futebol 
(FMF). Afinal, a nossa influente FMF está sob comando de uma 
mesma família há décadas. “A cobra vai fumar”... 

economia popular
Cálculos de economistas de diferentes fontes garantem que o 

substancial aumento no preço dos alimentos, inclusive do pãozinho 
francês, vai provocar mais impacto na população em geral do que o 
descontrolado acréscimo dos valores da gasolina. Será, gente? 

 

eleições x Petrobras 
Em período que procede às eleições majoritárias presidenciais, 

o governo sempre inventa um discurso, criando uma narrativa para 
controlar os preços praticados pela Petrobras, mas, passado o pleito, 
tudo volta aos patamares “normais”.

Política em economia
 O ex-ministro ciro Gomes (PDT), indagado se não tem receio 

de enfrentar nomes populares como lula (PT) e bolsonaro (PL), na 
sucessão presidencial respondeu: “Tudo que está sendo dito até agora, 
pode não valer nada. Até porque, o que vai mesmo determinar o 
rumo político no segundo semestre, é a agenda econômica. Sempre 
foi assim no Brasil e, desta vez, não será diferente. Então, temos que 
aguardar para ver o que irá acontecer a partir de julho em diante”.

Apoio dos evangélicos 
Relativamente a recente reunião das lideranças evangélicas com 

o presidente bolsonaro (PL), o seu filho, deputado federal carlos 
bolsonaro (Republicanos) comentou: “Estava havendo uma verda-
deira corrida dos evangélicos para os projetos políticos dos nossos 
adversários. Então, estamos tentando construir uma barragem de 
contenção para evitar essa debandada”. Coisas da política nacional.

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=1202&t=PL
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/12/08/prefeitura-de-uberlandia-lanca-1o-polo-agromineral-verde-do-brasil/
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Pra frente é que se anda
Não podemos negar o amadurecimento do 

governo, com todos os embates enfrentados e 
que não foram pequenos. Temos bons quadros,  
propósitos e boa vontade em fazer o certo. Não 
se faz mágica. Haja visto os resultados positivos 
das privatizações. Não se está vendendo o país 
e sim, garantindo um futuro sem a interferência 
de governos mal intencionados, que usam da 
máquina pública para se locupletarem e aos 
seus apaniguados.

Corroborando este introito, vejamos algu-
mas notícias importantes que a mídia não teve 
como deixar de publicar.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
que o mercado desacreditava, comprovou o 
seu crescimento com o recorde de arrecadação, 
sem aumentar nenhum imposto, superando 
vários países mais ricos, durante o período da 
pandemia (2020/2021); o país está fechando 
2021 com quase 3 milhões de novos empregos. 

Suspensão da importação dos fertilizan-
tes russos, foi confirmado que o Brasil não 
entra na restrição de exportação. O governo 
recebeu da Embaixada Russa uma notificação 
informando que a suspensão é somente para 
a União Europeia. 

Depois de a bolsa brasileira apresentar um 
dos piores desempenhos do mundo em 2021, 
o jogo virou em 2022. O mais curioso é que 
o otimismo vem de fora. O fluxo do capital 
estrangeiro é positivo desde o inicio do ano. 
A questão é o que os investidores estrangeiros 
estão enxergando de tão interessante no país. 
Sem dúvida, tem tudo a ver com a valorização 

das commodities, as quais a economia das 
nações emergentes tem forte ligação. Ainda 
mais na situação atual em que a guerra 
deverá manter os preços valorizados por um 
bom tempo, que só sofrerá diminuição caso 
prosperem as negociações de paz. Lembremos 
sempre da velha máxima que toda crise abre 
oportunidades únicas de negócios, principal-
mente às empresas que estão em condições 
de aproveitar o momento. Com isto, os investi-
mentos estrangeiros diretos subiram 35% em 
janeiro e segundo BC somam US$4,7 bilhões. 
Esta entrada de dólares no país tem levado à 
queda no valor da moeda norte-americana, 
que acumula desvalorização de 9,39% em 
2022. O Real amplia liderança, como a moeda 
de melhor desempenho do mundo este ano. 

Contas públicas registram superávit acima 
de R$ 100 bilhões pela primeira vez em janeiro. 
Este resultado foi divulgado pelo Banco Central, 
cujo valor abrange o governo federal, estados, 
municípios e estatais. A Caixa alcançou R$ 51,5 
bilhões de lucro em 3 anos; só em 2021 o lucro 
foi de R$ 17,3 bilhões, 31% a mais do que em 
2020. São os melhores resultados nos 161 anos 
de operação. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) impulsiona as 
desestatizações, contando em sua carteira, 
até agora, com 163 projetos, somando R$ 287 
bilhões. Este resultado positivo inclui o ganho 
com alienações de participações societárias e 
debentures que impactaram o resultado acu-
mulado. Importante ressaltar que  a economia 

verde e desenvolvimento social representam 
mais da metade da carteira de crédito. E tudo 
isto beneficiando exclusivamente a economia 
nacional, sem nenhum “empréstimo” a go-
vernos estrangeiros. O banco obteve um lucro 
liquido recorde de R$ 34,1 bilhões em 2021, 
volume 65% superior ao registrado em 2020. 
É o segundo maior da história do banco. 

A Petrobras teve lucro recorde de R$ 106,7 
bilhões em 2021, alta de 1400% em um ano. 
Uma administração competente que permite 
a quitação da enorme divida herdada junto 
aos acionistas americanos, que ganharam na 
justiça o direito ao ressarcimento pelo prejuízo 
acionário que tiveram ocasionado pelas últimas 
gestões. Após sete anos as contas do setor 
público tiveram o primeiro resultado positivo, 
fechando 2021 no azul em R$ 64,7 bilhões. Este 
resultado teve impacto direto da inflação que 
elevou a arrecadação de impostos; estados e 
municípios tiveram saldo de R$ 97,69 bilhões, 
a maior da série histórica. 

Mesmo com a redução de sua produção 
afetada pelos efeitos da pandemia de COVID-19, 
o lucro da Vale atingiu R$121,2 bilhões em 2021, 
com alta de 353% ante 2020.

Tudo isto acontece em um contexto de 
um período de pandemia, com escassez de 
arrecadação, lockdowns, guerra de recursos e 
paralisações da atividade econômica, em nível 
global. Mas o país segue em frente, mirando o 
futuro, procurando fazer o certo, o que é devido. 
Temos que acreditar no nosso potencial e que 
dias melhores virão.

50% dos jovens fariam um
empréstimo para empreender

Dados de uma pesquisa realizada pelo 
C6 Bank/Datafolha mostrou como 
tem sido a relação dos jovens com 
o dinheiro. A análise aponta uma 

vontade entre metade deles: a de empreender. 
Segundo o estudo, 50% dos adolescentes na 
faixa etária de 12 a 17 anos usariam o dinheiro 
de um empréstimo para abrir uma empresa. 
Investir em um negócio próprio para conseguir 
independência financeira seria a principal razão 
para assumirem uma dívida. 

Mas abrir um empreendimento é, de fato, con-
quistar essa liberdade? A economista Gabriele Couto 
afirma que sim. “Esse, inclusive, é o motivo que leva 
muitos brasileiros a empreender. Contudo, chegar à 
autonomia financeira dependerá do sucesso desse 
negócio. Por isso, a pessoa deve pensar muito antes 
de dar início a uma ideia. É preciso saber onde quer 
atuar, buscar compreender como funciona aquele 
mercado, ter um planejamento financeiro, investir 
em marketing, decidir questões burocráticas, etc. 
Tudo o que é importante para o funcionamento 
pleno de um empreendimento”.

Para ela, o ideal é começar um novo negócio 
da forma mais enxuta possível. Neste sentido, um 
empréstimo pode não ser uma boa ideia. “Faça um 
planejamento onde solicitar crédito no mercado não 
seja necessário. Se de tudo não for possível, essa 
será uma alternativa. Mas, é importante avaliar a 
viabilidade daquele negócio e já incluir, desde o iní-
cio, o gasto com as parcelas para quitação do valor”.

O professor de economia Mathias Naganuma 
aponta que o planejamento estratégico de uma 
nova empresa deve ser sólido. “Preferencialmente 
com provisionamento financeiro para, no mínimo, 
2 anos de operações, período em que a maioria 
fecha as portas. No caso daqueles que optam pelo 
empréstimo para começar um empreendimento, 
é preciso ter claro que a empresa já inicia suas 
operações com uma despesa fixa mensal a mais, 
ou seja, aumenta-se substancialmente o risco do 
negócio.

Esse foi um risco que o empresário Victor 
Mendes correu. Ele ficou desempregado no início 
da pandemia e, com a dificuldade de conseguir 

recolocação, decidiu empreender. “A qualidade 
de vida de ter um negócio próprio também me 
atraiu. Decidi abrir um açaí na minha garagem. 
Com parte do meu acerto, reformei o espaço e 
transformei em uma loja. Pedi um empréstimo 
que foi todo usado para comprar equipamentos e 
suprimentos para que a loja funcionasse por um 
ano, com exceção das coisas perecíveis. Meu ne-
gócio está entrando no sétimo mês com sucesso 
de vendas. Estou conseguindo honrar com todas 
as despesas da loja e, também, do empréstimo. 
Estou feliz por ter tomado essa decisão”.

Situações como essa, na opinião de Naganu-
ma, são comuns no país. “O brasileiro sempre teve 
um espírito empreendedor e criativo, no entanto, 
a ideia do próprio negócio tem aumentado cada 
vez mais em virtude de legislações que propicia-
ram maior facilidade de acesso ao crédito. Outro 
aspecto que impulsionou o crescimento de se ter o 
próprio negócio é advindo da COVID-19 que deixou 
milhões de brasileiros desempregados. Sendo 
assim, a população teve que buscar alternativas 
para garantir sua subsistência”, conclui.

Abrindo um novo
empreendimento

O analista econômico Caio Mas-
trodomênico listou algumas dicas 
que podem ser úteis aos jovens que 
desejam empreender. “Façam uma 
planilha com projeção de custos e 
receitas futuras. Na internet é possível 
baixar diversos modelos gratuitos que 
irão auxiliar o novo empreendedor a 
manter uma programação financeira 
organizada. Além disso, é importante 
sempre fazer uma reserva de caixa, 
garantindo os custos fixos do mês 
seguinte para evitar pagamento de 
juros e encargos que possam ser 
aplicados em caso de algum tipo de 
inadimplência”.

investir em um negócio próprio para ter independência
financeira é um desejo de metade dos jovens
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turismo sexual
Indignada, a jornalista vera magalhães disparou: “O deputado 

Arthur do val, ao viajar para a Ucrânia, não a fez com a finalidade 
de oferecer ajuda humanitária aos refugiados da guerra. Ele foi pra 
lá para difundir o denominado turismo sexual, mancomunado com 
alguns de seus seguidores inescrupulosos”.

terceira via
Para os jornalistas da crônica política de Brasília, a possível can-

didatura do atual governador do Rio Grande do Sul, eduardo leite 
(PSDB), à Presidência da República poderia ser uma espécie de tiro 
no pé. Ele tem chance de ser reeleito para o governo do seu estado 
e, se vier para a disputa nacional, pode sucumbir, desorganizando 
ainda mais a denominada terceira via. Será, gente? 

importância da democracia 
“Eu faço parte de uma geração que sabe da importância do processo 

democrático e também do respeito à Constituição Federal, dois pilares 
garantidores da vida livre de nossa gente, sob todos os aspectos”. Palavras 
do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro edson Fachin. 

senado x Planalto
A demanda já está em poder da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional do Senado. Parlamentares querem saber o motivo de 
tanta demora em resgatar os brasileiros que estavam fugindo do con-
fronto armado entre Rússia e Ucrânia. Isso vai dar xabú, podem apostar. 

sem resultado político
Analisando sobre a recente viagem de Jair bolsonaro (PL) à 

Rússia, a jornalista Flávia de oliveira disse: “A incursão internacional 
do presidente não trouxe qualquer possibilidade de novos negócios, 
enquanto no tangente à política partidária, para melhorar o perfil 
do presidenciável brasileiro, a aposta foi verdadeiramente pífia”. 
Santo Deus, gente! 

tecnologia ucraniana 
Relativamente aos bastidores da guerra entre Rússia e Ucrânia, 

o jornalista a apresentador marcelo tas disse que a Ucrânia ostenta 
um preponderante desenvolvimento em tecnologia, tanto que, por 
lá, existem os maiores programadores de computadores do mundo. 

Janelas partidárias
As mudanças de deputados e senadores das siglas estão obede-

cendo a um ritmo frenético, especialmente pelo fato do prazo da janela 
partidária se encerrar dia 31 de março. Agora, os donos dos partidos, 
como são chamados os atuais presidentes, procuram barganhar até 
o último minuto. Aliás, os dirigentes das maiores siglas fazem todo 
tipo de chantagem para conquistar nomes com mais popularidade. 
Uma jogatina política desenfreada. Um horror, diga-se de passagem! 

Fertilidade x Poluição
Sem mencionar fontes pesquisadas, o médico Paulo saldiva 

soltou esta pérola em um programa de TV: “A poluição em excesso 
prejudica até a fertilidade humana”. Eu, hein!? 

estados x brasília
Para matemáticos da política brasileira, o pleito eleitoral deste 

ano está sendo atípico. Para eles, ao longo dos anos, os candidatos à 
Presidência da República sempre ditaram as regras a cada 4 anos. Mas, 
desta vez, os presidenciáveis estão de olho nas alianças regionais para 
depois tomarem suas decisões. Novos tempos da política brasileira.

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211
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Preço dos peixes fica até 59%
mais caro em belo Horizonte

A Quaresma, período de 40 dias 
em que os cristãos tradicional-
mente reduzem o consumo de 
carne vermelha, teve início no 

dia 2 de fevereiro. Nessa época do ano, 
o movimento nas peixarias é ampliado 
e tem comerciantes com expectativa de 
aumentar em até 20% as vendas. Já os 
consumidores de Belo Horizonte devem 
preparar o bolso, visto que o preço dos 
pescados teve acréscimos que podem 
chegar a 59%, segundo pesquisa feita 
pelo site Mercado Mineiro.

De acordo com a plataforma, o valor 
médio do quilo do salmão passou de 
R$ 55,66 para R$ 88,62, uma elevação 
de 59%. Os belo-horizontinos terão que 
desembolsar, em média, mais 49% para 
a compra do bacalhau saithe, que pulou 
de R$ 52,65 para R$ 78,83. Outros peixes 
frescos também sofreram reajustes signifi-
cativos, como o quilo da tainha, que ficou 
28% mais cara, e do filé de merluza, 22%.

O estudo também identificou que os 
produtos podem sofrer variações de até 
149% o quilo entre os estabelecimentos 
pesquisados, como é o caso do camarão 
rosa limpo médio. A oscilação de pre-
ços do bacalhau saithe chega a 145%, 
com valores que vão de R$ 52,90 até 
R$ 129,80. Já o bacalhau porto imperial 
apresentou diferença de 125%, ficando 
entre R$ 115,39 e R$ 259,90. O filé de 
merluza é vendido entre R$ 25,90 e 
R$ 43,90, alternando em 69%, enquan-
to que a sardinha possui variação de 
94%, sendo encontrado entre R$ 12,90 
e R$ 25,00.

A aposentada Heliana Andrade 
mantém a tradição de comer carne 
branca nesta época. “Sempre faço essa 
penitência durante a Quaresma. Minha 
vó tinha esse costume e foi passado de 
geração em geração. Mesmo com o 
preço do pescado mais caro este ano, 
não abro mão de comprar. Escolho os 
mais comuns, como o filé de corvina 
e merluza, pesquisando o local mais 
barato”, conta.

Já o auxiliar de serviços gerais Luciano 
da Silva afirma que toda sua família não 
come carne vermelha durante a Qua-
resma. “Encontrei no mercado o filé de 
surubim por R$ 39,90 o quilo. Comprei 
também tilápia e tainha com preço bem 
em conta. A gente gasta mais no período, 
mas gosto de seguir a tradição”.

demanda e preços altos

Para o economista Leandro Martins, 
nesta época de Quaresma há uma pro-
cura maior pelos peixes, causando essa 
elevação nos preços. “É algo sazonal. O 
valor da carne vermelha também subiu 
muito, levando as pessoas optarem pelo 
consumo de peixes, o que pode justificar 

os aumentos. Já os pescados importados, 
como é o caso do bacalhau, sofrem influ-
ência do dólar. Mesmo assim, a moeda 
americana não tem tido tanta oscilação 
no último ano, sendo cotada entre R$ 5 
e R$ 5,50”.

Aumento nas vendas

O comerciante Laerte Pereira, pro-
prietário de uma peixaria, espera que o 
movimento fique um pouco maior que 
no ano passado. “A expectativa é de 20% 
de aumento nas vendas. Nos preparamos 
e abastecemos o estoque há cerca de 
um mês do início da Quaresma. Houve 
reajustes no preço dos pescados, mas 
tentamos não repassar tanto os custos 

aos consumidores. A pandemia ainda terá 
um impacto nos resultados, mas estamos 
apostando no delivery para atender o 
cliente da melhor forma possível”.

Quem também está otimista e aguar-
da resultados positivos é Érica Gonçalves, 
gerente de uma peixaria. “Um dos 
produtos mais vendidos aqui no estabe-
lecimento é a sardinha e a tilápia. Ambas 
variam entre R$ 15,90 a R$ 18,90 o quilo. 
Este ano, estamos com a expectativa de 
um salto de 15% a 20% nas vendas. É uma 
tradição antiga e muitas pessoas não 
deixam de consumir peixe nesta época, 
mesmo com alguns reajustes significati-
vos. O movimento deve ser intensificado 
durante a Semana Santa, entre os dias 10 
e 16 de abril”, conclui.

reajustes médios

tainha de R$ 25,90 para R$ 39,90 54%

bacalhau cod de R$ 111,97 para R$ 152,68 36%

Filé de merluza de R$ 26,79 para R$ 32,76 22%

cascudo de R$ 20,58 para R$ 24,94 21%

sardinha de R$ 15,24 para R$ 17,92 17%

corvina de R$ 20,73 para R$ 23,98 15%
Fonte: Mercado Mineiro

comerciantes esperam aumento de 20% nas vendas
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expectativa segue favorável
para o comércio varejista em 2022

Alguns fatores, como normalização das atividades presenciais e demandas reprimidas devido a pandemia, estão contribuindo com o aumento nas vendas

Após dois anos com a eco-
nomia prejudicada por conta da 
pandemia, a expectativa para 
o cenário de negócios tem se 
mantido positiva para 2022, prin-
cipalmente por conta do avanço 
da vacinação e da normalização 
das atividades presenciais entre 
a população. Um exemplo dessa 
retomada econômica no país é o 
comércio varejista, que encerrou 
o ano de 2021 com 204 mil lojas 
abertas no setor, segundo dados 
da última pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), com base nos dados 
do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ).

O levantamento apontou ain-
da que, apesar das dificuldades 
econômicas resultantes da in-

flação elevada, do aumento dos 
juros e do mercado de trabalho 
travado, o faturamento real das 
atividades de varejo no último ano 
registrou crescimento de 4,5%, 
em comparação com 2020. O 
resultado é o maior avanço anual 
desde 2018, compensando, assim, 
a retração de 1,4% verificada no 
ano retrasado.

Em Minas Gerais a realidade 
não é diferente. De acordo com o 
estudo da CNC, o Estado ficou em 
segundo lugar com maior número 
de lojas abertas no ano passado, 
com 18.376. Entre os segmentos 
que mais surgiram estabelecimen-
tos no ano passado, estão: hiper, 
super e minimercados, com 5.178 
estabelecimentos; utilidades do-
mésticas e eletroeletrônicos, com 
3.544; vestuário, calçado e aces-

sórios, com 2.548; materiais de 
construção, com 2.072; comércio 
automotivo, com 1.150; farmácias 
e perfumarias, com 1.339 unida-
des; móveis e eletrodomésticos, 
com 792; informática e comuni-
cação, com 708; combustíveis e 
lubrificantes, com 428; e livrarias 
e papelarias, com 217 novas lojas.

Para a economista da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG), Gabriela Martins, 
esse resultado ainda é um reflexo 
da demanda reprimida devido os 
efeitos da crise do COVID-19. “Com 
o fechamento dos estabelecimentos 
nos últimos anos, as pessoas estão 
aproveitando o momento de reto-
mada para adquirir bens e voltar 

a frequentar os estabelecimentos. 
Com isso, a perspectiva segue posi-
tiva para o consumo de produtos e 
serviços”, afirma. 

O retorno das atividades es-
colares presenciais, por exemplo, 
tem aumentado a confiança por 
parte dos empresários do segmen-
to de papelaria, segundo aponta 
uma pesquisa realizada pela 
área de Estudos Econômicos da 
Fecomércio MG. De acordo com o 
estudo, 68% dos empresários que 
participaram do levantamento 
acreditam que as vendas estão 
ou serão melhores em 2022, em 
relação ao ano passado. Essa pers-
pectiva positiva se deve também 
à estabilidade da pandemia de 
coronavírus.

Em relação ao período pré-
-pandemia, 40,4% dos entrevis-
tados afirmaram que as vendas 
estão melhores que os anos 
anteriores. “No período das 
aulas on-line, muitas famílias 
optaram por reaproveitar os 
materiais e compraram apenas 
o necessário.  Agora que as 
aulas estão retornando para 
o presencial, a demanda por 
materiais novos aumentou, o 
que reaqueceu o setor”, explica 
a economista.

contratação temporária

Com relação a contratação 
de funcionários temporários, 
o estudo da Federação apurou 

ainda que apenas 14,6% das 
empresas entrevistadas con-
trataram mão de obra para 
esse período de início de ano. 
“Apesar do retorno das aulas 
presenciais e das expectativas 
de maiores vendas em relação 
ao ano passado, muitas empre-
sas tanto do ramo de papelaria 
quanto outros segmentos ainda 
sentem os impactos da pande-
mia, o que torna a contratação 
de funcionários temporários 
inviável neste momento. Com o 
abrandamento da pandemia e 
as atividades voltando ao nor-
mal, espera-se que as contra-
tações aumentem no próximo 
ano”, finaliza economista da 
Fecomércio MG.
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A Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) publicou no 
dia 3 de março decreto que 
suspende a obrigatoriedade 
do uso de máscaras em 
lugares abertos. A decisão 
foi baseada nos últimos 
resultados dos principais 
indicadores que medem a 
pandemia de coronavírus 
na cidade. Na data, os níveis 
de transmissão do vírus, 
de internação em leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e de enfermaria 
estavam no nível verde de 
alerta e permaneceram 
assim nos dias seguintes. 
A taxa de incidência da CO-
VID-19 também caiu. 

Por  i sso,  o  Comi -
tê de Enfrentamento à 
COVID-19 da PBH achou 
que seria seguro retirar a 
obrigatoriedade da pro-
teção facial em ambien-
tes totalmente abertos 
na cidade. A liberação 
vale para ruas, parques 

e praças onde não haja 
aglomeração de pessoas. 
Na Feira Hippie e nos 
estádios, por exemplo, as 
máscaras continuam obri-
gatórias. O mesmo vale 
para ambientes fechados. 
Escritórios, academias, 
escolas, cinemas, teatros 
e shoppings permanecem 
com a obrigatoriedade. 

Mas e nos condomí-
nios, como a regra pode 
ser aplicada? “Normal-
mente, os prédios têm áre-
as descobertas e cobertas. 
Fazendo-se uma analogia 
com o que determina o 
decreto 17.894, nas áreas 
descobertas, o uso de más-
cara pode ser facultativo”, 
explica o presidente do 
Sindicato dos Condomi-
nios Comerciais Residen-
ciais e Mistos de Minas 
Gerais (Sindicon MG), ad-
vogado especializado em 
direito condominial, Carlos 
Eduardo Alves de Queiroz. 

Isso significa que nas 
quadras descobertas, 
churrasqueiras, piscinas e 
demais áreas de lazer ao 
ar livre, não será neces-
sário o uso da máscara. 
Porém, nos corredores, 
portarias, elevadores, bri-
quedotecas, academias, 
garagens cobertas, salões 
de festa e áreas gourmet 
fechadas, a proteção facial 
continua obrigatória e 
ainda muito necessária. “É 
preciso lembrar que essa 
flexibilização não significa 
que a pandemia acabou; 
muito pelo contrário, o 
coronavírus continua ma-
tando centenas de pessoas 
por dia em Minas Gerais 
e precisamos continuar 
tomando todos os cuida-
dos. É preciso cuidarmos 
da nossa saúde e sermos 
solidários com a saúde dos 
nossos vizinhos e prestado-
res de serviço”, ressalta o 
presidente.

déficit de r$ 4,1 milhões por mês põe em colapso
o transporte por ônibus em belo Horizonte

O colapso financeiro que pairava 
sobre o setor de transporte público de 
BH já é uma realidade nas empresas 
concessionárias da capital. No dia 23 
de fevereiro a empresa São Dimas, 
integrante do Consórcio Pampulha, 
notificou a BHTrans sobre a parali-
sação de suas atividades. O colapso 
financeiro da transportadora, im-
possibilitada de adquirir combustível 
para os ônibus, deixou, durante 2 
dias, 61 veículos fora de circulação 
em Belo Horizonte. Antes do colapso 

anunciado pela São Dimas, duas ou-
tras empresas já haviam paralisado 
suas atividades em janeiro deste ano. 
Ambas foram obrigadas a suspender 
a prestação de serviço por falta de 
viabilidade financeira para aquisição 
de combustível.

Como manifestado diversas 
vezes pelo SetraBH em outras ocasi-
ões, a conta não fecha. Se algo não 
for feito para socorrer o sistema, 
outras empresas deverão anunciar 
em breve a suspensão de suas ope-

rações, com perdas incalculáveis 
para toda a sociedade e colocando 
em risco os Consórcios, incluindo 
Belo Horizonte no rol das cidades 
onde a “recuperação judicial” foi 
o único caminho possível para os 
consórcios operacionais.

Números atualizados revelam 
que a piora no cenário segue em rit-
mo acelerado e que o sistema opera 
além de sua capacidade financeira 
para manter o serviço à população.

 

déficit de milhões

A atividade dos ônibus de Belo 
Horizonte, e em todo o Brasil, foi 
afetada de forma significativa pela 
pandemia. Atualmente as 33 em-
presas concessionárias realizam 18 
mil viagens por dia útil na capital. 
Antes da COVID-19, esse total chegava 
a 24,5 mil.

Em janeiro de 2022, 18,4 milhões 
de passageiros pegaram ônibus em 
BH. Multiplicando este número por 
uma tarifa média de R$ 3,20 (que 
considera integrações, preços dife-
rentes de linhas de ônibus e outros 
fatores) o total revela que a receita 
bruta no primeiro mês do ano foi de 
R$ 58,9 milhões. No entanto, a folha 
de pagamento, que registrou um 
reajuste de 9% a partir deste ano, 
e o diesel, que aumentou 47% nos 
últimos 12 meses, foram responsá-
veis por R$ 64 milhões em despesas 
no mês, o que gerou um déficit de 
R$ 4,1 milhões apenas em janeiro. 
Vale ressaltar que ao todo o SetraBH 
responde por 2.398 ônibus e cerca 
de 8 mil funcionários, sendo 5,5 mil 
motoristas.

Destacamos, portanto, que sem 
equilíbrio imediato das receitas, hoje 
sob responsabilidade apenas dos 
usuários pagantes, o serviço será 
descontinuado na capital.Presidente executivo do setrabH, raul lycurgo leite
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Capital mineira será uma das 130 cidades
a sediar o Dia Mundial da Criatividade 2022

Evento será nos dias 20, 21 e 22 de abril, tendo a Fiemg como uma das entidades colaboradoras

O World Creativity Day 
2022 realiza, anualmente, 
uma grande campanha de 
mobilização de educadores, 
empreendedores, líderes em-
presariais, criadores de conte-
údo, estudantes, pesquisado-
res, influenciadores digitais, 
veículos de imprensa e outros 
agentes de mudança para 
promover e conectar iniciati-
vas em torno da criatividade, 
inovação e sustentabilidade 
em várias cidades do mundo. 
Em 2022, Belo Horizonte passa 
a integrar novamente o mapa 
da criatividade mundial, sen-
do uma das cidades a receber 
o Dia Mundial da Criatividade 
nos dias 20, 21 e 22 de abril. 
O evento é aberto ao público 
e gratuito.

A líder local responsável 
por essa organização é Márcia 
Andrade Carmo de Azevedo, 
gerente de Economia Criativa 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) e do P7 Criativo, que 
tem como responsabilidade 
ser a porta-voz do Dia Mundial 
da Criatividade na cidade e 
organizar diversas atividades.

 “A criatividade é uma 
competência fundamental 
para o futuro. Ser convidada 
pela Organização Mundial da 
Criatividade para trazer o Dia 
Mundial da Criatividade para 
Belo Horizonte é um orgulho 
muito grande e demonstra 
que nossa cidade é uma po-
tência também nas áreas de 
criatividade e inovação. Mas a 
ação só faz sentido se tivermos 
o apoio de voluntários, anfitri-
ões, inspiradores e parceiros 

da nossa região que ajudem 
a transformar esse dia em um 
evento inesquecível”, declara 
Márcia.

Ela esclareceu que a fe-
deração mineira atua como 
colaboradora e parceira do 
evento, cedendo espaço para 

a realização de atividades. “Al-
guns colaboradores também 
atuarão como inspiradores e 
voluntários”, afirma, pontu-
ando que, até o início de abril, 
a programação completa do 
Dia Mundial da Criatividade 
será divulgada para o público.

sobre o World Creativity Day 
A ação é uma iniciativa da World Creativity 

Organization, organização responsável por 
difundir a marca World Creativity Day que atua 
globalmente para aumentar a conscientização 
de indivíduos, organizações e governos sobre o 
valor da criatividade como matéria-prima para 
a solução de problemas e, por extensão, no de-
senvolvimento social, tecnológico e econômico 
sustentáveis em nosso século.

uso de máscaras é flexibilizado em bH:
saiba como fica a regra nos condomínios
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D A  C O C H E I R A

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

rua Grão mogol, 333 - lj. 17
carmo sion - bH - mG

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

durval ângelo lança livro sobre decisões
do tce-mG e atuação das cortes de contas

Palavras, atos e julgados de 
um Conselheiro de Contas é a 
mais nova obra de Durval Ângelo 
Andrade, que será lançada no 
próximo dia 18 de março, às 
9h45, em evento no Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG). O lançamento contará 
com palestra da ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, que 
assina o prefácio do livro.

Depois de percorrer diferentes 
temas em publicações anteriores, 
como fé e política, direitos humanos 
e participação popular, agora, o 
autor - que é Conselheiro-corregedor 
do TCE-MG - aborda questões da 
esfera Direito Público e do Direito 
Administrativo, na perspectiva da 
atuação dos Tribunais de Contas.

Conselheiro de Contas desde 
2018 - após vários mandatos de 

deputado estadual -, Durval Ân-
gelo discute temas controversos e 
complexos, ao comentar seus votos 
como relator de processos de grande 
relevância julgados pelo Tribunal 
de Contas de Minas Gerais. Alguns 
deles, levaram a decisões inéditas, 
que se tornaram referência para os 
demais Tribunais de Contas do país 
em questões para as quais ainda 
não havia consenso.

Como ele mesmo define, a 
proposta foi oferecer uma fonte 
de consulta para operadores do 
Direito, estudantes, administradores 
públicos, servidores e interessados 
no assunto, no que se refere aos 
assuntos afeitos ao controle externo.

Sobretudo, Durval Ângelo avan-
ça na discussão, ao apresentar as 
Cortes de Contas não somente em 
seu papel de controle e fiscalização, 
mas principalmente em uma lógica 

orientadora e pedagógica, enquan-
to parceiras das demais esferas da 
administração pública e incentiva-
doras da participação cidadã. Neste 
sentido, amplia a discussão sobre 
a independência e autonomia dos 
Tribunais de Contas, bem como res-
gata a importância do papel desses 
órgãos na consolidação do Estado 
Democrático de Direito.

Atento aos temas atuais que 
mobilizam a sociedade, o autor dis-
cute, ainda, o assédio moral e sexual 
em órgãos públicos, inclusive nas 
Cortes de Contas, e apresenta uma 
síntese da Cartilha de Conscientiza-
ção e Combate ao Assédio Moral e 
Sexual nos Tribunais de Contas. Em 
um trabalho coordenado pelo autor, 
a cartilha foi produzida pelo Instituto 
Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon).

PrePArem os bolsos - Apesar da cotação do dólar no Brasil ter despen-
cado 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.

KAlil sÓ Quer A cAdeirA - Pessoas ligadas ao prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), têm reclamado dos inconvenientes que estão enfren-
tando 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.

conFronto - O governador Romeu Zema (Novo) está apelando ao Su-
premo 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.

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

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. 

Proprietários de pousadas em Minas disseram que o mo-
vimento 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. 

A câmara municipal de Belo Horizonte tornou-se uma ver-
dadeira “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.

Presidente do tJmmG

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson 
Soares Lemes, recebeu no dia 7 de março, a visita do presidente do Tribunal de 
Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), desembargador Fernando Arman-
do Ribeiro, do futuro presidente do TJMMG, coronel Rúbio Paulino Coelho, e 
do chefe de gabinete do Tribunal Militar, coronel Giovanne Gomes da Silva. A 
reunião foi acompanhada pelo desembargador do TJMG José Eustáquio Lucas 
Pereira e pelo chefe da Assessoria Militar do TJMG, coronel PM Marcos Dias.
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eduardo Azeredo lança livro

Presidente da
Assembleia
legislativa,
Agostinho
Patrus, e o

ex-governador
eduardo
Azeredo

nelson missias de morais, Alexia Paiva,
beth Pimenta e o vice-governador Paulo brant
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Fernando coura e luís márcio viana, eis o comando do
sindextra em recente acontecimento em belo Horizonte
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

missionáriA dA comunidAde cAnção novA
imprensa@cancaonova.com

AlexAndrA GonçAlves

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O que seria do mundo
sem as mulheres?

43% das crianças
brasileiras sofrem

bullying, segundo a onu

sinais como irritabilidade, tristeza e
ansiedade devem acender o alerta nos pais

U
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h

Uma pesquisa realizada pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) mostrou que 43% das 
crianças brasileiras são vítimas 

de bullying infantil. A análise ainda aponta 
que metade delas e dos jovens de todo o 
mundo já sofreram com a violência por 
inúmeros fatores, como aparência física, 
gênero, orientação sexual, etnia ou país 
de origem.

A psicóloga comportamental Renata 
Borja explica que o bullying é uma prática 
agressiva, recorrente e com um alvo espe-
cífico. “Ele se apresenta por meio de falas, 
ações, intimidação, deboche, depreciação 
ou ironias que vão promover na pessoa 
atacada sensações de desconforto, incô-
modo e, principalmente, humilhação”.

A psicóloga infantil Alice Munguba 
comenta que é preciso orientar a criança 
a conviver com as diferenças. “Quanto 
mais ela aprende isso, melhor saberá 
lidar com distintos padrões estéticos, 
culturais e religiosos de nossa sociedade. 
Essas coisas são ensinadas na infância 
por meio da fala aberta e direta. Os pais 
e responsáveis devem mostrar para a 
criança que palavras depreciativas e ações 
excludentes afetam as emoções de outra 
pessoa, trazendo como consequência 
muita tristeza”, afirma.

Ela acrescenta que a criança que é víti-
ma do bullying começa a duvidar de suas 
capacidades, qualidades e singularidades 

diante das constantes críticas. “Ela pode 
ter dificuldades em ter autoconfiança, 
resistência a novas relações e autoimagem 
deturpada”.

Foi o que aconteceu com o filho da 
auxiliar de faturamento Daniela Aguiar. 
Ela conta que a porta para o bullying 
que ele sofria foi o fato de ele ter orelhas 
proeminentes, popularmente conhecidas 
como de abano. “Não era um problema 
para mim, nem para meu marido e muito 
menos para ele. Contudo, quando ele 
entrou na escola, com 7 anos, as ‘brinca-
deiras’ de péssimo gosto começaram. Ele 
adorava ir para o colégio, depois de um 
tempo ficou desanimado e, por fim, tinha 
crises nervosas, chorava e não queria ir 
de jeito nenhum. Foi quando percebemos 
que tinha algo muito errado acontecendo. 
Procuramos a escola e a professora relatou 
os episódios que ele vinha sofrendo”.

Daniela conversou com seu filho e 
decidiu procurar ajuda psicológica, pois 
viu que ele estava muito abalado. “Foi 
um caminho longo, ele ficou triste, dizia 
que não queria mais ser feio, sendo que 
sempre foi uma criança linda e extrema-
mente educada. O trocamos de instituição, 
mas ele manteve o medo de ir e ser zoado 
novamente. Por fim, eu e meu marido 
decidimos buscar a otoplastia para corrigir 
as orelhas dele. Foi uma decisão difícil de 
ser tomada, mas meu filho se sentiu mais 
feliz com ela”.

A psicanalista Cinara Cordeiro indica 
que, assim como fez Daniela, os pais 
devem investigar as causas da mudança 
de comportamento das crianças. “A 
resistência de ir a determinados locais 
e desinteresse pela escola são sinais. 
Além disso, é importante estar atento a 
machucados e hematomas, isolamento 
dos amigos, uniforme ou material escolar 
danificados, tristeza e choro sem motivo 
aparente, baixa autoestima, irritabilida-
de e dores de cabeça ou de barriga”.

Cinara diz que a vítima pode ter inú-
meras consequências. “A agressão fere 
a autoestima, dificulta o aprendizado 
e a socialização, traz ansiedade, medo 
e, em alguns casos, a depressão. Neste 
sentido, o acompanhamento psicoló-
gico é importante, pois o processo irá 
ressignificar a violência sofrida. Esse 
profissional também irá orientar os pais 
a lidarem com toda a situação, o que é 
essencial para que a criança se recupere 
dos traumas”, conclui.

“É uma prática
agressiva, 

recorrente e 
com alvo 

específico”

Essa pergunta deve ou de-
veria estar sempre em nos-
sos corações, não por motivos 
ideológicos, ou para levantar 
quaisquer bandeiras, não! Mas, 
para que em nosso peito se le-
vantasse na mesma proporção 
um sentimento de gratidão e de 
elogio a tão formosa criatura. 

A grandeza da alma femini-
na é tão impressionante que o 
próprio Deus diz que nos ama 
como uma mãe ama seu filho. 
Ou seja, com um coração de 
mulher. A presença da mulher 
é marcante em toda a história, 
seja no paraíso com Eva, na sim-
plicidade de Nazaré ou ao pé da 
cruz com Maria, e todas as fiéis 
seguidoras do Filho de Deus.  

É marcante na história bí-
blica e de nossa salvação, mas 
não apenas isso, é presença 
que atravessa o lugar religioso, 
e edifica a sociedade. Somos 
presença necessária em todos 
os momentos da vida humana, 
seja para gerar outra vida, seja 
para formar o núcleo social mais 
forte do mundo que é a família. 
Somos cheias de vida e signifi-
cado onde quer que estejamos.

No início do cristianismo, 
eram as mulheres as primeiras 
a aderirem ao novo cami-
nho, e de modo quase que 
imediato as suas famílias 
sentiam a diferença. Os 
maridos das mulheres 
cristãs foram atraídos pelo 
testemunho delas, que-
riam entender de onde 
vinha tamanha mudança, 
ternura, paciência, alegria e 
bondade… e quando menos 
se imaginava, aqueles homens 

rudes, severos e, infelizmente, 
adúlteros, eram tocados pela 
graça divina, mudando todo o 
ambiente familiar, e por conse-
quência, o social. Nascia uma 
nova sociedade movida pela 
força do testemunho de muitas 
mulheres. Era um verdadeiro 
contágio do bem, daquelas que 
desde sempre souberam da im-
portância de também dar razão 
ao coração.

O cardeal, Frei Raniero Can-
talamessa, foi assertivo numa 
homilia: “As mulheres segui-
ram Jesus por ele mesmo, por 
gratidão ao bem que dele rece-
beram, não pela esperança de 
fazer carreira no seu seguimen-
to. Não lhes foram prometidos 
“doze tronos”, nem elas pediram 
para sentar à direita e à esquer-
da no seu Reino. Seguiam-no, 
está escrito, “para o servir” 
(Lc 8, 3; Mt 27, 55); eram as 
únicas, depois de Maria, a Mãe, 
a ter assimilado o espírito do 
Evangelho. Tinham seguido às 
razões do coração e estas não 
as tinham enganado.

Nesse ponto, a sua presen-
ça ao lado do Crucificado e do 
Ressuscitado contém um ensi-
namento vital para nós hoje. “A 
nossa civilização, dominada pela 
técnica, precisa de um coração 
para que o homem possa sobre-
viver nela, sem se desumanizar 
inteiramente”.

E completa: “Não é difícil 
entender porque somos tão an-
siosos para aumentar os nossos 
conhecimentos e tão pouco 
para aumentar a nossa capaci-
dade de amar: o conhecimento 
traduz-se automaticamente em 
poder, o amor em serviço”.

Sábias, belas, articuladoras, 
cheias de intuição, perspicazes, 
inteligentes, trabalhadoras, 
corajosas, fortes… e ainda as-
sim, cheias de ternura e amor. 
Penso que seja assim o universo 
feminino, humano e sensível. E 
por que não, necessário, como 
nos disse acima o grande frei 
Raniero Cantalamessa.

Por fim, vejo aquele elogio 
à mulher do livro de provérbios 
(31,10), e nele me encho de 
alegria e exulto no Senhor, pois 
ele afirma com toda certeza que 
a mulher virtuosa é aquela que 
teme o Senhor. E essa mulher 

que teme o Senhor, edifica 
sua casa, honra seu mari-
do, cuida dos seus filhos, 
cumpre com seus deveres 
sociais, é trabalhadora, 
e assume grandes lide-
ranças, essa mulher pode 
transformar o mundo. Essa 

é a verdadeira mulher de 
valor: aquela que é presença 

marcante na sociedade, na 
família, e na fé. Viva a Mulher!
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defensoras populares atuam como guardiãs
dos direitos das mulheres nas comunidades

Minas Gerais já conta com 
450 mulheres que atuam como 
defensoras populares, buscando 
soluções para demandas mais 
comuns de suas comunidades, 
especialmente  em situações de 
violência. Este trabalho é resul-
tado das edições do curso “De-
fensoras Populares” promovidas 
pela Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG) para formação 
e articulação de mulheres que 
se destacam como lideranças 
populares. 

No 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, a Defensoria 
de Minas prestou homenagem 
a todas as mulheres e celebrou 
a luta e conquista de direitos na 
figura das defensoras populares 
formadas pela Instituição. 

multiplicadoras

O “Defensoras Populares” 
possibilita que as mulheres alu-
nas contribuam para mudanças 
sociais, a partir dos núcleos nos 
quais estão inseridas, tornando-se 
disseminadoras e multiplicadoras 
do conhecimento em relação aos 
direitos das mulheres, na luta 
contra o machismo, o preconceito 
e a violência. 

O cronograma da capacitação 
conta com aulas expositivas e prá-
ticas e inclui temas que abordam 
aspectos relacionados à violência 
contra mulheres negras e trans-
gêneras, atenção psicossocial à 
mulher em situação de violência, 
acesso aos serviços de saúde, 
obstetrícia, direito de família, mu-
lheres em situação de drogadição 
e o acesso à política, entre outros. 

Além das aulas, a metodolo-
gia do curso inclui rodas de conver-
sas, mostra de filmes, exposições 
artísticas e outras mídias, além de 
propostas para visitas na Defenso-
ria Pública, Delegacias de Polícias, 
Assembleia Legislativa, Câmara de 
Vereadores e outros. 

respostas 

Com histórico familiar de mu-
lheres lideranças na região de 
Venda Nova, em Belo Horizon-
te, aos 56 anos Cláudia Mara 
Ribeiro é uma das defensoras 
populares formadas pela DPMG. 
Ela fez o curso em 2017, ano em 
que começou a estudar Direito 
e, segundo ela, saiu na frente de 

outras participantes. Ela conta 
que, apesar de ter vivenciado si-
tuações de violência doméstica na 
infância e adolescência, sua visão 
e informações sobre a questão 
eram limitadas. 

“O curso trouxe uma trans-
formação na minha vida. Cresci 
em um ambiente de violência 
doméstica e ficava muito frus-
trada pois não via uma reação a 
esse problema nem nas mulheres 
nem nos órgãos de defesa. Fui 
encontrando respostas ao longo 
do curso, ao mesmo tempo em 
que percebi que tinha um papel 
que podia ser significativo e fazer 
diferença para outras mulheres”, 
lembra. 

Atualmente Cláudia Mara é 
presidente do Conselho Comunitá-
rio de Segurança Pública de Venda 
Nova (Consep 14). Em sua trajetó-
ria ativista, além do Conselho, os 
espaços em que mais exerce sua 
atuação como defensora popular 
são a faculdade onde estuda e  

mudança social 

Embora o acolhimento e a defesa 
das mulheres em situação de violên-
cia sejam o ponto alto do “Defensoras 
Populares”, a capacitação abrange 
outras áreas vulneráveis também. 
A defensora popular Antônia das 
Dores Coelho, por exemplo, tem uma 
atuação mais voltada para o acesso à 
saúde e para os direitos dos idosos. 

Atualmente com 63 anos, a 
professora aposentada também 
sofreu na pele a violência domés-
tica e foi essa vivência e a vontade 
de ajudar outras mulheres que a 
motivou a fazer o curso. Como tan-
tas outras mulheres, sua história é 
de luta e perseverança. 

“Quando eu não suportei 
mais o sofrimento, mudei de 
cidade e pedi o divórcio. Meus 
filhos ainda eram pequenos, 
mas eu consegui mantê-los com 
o meu trabalho. Naquela época, 
por eu ter a profissão de profes-
sora, a juíza não pediu a pensão 
alimentícia e eu tive que me virar 
sozinha para criar e educar meus 
filhos”, conta. 

Ao se aposentar, ficou sa-
bendo do curso “Defensoras 
Populares”. “Vi que poderia 
ser uma oportunidade para 
me capacitar e poder ajudar 
estas mulheres sofridas que eu 
conhecia no interior e aqui em 
BH. Eu participava de reuniões 
de pastorais em igrejas e aju-
dava nas comunidades onde 
eu residia, mas me faltava a 
capacitação para ajudar estas 
pessoas a terem acesso à Justi-
ça. E foi na Defensoria Pública 
de Minas Gerais que eu aprendi 
como ajudar”, diz. 

Ela ressalta que, sempre que 
precisa, conta com a orientação 
e ajuda de defensoras e defen-
sores públicos para auxiliar as 
pessoas idosas a terem acesso 
aos seus direitos. “Tenho atu-
ado em BH e em Santa Luzia e 
conseguido sucesso nos casos 
que procurei ajuda para estas 
idosas e idosos”, comemora. 

Um exemplo é o caso de uma 
mulher idosa acamada que estava 
sendo cuidada por dois idosos 
mais velhos e também doen-
tes.  Ela necessitava urgente de 
um hospital para tratamento e 
também de uma casa de acolhi-
mento onde tivesse os cuidados 
necessários. Na época, devido à 
pandemia, Antônia fez todos os 
contatos por telefone. 

“Não foi nada fácil, tive que 
movimentar assistente social, 
centros de saúde, médicos, en-
fermeiros e até uma outra colega 
defensora popular para conseguir 
hospitalizar a idosa e salvar a vida 
dela. Foi muito difícil movimentar 
tanta gente, mas conseguimos 
salvá-la. Hoje ela se encontra em 
uma casa de acolhimento e está 
muito bem”, comemora. 

“defensoras Populares” 

A primeira edição do curso acon-
teceu em 2017 em Belo Horizonte e 
capacitou 112 mulheres. Em 2019, a 
capacitação formou 138 mulheres 
em Montes Claros. O curso já foi 
promovido por duas vezes também 
em Uberlândia onde, por especifici-
dades da Unidade da DPMG no mu-
nicípio, foi ministrado para homens 
e mulheres, formando o total de 
238 pessoas, sendo 194 mulheres. 

A capacitação é organizada 
pela Escola Superior da Defen-
soria Pública (Esdep MG) e pela 
Defensoria Especializada nos Di-
reitos das Mulheres em Situação 
de Violência. A prática nasceu na 
Defensoria Pública de São Paulo 
e foi disseminada para várias 
Defensorias do Brasil.

defensora popular 
Antônia das dores coelho
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Ex-governador Eduardo Azeredo lança livro em BH

No último dia 7, dezenas de convidados entre políticos, empresários 
e admiradores compareceram na Academia Mineira de Letras para 
o lançamento do livro “O X no Lugar Certo: Desafios e Memórias da 

Vida Pública” do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo.

João batista dos mares
Guia e eduardo Azeredo

Heloísa maria Penido de
Azeredo e Alysson Paulinelli

Heloísa maria Penido, eduardo
Azeredo e marcio lacerda

Presidente da Assembleia legislativa 
Agostinho Patrus e eduardo Azeredo

Gustavo Azeredo, Heloísa maria Penido
de Azeredo, eduardo Azeredo, renato

Azeredo e ricardo Azeredo
eduardo Azeredo e Ademir lucaseduardo Azeredo e Zé renato

manoel barros e João carlos Amaral

nestor oliveira, vice-governador Paulo
brant, Alexia Paiva e eduardo Azeredo

mauro bomfim e eduardo Azeredo
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posgraduacaosenac.com.br
0800 724 4440

Procure a unidade Senac mais próxima de você, 
confi ra os cursos com matrículas abertas e garanta sua vaga. 

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

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

3 - Conteúdos 
atualizados de 
acordo com as 
demandas do 
mercado;

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

6 - Carga horária 
de 424 horas.

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

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% para 
alunos e ex-
alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você 
escolher o MBA Senac:

*Consulte condições.

Tem 
MBA 
Senac.
Tem 
tudo para 
você encarar 
novos 
desafi os.

4 - Networking 
entre alunos, 
coordenadores 
e docentes 
que estimula 
o crescimento 
profi ssional;

Ou R$ 6.073,00 (boleto, crédito ou débito)

Valor por tempo limitado. Aproveite! 

24x de R$ 253,00

Matricule-se:

Presidente da Amm defende município forte na
abertura do congresso mineiro de vereadores

Alexandre Kalil visita obras da
área de escape do Anel rodoviário

O prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) visitou no 
dia 8 de março, as 
obras de construção 

da área de escape no Anel 
Rodoviário no trecho entre 
a BR-040 e o trevo do Betâ-
nia - a chamada “descida do 
Betânia”. O trecho tem cerca 
de 400 metros e a obra está 
orçada em aproximadamente 
R$ 3,5 milhões, com recursos 
próprios da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Ao comentar a importân-
cia da obra, o prefeito afirmou 
que ainda é uma alternativa 
“paliativa”, mas o que foi 
possível ser feito. Até porque 
o Anel é administrado pelo 
governo federal, que negou 
o pedido de municipalização 
da rodovia. 

“Essa é uma obra palia-
tiva, que nós tivemos que 
trabalhar muito para tirar 

da mão do governo federal”, 
afirmou Kalil. “Um caminhão 
que entrar aqui, um ônibus 
que entrar aqui e salvar uma 
vida, já vai ter valido a pena a 
obra toda”, completou. 

Em agosto do ano passa-
do, a partir de uma conversa 
entre o Kalil e o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, ficou acertado que 
Belo Horizonte poderia assu-
mir as obras da área de escape 
por meio de um convênio en-
tre o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) e o município. 

As obras começaram em 
outubro e atualmente está 
sendo feita a retirada da co-
bertura vegetal do terreno e 
os serviços de terraplenagem. 
A previsão de término é no 
primeiro semestre deste ano, 
dependendo das condições 
climáticas. 

A intervenção inclui obras 
de drenagem, estruturas de 
concreto, pavimentação, si-
nalização, iluminação e ou-
tras complementares.  Por 
segurança dos veículos que 
ali passam, os trabalhos são 
interrompidos nos períodos 
chuvosos e feriados prolonga-
dos quando aumenta muito o 
fluxo de veículo. O projeto foi 
desenvolvido pela BHTrans e a 
execução está sendo feita pela 
Superintendência de Desenvol-
vimento da Capital (Sudecap).

Áreas de escape são dis-
positivos de segurança ado-
tados em trechos de longas 
descidas, evitando acidentes 
causados por frenagens ou 
perda de freio dos veículos. A 
estrutura é composta por uma 
caixa de concreto, algo seme-
lhante a uma piscina com 100 
metros de comprimento, com 
camadas de argila expandida.

Durante seu discurso na abertura do 
X Congresso Mineiro de Vereadores, o pre-
sidente da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM), Julvan Lacerda, destacou a 
importância de se manter relações estrei-
tas entre os poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, defendeu o aprimoramento 
do Pacto Federativo e homenageou as 
mulheres pelo Dia Internacional da Mu-
lher. Além disso, Julvan, que também é 
vice-presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), salientou que a 
AMM seguirá trabalhando para atender e 
apoiar os prefeitos e vereadores, pois são 
eles que estão nos municípios e conhe-
cem, de perto, a realidade e as demandas 
de cada cidadão.

Para um auditório com aproximada-
mente 2.500 mil pessoas, entre verea-
dores, vereadoras, prefeitas, prefeitos, 
assessores, no Expominas, durante o dia 
8 de março, o presidente da AMM cobrou 
maior participação dos municípios ale-
gando que eles são a melhor expressão da 
representatividade da democracia. “Aqui, 
temos vereadores e vereadoras de todos 
os rincões de Minas Gerais, de todas as 
profissões, de todas as classes sociais, dos 
distritos mais longínquos. E, graças a vo-
cês, a AMM tem essa representatividade 
toda”, destacou Julvan, que fez questão de 
agradecer a participação dos legisladores 
e legisladoras municipais no congresso.

O presidente da AMM destacou a 
importância de estreitar os laços das 
boas relações com todas as instituições ali 
representadas. Outro ponto defendido em 
seu discurso foi a conquista, com muito 
trabalho e determinação, da autonomia 
política e da independência financeira 
da AMM. “Com isso, hoje em dia, nós 
colocamos em pauta o que consideramos 
importante colocar, sem depender de 
nenhuma outra instituição”, explicou.

O pacto federativo foi um dos temas 
principais do discurso de abertura do pre-

sidente Julvan, que relembrou toda a sua 
trajetória de vida, quando ainda jovem, 
bem antes de entrar para a política, quando 
ele já percebia como os recursos que chega-
vam para a sua cidade não eram suficientes. 
“Eu via que o desenho do pacto federativo 
não era justo desde jovem, quando ainda 
nem estava na política. E, desde então, o 
pacto federativo se tornou uma bandeira de 
vida para mim. Vou lutar por isso sempre. 
Acredito que é lutando pela correção das 
injustiças do pacto federativo que vamos 
resolver as principais questões que afligem 
os cidadãos”, afirmou.

O presidente agradeceu a parceria de 
primeira hora do Sebrae, que tem traba-
lhado de forma alinhada com os princípios 
norteadores da AMM, de formação e de 
apoio aos gestores e legisladores munici-
pais. Julvan agradeceu ainda a parceria 
com o governo de Minas, na pessoa do 
governador Romeu Zema (Novo), que 
firmou dois importantes acordos com a 
AMM beneficiando os municípios mineiros 

com recursos que foram indevidamente 
confiscados na gestão passada.

“Precisamos estreitar, ainda mais, o 
nosso relacionamento com a Assembleia 
Legislativa, a Câmara dos Deputados e o 
Senado porque sabemos da importância 
do legislativo no momento de batalhar-
mos pela partilha justa dos recursos que 
são dos municípios e o aprimoramento do 
pacto federativo”, assinalou o presidente 
da AMM.

Julvan, na pessoa da presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
Nely Aquino (Podemos), cumprimentou 
todas as vereadoras e vereadores e ho-
menageou as mulheres pelo seu dia. “São 
elas que cumprem triplas jornadas para 
dar conta de todas as responsabilidades, 
inclusive a de servir na vida pública. E a 
vereadora Nely é um exemplo para nós, 
pois preside da Câmara da maior cidade 
de Minas”, destacou.

Nely defendeu que as mulheres devem 
ocupar todos os espaços e precisam ser 

respeitadas todos os dias. “Não temos 
tanto o que comemorar, uma vez que 
temos que reivindicar o direito à vida 
diariamente”, assinalou a vereadora.

O presidente da AMM, em um gesto 
simbólico, entregou flores para a verea-
dora Nely, para a presidente da Câmara 
Municipal de Senador José Bento, Luana 
Maria Peixoto Alves, e para a deputada 
estadual Rosângela Reis (DC).

O deputado estadual Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), 2º vice-presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), destacou a força da AMM. E 
lembrou que o melhor prefeito é aquele 
que ouve mais e, por fim, acerta mais. O 
deputado disse que “os políticos hoje em 
dia usam muito as redes sociais, mas a 
melhor rede social é ir de casa em casa 
e conversar com as pessoas e saber das 
necessidades delas, conhecer as deman-
das do povo do seu município. Isso facilita 
o seu trabalho e o povo está realmente 
muito bem representado”.

Zema também homenageou as 
mulheres e fez questão de citar que, das 
12 secretarias, seis são ocupadas por 
mulheres, inclusive aquelas que nunca 
foram ocupadas por secretárias como a 
de Agricultura e Meio Ambiente. Segun-
do o governador, “dos 58 mil detentos 
no sistema prisional de Minas, somente 
duas mil são mulheres, o que demonstra 
claramente que elas são mais honestas e 
estão menos sujeitas a cometer delitos e 
atos de agressão. Por isso, precisamos de 
mais mulheres na política”.

 Ele destacou a grande parceria com a 
AMM e lembrou que foram dois grandes 
acordos. “O primeiro, que já tem três 
anos, de R$ 7 bilhões, por meio do qual o 
Estado já quitou mais de R$ 6 milhões e 
em poucos meses quita o restante, devol-
vendo aos municípios o que foi indevida-
mente tirado deles em gestão passada. E 
tem o acordo da saúde de R$ 6,7 bilhões 
que está sendo pago em três parcelas. 
Já pagamos uma de R$ 400 milhões, a 
segunda será paga agora neste ano ainda 
e a terceira nos próximos anos”, explicou 
o governador.

Palestra magna 

O presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD), fez a palestra magna com o 
tema “O Poder Legislativo mais perto do 
cidadão” e iniciou sua fala destacando a 
importância da AMM não só para Minas 
Gerais como para o Brasil e, em função do 
trabalho de pessoas que abraçam a causa 
municipalista, como o presidente Julvan, 
as questões que tocam os municípios ga-
nharam muito mais espaço de discussão. 
“Isso fica claro quando vemos que de 
cinco anos para cá diversos projetos de 
interesse direto dos municípios estão na 
pauta e, agora, ainda temos um mineiro 
na vice-presidência da Confederação 
Nacional dos Municípios”, frisou Pacheco.
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uberlândia apresenta
políticas públicas de apoio e

proteção à população feminina

A Prefeitura de Uberlândia dá 
destaque, neste mês da mulher, a 
importantes políticas públicas vol-
tadas à população feminina. Ações 
de segurança menstrual, ampla 
rede de proteção à vítima de vio-
lência doméstica, capacitações e 
incentivo ao empreendedorismo 
feminino estão entre os destaques 
do Executivo em prol do público 
feminino. 

Como destaque e em celebra-
ção aos três anos da nova Casa 
da Mulher, vinculada à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação, e do 
lançamento do aplicativo Salve 
Maria, de iniciativa da Secretaria 
Municipal de Governo e Comu-
nicação, o Executivo Municipal 
disponibilizou um relatório com 
análise do perfil de vítimas de 
violência doméstica. 

O documento foi elaborado a 
partir do cruzamento de dados dos 
acionamentos do Salve Maria, dos 
atendimentos da Casa da Mulher e 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
Segundo o relatório, 7.239 mu-
lheres foram atendidas de 2017 a 
fevereiro de 2022, em um total de 
46.177 e 266.273. Já o aplicativo 
Salve Maria, desde então, totalizou 
mais de 13 mil downloads, com 
858 acionamentos do Botão do 
Pânico. 

O documento ainda apresenta 
os bairros com maior incidência 
de violência doméstica, bem 
como idade e perfil das vítimas. 
Ainda conforme o levantamen-
to, a reincidência da violência 
contra a mulher é de 84% em 
Uberlândia. 

“A partir dos dados levantados, 
a prefeitura consegue identificar, 
fazer uma busca ativa e criar polí-
ticas públicas voltadas às mulheres 
de cada região, como cursos profis-
sionalizantes e programas sociais 
que incentivem a independência fi-
nanceira, principalmente, para que 
a mulher consiga quebrar o ciclo 
da violência”, explana a secretária 
municipal de Governo e Comunica-
ção, Ana Paula Junqueira.

 

casa da mulher 

A Casa da Mulher abriga uma 
completa estrutura de apoio, que 
inclui a presença da Diretoria de 
Proteção Social da Mulher e o Nú-
cleo de Apoio à Mulher, que orien-
tam e encaminham as vítimas para 
rede socioassistencial. O trabalho 
é feito por uma equipe composta 
por profissionais como assistentes 
sociais e psicólogos. 

O espaço também mantém os 
serviços sob jurisdição do Estado: 
a Defensoria Pública, que dá suporte 
jurídico às vítimas, além da Delega-

cia Especializada de Atendimento à 
Mulher da Polícia Civil, que investiga, 
apura e previne crimes. 

estímulo à autonomia

 Entre os programas e incentivos 
da Prefeitura voltados à mulher, 
estão os cursos profissionalizantes, 
que formam em torno de 7 mil pes-
soas por ano, com 70% de partici-
pação feminina. “Não é só atender 
as vítimas de violência, é tratar as 
causas e oferecer opções a elas. O 
maior meio dessas mulheres saírem 
da situação de violência é propor-
cionar autonomia, independência 
financeira e de vida”, explana 
Iracema Marques, secretária mu-
nicipal de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Habitação. 

Outro programa de incentivo é 
o Ela Segura, possível por meio da 
assinatura de um acordo de coope-
ração técnica com o Instituto Rede 
Mulher Empreendedora (Irme), que 
proporciona capacitação a mulheres 
que tem a intenção de empreender, 
inclusive, disponibilizando os cur-
sos em quatro escolas municipais 
àquelas que não possuem acesso a 
computadores e/ou internet. 

“O Ela Segura é uma forma 
de empoderamento feminino. Já 
temos mais de 780 mulheres parti-
cipando, se capacitando e buscando 
autonomia”, conta Ana Paula.
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Prefeitura de Itabirito adquire
aparelhos digitais de radiografia

Visando agilidade de diagnóstico 
e ainda mais qualidade nos tratamen-
tos odontológicos prestados na rede 
pública de saúde bucal de Itabirito, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Saúde, adquiriu quatro aparelhos 
sensores radiográficos digitais para o 
Centro de Especialidades Odontoló-
gicas – CEO.

Os aparelhos, no valor de mais 
de R$ 52 mil, foram custeados por 
meio de recursos da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recur-
sos Minerais – CFEM. A aquisição dos 
equipamentos garante a substituição 
do método convencional de realização 
de radiografias odontológicas pelo 

método digital, com emissão de 
imagens de alta resolução sem uso 
de filmes.

benefícios
Além de garantirem mais tecno-

logia em diagnósticos, os aparelhos 
diminuem a dose de radiação ao 
paciente e a extinção do uso de 
substâncias químicas nocivas ao meio 
ambiente.

“É uma aquisição muito impor-
tante para o município. A precisão 
dos diagnósticos, propiciada pela 
qualidade e velocidade de obtenção 
das imagens, nos permite economia 

sem a necessidade de repetição dos 
exames e tratamentos multidiscipli-
nares mais ágeis”, destacou a coor-
denadora técnica em saúde bucal, 
Marinalva Faria.

novas ambulâncias  
A Prefeitura de Itabirito, por meio 

da Secretaria de Saúde, adquiriu três 
novas ambulâncias para o município. 
São veículos equipados com aparelhos 
que permitem atendimentos de alta 
e baixa complexidade e preparados 
para receber aparelhos de Unidade de 
Tratamento Intensivo – UTI móvel. Os 
veículos vão colaborar para o melhor 
atendimento em saúde no município.

A proposta é transformar as no-
vas ambulâncias em UTIs móveis. O 
processo licitatório para aquisição dos 
equipamentos está em andamento 
para que seja implantada a estrutura 
necessária em cada veículo adquirido.

A previsão é de que em breve as 
ambulâncias passem a ser usadas 
pela rede pública de saúde de Itabi-
rito, garantindo à população ainda 
mais agilidade na prestação de um 
serviço de saúde de excelência.

“Com as novas ambulâncias, a 
população contará com maior disponi-
bilidade para atendimento de urgên-
cias e emergências, com celeridade e 
segurança”, destacou o secretário de 
Saúde, Marco Antônio Félix.
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centros de referência de Assistência social
estão presentes nos 853 municípios mineiros

A cidade de Wenceslau Braz, 
no Sul de Minas, é o mais recente 
município a contar com o atendi-
mento do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras). Com 
a inauguração desta semana, 
Minas Gerais passa a oferecer 
proteção social básica a 100% 
dos municípios mineiros - todos 
contam agora com pelo menos 
um centro de referência. 

Os Centros de Referência de 
Assistência Social se caracterizam 
como a porta de entrada da polí-
tica de assistência social. Trata-se 
de um equipamento preventivo, 
para evitar que as violações de 
direitos aconteçam. O Cras oferece 
uma série de serviços e atividades, 
como cadastramento no CadÚni-
co, Auxílio Brasil, dentre outros.

“Os Centros de Referência de 
Assistência Social são espaços 
onde as famílias apresentam suas 
demandas e onde os vínculos 
são fortalecidos. Estamos muito 
felizes com essa inauguração, 
porque Minas vai ter mais condi-
ções de oferecer um atendimento 
socioassistencial às famílias que 
mais necessitam”, destaca o su-
perintendente de Proteção Social 
Básica da Subsecretaria de Assis-
tência Social (Subas) da Sedese, 
Elder Gabrich.

O Cras também é respon-
sável pela organização e oferta 
de serviços da proteção básica 
do Sistema Ùnico de Assistência 
Social (Suas) nos territórios, es-
pecialmente o Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) e o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV). Os centros se caracterizam 
por estarem presentes nas áreas 
de maior vulnerabilidade e por 
atuarem na promoção e garantia 
de direitos da população.

Wenceslau braz

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedese), 
por meio da Regional de Poços de 
Caldas e da Subsecretaria de Assis-
tência Social (Subas), atuou junto 
ao município, desde o segundo 
trimestre de 2021, oferecendo o 
suporte e apoio necessários, de 
forma contínua, para possibilitar 
a implantação do Cras. Também 
foi realizada série de reuniões 
com a Regional para discutir a 
estruturação do dispositivo, as 
atribuições da equipe técnica e da 
coordenação, além da necessida-
de de se realizar a busca ativa da 
população para referenciar o novo 
local de oferta dos serviços.

“A Sedese deu apoio técnico 
ao município para a implemen-
tação do dispositivo e o aprimo-

ramento do Suas municipal. Esse 
é um marco fundamental para o 
Suas em Minas Gerais e no Brasil. 
Com a inauguração, os 853 muni-
cípios mineiros passam a contar 
com cobertura do equipamento”, 
ressalta a diretora da Regional de 
Poços de Caldas, Gabriela Teixeira 
Neto.

O Cras de Wenceslau Braz, 
agora, já possui equipe técnica 
formada, com coordenadora, 
psicóloga e assistente social. O 
município realizou, no decorrer 
de 2021, a reorganização dos ser-
viços da Secretaria de Assistência 
e iniciou o processo com ações 
necessárias para a instalação do 
equipamento.

“Estaremos cada vez mais 
perto da população, garantindo 
acesso aos seus direitos e progra-
mas de benefícios sociais. Vamos 
realizar um trabalho integrado 
que não se restringirá apenas 
ao espaço físico, fortalecendo os 
vínculos familiares e comunitários, 
acolhendo as famílias em situação 
de vulnerabilidade social”, enfa-
tiza a coordenadora do Cras de 
Wenceslau Braz, Tais Silva.

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/02/09/prefeitura-estimula-empreendedorismo-feminino-em-nova-etapa-do-programa-ela-segura/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/02/09/prefeitura-estimula-empreendedorismo-feminino-em-nova-etapa-do-programa-ela-segura/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/02/09/prefeitura-estimula-empreendedorismo-feminino-em-nova-etapa-do-programa-ela-segura/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/02/09/prefeitura-estimula-empreendedorismo-feminino-em-nova-etapa-do-programa-ela-segura/
http://www.social.mg.gov.br/
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Futebol x Violência
Em mais um clássico eletrizante, 

realizado no último domingo, com 
público de 53 mil torcedores no Minei-
rão e digno de um Atlético e Cruzeiro, 
cenas lamentáveis de violência foram 
registradas antes da partida no bairro 
Boavista, região Leste da Capital. Já em 
campo, confronto vencido pelo Galo 
de virada por 2 a 1 foi emocionante. O 
Cruzeiro surpreendeu inicialmente com 
um futebol ofensivo e bem organizado. 
Encarou o Atlético cheio de estrelas e 
com uma equipe bem superior tecni-
camente de igual pra igual. Mas um 
pênalti a favor do Alvinegro, no mínimo 
polêmico, já no fim do segundo tempo, 
abriu o caminho para a virada atletica-
na. O destaque negativo fica por conta 
da violência que insiste imperar em 
nosso futebol. Torcidas organizadas de 
Atlético e Cruzeiro transformaram ruas 
de BH em verdadeira batalha campal. O 
resultado dessa barbárie foram muitas 
cenas de pânico, pancadaria, selvageria 
e uma vítima fatal baleada e outra 
encaminhada ao hospital. 

Esse tema “futebol x violência”, 
tão recorrente infelizmente, merece de 
nossa sociedade algumas reflexões, 
senão vejamos. 

O futebol como desporto é con-
siderado por muitos a grande paixão 
popular e nas palavras do saudoso 
Papa João Paulo II, “o futebol é a pai-
xão dos povos”, sendo caracterizado 
pela crítica desportiva como o maior 
fenômeno social de todos os tempos. 
Tal afirmação é facilmente constatada 
na medida em que analisamos o amor 
que os torcedores têm pelo seu clube 
de coração. 

Contudo, há certo tempo que uma 
inquietação vem incomodando o dia a 
dia de todo torcedor de bem e apaixo-
nado por futebol: o caso da violência 
presente dentro e fora dos estádios. 
Esse fato tem afastado e amedrontado 
o torcedor, que vem optando, por 

diversas vezes, em assistir ao jogo em 
casa, diante do conforto, segurança e, 
principalmente, distante da violência. 

Esse esporte tão emocionante 
como meio de expressão de massas 
tornou-se tema comum de ensaio e pes-
quisa no que se refere à canalização de 
algumas formas de agressividade que 
têm ocorrido numa partida de futebol 
não precisamente dentro do campo, 
mas em todo o estádio, sobretudo 
nas arquibancadas e nos arredores do 
mesmo, o que, de certa maneira, está 
imbuído no contexto desse esporte.

É sabido de que um dos princi-
pais fatores que contribuem para a 
violência no futebol seria a presença 
das torcidas organizadas, que muitas 
vezes vão ao estádio ou até mesmo 
marcam confrontos pelas redes sociais 
para protagonizar cenas de violência, 
como aquela que, lamentavelmente, 
presenciamos através da imprensa, 
antes do início do clássico, onde uma 
vida foi ceifada de forma cruel, torpe e 
sem qualquer propósito. 

Não restam dúvidas de que a 
violência está caracterizada como 
parte intensa das camadas de toda 
a sociedade moderna e de que as 
causas políticas e sociais têm suas 
respectivas parcelas de culpa por tudo 
que vem ocorrendo quando o assunto 
é violência no futebol. Com isso, cabe 
às autoridades públicas contribuir para 
a criação de leis rigorosas e efetivas, 
meios de prevenção eficazes e repres-
são contra todo e qualquer meio de 
violência empregado por pessoas que 
se dizem torcedores, mas em verdade, 
são verdadeiros criminosos e merecem 
punições exemplares.

Não há dúvidas de que a violência 
no esporte advém de uma face da 
sociedade que engloba a violência no 
cotidiano. O esporte que, teoricamente, 
deveria sublimar a violência, passou a 
ser a própria forma de manifestação 

desse fenômeno. Infelizmente, tem 
sido cada vez mais frequente a violência 
no esporte. 

As causas da violência no esporte 
são inúmeras. Mas sabemos que a 
impunidade é um fator determinante 
para a continuidade deste quadro. 
Lamentavelmente que muitas pessoas 
que se julgam apaixonadas pelo es-
porte promovam a violência. Esporte é 
exatamente o oposto disto. 

Infelizmente, nos dias atuais, está 
cada vez mais rara a possibilidade de 
irmos a um jogo de futebol e não ficar-
mos assustados com a possibilidade 
de sermos agredidos por verdadeiros 
criminosos travestidos de torcedores, 
que vão aos estádios para promover 
baderna, desordem, depredação de 
patrimônio alheio e, em alguns casos, 
ceifar a vida daquele que veste a camisa 
da equipe rival. Lamentavelmente, 
ganhar ou perder não importa mais. A 
meu sentir, a solução para tentar conter 
essa onda de violência é a prevenção, 
serviços de inteligência das forças 
policiais e medidas enérgicas contra 
os transgressores. Identificação facial, 
monitoramento de redes sociais e ca-
dastro de torcedores são efetivamente 
boas alternativas. 

Deste modo, resta cada vez mais 
latente que a violência envolvendo 
o futebol deve ser tratada com mais 
responsabilidade pelas autoridades, 
uma vez que o futebol é o esporte mais 
praticado pela sociedade brasileira e 
considerado por todo o mundo como 
um grande espetáculo desportivo, sen-
do o Brasil conhecido, inclusive, como 
o país do futebol. A conscientização 
das autoridades sobre a gravidade do 
assunto seria o primeiro passo para que 
os verdadeiros torcedores voltem a ter 
segurança e que famílias resgatem o 
prazer de ir ao estádio para simples-
mente se divertir e torcer pelo time 
do coração.

OCruzeiro é campeão do 
Sul-Americano de vôlei pela 
oitava vez! No clássico mi-
neiro, atuando no Ginásio 

do Riacho em Contagem, Minas 
Gerais, a Raposa superou a equipe 
do Minas, líder da Superliga, na 
grande final da competição por três 
sets a zero, com as parciais definidas 
em 25/18, 25/17 e 25/18.

Octacampeão, o Cruzeiro já havia 
levado o título da competição nas 
edições de 2012, 2014, 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020. Em 2021, por 
conta da pandemia de coronavírus, o 
campeonato não pôde ser realizado. 
Inclusive, nesta temporada a equipe 
Celeste já possui alguns troféus em 
sua estante, uma vez que também 
levou o Campeonato Mineiro, a 
Supercopa de vôlei, e o Mundial de 
Clubes.

A disputa entre Cruzeiro e Minas 
continua durante a fase de classifica-
ção da Superliga de vôlei masculino. 
Faltando três rodadas para o fim do 
returno, o Minas é o atual líder, com 
52 pontos, sendo seguido pelo Cruzei-
ro, que tem 50. Quem terminar em 
primeiro lugar, fica com a vantagem 
do mando de quadra nos playoffs até 
a decisão do campeonato.

o jogo

Unindo duas das principais forças 
do vôlei brasileiro, a partida não 
prometia outra coisa que não fosse 
equilíbrio. No entanto, o Cruzeiro 
mudou essa condição tomando conta 
das ações em quadra desde o começo 
do jogo, quando conseguiu abrir uma 
boa vantagem no placar. O ponto 
que decretou o fim do primeiro set 

veio depois de um bloqueio do cen-
tral Isac, fechando em 25 a 18.

A segunda parcial continuou nos 
mesmos moldes que a primeira. Ló-
pez e Wallace trataram de marcar 
diante da defesa do Minas, que não 
conseguiu se encontrar em quadra 
na decisão, e não apresentou a atu-
ação que estamos acostumados. Em 
um saque para fora de Vissotto, do 
Minas, o Cruzeiro chegou a marcar 
25 a 17, abrindo dois a zero no placar.

O terceiro set ainda seguiu o 
mesmo ritmo. Quando o Minas ten-
tava mostrar alguma reação, o forte 
bloqueio do Cruzeiro, contando com 
Isac e Otávio, entrava em ação. O le-
vantador Fernando Cachopa distribuía 
perfeitamente para Wallace e Opos-
to pontuarem, e o Cruzeiro chegou 
ao match point, que veio depois do 
saque na rede de Juninho, do Minas.

Igor Benevenuto (foto), árbitro de Atlético-MG 
2 x 1 Cruzeiro, no último dia 6 de março, foi 
entrevistado pelo Seleção Sportv. Ele contou 

como sua vida mudou após o clássico, relatando 
as ameaças de morte que ele e sua família vêm 
sofrendo.

“Horas antes do clássico, eu recebi várias 
mensagens de ameaças. Falando que se eu 
marcasse pênalti contra determinada equipe, 
que eu ia ver com essas pessoas, que sabem 
onde eu moro. E após o jogo, meu Instagram e 
WhatsApp viraram uma tristeza. Só mensagens 
abusivas, falando que vão me pegar, que vão 
me matar”, contou.

“Ontem, por duas vezes, passou um carro 
na frente da minha casa falando que iriam 
me matar, que iam matar pessoas da minha 
família. Eu não fui para casa ainda, não sei que 
dia que eu volto. Minha vida virou um estresse 
por causa dessa penalidade, o único lance 
questionável na partida”.

Todas essas ameaças relatadas por Igor 
partem de um lance específico no jogo. No 
segundo tempo, o árbitro assinalou um pênalti 
para o Atlético-MG, em cima de Hulk. A decisão, 

inclusive, foi corroborada pela Comissão de 
Arbitragem da Federação Mineira de Futebol.

“Temos que evoluir muito como sociedade, 
como gestão de futebol, porque uma tragédia 
está muito próxima de acontecer no nosso 
futebol”, comentou.

“Vamos entrar com uma ação contra 
essas pessoas. Eles têm que entender que as 
redes sociais não são terra de ninguém. Farei 
também uma ocorrência policial. É um fato 
muito grave. Estamos vendo os casos dos 
ônibus, pedradas, bombas, invasão de campo, 
fatalidade no México, então acho que já pas-
sou dos limites. Temos que ter uma punição 
grave”, completou.

Apesar da polêmica, a Comissão de Arbi-
tragem da Federação Mineira de Futebol (FMF) 
afirmou que Benevenuto acertou na marcação 
do pênalti para o Atlético. “O atleta do Cruzeiro 
dá um carrinho na área, de forma imprudente, 
acertando o atleta do Atlético. E dentro da área, 
é pênalti”, afirmou o presidente da comissão, 
Juliano Lopes Lobato, que destacou que o 
quinteto de arbitragem teve uma boa atuação 
no confronto.

sada cruzeiro é octacampeão
sul-Americano de vôlei
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árbitro de Atlético x cruzeiro relata ameaças
de morte: “eu não fui para casa ainda”
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envolvimento em brigas pode gerar proibição
de ir ao estádio por 10 anos em minas, prevê Pl

O futebol mineiro presenciou 
novas cenas lamentáveis antes do 
clássico entre Atlético e Cruzeiro, 
no dia 6 de março. Integrantes 
de torcidas organizadas brigaram 
em, ao menos, três pontos de Belo 
Horizonte. O conflito mais grave 
ocorreu entre os bairros Boa Vista 
e São Geraldo, região Leste da 
capital, onde um torcedor morreu 
após ser baleado. 

O conflito gerou uma série de 
manifestações e colocou em evidên-
cia um Projeto de Lei (PL) que pre-
tende endurecer as punições para 
brigas entre torcidas. De autoria do 
deputado João Vítor Xavier (Cidada-
nia), o texto consiste em proibir, por 
10 anos, a entrada nos estádios de 
envolvidos em confusões. 

“O futebol brasileiro chegou ao 
fundo do poço. Está na hora de uma 
reação enérgica da sociedade se ainda 
quisermos que as pessoas de bem 
possam visitar os estádios. É preciso 
uma força-tarefa do Ministério Público, 
policiais, Legislativo, Executivo, Judiciá-
rio, sociedade civil organizada e clubes 
de futebol para que bandidos sejam 
tratados como bandidos”, afirmou. 

“O que vimos nos últimos dias 
em Belo Horizonte, no Gre-Nal 
(no Rio Grande do Sul), na Bahia, 
no Paraná, nas estações de São 
Paulo, são coisas de bandido, não 
de torcedor de futebol. Precisamos 
impedir que bandidos tenham aces-

so aos estádios de futebol para usar 
o futebol como escudo para seus 
crimes”, completou. 

Recentemente, uma briga de 
grandes proporções entre as prin-
cipais organizadas de Atlético e 
Cruzeiro aconteceu no Mineirão. 
Na partida entre Brasil e Paraguai, 
torcedores se enfrentaram dentro 
do estádio. Por isso, a Galoucura foi 
suspensa por seis meses. A Máfia 
Azul também está punida por conta 
de episódios de violência. 

senado

Em cenário federal, o senador 
por Minas Gerais Alexandre Silveira 
(PSD) revelou que vai apresentar 
um projeto para ampliar o perío-
do de reclusão para pessoas que 
cometerem crimes ligados ao 
futebol. Para ele, há um problema 
na legislação brasileira atual, que, 
conforme o parlamentar, é frouxa 
para esse tipo de infração.

“Estamos apresentando ama-
nhã (7 de março), a rixa qualifica-
da, em que a pena será de dois a 
quatro anos de reclusão. Não terá 
a condição de ser lavrado o termo 
circunstancial de ocorrência. É um 
agravante importante. Ou seja, 
uma modernização da nossa legis-
lação, permitindo que a justiça leve 
esses animais para a cadeia”, disse 
em entrevista à Itatiaia.

“está na hora
de uma reação

enérgica da
sociedade se

ainda quisermos
que as pessoas
de bem visitem

os estádios”

João vítor xavier, deputado
estadual (cidadania/mG)

Divulgação
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