
País deve levar 120 anos
para atingir paridade 
de gênero na política

No Congresso, apenas 15% dos parlamentares são mulheres, 
enquanto que no Senado, o número cai para 14%. Segundo dados 
levantados e divulgados pelo UOL, para atingir a paridade de gênero 
será preciso 120 anos. A advogada, mestra em direitos e garantias 
fundamentais e consultora de direitos e políticas públicas de mulheres, 
Renata Bravo, diz que o cenário precisa mudar. “Até 2015 o Senado 
não tinha banheiro feminino. A partir disso, é possível compreender 
que ali as mulheres não eram bem-vindas”, afirma.
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AVc mAtA cercA de
100 mil PessoAs

Por Ano no BrAsil

acidente vascular cerebral (AVC) é uma doença 
silenciosa e que acomete homens e mulheres 
em qualquer idade. Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, cerca de 100 mil pessoas morrem 

por ano no Brasil vítimas da patologia. Apesar do número, 
muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desco-
nhece as principais causas, sintomas e como prevenir. O 
médico neurologista Gustavo Santos elenca alguns fato-
res de risco que podem provocar um AVC. “Sem dúvida 
alguma a hipertensão é o principal deles. Em seguida 
vem o sedentarismo, diabetes, obesidade, altos níveis de 
colesterol e triglicérides, doenças cardíacas e tabagismo”.
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O prazo para filiação partidária expira nos próximos dias. E se 
no início do ano a lista de pré-candidatos ao Senado era maior, 
agora ela afunilou substancialmente. A novidade é a possibili-
dade da secretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de 
Uberlândia, Ana Paula Junqueira, aceitar concorrer ao posto. 
Especula-se ainda com relação ao prefeito de Betim, Vittorio 
Medioli, que, supostamente, estaria interessado na vaga, no 
entanto, pessoas próximas apostam que se ele deixar o posto 
deverá ser candidato ao governo de Minas. Os demais nomes 
citados são o do senador Alexandre Silveira (PDS), Reginaldo 
Lopes (PT), presidente da AMM, Julvan Lacerda e o do deputado 
estadual Cleitinho Azevedo (CDN).

A majoração no preço dos derivados de petróleo para as distribuidoras, anunciado pela Petrobras, já começou 
a provocar efeitos nos estabelecimentos que são dependentes deles. O gás de cozinha, por exemplo, teve aumento 
de 16,1%. A última alteração no custo do insumo havia ocorrido em outubro de 2021. Diante deste cenário, donos 
de restaurantes e outros segmentos alimentícios não terão outra saída a não ser subir os valores das refeições. 
“Os estabelecimentos podem tentar buscar outros fornecedores ou ficar com a margem de lucro reduzida. Mas 
o cenário mais provável é repassar o acréscimo aos consumidores”, avalia o economista Fernando Almeida.

locação de carros cresceu 
33,5% no ano passado

O índice de aluguel de veículos no Brasil deu um salto de 33,5% em 2021. O 
faturamento bruto anual bateu recorde, chegando à casa de R$ 23,5 bilhões. 
No ano passado, foram registrados 50,1 milhões de usuários de aluguel de 
carros, ante 44,6 milhões em 2020, crescimento de 12,3%. Para o presidente 
do Conselho Nacional da ABLA, Marco Nazaré, a volta da demanda de turis-
tas em viagens de lazer ou de negócios tem muito a ver com esse aumento. 
“Começaram também a surgir clientes que, antes de adquirir um novo carro, 
o alugam por alguns dias, como uma boa opção para conhecer o modelo 
desejado e, assim, observar de fato seu desempenho”.

Seis nomes estão interessados
em disputar vaga no Senado

Ana Paula Junqueira é
cotada para a eleição PolíticA – PáginA 3

Reajuste no gás faz restaurantes
aumentarem preço das refeições
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Bolsonaro não seria vilão e sim herói, se… 
(Ah, esse danado do “se” e a tal de “asse”!)

E D I T O R I A L

Enfrentando as agruras de 2022, listei em 22 
grupos um bocado dos erros que o temperamental e 
belicoso presidente da República não quis e nem quer 
evitar. Adepto da morte, sem nenhuma sensibilidade 
Jair Bolsonaro (PL) ridiculariza o sofrimento alheio de 
forma reles e prepotente. Ele, que hoje encarna um 
irascível monstro desperto, até poderia ser herói se…

1) Se parasse de se insurgir contra a ciência, da 
qual é ignorante inimigo.

2) Se não copiasse seu ídolo norte-americano, 
Donald Trump (defensor da cloroquina fabricada em 
laboratório do qual é acionista), e admitisse que tal 
remédio para malária não possui, assim como outros 
do inventado “kit COVID”, eficácia contra o vírus que 
infectou 29 milhões e matou 660 mil brasileiros.

3) Se adotasse, em tempo hábil, as medidas pre-
conizadas pela Organização Mundial de Saúde para a 
vacinação, evitando milhares de mortes.

4) Se respeitasse e não desqualificasse as mu-
lheres, se não debochasse, ironizasse e rechaçasse a 
diversidade de gêneros, se repudiasse meliantes que 
enriquecem subjugando e dizimando quilombolas e 
indígenas - que agora sofrem nova ameaça com o 
governo federal projetando mineração nas reservas 
onde vivem. 

5) Se tomasse medidas efetivas em prol do clima 
e do meio ambiente, e não incitasse desmatamento 
e queimadas criminosas.

6) Se não incentivasse projetos e leis insensatas, 
como a PL 6299/02 que elimina Anvisa, Ibama e mi-
nistérios do Meio Ambiente e da Saúde do controle de 
agrotóxicos. Com exclusividade, a pasta da Agricultura 
pode ampliar ainda mais o uso de agrotóxicos proibi-
dos mundo afora: no atual governo surgiram 1.467 
novos pesticidas (a média anual histórica era 171).

7) Se evitasse conceder vantagens indignas. Vale 
tudo no troca-troca que arregimenta apoio visando 
persistir em falcatruas: verbas bilionárias, aumentos 
salariais, nomeações, indicações, estímulo a leis ordi-
nárias (várias, na acepção da palavra, não prestam 
mesmo), indultos, compromissos e promessas vãs.

8) Se não colocasse em cargos de comando mili-
tar, segurança e judicial, amigos “íntimos” para evitar 
que ele e família, desde já e no futuro, sofram ritos 
processuais competentes que culminem em condena-
ções e prisões; se não eliminasse, como usualmente 
impõe na Polícia Federal, quem tenta agir de forma 
correta; e criasse juízo que lhe faz e fez falta (vide sua 
exclusão das Forças Armadas).

9) Se acabasse com a violenta assassina obsessão 
armamentista, ao ponto de mandar o povo comprar 
fuzis e não comida. No seu mandato, o número de 
armas em arsenais particulares triplicou e ultrapassa 
2,2 milhões. A sanha é tanta, que arregimenta crianças 
para posar ao seu lado ou colo, portando réplicas.

10) Se extirpasse o gabinete do ódio, do qual 
fazem parte, junto ao bando digital regiamente pago, 
seus filhos e assessores envolvidos em tramoias.

11) Se respeitasse a imprensa, manifestasse hom-
bridade e mandasse apurar denúncias que envolvam 
familiares e apaniguados que coloca à margem da Lei.

12) Se não atuasse como porta-voz de absurdos 
fake-news nas lives que tornou oficiosa “A Voz do Presi-
dente”, e no “cercadinho”, onde claques de ingênuos, 
organizadas por obedientes vassalos, aplaudem seus 
escárnios.

13) Se parasse de inventar lorotas contra o sistema 
eleitoral, antevendo futura atitude golpista para, nova-
mente, imitar o esdrúxulo Trump e não aceitar derrota.

14) Se não proclamasse e se ufanasse de inven-
cionices que concorrem com histórias do Barão de 
Münchhausen e do Pinóquio, como a de ter cumprido 
promessa de acabar com corrupção no governo.

15) Se não vilipendiasse a cultura e a arte, assim 
como a educação - limitada pessoalmente ao conhe-
cimento de impropérios e palavrões, com os quais se 
expressa para deleite dos bajuladores.

16) Se abandonasse a mania de bancar ser 
mocinho de cinema, tv e revista, em  passeios de jet 
ski, motociatas e outras constantes exibições - com 
dinheirama (milhões) do secreto cartão corporativo 
presidencial!

17) Se trabalhasse de fato e deixasse de fol-
gar e esbanjar dinheiro público (oficialmente, R$ 
899.374,60 nas últimas férias), enquanto planeja o 
que fazer para permanecer usufruindo seu nefasto 
domínio. Acostumado ao descanso, em 27 anos 
como deputado federal teve aprovados… ufa, que 
esforço… dois projetos!

18) Se não tentasse ser popular ao comer pizza 
na mão e esparramar farofa no corpo e chão, mas, 
à beira de piscinas palacianas, degusta carne de 
incríveis R$ 1.799,99 o quilo, esnobando o povo que 
mendiga ossos.

19) Se não ficasse alheio à miséria, fome e violên-
cia que tomam conta das ruas, dramas que ridiculariza 
com seu descabido estilo “e daí, posso fazer o quê”?

20) Se cessasse de destratar, com desdém e 
ojeriza, mandatários e países que não compartilham 
suas devastadoras alucinações, inclusive contra a 
humanidade, desonrando o Itamaraty, a diplomacia 
e as relações exteriores brasileiras.

21) Se rechaçasse extremistas e, por outro (seu) 
lado, não fosse um atrevido líder deles; se rejeitasse 
a própria anárquica postura pessoal, abominasse e 
afastasse os racistas, nazifascistas e demais “istas” 
assemelhados que nomeou e preserva.

22) Se, enfim, atinasse que um efêmero governo 
necessita, no mínimo, ser democrático e capaz, para 
se consolidar e dar certo.

Tomara que o Brasil não seja reinfectado pela 
ditadura, regime almejado a qualquer custo pelos 
adeptos radicais do continuísmo de quem chamam 
de mito. Para enfrentar ameaças e solavancos, não 
bastam a debandada de iludidos eleitores enga-
nados em 2018, que crédulos fiquem descrentes e 
ignorantes aprendam. Além de evitar repetir o erro 
e constatar que Bolsonaro no poder é o imediato 
adversário a derrotar nas urnas (oxalá nem vá ao 
segundo turno), se torna fundamental escolher cer-
to quem possa erradicar seus desarranjos (os usuais 
belicosos e calamitosos, não os intestinais). Mais do 
que nunca, “sonhar sonho bom” é preciso. Ah, se é…

Brasil levará 120 anos para ter
equidade de gênero na política

A política brasileira é ma-
joritariamente masculi-
na. Uma prova disso é 

que, mesmo as mulheres cons-

tituindo 52,8% do eleitorado 
brasileiro, o índice de representa-
tividade política feminina é pífio. 
No Congresso, por exemplo, 
apenas 15% dos parlamentares 
são mulheres. No Senado, o 
número desce para 14%.

Uma estimativa levando 
em consideração esse per-
centual traz uma assustado-
ra conclusão: para chegar 
à equidade de gênero na 
Câmara dos Deputados e 
Senado, o Brasil precisará de 

120 anos, segundo cálculo  
feito pelo UOL.

A fim de compreender essa 
realidade, o edição do Brasil 
conversou com a advogada, 
mestra em direitos e garantias 
fundamentais e consultora de 

direitos e políticas públicas de 
mulheres, Renata Bravo. “Até 
2015 o Senado não tinha ba-
nheiro feminino. A partir disso, 
é possível compreender que 
ali mulheres não eram bem-
-vindas”, garante.

nat macedo

A representatividade femi-
nina na câmara é de 15% e 
no senado 14%. A que você 
atribui esse cenário?

Muitos são os fatores que levam 
a esse cenário. Um deles é a falta 
de investimento e incentivo às can-
didaturas femininas. Quando elas 
acontecem, são laranjas, ou seja, 
utilizadas para desviar dinheiro do 
fundo eleitoral. 

Outro motivo é que as mulheres 
foram impedidas de falar publica-
mente durante séculos. Tanto que, até 
2015, o Senado não tinha banheiro 
feminino. A partir disso, é possível 
compreender que ali as mulheres não 
eram bem-vindas.

Em toda a história da política bra-
sileira tivemos uma única presidenta 
mulher, que foi destituída do cargo 
no segundo mandato sob muitos ata-
ques misóginos que, certamente, não 
aconteceriam se fosse um homem no 
lugar dela. 

dados do uol apontam que 
o Brasil levaria 120 anos para 
alcançar a equidade de gêne-
ro na política. Por que tanto 
tempo? 

As políticas públicas para garantir 
a equidade de gênero no Brasil são 
tímidas. Se a gente pensar que tem 
menos de 100 anos que as mulheres 
ganharam o direito de votar, vem à 
reflexão: quem decidia nosso futuro? 
Os homens. 

Tudo é muito recente, como a lei 
de cotas de gênero, que garante que 
mais mulheres possam ingressar na 
política, mas que vive sob ameaça 
daqueles que não querem perder 
espaço. Além do que é necessário 
ser conquistado, nos últimos 5 anos 
estamos vivendo uma “ressaca” das 
ondas feministas, ou seja, estamos 

vendo grupos que não aceitam que 
as mulheres tenham seus direitos 
conquistados e querem cortar pela 
raiz o que já foi garantido.

Falta interesse nas próprias 
mulheres de se candidatar? 

Isso não é algo que foi construído. 
Nossos interesses surgem a partir do 
que a gente vive na nossa família, 
escola, faculdade, grupo de amigos 
e no trabalho. Historicamente não 
foi garantido às mulheres o espaço 
público-político, sendo destinado a elas 
o espaço doméstico-privado. 

Ainda hoje, vemos nas paredes das 
galerias dos prédios públicos (Tribunais 
de Justiça, Assembleias Legislativas, 
Câmaras de Vereadores) apenas fotos 
de homens ocupando os espaços de li-
deranças e de decisão. Não é deliberado 
que elas não tenham tanto interesse em 
se candidatar, mas a estrutura montada 
para gente é mais difícil e foi construída 
para que não pensássemos que o espa-
ço também é nosso.

o que precisaria ser feito para 
aumentar a participação fe-
minina na política?

As mulheres participam da política, 
afinal, fazemos isso quando temos que 
garantir o acesso à saúde de nossos fi-
lhos, quando estamos nas associações 
de comunidades, quando nos unimos 
para reivindicar melhorias para as 
comunidades. Isso é política. O que 
precisamos é de maior participação na 
política institucional e é aqui o grande 
problema que enfrentamos e onde 
precisamos avançar.

É importante buscar maneiras 
de garantir que exista um espaço de 
disputa e condições para que mulheres 
concorram de igual para igual. As siglas 
precisam investir nessas candidaturas 
porque uma campanha precisa de re-
cursos, materiais, divulgação e pessoal. 

Outro caminho é o das institui-
ções, que devem garantir que as 
mulheres que consigam alcançar a 
política institucional sejam apoiadas 
e não se sintam desestimuladas a 
continuar.

Qual a importância da par-
ticipação das mulheres na 
política?

Existe um estudo recente de pes-
quisadores da Fundação Getulio Vargas 
e do Insper que mostra que a partici-
pação de mulheres na política tem o 
poder de influenciar adolescentes a 
se interessarem mais pelo tema. Isso 
mostra que quando a gente altera 
a fotografia do que acostumamos a 
ver - homens brancos, mais velhos, 
ricos, heterossexuais - outros atores 
sociais passam a ter mais interesse em 
se informar, participar e se engajar. 
Além disso, a representatividade é 
importante.

Existem também estudos que 
mostram que nos lugares onde há mais 
participação de mulheres na política 
institucional, os níveis de corrupção 
são menores. Quando elas estão nos 
espaços de decisão, todo mundo sai 
ganhando e a construção da sociedade 
é mais justa, mais representativa e 
igualitária.

Advogada, mestra em direitos e garantias fundamentais e
consultora de direitos e políticas públicas de mulheres, renata Bravo
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emendas parlamentares 
té então um novato na política, o governador Romeu 
Zema (Novo), em sua primeira entrevista coletiva à 
imprensa, na euforia por conta do resultado eleitoral 
que o sagrou como chefe do Executivo mineiro, senten-

ciou: “Vou enquadrar os deputados estaduais mineiros que estão 
acostumados à velha prática dos costumes políticos no estado”. 
Essa foi uma das muitas promessas do atual governador, embora 
várias de suas pretensões tenham ficado apenas na retórica. Acos-
tumado à labuta do dia a dia da administração de seus negócios 
na iniciativa privada, Zema como comandante maior de Minas 
Gerais tropeçou efetivamente em calvários que o fizeram mudar 
de rota, pois ele ficou zonzo com a gama de demandas, muitas 
delas seríssimas como a enorme falta de dinheiro em caixa para 
cumprir compromissos obrigatórios.

Ao longo dos mais de 3 anos no comando do Palácio Tiradentes, 
o mandatário mineiro se revelou um cidadão simplório, inclusive  se 
dedicando algumas horas do dia em cuidar de afazeres domésticos. 
No entanto, nos bastidores avolumavam-se temas graves, como a re-
cente greve dos agentes do sistema de segurança pública, que eclodiu 
em uma manifestação de milhares de grevistas reunidos em praça 
pública, cujo ato caminhou para a falta da segurança das pessoas.

Caso a atual administração cultivasse o diálogo com os de-
mais poderes, certamente não teria havido o descomunal embate 
entre o Executivo e o Legislativo. Quanto a este aludido choque 
de forças, muito se propalou tratar-se de um possível aconse-
lhamento errado de assessores diretos de Zema. Mas, afinal de 
contas, quem manda: ele ou os seus secretários?       

Até mesmo quando tenta usar da velha prática de cooptar 
deputados estaduais para sua base de sustentação, o governa-
dor age de maneira a provocar mais conflito. Segundo dados 
oficiais, revelados pela imprensa por meses a fio, parlamentares 
escolhidos de acordo com critérios desconhecidos da população 
foram privilegiados, recebendo, uma média de R$ 300 milhões 
das denominadas verbas do orçamento secreto. Porém, nem 
mesmo concedendo essas benesses houve o retorno suficiente 
para possibilitar com que os projetos de interesse do governo 
conseguissem agilidade e aprovações no plenário da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde o presidente Agostinho 
Patrus (PV), tem feito reiteradas críticas ao modo de gerenciar a 
convivência entre os poderes mineiros. 

Em muitas ocasiões, Patrus tem verbalizado por meio de 
entrevistas ou de discursos, a ausência de interesse em uma 
preponderante caminhada em harmonia como forma de melhor 
atender à população mineira. E essa revelação feita pela imprensa 
acendeu ainda mais a discórdia entre as duas Casas, aumentando 
a deteriorização de um relacionamento que, sabidamente, já vem 
desgastado há mais de 2 anos.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

seis nomes pretendem
disputar vaga para o senado

o nome de reginaldo lopes
entrou para a lista

Ana Paula Junqueira
continua sendo cortejada

cleitinho Azevedo pode ser o azarão
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Diretor da AMM participa de Encontro 
Técnico do TCEMG em Montes Claros

Depois dos eventos presenciais serem interrom-
pidos, em Minas Gerais, com a chegada da pande-
mia trazida pela COVID-19, o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCEMG) voltou a promover 
no dia 15de março, o tradicional Encontro Técnico - 
O TCEMG e os Municípios - de forma presencial. O 
prefeito de Padre Carvalho, diretor da Associação dos 
Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS), e 
Diretor Regional Norte da AMM, José Nilson Bispo, 
no evento, representou o presidente da Associação 
e vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda, que se 
encontra em Brasília devido à reunião do Conselho 
Político da CNM.

Com mais de 300 pessoas reunidas no auditório 
da Associação dos Municípios Mineiros da Área da 
Sudene (AMAMS), em Montes Claros (Norte de 
Minas), o primeiro dia do Encontro Técnico de 2022 
discutiu O benefício do controle para a transforma-
ção das cidades mineiras com os representantes de 
cerca de 80 municípios da região.

O assessor do presidente do TCEMG, Marconi 
Braga, declarou, na abertura do Encontro Técnico, 
que “eventos como este, que priorizam a difusão do 
conhecimento, a habilidade profissional, a atitude 
aberta às mudanças na administração pública e o 
olhar mais assertivo das instituições controladoras, 
em benefício do desenvolvimento regional, são 
alguns dos benefícios do controle e um dos papéis 
do Tribunal de Contas”.

O prefeito José Nilson de Sá destacou a impor-
tância do Tribunal na cidade e considerou que esta 
é uma excelente oportunidade para os participan-
tes “esclarecerem suas dúvidas com os técnicos 
do Tribunal de Contas”. O vice-prefeito de Montes 
Claros, Guilherme Augusto Guimarães, lembrou da 
linha pedagógica de “capacitar agentes públicos” 
que o Tribunal vem adotando nos últimos anos e 
considerou essa iniciativa uma ótima forma dos 
recursos serem mais bem direcionados.

Na oportunidade, o assessor Marconi Braga e o 
presidente do TCEMG foram homenageados com a 
comenda Antônio Lafetá Rebello pela Prefeitura Mu-
nicipal de Montes Claros. A homenagem é concedida 
anualmente, a personalidades que tenham, no exercí-
cio de suas atividades, contribuído para o crescimento 
e desenvolvimento de Montes Claros e região. Marconi 
Braga, que representou o presidente do TCE no evento, 
além da sua homenagem, também recebeu a comen-
da que será repassada ao conselheiro Mauri Torres.
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Baixa representação política
deixa mulheres fora do poder

O Brasil ocupa a 145º posição em um ranking de 
187 países no que tange à representação feminina 
na política. O levantamento leva em consideração a 
eleição de mulheres para a Câmara dos Deputados 
e foi citada por Débora Thomé, cientista política e 
pesquisadora do Instituto Up Date, em audiência pú-
blica da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Durante a reunião realizada no dia 16 de março, a 
convidada apontou que o Brasil está defasado inclusive 
frente aos países vizinhos: entre as 20 primeiras nações 
do ranking, seis são da América Latina. No encontro, 
que teve o objetivo de discutir a representatividade das 
mulheres na política no mês em que o voto feminino 
no Brasil completa 90 anos, as convidadas trataram 
de vários obstáculos ainda enfrentados por elas para 
ocuparem os espaços de poder e decisão.

Esses empecilhos, para elas, se impõem mesmo 
diante de legislações que visam abrir espaços para 
as mulheres. Débora Thomé lembrou, por exemplo, 
que desde 1995, pelo menos 30% das candidaturas 
dos partidos deve ser de mulheres. O impacto dessa 
obrigatoriedade tem sido reduzido, porém, por es-
tratégias como a de não financiar essas campanhas.

Além de não financiadas, muitas dessas can-
didaturas femininas são fictícias, como explicou a 
juíza Patrícia Henriques Ribeiro, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG). De acordo com 
ela, a cada eleição o Tribunal recebe dezenas de 
denúncias dessas “candidaturas-laranjas”, ou seja, 
mulheres lançadas oficialmente como candidatas 
para cumprir a exigência legal de 30% por partido, 
mas que na prática não fazem qualquer campanha.

Embora várias denúncias cheguem ao Tribunal, 
porém, a convidada explicou que é difícil provar que 
as candidaturas são fictícias e a maioria dos casos 
não gera qualquer sanção aos partidos. Muitas 
vezes, explicou a juíza Patrícia Ribeiro, as candidatas 

afirmam que desistiram da candidatura e não é 
possível apurar se houve alguma pressão dos pares 
para a desistência ou para que essa declaração seja 
dada em juízo.

Apoiar as candidatas
A ex-deputada federal Jô Moraes lembrou que 

antes mesmo dos pleitos eleitorais as mulheres 
são boicotadas dentro dos partidos. Segundo ela, 
a própria dinâmica de funcionamento dessas es-
truturas não favorece a participação feminina. Ela 
exemplificou citando que é comum que as reuniões 
sejam noturnas, o que exclui muitas mulheres que, 
responsáveis pelas crianças da família, não podem 
comparecer.

Assim, Jô Moraes defendeu a criação de espaços 
mais acolhedores para as mulheres em suas ne-
cessidades. Para ela, as demandas delas precisam 
constar nos programas partidários e elas precisam 
ocupar cargos de direção nas siglas.

Também falando sobre as dif iculdades 
enfrentadas por elas nas trajetórias políticas, 
a ex-senadora Heloísa Helena salientou que 
atributos muitas vezes considerados positivos 
nos homens são tratados negativos quando são 
sobre mulheres. “Se um homem fala alto, ele é 
corajoso, incisivo; se a mulher fala alto, ela é 
destemperada”, disse.

As convidadas falaram, ao longo da reunião, 
das suas experiências nos espaços políticos e, dessa 
maneira, reconheceram os avanços e apontaram 
as dificuldades que ainda se impõem. 

A ex-senadora Marina Silva lembrou das 
primeiras eleições das quais participou, na 
década de 1980, e citou situações nas quais foi 
ridicularizada tanto por ser mulher quanto por 
defender a pauta ambiental em um momento em 
que aqueles que destruíam a Floresta Amazônica 
eram considerados “benfeitores”.

Apesar das dificuldades, Marina Silva apontou 
que ganhou várias eleições e que muitas foram as 
conquistas a partir dos espaços de poder ocupa-
dos. Ela citou que diversas pesquisas apontam que 
os países que conseguiram ultrapassar a marca 
de 20% dos parlamentos nacionais ocupados por 
mulheres alcançaram significativas melhorias nas 
políticas para as mulheres – o Brasil ainda não 
chegou a 15% dessa ocupação. “Não podemos 
terceirizar para os homens a representação das 
mulheres”, afirmou.

As recentes conquistas da vereadora de 
Conselheiro Lafaiete (Central), Damires Rinarlly 
Oliveira Pinto, confirmam as pesquisas citadas. 
A partir da luta dela e de outras mulheres líderes 
na região, o município que representa inaugurou, 
neste mês, o Centro de Referência da Mulher, que 
oferece assistência jurídica, psicológica e social 
para vítimas de violência doméstica.

marina silva: “não podemos terceirizar para
os homens a representação das mulheres”
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ideranças políticas de Brasília e Belo Horizonte 
continuam buscando diálogo com o prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli, na tentativa de 
convencê-lo a disputar uma vaga para o Se-

nado, embora a pretensão dele seja concorrer ao 
governo de Minas, conforme vem sendo propalado 
pela imprensa. 

É bom registrar que Betim, atualmente, re-
presenta o 5º colégio eleitoral mineiro. E o atual 
prefeito já foi reeleito com uma boa margem de 
votos. Empresário de sucesso, Medioli também já 
tem experiência de ter sido deputado federal por 
mais de um mandato.

A vez do triângulo? 
Na medida em que se aproxima o prazo final 

para as mudanças de partidos, os contatos entre 
lideranças políticas vão se avolumando. Nas últimas 
semanas foram feitos inúmeros contatos com a se-
cretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de 
Uberlândia, Ana Paula Junqueira. Ela, que também 
é a primeira-dama, tem um cabedal político como 
poucos: seu marido, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
está no topo da liderança no município e região. E, 
como ele decidiu permanecer no cargo para cumprir 

o seu mandato, o nome de sua esposa passou a 
figurar na lista da disputa majoritária. 

cleitinho, Alexandre e reginaldo
Neste pleito existe apenas uma vaga para o Sena-

do, no entanto, a cada dia só aumenta a lista de pre-
tendentes ao posto. Existem os nomes mencionados 
desde o final de 2021, como é o caso do presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda. Ele que, recentemente, rasgou a sua ficha 
de filiação ao MDB, continua analisando os cenários 
para saber qual a possibilidade de se manter como 
pré-candidato à Casa Alta.  Julvan rechaça a sugestão 
de pleitear uma vaga para deputado federal. 

Na capital mineira, quem tem mais citações 
para disputar o Senado é o atual senador Alexandre 
Silveira (PSD). Segundo comentários ouvidos nos 
corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), se o pleito fosse hoje, no Norte de Minas, ele 
poderia ser o nome majoritário. Contudo, a região 
tem partidos fortes, inclusive o PT. E, neste caso, se 
Reginaldo Lopes for o indicado da sigla para o posto, 
a popularidade de Silveira pode sofrer mutações. 

Atualmente, algumas pesquisas que circulam 
nos bastidores indicam a preferência do eleitorado 
pelo nome Cleitinho Azevedo. Parlamentar de 
primeiro mandato, o deputado se tornou uma li-
derança política no Oeste de Minas, especialmente 
em Divinópolis. Cultuando um eleitorado jovem e 
conectado, ele pode ser o azarão desse pleito quan-
do o assunto é a peleja para a Casa Alta.

Hoje, Uberlândia representa o 2º colégio eleito-
ral, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. E Ana 
Paula passou a ser uma referência, especialmente 
por conta de suas ações voltadas ao atendimento 
dos setores organizados da sociedade. Desse modo, 
essa tem sido considerada a oportunidade de pres-
tigiar uma mulher na peleja eleitoral de 2022. A 
sondagem sobre ela ocorre em duas vertentes: tanto 
poderia ser convencida a disputar o Senado, como 
a se candidatar a vice-governadora. 

na medida em que se
aproxima o prazo final
para as mudanças de
partidos, os contatos

entre lideranças políticas
vão se avolumando

liderança mineira 
Como Minas Gerais não tem um ministro na Administração do 

atual governo, o único mineiro defensor dos interesses do estado 
junto ao Planalto é o presidente do Sebrae Nacional e ex-deputado 
federal carlos melles. Esse é o comentário sempre ouvido nos cor-
redores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

esperto Kangussu 
Tido como uma eminência parda nos bastidores da Cemig, o 

ex-deputado márcio Kangussu, segundo consta, tem servido até 
mesmo de pombo-correio entre a atual presidência da estatal e o 
governador romeu zema (Novo). 

comentário único. A vida pública de Kangussu começou com 
sua eleição para prefeito de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. 
Mas, desde então, e ao longo de 40 anos, sempre viveu à sombra 
do poder. De uns 20 anos para cá, ocupa cargos públicos sem se 
importar com o governo que serve.

crise da copasa
Em mais uma crise de falta de água em bairros e cidades da região 

metropolitana de BH, quando a Copasa deixou de atender cerca de 
2 milhões de pessoas por dias, na porta do Café Nice, no Centro da 
capital, ouviu-se o seguinte comentário: “Toda vez que tem de haver 
corte de água por qualquer motivo, essa realidade fica apenas para 
as localidades periféricas. Apesar de estar em cima de um relevo, o 
Belvedere por exemplo, nunca entra nesta lista. Cruz credo, gente! 

eleição para o senado
O deputado federal Fred costa (Patriota), em bate-papo com 

amigos, ouviu a sugestão de que seu partido pudesse cortejar o can-
tor mineiro samuel rosa para uma possível candidatura ao Senado.

medioli x zema 
É cada vez mais acirrado o embate entre o prefeito de Betim, 

Vittorio medioli, e romeu zema (Novo). A assessoria política do 
governador já não se sente importante para tentar intermediar o 
diálogo entre as partes. Resta então apelar para algum político de 
prestígio nacional para buscar reestruturar essa ponta entre ambos. 
Mas, a pergunta é: quem teria essa habilidade?  

renúncia de Kalil
Em São Paulo, mais precisamente no entorno do presidente do 

PSD nacional, gilberto Kassab, tem-se como certo que o prefeito de 
BH, Alexandre Kalil (PSD), efetivamente, vai renunciar ao cargo dia 
25 deste mês. A conferir...

inflação draconiana 
Ao analisar o cenário econômico nacional diante das incertezas 

internacionais, o economista e cientista político ricardo sennes 
fez um prognóstico sombrio. Para ele, a inflação está persistente e 
efetivamente se tornou resiliente, o que pode desenhar um quadro 
ainda mais complexo no segundo trimestre do ano. 

Poderio mundial 
Debatendo sobre diversos temas, por meio da TV Cultura, o 

advogado roberto delmanto Junior disse, semana passada, que o 
poderio bélico da Rússia é tão grande que, dificilmente, o país vai 
ser punido exemplarmente por conta da guerra contra a Ucrânia. 
Será mesmo, gente? 

ironia brasileira
Em meio a uma luta do governo para conter a subida de preços 

dos combustíveis, inflação acima da expectativa, falta de dinheiro para 
aplicar na infraestrutura, uma coisa permanece impávida: a verba de 
quase R$ 5 bilhões para o Fundo Eleitoral. Coisas da política nacional.

subsídios do governo 
Para a jornalista Flávia de oliveira, antes de o governo tomar 

medidas visando conseguir recursos para subsidiar os preços dos 
combustíveis, teria, em sua avaliação, de haver uma espécie de 
“colchão” de proteção financeira com a finalidade de atender aos 
moradores de periferia e que andam de ônibus. Para ela, quem 
possui carro próprio para se deslocar, não teria tantas dificuldades 
como um trabalhador de salário mínimo. 
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começou o ano eleitoral de 2022 e as
fakes news continuam preocupando
Em 2022, os brasileiros vão às urnas para escolher 

um novo presidente, além de governadores, senado-
res, deputados federais e estaduais. Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e Senado Federal assinaram documento 
para renovar a parceria no combate à desinformação. 
A finalidade principal do Programa Permanente de 
Enfrentamento à Desinformação é conter e neutralizar a 
disseminação digital de conteúdos falsos ou que buscam 
desinformar a população e podem interferir de maneira 
negativa na escolha do eleitor na hora de votar. Entre 
os parceiros do tribunal, estão agências de verificação 
de conteúdos, aplicativos de mensagens, plataformas 
de mídias sociais, empresas de telefonia, órgãos de 
pesquisa, entidades da sociedade civil, órgãos públicos 
e associações de mídia. 

Na medida em que o tempo avança e as eleições 
vão ficando mais próximas, percebe-se aumento na mo-
vimentação das redes sociais, claramente transformadas 
em principal ferramenta de campanha. Algo que poderia 
ser até positivo não fosse o fato de que através dessas 
ferramentas eletrônicas são multiplicados ataques que 
não caberiam em espaços formais, posto que fazem das 
mentiras seu principal conteúdo. 

Quem observa a cena conclui que daqui para frente 
será cada vez pior, assim como já dizem que os freios 
prometidos, principalmente pela Justiça Eleitoral, dificil-
mente poderão ser aplicados com a eficácia necessária. 

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 
de outubro. Se necessário, o segundo turno acontecerá 
no dia 30 do mesmo mês. Mentiras, calúnias, falsidades 
e o que mais a imaginação possa produzir não consti-
tuem, na política, exatamente novidade, num vale-tudo 
que ganha força especialmente quando eleições estão 
no horizonte. 

Inflar virtudes e diminuir adversários que adiante, 
por conveniência, podem se transformar em amigos 
de infância é comportamento absolutamente usual. 
Novidade, sim, é a possibilidade de multiplicar estas 
ações ao infinito, o que vem acontecendo e ganhou o 
apelido de fake news. Nada de banal, nada que possa 
ser incorporado à rotina contemporânea, quando casos 
mais rumorosos, como a saída da Grã-Bretanha da Co-
munidade Europeia ou a vitória do ex-presidente Donald 
Trump foram produtos da manipulação de informações, 
potencializada pelos recursos da eletrônica, restando 
evidências de que este se tornou comportamento 
usual também para o atual governo brasileiro, numa 
sequência de trapalhadas - muito mais que isso, na 
verdade - que são bem conhecidas. 

Quem afinal não se lembra, por exemplo, do pre-
sidente da República apontando a vacina contra COVID 
como capaz de provocar Aids, segundo estudos que 
teriam vindo da Itália, ou as tentativas continuadas de 
desmoralizar as urnas eletrônicas e assim desacreditar o 

próprio processo eleitoral? Definitivamente não é pouca 
coisa que está em jogo e também não é por mera falta 
de tempo que o Congresso Nacional não deixa andar 
o projeto que estabeleceria controles sobre as redes 
sociais, com punições para a proliferação de conteúdos 
falsos. Definitivamente, para os políticos em geral, este 
não é assunto de interesse, o que na prática significa 
dizer que tudo pode continuar como está até a votação 
de outubro, quando será escolhido o próximo presidente 
da República. 

A matéria, formalmente, é de competência do 
Legislativo, mas, na falta de sua manifestação, o vácuo 
pode ser preenchido pela Justiça Eleitoral e o presidente 
do TSE, Edson Fachin, estaria atento ao que se passa, 
inclusive definindo os passos a serem dados para asse-
gurar que sejam estabelecidas regras de conduta para 
as tais plataformas digitais, dos disparos em massa ao 
controle do conteúdo, num pacote que evidentemente 
incluiria punições mais severas para quem sair da linha, 
mesmo que tente se esconder atrás da defesa, ou direito, 
à liberdade de expressão, o que não se aplica. Causa 
extrema preocupação que decisões tão cruciais estejam 
sendo procrastinadas, enquanto a comunicação eletrô-
nica prossegue fora de controle, representando ameaça 
que vai muito além da votação, podendo alcançar o 
cerne das instituições que amparam e ordenam a vida 
em sociedade.
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locação de carros cresceu
33,5% no Brasil em 2021

O índice de aluguel de veículos no Brasil 
deu um salto de 33,5% em 2021. O faturamento 
bruto anual bateu recorde, chegando à casa de 
R$ 23,5 bilhões. Em 2020, esse número foi de 
R$ 17,6 bilhões, ainda sob o impacto das rígidas 
medidas de isolamento social causadas pela 
COVID-19. O crescimento da locação de auto-
móveis no país chegou a 7,8% na comparação 
com o faturamento bruto verificado em 2019 
(ano anterior ao início da pandemia). 

No ano passado, foram registrados 50,1 
milhões de usuários de aluguel de carros, ante 
44,6 milhões em 2020, crescimento de 12,3%. 
A expansão também aconteceu em relação à 
frota total de automóveis e comerciais leves 
das locadoras. Apesar do cenário desfavorável 
à produção automotiva, o setor terminou 
2021 com 1.136.517 veículos na frota, 12,8% a 
mais que em 2020 (1.007.221 unidades). As 
estatísticas da atividade fazem parte do novo 
Anuário Brasileiro do Setor de Locação de 
Veículos, produzido pela Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis (ABLA), a partir 
de dados do Serviço Federal de Processamento 
de Dados (SERPRO).

Para o presidente do Conselho Nacional 
da ABLA, Marco Nazaré, a volta da demanda 
de turistas em viagens de lazer ou de negócios 
tem muito a ver com esse crescimento. “Come-
çaram também a surgir clientes que, antes de 
adquirir um novo carro, o alugam por alguns 
dias, como uma boa opção para conhecer o 
modelo desejado e, assim, observar de fato 
seu desempenho. Nesse sentido, nosso setor 
foi importante para gerar novos e mais clien-
tes para as montadoras, principalmente para 
aquelas que disponibilizam rapidamente seus 
lançamentos para as locadoras de veículos. 
Além disso, também começaram a surgir clien-
tes que locam automóveis enquanto seu carro 
próprio está parado por questões de mecânica 
ou funilaria, por exemplo”.

Para ele, a população tem percebido que o 
uso do carro alugado pode ser mais vantajoso 
do que a posse do veículo. “Ter um automóvel é 
ter um bem sujeito a depreciação, impostos, se-
guros e manutenção. Trata-se da compreensão 
de que o aluguel pode suprir a demanda, sem 
necessidade de a pessoa gastar um capital ele-
vado para comprá-lo. Há, também, aqueles que 
durante a pandemia decidiram vender o carro 
que tinham que, na maior parte do tempo, 
ficava parado para cobrir outras necessidades, 
como as de moradia, saúde ou poupar diante 
da redução de renda”.

O contador Victor Gomes mudou sua per-
cepção sobre o aluguel ao precisar fazer uma 
viagem quando estava sem carro. “Meu veículo 
apresentou alguns problemas e eu não tinha 
dinheiro para consertar na época. Eu e minha 
família tivemos uma oportunidade bacana de 
ir para a praia e decidi orçar o aluguel. Fiquei 
impressionado com o preço, muito em conta e 
eu ainda consegui um carro muito mais confor-
tável que o meu”.

Para exemplificar na prática as vantagens de um automóvel, a ABlA montou uma tabela. confira:

itens de custo Veículo próprio Veículo alugado 

Licenciamento e 
emplacamento

Proprietário gasta tempo e dinheiro 
para fazer 

Já vem licenciado e emplacado

Seguro
Proprietário gasta tempo e dinheiro 
para contratar

Já incluso no aluguel

Peças de reposição
Proprietário gasta tempo e dinheiro 
para procurar e adquirir

Já inclusa no aluguel

Mão de obra para 
manutenção

Proprietário gasta tempo e dinheiro 
para remunerar oficinas

Fica por conta da locadora

Assistência 24 horas
Proprietário gasta tempo e dinheiro 
para procurar e adquirir

Serviço já incluso no aluguel

Roubo, incêndio ou 
colisão

Proprietário assume os prejuízos Os riscos são das locadoras

Oportunidade de 
capital

Proprietário investe quantia elevada 
para quitar o automóvel 

A locadora é quem investe na 
renovação da frota

Eventual ociosidade do 
veículo

Proprietário arca com os custos do au-
tomóvel parado 

Basta devolver o veículo para a 
locadora

Depreciação dos 
veículos

Proprietário arca com os prejuízos
Custos ficam por conta da
locadora

Passado e futuro
O presidente da ABLA explica 

que a locação de veículos foi afe-
tada pelas restrições da pandemia, 
principalmente em abril e maio de 
2020. “Logo no início, enfrentamos 
diversas situações que puseram à 
prova a resiliência das empresas. 
Além de questões recorrentes entre 
vários setores - como a manutenção 
da mão de obra, a dificuldade na 
tomada de crédito e a necessidade 
de renegociar contratos - as locadoras 
viram muitos carros serem devolvidos, 
a ponto de terem seus pátios lotados; 
a repentina estagnação do mercado 
de locação para motoristas de apli-
cativos, que vinha crescente; e ainda 
virtual paralisação do turismo e, con-
sequentemente, da locação diária”.

A partir do segundo semestre de 
2020, porém, o cenário começou a 
mudar. “Vieram os picos de recupe-
ração da demanda pelo aluguel de 
veículos e a adaptação das empresas 
à nova realidade. Mas ainda é preciso 
equacionar uma série de fatores, 
começando pela falta de automóveis 
zero quilômetro no mercado para 
podermos renovar nossa frota, em 
função da dificuldade da indústria au-
tomotiva em contar com peças como 
os semicondutores para produção”.

Para este ano, existe um indicador 
de que o mercado de aluguel de carros 
cresça, principalmente para alugar car-
ros para pequenas e médias empresas 
dos mais variados setores. “Elas, cada 
vez mais, passam a estudar com mais 
atenção e a considerar a possibilidade de 
vender seus veículos e migrar para o alu-
guel de frotas. Assim, o capital, antes in-
vestido na compra, pode ser utilizado em 
benefício da atividade fim da empresa”.

O empresário Antônio Ucelli foi um 
dos que optou por alugar um veículo 

para levar e buscar seus funcionários 
em casa. “Minha empresa é pequena, 
somos 7 funcionários. Com a pandemia, 
passei a pagar uber ou gasolina para 
todo mundo, pois acredito ser mais 
seguro. Mas, após um tempo, eu e meus 
sócios sentamos para pôr no papel a 
viabilidade de alugar um carro maior 
para levar e buscar nossa equipe. E está 
dando certo. Tem sido mais rentável e 
prático para a gente. Por enquanto, sou 
eu quem dirijo, mas quero contratar um 
motorista para fazer isso”.

consumidores começaram a entender a viabilidade do aluguel
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Politica internacional
Falando diretamente dos Estados Unidos, onde reside atualmen-

te, a jornalista Patrícia campos mello, que já foi repórter especial 

da Folha de São Paulo, disse que as decisões do Vladimir Putin em 

relação à Ucrânia, deixará a Europa ainda mais unida e a Otan mais 

fortalecida. Será mesmo, nobre jornalista? 

descontrole geral
Com um ar pessimista, o economista gesner oliveira disse que, 

nos últimos 6 meses do ano, a taxa básica de juros (Selic) passará 

dos 12% ao ano. Ele ainda completou: “O Banco Central vai tentar 

evitar esse número, mas é praticamente impossível”. Assim, de acordo 

com ele, o segundo semestre para o trabalhador brasileiro pode ser 

ainda mais sombrio. 

minas problemas
Ainda relativamente aos temas econômicos nacionais, depois 

de fazer vários contatos com autoridades da área em Brasília, o 

jornalista e comentarista carlos Alberto sardenberg afirmou: “A 

inflação no mês de abril vai crescer substancialmente”. Tomara que 

o comunicador esteja errado. 

energia cara
Segundo levantamento de diferentes fontes, a produção de 

energia solar no Brasil continua em ritmo acelerado, mas o custo 

da geração está muito acima da média mundial. Para os analistas, 

em determinado momento, o governo federal vai ter de criar algum 

tipo de programa especial visando minimizar essas dificuldades. 

sem modernidade
Até hoje os especialistas reclamam de possível falta de sensibili-

dade do governo federal, especialmente no Ministério da Economia 

que no início do ano cortou 80% do orçamento previsto para desen-

volver programas relacionados à tecnologia e inovação.

Pacheco fez o certo
Presidente da Academia Brasileira de Letras, comentarista e 

jornalista, merval Pereira, foi um dos poucos comunicadores de 

prestígio nacional a dizer: “O presidente do Senado, rodrigo Pacheco 

(PSD), fez bem ao desistir de sua pré-candidatura à Presidência da Re-

pública”. Em geral, a imprensa criticou a decisão do político mineiro.   

Projeto audacioso
Em Brasília, os comentários a respeito dos projetos políticos 

nacionais acontecem a todo instante. No momento, os cronistas da 

política dizem que o presidente do PSD, gilberto Kassab, simples-

mente almeja eleger a maior bancada de deputados federais. Esse 

será um megadesafio. 

sem candidato 
Embora seja o maior partido atualmente, o União Brasil está 

penando para conseguir um nome de prestígio para disputar a Pre-

sidência da República pela sigla. Daí, a sua ida e vinda para formar 

bloco com outros grupos. Uma salada mista, diga-se de passagem.
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daniel Amaro

Assim como a gasolina 
e o diesel, que tiveram 
aumento para as distribui-

doras anunciado pela Petrobras 
neste mês, o gás de cozinha tam-
bém teve reajuste de 16,1% no 
preço. O quilo do GLP que antes 
era comercializado por R$ 3,86 
passou a custar R$ 4,48. A última 
alteração no custo do insumo ha-
via ocorrido em outubro de 2021. 
A notícia causou preocupação e 
levou as pessoas a correrem para 
as distribuidoras a fim de garantir 
a compra do botijão no valor 
antigo. O setor de restaurantes é 
mais um que se prepara para as 
mudanças provocadas por essa 
majoração.

Em nota, a Petrobras in-
formou que o aumento, por 
enquanto, não se deve ao con-
flito entre a Ucrânia e a Rússia. 
“Apesar da disparada dos preços 
do petróleo e seus derivados em 
todo o mundo, nas últimas sema-
nas, como decorrência da guerra, 
a Petrobras decidiu não repassar 
a volatilidade do mercado de 
imediato, realizando um moni-
toramento diário dos custos de 
petróleo. Após serem observados 
valores em patamares consis-
tentemente elevados, tornou-se 
necessário o reajuste dos preços 
de venda às distribuidoras para 
que o mercado brasileiro conti-
nue sendo suprido, sem riscos 
de desabastecimento”, afirmou.

O gás de cozinha teve um 
aumento de 23,2% nos últimos 
12 meses, entre março de 2021 
e março de 2022, segundo le-
vantamento da CNN, com base 
em dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). A alta do 
produto supera, inclusive, o acu-
mulado dos últimos 12 meses da 
inflação, que já chegou a 10,54%, 
de acordo com divulgação mais 
recente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Na avaliação do economista 
Fernando Almeida, o reajuste im-
pacta grande parte dos consumido-
res, principalmente, para as famílias 
em vulnerabilidade social. “É um 
valor alto, sem falar nos outros gas-
tos com energia, água, transporte, 
alimentação, que também são itens 
que subiram nos últimos meses. O 
botijão tem custado entre R$ 100 e 
R$ 130, o que representa 10,7% do 
salário mínimo”.

Já o setor de restaurantes 
deve repassar o aumento para o 
cliente, segundo Almeida. “O gás 
é um insumo básico para quem 
lida com preparo de alimentos. 
Os estabelecimentos podem 
tentar buscar outros fornecedores 
ou ficar com a margem de lucro 
reduzida. Mas o cenário mais 
provável é repassar o acréscimo 
aos consumidores”.

cardápio mais caro

Claudio Duarte é proprietário 
de um self-service. Ele ainda não 

comprou o produto com o novo 
valor, mas já espera pagar cerca 
de R$ 20 a mais em cada unida-
de. “Nós gastamos em média 15 
botijões todo mês. Fazendo uma 
conta rápida são pelo menos 
R$ 300 que terei que desembol-
sar por conta do reajuste. Acre-
dito que devemos ter uns 3% de 
aumento no preço das refeições 
até o fim deste mês”.

A empresária Amanda San-
tos é gerente de uma padaria e 
também está preocupada com 
o valor do gás. “Esse reajuste 
atrapalha a gente. Muitos dos 
nossos produtos também te-
rão aumento de pelo menos 
5%, como é o caso dos pães e 
bolos. Temos adotado medidas 
para economizar ao máximo a 
utilização do gás. Só ligamos o 
forno se ele estiver totalmente 
cheio de formas para assar. 
Antes, ligávamos com menos 
itens e gastávamos um pouco 
mais”, conta.

Alexandre Lacerda é dono de 
um restaurante e afirma que os 
custos do cardápio terão que ser 
atualizados. “Não só por conta 
do preço do gás, mas também 
pelos insumos alimentícios usa-
dos no estabelecimento. Nossas 
compras mensais saltaram 
R$ 400 e estamos gastando 
quase R$ 1 mil com botijão. 
Esperamos um acréscimo de 
até 10% nas refeições. Eu creio 
que as vendas devem continuar 
aquecidas no mercado, afinal, 
ninguém deixa de comer”.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe fez, no dia 14 de março,  uma breve análise sobre 
os impactos econômicos do conflito Rússia-Ucrânia. Em sua avaliação, os 
principais impactos devem se dar sobre o fornecimento de alguns produtos 
e sobre a inflação. 

“No caso do Brasil, o maior impacto é nos combustíveis, com o aumento dos 
preços do petróleo no mercado internacional, de maneira significativa. A boa 
notícia é que, nos últimos dias, estamos vendo quedas razoáveis desses preços, 
retornando a patamares que vão fazer com que esse aumento de combustíveis 
recém-implementado pela Petrobras possa, inclusive, ser revisto. O que seria 
extraordinário sobre o impacto inflacionário aqui no Brasil”, ponderou.

 

importações

Segundo Roscoe, em relação à nossa dependência de importações da 
Rússia, os produtos que gerariam mais dificuldade de se achar suprimentos 
no mercado internacional neste momento são adubos e fertilizantes. “Lem-
brando que quase um quarto das importações brasileiras desses produtos 
são provenientes da Rússia, ou seja, há uma dependência do nosso agro-
negócio”, pontuou. 

E o agronegócio, reforçou, é muito relevante do ponto de vista inflacio-
nário, já que a produção de alimentos impacta, obviamente, no custo de 
alimentação das famílias. “E os aumentos de adubos e fertilizantes já chegam 
a quase 200% no curto prazo. O que, com certeza, vai impactar o custo de 
produção de alimentos e a inflação”, reforçou o presidente da Fiemg.

gás de cozinha sobe 16,1% e
preocupa donos de restaurantes

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

Quilo do glP passou de r$ 3,86 para r$ 4,48

etapa mineira do Xi Prêmio sebrae Prefeito
empreendedor tem 29 municípios finalistas

Oito projetos e os municípios vencedores serão conhecidos no dia 29 de abril

V inte e nove municípios mineiros concorrem com 
32 projetos à etapa estadual do XI Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor (PSPE). Os projetos e os 

municípios vencedores serão conhecidos no dia 29 de 
abril, na cerimônia de premiação da etapa Minas Gerais 
do XI PSPE. 

“O Prêmio é uma grande vitrine de reconhecimento e 
visibilidade para os municípios que têm políticas públicas 
destinadas aos pequenos negócios. É o maior prêmio mu-
nicipalista brasileiro”, destaca Roberto Simões, presidente 
do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas. 

No total, 209 projetos de 153 municípios foram 
inscritos na décima primeira edição do Prêmio. Na 
primeira etapa, 176 trabalhos de 131 municípios foram 
classificados. Os 32 projetos finalistas concorrem nas oito 
categorias do prêmio: Cidade Empreendedora - Região 
Sudeste; Compras Governamentais; Desburocratização; 
Empreendedorismo na Escola; Governança Regional e 
Cooperação Intermunicipal; Inovação e Sustentabilida-
de; Marketing Territorial e Setores Econômicos e Sala do 
Empreendedor. 

Até o dia 8 de abril, equipes do Sebrae visitarão os 
municípios finalistas para checar os projetos. Após a 
conferência in loco, os trabalhos seguem para a análise 
do comitê julgador.

Municípios finalistas do XI PSPE
Categoria Cidade Empreendedora
Região Sudeste

Engenheiro Caldas
Divinópolis
Lagoa da Prata
Poços de Caldas

Categoria Compras Governamentais

Barroso
Coimbra
Conselheiro Pena
Jaíba

Categoria Desburocratização

Cataguases
Curvelo
Paracatu
Ribeirão das Neves

Categoria Empreendedorismo na Escola

Chapada Gaúcha
Coronel Fabriciano
São Gotardo
Varginha

Categoria Governança Regional  
       e Cooperação Intermunicipal

Chapada Gaúcha
Conselheiro Lafaiete
Guimarânea
Monte Carmelo

Categoria Inovação e Sustentabilidade

Santa Rita do Sapucaí
Teófilo Otoni
Uberaba
Visconde do Rio Branco

Categoria Marketing Territorial
e Setores Econômicos

Boa Esperança
Ipatinga
Paracatu
Taiobeiras

Categoria Sala do Empreendedor

Couto de Magalhães de Minas
Ponte Nova
Resplendor
São Gotardo

Presidente da Fiemg
analisa impactos do conflito
rússia-ucrânia sobre o Brasil

Se
ba

st
iã

o 
Ja

ci
nt

o



ECONOMIA / GERAL6 EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de março de 2022

Visita ao memorial do comércio reúne
personalidades do setor e do cenário nacional

O encontro permitiu conhecer as instalações que contam a história do comércio brasileiro

O presidente do Sistema Fe-
comércio MG, Sesc e Senac em 
Minas, Lázaro Luiz Gonzaga, 
esteve com o presidente do Se-
nado Federal, Rodrigo Pacheco 
(PSD), em visita ao Memorial do 
Comércio, na sede do Rio de Ja-
neiro, da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). O encontro, que 
também contou com a participa-
ção dos diretores da Federação, 
Lúcio Emílio de Faria Júnior e 
Robertus Ferdinandus M. Van 
Doornik, foi realizado no dia 11 
de março. 

Na ocasião, o senador foi rece-
bido pelo presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, além de diretores 
da Confederação, e conheceu as 
instalações que contam a história 
do comércio brasileiro e da evolu-
ção do Sistema CNC-Sesc-Senac. 
Pacheco foi acompanhado pelo 
deputado federal Hercílio Coelho 
Diniz (Sindicato do Comércio de 
Governador Valadares).

Para Gonzaga, esse encontro 
foi primordial para manter uma 
boa relação entre a Federação e 
o Poder Legislativo, e contribuiu 
para fortalecer o setor de comércio 

e serviços em defesa dos interesses 
nacionais. “Essa união de esforços 
e objetivos comuns entre entidades 
e o poder público, em especial por 
meio do Poder Legislativo, é essen-
cial para enfrentar o atual cenário 
em que o Brasil se encontra”, de-
clara. A visita também foi marcada 
pela entrega de pleitos do comércio 
de bens, serviços e turismo para o 
fortalecimento do setor. 

memorial do comércio

O setor de serviços, que englo-
ba o comércio, é o que mais gera 

emprego e renda e o principal 
motor da economia brasileira. 
Responde por mais de 70% do va-
lor adicionado do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, promovendo 
constante desenvolvimento socio-
econômico. Por meio do comércio, 
serviços e turismo, milhões de 
pessoas têm acesso a itens essen-
ciais como alimentos, remédios, 
vestuário, serviços, entre outros.

Em homenagem a esse im-
portante segmento do país, a CNC 
criou o Memorial do Comércio. O 
espaço foi inaugurado em 12 de 
agosto de 2021, mas, por conta da 
pandemia, ainda está com acesso 
físico restrito, oferecendo a opção 
de visitas virtuais ao público exter-
no. A proposta é proporcionar uma 
imersão na história do comércio 
e do Sistema CNC-Sesc-Senac, 
com a galeria dos presidentes da 
entidade e o apoio de um rico 
acervo, que inclui a exibição de 
vídeos interativos.

o sistema

O sistema CNC-SESC-SENAC é 
um marco na história da cidadania 
no Brasil. Criado em 1946, ele é 
responsável por atender milhões 
de brasileiros pelos serviços social 
e de aprendizagem mantidos pelo 
comércio. Ambos foram previstos 
ainda na I Conferência Nacional 
das Classes Produtoras (Conclap), 
em 1945, e ratificados pela “Carta 
da Paz Social” no ano seguinte, 
quando a CNC criou e organizou 

as duas instituições. Desde então, 
o compromisso histórico dos dois 
serviços permanece o mesmo: 
promover educação, capacitação 
profissional, saúde, cultura, as-
sistência e lazer aos brasileiros, 
sempre agregando novos valores, 
como o da sustentabilidade.

O Sistema Comércio é forma-
do, ao todo, por sete federações 
nacionais, 27 federações estaduais 
e 1.036 sindicatos. São entidades 
que espelham a força, a diversi-
dade e o dinamismo do comércio 
nacional reunidas por um mesmo 
propósito: a evolução permanente 
da atividade que mais gera rique-
zas para o Brasil.

conheça a história

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac) foi a 
primeira instituição criada pela 
Confederação Nacional do Comércio 

como resultado do manifesto em 
favor da justiça social. Sua fundação 
ocorreu em 10 de janeiro de 1946 
com o lançamento da “Carta da Paz 
Social” à nação. No mesmo ano, o 
Serviço foi organizado nos estados, 
ganhando dimensão nacional de 
forma autônoma e descentralizada.

Já o Serviço Social do Comércio 
(Sesc) foi criado em 13 de setem-
bro de 1946. A instituição iniciou 
sua trajetória com um estudo 
das características demográficas, 
sociais e econômicas dos traba-
lhadores do comércio, embasan-
do suas primeiras atribuições: a 
implantação urgente de uma rede 
de assistência médico-sanitária, 
odontológica, hospitalar e de in-
ternação. Com isso, foram criados 
os Centros de Atendimento Social, 
a partir de 1946.

Para fazer um tour virtual no 
Memorial do Comércio, acesse: 
memorial.cnc.org.br/
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GUIAS DISPONÍVEIS E OUTROS SERVIÇOS EM PBH.GOV.BR/IPTU OU PELO PBH APP

IPTU
2022
PAGUE SEU IPTU EM DIA E AJUDE NOSSA CIDADE A CONTINUAR FUNCIONANDO.

PEGUE SUA GUIA PELO PBH.GOV.BR, PELO PBH APP 

OU NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS.

URBANIZAÇÃO E MORADIAS PARA CENTENAS DE FAMÍLIAS NO 

AGLOMERADO SANTA LÚCIA, TAQUARIL, VILA SÃO TOMÁS, ENTRE OUTROS.

CAIXA DE CAPTAÇÃO DE CHUVAS DA VILARINHO FUNCIONANDO.

CONSTRUÇÃO DE OUTROS 2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA GIGANTES 

NA REGIÃO DA VILARINHO.

o presidente do senado, rodrigo Pacheco, foi recebido pela diretoria da entidade

https://memorial.cnc.org.br/
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

desistÊnciA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
deve mesmo declinar do convite para ser o candidato a Presi-
dente da República pelo PSD. O governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias dentro do PSDB para 
João Doria deverá ser o postulante do partido. Outro dia, ele 
disse que o mais difícil era deixar o governo do RS, onde ele é 
bem avaliado.

o dePutAdo Aécio neVes, que acabou de completar 62 anos, 
está pensando seriamente em deixar o PSDB e se filiar a outro 
partido, talvez o PSD, seguindo a linha do seu avô Tancredo 
Neves, que foi um político do velho PSD mineiro. Depois que a 
7ª vara Criminal Federal de São Paulo absolveu Aécio da acu-
sação de recebimento de propina da J&F, ele está pretendendo 
mudar de ares e pode trocar seu domicílio eleitoral para o Rio 
de Janeiro, onde sempre morou, apesar de ter sido governador 
e senador por Minas Gerais.

A QuAlQuer momento - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 
poderá deixar o PSD e pular para o PSB, mesmo partido que receberá a 
filiação de Geraldo Alckmin em São Paulo. Assim, Kalil estará pronto para 
receber o apoio de Lula e se coligar com o PT para o Governo do Estado.

Fuad noman, o vice-prefeito de Belo Horizonte, já está prepa-
rando a sua equipe de trabalho para assumir o cargo de prefeito da 
cidade com a desincompatibilização de Kalil. Ele pretende ser um 
administrador diferente e, ao contrário de Kalil, vai sair do gabinete 
para ver de perto os problemas de Belo Horizonte. 

um emissário do governador Romeu Zema (Novo) tem conversado 
demoradamente com alguns vereadores de Belo Horizonte. É bem 
provável que a maioria da Câmara fique com a reeleição do governador.

Pelo andar da carruagem, o ex-ministro e juiz Sergio 
Moro (Podemos), pode se converter na terceira via tão desejada 
para aqueles que não querem Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Outro 
dia, ele teve um longo encontro com Michel Temer, em São Paulo. 

Para muitos, Bolsonaro (PL) foi quem facilitou a volta de Lula (PT) 
à política ao fritar Moro que queria combater o crime organizado no 
Ministério da Justiça.  Os integrantes do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que tinham vontade de desmitificar o ex-juiz, aproveitaram e 
anularam todos os seus julgamentos contra o ex-presidente petista. 

A campanha política vai ser quente neste ano. Em Minas, Zema 
(Novo) vai propalar as denúncias do ex-chefe de gabinete de Kalil 
(PSD). Moro (Podemos) e Bolsonaro (PL), prometem voltar com 
todas as denúncias contra Lula à TV. A menos que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) proíba isso.  

A Federação mineira de Jiu jitsu realizará no dia 20 de março, no Gi-
násio do Sesc, o Campeonato Mineiro de Jiu Jitsu, onde acontecerá  tam-
bém outorga de graus na faixa preta e cerimônia para faixa coral mestre.

domingo, 20 de março

Ex-vereador Aristides Vieira 
Médico Cesário Almada
Sandra Helena Cunha - Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 21

Maria Inês Friche
Fernando da Silveira 
Eliane Vaz de Melo
Pedro Vaz de Melo 

terça-feira, 22

Radialista Dína Fernanda 
Mirtes Costa Pinheiro 

Quarta-feira, 23

Dr. José Maria Veiga 
103 anos de dona Edite de Almeida Gonçalves 
Ex-vice-governador João Marques de Vasconcelos 

Quinta-feira, 24

José Roberto de Vasconcelos Novaes 
Mariana Campos Guimarães 
Chiquinho Monteiro 

sexta-feira, 25

Juca Camargo - Contagem 
Glorinha - Restaurante do Porto Cidade Nova
Prefeito Alexandre Kalil
Empresário Ermelindo da Rocha Faria - Contagem 
Jornalista Vânia Turce

sábado, 26

Senhora Wanda Lacerda 
Ex-ministro José Saraiva Felipe

o ex-governador Francisco Pereira com o então presidente do Pds Jovem,
manoel mário de souza Barros, e o ex-prefeito de luz, lucas gontijo
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cdl/BH homenageia coordenadoras de
projetos que combatem violência contra a mulher

Na última semana, em come-
moração ao Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
homenageou três mulheres que 
estão à frente de importantes 
projetos sociais que combatem à 
violência de gênero e doméstica 
e promovem a reinserção social 
e profissional de mulheres em 
situação de vulnerabilidade.

Foram homenageadas com 
um certificado, reiterando o apoio 
e a parceria da CDL/BH às inicia-
tivas, a secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social, Elizabeth 
Jucá (Programa A Vez Delas), a 
desembargadora do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais e supe-
rintendente da Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência, 
Ana Paula Caixeta (Selo Mulheres 
Libertas) e a chefe da Divisão 

Especializada em atendimento à 
mulher, ao idoso e à pessoa com 
deficiência e vítimas de intole-
râncias da Polícia Civil, delegada 
Renata Fagundes (Campanha 
Sinal Vermelho).

“Projetos como esses são fun-
damentais para que a dignidade, 
a segurança, a representatividade 

social e profissional das mulheres 
sejam respeitadas. O trabalho 
realizado por essas profissionais 
vem transformando a realidade 
de centenas de outras mulheres 
e todo reconhecimento e visibili-
dade são necessários”, afirma o 
presidente da CDL/BH, Marcelo de 
Souza e Silva.

elizabeth Jucá, Ana Paula caixeta, presidente da cdl/BH,
marcelo de souza e silva e renata Fagundes
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Extensão de direitos sem vínculo não
aplica garantia de emprego à gestante

O Direito do Trabalho sempre 
é levado a socorrer situações 
novas, muitas vezes imprevisíveis, 
por exemplo, a que vivemos nos 
tempos atuais com o trabalho 
prestado por meio de aplicativos, 
chamada relação de trabalho por 
subordinação a algoritmo. Entre-
tanto, no passado, a legislação 
trabalhista, impulsionada pelos 
fatos, foi obrigada a dar função de 
estatuto jurídico à permanência 
de trabalhadores em trabalhos 
de curta duração, destinados 
ao atendimento de demanda 
especial, sem perspectiva de 
continuidade.

Este modelo de trabalho pode 
ser comum a qualquer empresa 
que percebe sua rotina alterada 
por emergência de entrega de 
trabalho ou para substituir al-
gum empregado que se afasta 
por motivos previstos em lei ou 
por liberalidade do empregador 
como é o caso de férias ou licença 
não remunerada. Estas situações 
passaram a ser regulamentadas 
pela Lei nº 6.019/74 que sofreu 
alterações pela Lei nº 13.429/17.

A fim de evitar a contratação 
de trabalhadores diretamente 
pelas empresas, a citada lei criou 
a figura da empresa de trabalho 
temporário, que autorizada pelo 
Ministério do Trabalho. Portanto, 
a base jurídica da relação que se 
estabelece entre fornecedora de 
mão-de-obra, empresa tomadora 
e trabalhador é o trabalho tem-
porário. Não fosse assim, a conti-
nuidade implicaria vínculo direto 
com o tomador, pois ausentes os 
elementos essenciais da natureza 
jurídica do trabalho temporário.

Considerando que o Direito 
do Trabalho tem por hábito tratar 
de vínculo de emprego, na prá-
tica foram adotadas expressões 
absolutamente equivocadas, 
como “empregado temporário”, 

“contrato de prestação de servi-
ços” ao se referir à fornecedora 
de mão de obra com igualdade 
à empresa de serviços terceiriza-
dos. O trabalhador não pode ser 
empregado porque não deveriam 
estar presentes a pessoalidade na 
contratação nem a continuidade 
de trabalho; a empresa fornece-
dora de mão-de-obra, não tem 
gestão na empresa tomadora do 
trabalho prestado pelos trabalha-
dores encaminhados, que ficam à 
disposição do tomador.

Na mesma toada, confun-
dem-se os direitos exclusivos do 
vínculo de emprego com aqueles 
que foram estendidos aos traba-
lhadores inseridos em trabalho 
temporário.

E, assim, durante bom tempo 
a jurisprudência trabalhista, por 
extensão e por confusão com 
contrato de trabalho por prazo 
determinado, reconhecia aos 
trabalhadores acidentados a ga-
rantia de emprego ou à gestante a 
estabilidade como se empregados 
fossem. A confusão é natural por-
que exalta-se o caráter protetivo 
da lei ao trabalhador e a tendên-
cia protecionista da Justiça do 
Trabalho. Todavia, o fundamento 
jurídico e fático não se ajusta ao 
trabalho de natureza temporária.

Pesquisando no sítio do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), 
encontra-se notícia publicada 
em 2/9/2021, de decisão da 4ª 
Turma, com a seguinte manchete 
“Fim de contrato temporário 
impede trabalhadora de ter esta-
bilidade destinada às gestantes”.

E informa a notícia que, se-
gundo os ministros, “o contrato 
de trabalho temporário, com 
prazo certo para ser encerrado, 
foi cumprido integralmente, e a 
estabilidade da gestante só ocorre 
quando há dispensa arbitrária ou 
sem justa causa”.

Ao verificar o acórdão consta-
ta-se a seguinte fundamentação: 
“no entanto, o Tribunal Pleno 
desta Corte, no julgamento do 
IAC-5639-31.2013.5.12.0051, fixou 
tese jurídica no sentido de que ‘é 
inaplicável ao regime de trabalho 
temporário, disciplinado pela Lei 
nº 6.019/74, a garantia de esta-
bilidade provisória à empregada 
gestante, prevista no art. 10, II, b, 
do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias”.

E depois, com todo respeito, 
traz fundamentos que se afastam 
dos elementos julgados, trazendo 
o socorro da Súmula 244, que se 
aplica à relação de emprego e que 
estendeu a proteção da estabilida-
de gestante às empregadas mes-
mo quando contratadas mediante 
contrato de prazo determinado 
(item III, da Súmula).

E, depois, finaliza invocando 
a tese firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no Tema 
497 da repercussão geral que está 
assim sintetizada: a incidência da 
estabilidade prevista no artigo 10, 
inciso II, do ADCT, somente exige 
a anterioridade da gravidez à 
dispensa sem justa causa.

E, assim, adota tese de traba-
lhadora contratada como empre-
gada mediante contrato de prazo 
determinado, enfrentada pelo STF e 
que se refere à estabilidade na hipó-
tese de rescisão antecipada do con-
trato de prazo, fato que ensejaria o 
pagamento dos salários até o prazo 
previsto para término do contrato.

Em se tratando de trabalho 
temporário, como observado, o 
prazo é o da realização do tra-
balho sem condicionamento a 
prazo contratual e, deste modo as 
análises e fundamentos devem ser 
aqueles da tese do Pleno do TST, 
no IAC-5639-31.2013.5.12.0051, a 
fim de que as situações jurídicas 
não se confundam.

90% dos casos de AVc podem
ser evitados com prevenção

O acidente vascular cerebral 
(AVC), popularmente conhecido 
como derrame, mata cerca de 
100 mil pessoas por ano no Brasil, 
segundo dados do Ministério da 
Saúde. Estudos indicam que uma 
em cada quatro pessoas terá a 
doença ao longo da vida. É uma 
patologia silenciosa e que acomete 
homens e mulheres em qualquer 
idade, porém, 90% dos casos po-
dem ser evitados com a prevenção. 
Sedentarismo e tabagismo são 
condições que aumentam o risco 
de desenvolver a patologia.

Segundo o médico neurologis-
ta Gustavo Santos, alguns fatores 
de risco podem provocar um AVC. 
“Sem dúvida alguma a hipertensão 
é o principal deles, pois ela desgas-
ta e provoca lesões nas paredes dos 
vasos. Em seguida vem o sedenta-
rismo, diabetes, obesidade, altos 
níveis de colesterol e triglicérides, 
doenças cardíacas e tabagismo”.

Ele acrescenta que para pre-
venir o problema é necessário 
mudar alguns hábitos de vida. 
“Manter um cardápio balanceado 
é essencial. Quase 25% de todos 
os AVCs estão relacionados à má 
alimentação. Evite o consumo de 
produtos industrializados e faça 

uma dieta rica em frutas e ve-
getais frescos. Praticar exercícios 
físicos regularmente também é 
fundamental para a promoção e 
manutenção da boa saúde, assim 
como controle da pressão arterial 
e redução do colesterol”.

Santos explica que existem três 
tipos diferentes de AVC. “Mais de 
80% são do tipo isquêmico, quan-
do um dos vasos do sistema circu-
latório que fazem o suprimento de 
sangue e oxigênio do cérebro fica 
entupido ou obstruído com placas 
de gordura e coágulos sanguíneos. 
O AVC hemorrágico faz com que 
haja um rompimento de uma ou 
mais veias no cérebro, causando 

um sangramento e pressão. Já o 
transitório ocorre quando há uma 
interrupção temporária do fluxo 
de sangue ao cérebro, que pode 
acontecer por diversos motivos”.

O publicitário Jonathan Fon-
seca sofreu um AVC há 3 anos e 
relata que precisou mudar sua 
rotina completamente. “Na época 
eu tinha apenas 32 anos. Estava 
com sintomas como sonolência e 
dores de cabeça. Certo dia, durante 
o trabalho, comecei a sentir formi-
gamento e perda de força no braço 
e perna direita. Também perdi 
um pouco da fala ou as palavras 
saiam emboladas. Me levaram 
rapidamente para o hospital e lá 
foi constatado o AVC isquêmico”.

Ele conta que ficou internado 
por 3 noites e voltou para casa na 
cadeira de rodas. “Foi um susto 
e me esforcei para recuperar ao 
máximo da fala e os movimentos 
do lado direito. Foram diversas 
sessões de fisioterapia e fonoau-
diologia. Demorei quase 2 meses 
para conseguir ficar de pé sozinho. 
Vivo um dia de cada vez, enfren-
tando os desafios”, finaliza.

Quais os sintomas?
Os sinais de um AVC podem 

surgir de uma hora para outra e, 
dependendo da parte do cérebro 
que é afetada, se manifestam de 
forma diferente, conforme afirma 
Santos. “Alguns indícios podem 
ajudar a identificar este problema 
rapidamente, como dor de cabeça 
intensa que surge de repente, 

formigamento de um lado do 
corpo, dificuldade para falar e 
para caminhar, náuseas e vômitos, 
desmaios e alterações da visão”.

O médico diz que é de ex-
trema importância fazer o diag-
nóstico precoce. “Quanto mais 
tempo demorar entre o surgi-
mento dos sintomas e o início 
do tratamento adequado, maior 

será a lesão no cérebro. A evolu-
ção do AVC é muito individual e 
pode deixar algumas sequelas 
no paciente, como dificuldades 
para se movimentar, falar e 
sentir um dos lados do corpo, 
além de problemas para enten-
der o que lhe é dito, reconhecer 
objetos comuns e se lembrar de 
fatos de sua vida”.

sorriso Peça para a pessoa sorrir e veja se um lado do 
rosto não mexe

ABrAço
Verifique se a vítima consegue elevar os dois 
braços como se fosse abraçar ou se um membro 
não se move

músicA Preste atenção se o indivíduo repete o pedacinho 
de uma música ou se enrola as palavras

urgente Chame uma ambulância ou vá a um pronto 
atendimento especializado

estudos indicam
que uma em cada

quatro pessoas terá
a doença ao

longo da vida
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teste sAmu

O neurologista orienta que, em caso de suspeita de estar ocorrendo 
um AVC, deve-se fazer o exame SAMU. “Quem está sofrendo um derra-
me, geralmente, não consegue realizar as ações pedidas neste teste. 
Caso isso aconteça, deite a pessoa de lado em um local seguro e chame 
o serviço de emergência ligando para 192, ficando sempre alerta se a 
vítima continua respirando normalmente. No caso dela deixar de respirar, 
inicie a massagem cardíaca”.

Ele esclarece a forma correta de fazer o procedimento, enquanto 
aguarda uma ambulância. “Mantenha a pessoa de barriga para cima 
e numa superfície dura. Posicione as mãos sobre o peito da vítima, 
entrelaçando os dedos entre os mamilos. Empurre as suas mãos com 
força contra o peito, mantendo os braços esticados e utilizando o peso 
do próprio corpo, contando, no mínimo, dois empurrões por segundo 
até a chegada do serviço de resgate. É importante deixar que o tórax do 
paciente volte à posição normal entre cada empurrão”, conclui.

como socorrer

mailto:veramoreira@veramoreira.com.br
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Bengalas para deficiência
visual terão cores diferentes
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GARANTA SEU PACOTE
sescmg.com.br

Sesc Viagens e Experiências 
Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro - BH 

VIAGENS, 
PASSEIOS 
E HOTÉIS. 

Escolha seu destino e 
viva sua melhor viagem.

Pacotes completos para você 
descobrir os encantos de Minas, 
do Brasil e do mundo.

Economia e diversão o ano todo.

Está pronto para apreciação 
em Plenário, em 1º turno, o Proje-
to de Lei (PL) 421/19, que institui o 
uso da bengala branca e vermelha 
como instrumento auxiliar de 
orientação, apoio, mobilidade e 
de identificação de pessoas com 
surdocegueira.

A proposição recebeu parecer 
favorável na forma do substitutivo 
nº 2, apresentado pelo deputado 
Zé Guilherme (PP), durante reu-
nião da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), no dia 10 
de março.

sições de natureza administrativa 
e preservou a intenção do autor 
de instituir o uso de instrumento 
de identificação de pessoas com 
surdocegueira e promover o seu 
reconhecimento.

Apesar de esse substitutivo 
já ter corrigido a proposição, o 
relator quis aprimorá-la por meio 
do substitutivo nº 2. Ele avalia 
que os termos da proposta podem 
causar a impressão de que se 
pretende impor uma convenção 
de uso do equipamento. “A pessoa 
com deficiência não necessita de 
permissão para o uso da bengala 
colorida e nem deve ser obrigada 
a aderir a ela. Usar esse equipa-
mento é uma escolha que deve 
ser motivada pela constatação dos 
seus benefícios”, refletiu. 

Outro ponto destacado no 
parecer é que, para efetivação 
da medida, deveria ficar claro 
para toda a população qual a 
pertinência de distinguir o tipo 
de deficiência que a pessoa tem. 

Por isso, o relator propõe diretrizes 
para difundir a informação de que 
a bengala longa pode ser usada 
como recurso auxiliar de identifi-
cação do seu usuário.

Além disso, Zé Guilherme 
considerou oportuno ampliar o 
alcance do PL, para difundir os 
significados atribuídos às diferen-
tes cores de bengala. Ele observa 
que, assim como as pessoas com 
surdocegueira se beneficiam ao 
indicar que não têm somente a de-
ficiência visual, as com baixa visão 
podem passar por mal-entendidos 
devido à falta de informação sobre 
sua condição. “Não é raro que 
estas últimas sofram constrangi-
mentos ao se locomoverem com 
a bengala branca em espaços 
públicos, sendo capazes de ler com 
auxílio”, disse.

Por fim, o PL 4.279/17, que ins-
titui o Cadastro Estadual da Pessoa 
com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA), teve aprovado pa-
recer favorável de 1º turno na for-

ma do substitutivo nº 1. O relator, 
deputado Zé Guilherme, ressalva 
que, embora seja meritória a in-
tenção do autor, deputado Duarte 
Bechir (PSD), deve-se considerar 
as dificuldades de sua efetivação 
por meio de lei.

O parecer considera que 
a criação e a manutenção de 
cadastros são atividades de ca-
ráter administrativo e que geram 
despesas, cabendo ao Executivo 
avaliar a viabilidade de sua imple-
mentação. Cita ainda várias leis 
federais e estaduais que já tratam 
do cadastro desse público.

Sobre a emissão de carteira 
de identificação para as pessoas 
com TEA, o relator lembra que em 
2020 foi sancionada a Lei federal 
13.977. A norma, denominada Lei 
Romeo Mion, institui a Carteira de 
Identificação da Pessoa com TEA 
(Ciptea), que passou a ser emitida 
no Estado no fim de 2021. “Enten-
demos que a instituição de um 
novo documento de identificação 
no âmbito de Minas Gerais, com 
finalidade semelhante à da Cip-
tea, seria inoportuna”, analisou.

Em função dessas pondera-
ções, Zé Guilherme opinou pela 

aprovação do PL na forma do 
substitutivo nº 1, avaliando ser 
necessário aperfeiçoar a proposta. 
Por outro lado, ele buscou preser-
var o intento principal do projeto, 
que é assegurar a organização, no 
Estado, de dados que forneçam 
subsídios para a formulação e 
acompanhamento de políticas 
para pessoas com TEA. Propõe, 
então, alterar a Lei 13.641, de 
2000 (que prevê normas para a 
realização do censo do portador 
de deficiência), incluindo a refe-
rência a esse público no censo de 
que trata a norma.
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Sancionada lei que permite realização
de assembleias virtuais em condomínios
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EBCondomínios de todo o Brasil 

já podem realizar assembleias 
virtuais por meio de plataformas 
online. É que entrou em vigor a 
lei 14.309/22, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) no 
dia 8 de março. A lei regulamenta 
o uso dos dispositivos digitais para 
dar segurança jurídica às votações 
e estimula a participação dos con-
dôminos nas assembleias.

Durante os primeiros meses 
da pandemia de coronavírus, foi 
possível fazer as reuniões online, 
mas com o fim do estado de 
calamidade pública nacional, 
ainda em outubro de 2020, a lei 
que temporariamente permitia 
as reuniões à distância perdeu o 
efeito. Porém muitos condomínios 
continuaram realizando as assem-
bleias por meios virtuais, muitas 
vezes sendo equivocadamente 
orientados por advogados.

 “O que aconteceu foi uma sé-
rie de questionamentos na Justiça 
de decisões tomadas em reuniões 
virtuais que não tinham amparo 
legal. Por isso, o sindicato sempre 
recomendou que as assembleias 
fossem feitas presencialmente ou 
adiadas durante os períodos mais 
críticos da pandemia”, explica o 

presidente do Sindicato dos Con-
domínios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG), advogado especializado em 
direito condominial, Carlos Eduar-
do Alves de Queiroz.

Mesmo antes disso, vários 
projetos tramitaram no Congresso 
Nacional para permitir as reuniões 
virtuais, sem nunca terem che-
gado a uma conclusão. Além do 
caráter legal, a expectativa é que 
as assembleias virtuais também 
incentivem a maior participação 
dos condôminos. Infelizmente, 
é comum que menos de 10% 
dos moradores participem das 
reuniões ordinárias, em que se 
discutem os assuntos do dia a dia 
e até decisões importantes são 
votadas, como a realização de 
uma obra ou a eleição do síndico.

Outro aspecto importante é 
que a lei também permite que 
votações que precisem de quorum 
qualificado, em que são necessá-
rios os votos de ⅔ dos moradores, 
sejam suspensas por até 60 dias 
para que esse mínimo seja atin-
gido. “Essa é uma boa solução 
para que assuntos importantes, 
como por exemplo, a reforma da 
fachada do prédio ou troca de 

janelas, não sejam adiados inde-
finidamente porque as pessoas 
nunca têm tempo de participar 
das assembleias”, afirma Carlos 
Eduardo.

Entretanto, o presidente do 
Sindicon MG lembra que as as-
sembleias virtuais só podem ser 
adotadas em condomínios sem 
a vedação do dispositivo pela 
Convenção. Caso isso aconteça, 
os prédios precisam mudar o 
regulamento do prédio. Também 
é preciso ressaltar que o formato 
virtual não dispensa a correta 
convocação para as reuniões. O 
chamamento deve ser feito confor-
me o determinado na Convenção 
do Condomínio, não bastando 
apenas um informe no grupo de 
moradores em redes sociais.

Conforme o projeto do 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), as pessoas com defi-
ciência visual passariam a 
ser identificadas de acordo 
com a cor da bengala utili-
zada:

• branca para o cego;

• verde para pessoa 
com baixa visão;

• branca e vermelha para 
aquele que apresenta surdo-
cegueira, ou seja, perda au-
ditiva e visual concomitantes.

Em seu parecer, o relator Zé 
Guilherme concordou com o subs-
titutivo nº 1, apresentado pela Co-
missão de Constituição e Justiça. 
Segundo ele, o texto retirou dispo-

“A pessoa com deficiência
não necessita de permissão para
o uso da bengala colorida e nem
deve ser obrigada a aderir a ela”

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=421&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=421&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=4279&t=PL
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13641&comp=&ano=2000
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13641&comp=&ano=2000


C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de março de 2022

A Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais 
(SEE/MG) está distribuindo mais 
de três mil kits com materiais de 
apoio pedagógico para alunos 
cegos ou com algum tipo de 
deficiência visual matriculados 
na rede estadual de ensino. A en-
trega desses kits vai permitir que 
os estudantes tenham materiais 
escolares adaptados de acordo 
com suas necessidades.

A iniciativa pretende contri-
buir para o processo de aprendi-
zagem e inclusão desses alunos, 
público da educação especial. 
Ao todo serão 3.300 conjuntos 
de itens distribuídos em duas 
modalidades: para alunos cegos 
e com baixa visão.

Chamado de “Kit Cegueira”, 
destinado a alunos com perda to-
tal da visão, vem acompanhado 
de uma bengala, para auxiliar na 
locomoção do estudante; uma 
reglete e uma punção, que são 
equipamentos que contribuem 
para a escrita dos alunos em 
braille; além de um papel es-
pecial, que tem uma espessura 
maior; e um soroban, que aju-
dam em cálculos matemáticos.

Já o “Kit Baixa Visão” oferece 
um caderno com pauta amplia-
da, um plano inclinado para 
auxiliar na correção da postura 
do aluno, lápis com grafite 6B, 
para uma escrita mais forte, 
borrachas, lápis de colorir, caneta 
hidrográfica e pincel atômico. 

 
solicitação

A coordenadora de Educação 
Especial Inclusiva da SEE/MG, 
Suéllen Cristina Ferreira Gomes 
Fernandes Coelho, conta que, 
para receberem os kits, as es-
colas devem solicitar o material 
ao Centro de Apoio Pedagógico 
para Atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual (CAP), que 
integram a rede estadual.

“Todas as escolas que soli-
citarem o kit, devido a presença 
de algum estudante (cego ou 
com baixa visão), vão receber os 
materiais, mais um notebook. 
Atualmente, em Minas Gerais, 
existem sete CAPs, cada um possui 
sua área de abrangência. Então, 
as escolas solicitam a demanda ao 
Centro que atende a sua região, 
e a  SEE/MG encaminha esse 
atendimento por meio da uni-
dade”, explica. Quando o aluno 
com deficiência visual finalizar o 
ciclo de escolarização, o notebook 
adaptado deverá ser devolvido 
para a escola em que ele estudou. 

 
retomada

A  última vez em que houve 
a distribuição dos kits Cegueira e 
Baixa Visão na rede estadual foi 
em 2016, quando 92 conjuntos 
foram entregues em todo o es-
tado. “A rede não dispunha de 
recurso financeiro para custear 
a produção dos kits. Agora, com 
esse investimento, temos mais 
uma conquista”, comemora a co-
ordenadora de Educação Especial 
Inclusiva. 

Os alunos que receberam 
o kit em 2016 e permanecem 
na rede também receberão 
os novos materiais neste ano. 
Segundo Suéllen, a medida 
visa garantir que todos tenham 
acesso a um material de quali-
dade. “Às vezes, com o tempo 
de uso, acaba quebrando algu-
ma peça. Então, é importante 
que o aluno receba peças no-
vas”, pontuou. 

 

Notebooks 
Para complementar a alfa-

betização e garantir a inclusão 
educacional, alunos cegos ou 
com baixa visão matriculados 
do 6º ano do ensino funda-
mental até o 3º ano do ensino 
médio recebem um notebook 
adaptado. Em 2021, a SEE/MG 
enviou duzentos novos apare-
lhos para os Centros de Apoio 
Pedagógico para Atendimento 
às Pessoas com Deficiência 
Visual.

Já os estudantes dos anos 
iniciais do ensino fundamental 
recebem apenas o kit, uma vez 
que ainda estão em processo 
de alfabetização em braille.  

PiB de minas cresce 5,1% em 2021
e é estimado em r$ 805,5 bilhões
M inas Gerais fechou o ano 

de 2021 com o Produto 
Interno Bruto (PIB) com 

expansão de 5,1% no comparati-
vo com 2020, resultado superior 
ao brasileiro, que teve cres-
cimento de 4,6% no mesmo 
período. Os principais setores 
responsáveis pelo aumento do 
PIB foram Indústria e Serviços. 
Os dados foram detalhados no 
dia 16 de março pela Fundação 
João Pinheiro (FJP), responsável 
pelo cálculo oficial da soma dos 
bens e serviços produzidos no 
estado.

O desempenho do PIB de 2021 
demonstrou forte recuperação em 
relação ao ano anterior, especial-
mente levando-se em conta a pan-
demia de covid-19, que impactou a 
atividade produtiva estadual. Em 
2020, a queda do PIB foi de 3,9%. 
Já a estimativa preliminar do PIB 
do estado para 2021 totalizou 
R$ 805,5 bilhões. Do valor total, 
61,6% são atribuídos aos serviços; 
30,1%, à indústria; e 8,3%, à agro-
pecuária.

Considerando-se o último 
trimestre de 2021, o PIB de Minas 
Gerais teve resultado 0,4% acima 
do mesmo período de 2019, antes 
da pandemia.

“Minas Gerais vem se es-
forçando para se recuperar dos 
graves impactos econômicos 
causados pela pandemia. Com 
a expansão de 5,1% do PIB em 
2021, vemos que os esforços do 
governo para atrair empresas 
e gerar empregos estão dando 
resultado. Mas é preciso ressaltar 

que os estados sofrem os impactos 
nacionais e o cenário econômico 
no país também precisa estar 
favorável”, afirmou o governador 
Romeu Zema (Novo).

setores

Segundo o pesquisador da 
Fundação João Pinheiro, Thiago 
Almeida, o crescimento do PIB em 
Minas ocorreu principalmente no 
segundo trimestre do ano.

“A indústria de transformação 
em Minas cresceu 9,4%, com a 
recuperação da indústria de veí-
culos, metalurgia, segmentos que 
foram afetados com as medidas 
mais restritivas da pandemia. A 
construção civil também teve bons 
resultados”, lembrou.

O crescimento da economia 
estadual em 2021 foi puxado 
pela variação positiva no volume 
de Valor Adicionado Bruto (VAB) 
da indústria (9,2%) e dos servi-
ços (4,1%). A extração mineral 
foi a atividade que apresentou 
a maior expansão no acumula-
do do ano (15%), seguida pela 
construção civil, que registrou 
crescimento de 12% em nível 
estadual.

A indústria de transformação 
mineira foi outro segmento que 
conseguiu compensar as perdas 
no seu nível de atividade, obser-
vadas principalmente no segundo 
trimestre de 2020, tendo encer-
rado 2021 com uma expansão 
de 9,4% no volume de VAB em 
relação a 2020. A atividade de 
energia e saneamento, por sua 

vez, apresentou queda de 6,7% 
no volume de VAB em Minas Ge-
rais em 2021 comparativamente 
a 2020.

Nos serviços, a recuperação no 
volume de transporte ao longo de 
2021 (8,8%) foi um dos destaques 
setoriais, apesar do resultado 
negativo observado em Minas 
Gerais no quarto trimestre do ano 
(-3,5%).

O agrupamento “outros servi-
ços”, que representa mais de um 
terço do VAB estadual, também 
se recuperou das perdas ocorridas 
em 2020: registrou crescimento 
de 7,1% na economia mineira em 
2021. No comércio, a expansão foi 
de 5,5% em comparação a 2020 
e, na administração pública, a 
expansão registrada para 2021 
foi de 1,4%.

“Prejudicada pelas estiagens 
prolongadas ao longo de 2021 e 
por geadas em algumas regiões 
do estado, a atividade agrope-
cuária teve retração de 8,4% em 
Minas Gerais. Apesar do resultado 
anual negativo, o nível de ativi-
dade do setor em MG aumentou 
8,6% na comparação do quarto 
trimestre de 2021 com o trimestre 
imediatamente anterior”, pontua 
Almeida.

composição

Para o quarto trimestre de 
2021, o PIB de Minas foi estimado 
em R$ 208,8 bilhões e represen-
tou 9,2% do PIB nacional. Segun-
do o pesquisador da FJP Raimundo 
Leal, desse total, R$ 26,7 bilhões 

dizem respeito aos impostos in-
diretos líquidos de subsídios e 
R$ 182,1 bilhões referem-se ao 
Valor Adicionado Bruto (VAB). “Na 

composição setorial relativa ao 
quarto trimestre de 2021, o VAB 
agropecuário foi responsável por 
R$ 4,8 bilhões (2,7% do total); o 

da indústria, por R$ 53,9 bilhões 
(29,6% do total); e o dos serviços, 
por R$ 123,4 bilhões (67,7% do 
total)”, conclui Leal.

“minas gerais vem se esforçando para se recuperar dos 
graves impactos econômicos causados pela pandemia”
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Alunos com deficiência
visual voltam a receber kits

adaptados após mais de 6 anos
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http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://fjp.mg.gov.br/
http://fjp.mg.gov.br/
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licenciamento ambiental ajuda na preservação
e gestão da drenagem urbana de Belo Horizonte

Como a maioria das grandes 
cidades brasileiras, Belo Horizonte 
passou por um intenso processo de 
urbanização. Processo este que, 
sob o ponto de vista ambiental, 
demanda alguns cuidados por 
parte da administração. Neste 
sentido, a prefeitura tem mobi-
lizado importantes esforços em 
políticas de proteção ambiental 
e preservação que assegurem a 
qualidade dos recursos hídricos e 
da vegetação. 

Por meio do licenciamento 
ambiental e das condicionantes 
de manejo adequado de águas 
pluviais - determinadas a empre-
endimentos de construção civil, 
sejam eles residencial, comercial 
ou industrial -, a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente consegue 
fomentar práticas de uso de água 

pluvial, telhados verdes, estrutu-
ras de infiltração e, como num 
caso mais recente, a criação de 
jardins de chuva. Estas ações, das 
quais a aprovação dos projetos de 
licenciamento depende, vêm no 
intuito de minimizar os impactos 
da impermeabilização do solo e 
aumento da demanda de água 
tratada local. 

Licenciamento ambiental é 
o procedimento administrativo 
destinado a avaliar atividades ou 
empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, que sejam 
potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambien-
tal.  Estabelecido pela lei nacional 
6.938/81, que dispõe sobre a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente 
e traz um conjunto de normas 

para a preservação ambiental, 
ele é um importante instrumen-
to na busca pela conciliação do 
desenvolvimento econômico 
com a conservação dos recursos 
naturais, visando assegurar a sus-
tentabilidade dos ecossistemas 
nas dimensões física, biótica e 
sociocultural. 

Além de serem baratas e de 
fácil manutenção, tais medidas 
reduzem o consumo de água 
tratada, bem como auxiliam na 
gestão da drenagem urbana de 
Belo Horizonte, que ainda sofre 
com a constante ocorrência de 
inundações. Para o secretário 
de Meio Ambiente, Mário Wer-
neck, o licenciamento é hoje um 
importante auxiliar no planeja-
mento das políticas ambientais 
da capital. 

“Os processos de urbanização, 
quando realizados de forma deli-
berada, promovem a impermea-
bilização do solo e a consequente 
eliminação da vegetação. A im-
permeabilização do solo diminui a 
infiltração, modifica a rugosidade 
das superfícies que culmina na al-
teração da quantidade e dos fluxos 
superficiais da água de chuva. Entre-
tanto, se o planejamento é realizado 
de forma adequada, conseguimos 
proteger esses recursos sem impedir 
o desenvolvimento urbano. É nisso 
que consistem algumas de nossas 
políticas e é para isso que existe o 
licenciamento ambiental”, reitera. 

Em BH, os processos de licencia-
mento ambiental são realizados ele-
tronicamente. Para informações sobre 
como solicitar um processo, basta aces-
sar o portal de Serviços da prefeitura.

odelmo leão anuncia investimento de r$ 1 milhão
em equipamentos para escolas de uberlândia

O prefeito Odelmo Leão (PP) 
anunciou no dia 14 de março, 
o investimento de R$ 1 milhão 
em aquisições de equipamentos 
que serão utilizados em 78 esco-
las municipais. O benefício será 
possível graças a uma emenda 
parlamentar indicada pelo depu-
tado Arnaldo Silva e atenderá 35 
escolas de ensino fundamental e 
43 de educação infantil. 

São mais de 800 equipa-
mentos e mobiliários a serem 
adquiridos de acordo com as 
necessidades de cada escola e a 
lista contempla itens como telas 
para projeção, impressoras, com-
putadores, fogões industriais, 
refrigeradores, bebedouros refri-
gerados e smart TVs, bem como 
cadeiras, mesas e carteiras para 
estudantes. 

Na cerimônia de assinatura do 
repasse da emenda parlamentar, 
o prefeito Odelmo pontuou a im-
portância do investimento na área 
de educação. “Receber um valor 

tão expressivo, exclusivamente 
para a Educação, neste momento, 
demonstra o empenho de todos 
com a formação de nossas crian-
ças e jovens. Desde o retorno das 
aulas, temos dobrado a luta para 
melhorar a qualidade do ensino 
da rede municipal e modernizá-
-lo. Recentemente, fechamos um 
pacto audacioso e necessário para 
potencializar a alfabetização de 
nossas crianças e reparar as lacu-
nas causadas pela pandemia na 
educação. Anunciamos também 
a Educação Ambiental como mais 
uma disciplina para nossos alunos 
estarem atualizados e inseridos 
sobre sustentabilidade e meio am-
biente que são assuntos e condu-
tas urgentes na nossa atualidade. 
Estamos fazendo e, com certeza, 
com a eficiência e dedicação dos 
nossos diretores, educadores, 
profissionais de educação faremos 
muito mais”, pontuou. 

O evento que aconteceu no 
Centro Administrativo contou 

com a participação do autor da 
emenda parlamentar, deputado 
Estadual Arnaldo Silva, e dire-
tores da rede municipal. Para o 
parlamentar, o repasse representa 
uma forma de agradecer pela edu-
cação pública. “Sempre estudei 
em escola pública e me orgulho 
muito pela formação que tive. E 
ter a possibilidade de lutar pela 
classe para honrar e agradecer 
tudo que me foi dado é a forma 
que tenho de retribuir”, destacou 
o deputado.     

De acordo com a secretária 
municipal de Educação, Tania 
Toledo, serão abertos processos 
de licitação para que as compras 
sejam feitas no menor tempo 
possível. “É uma conquista muito 
importante para toda a comuni-
dade escolar. Tudo que se adquire 
para uma escola sempre tem a 
proposta de melhorar o processo 
de ensino e aprendizagem e estes 
equipamentos desempenharão 
esta função”, disse.
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Prefeitura e sindicato dos servidores
Públicos fecham acordo em ouro Preto
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Os servidores públicos muni-
cipais de Ouro Preto aceitaram 
a proposta de reajuste salarial 
da prefeitura. Após rodadas de 
negociação com os representantes 
sindicais, conduzidas pela secre-
tária de Planejamento e Gestão, 
Crovymara Batalha, pelo secre-
tário de Fazenda, Felipe Pinho, 
pelo secretário de Governo, Yuri 
Assunção, e pela superintendente 
do RH, Leila Medeiros, o reajuste 
linear ficou fixado em 12% e o 
vale-alimentação teve um au-
mento de 33%. O acordo coletivo 
passar a valer a partir de 1º de 
maio de 2022.

A proposta da prefeitura tam-
bém garante a extensão do pa-
gamento do auxílio-alimentação 
para todos os servidores: efetivos, 
contratados e comissionados, no 
valor de R$ 680, que antes era de 
R$ 500 (aumento de 33%). Os 
agentes políticos (prefeito, vice-
-prefeita e secretários) não terão 
este benefício. Também houve 
reajuste no valor do vale-refeição 
que passa a ter o valor de R$ 25.

Crovymara  ressaltou a iso-
nomia do benefício a todos os 
servidores e a conquista desse 

reajuste. “Foram três reuni-
ões proveitosas e amigáveis e, 
nesses dez anos, essas quatro 
conquistas que destaco são uma 
grande vitória do sindicato e dos 
servidores municipais. O reajuste 
linear de 12% e no vale-alimen-
tação de 33%, que será cedido 
a todos os servidores, exceto os 
agentes políticos, e o aumento 
do benefício da aposentadoria 
R$ 15 mil para R$ 25 mil. Tanto 
prefeitura quanto servidores 
saíram com ganhos reais nessa 
negociação que fizemos da data 
base”.

Ganhos significativos do Acor-
do Coletivo Sindsfop/PMOP-2022:

1 - Reajuste linear de 12%, 
aumento acima da inflação, para 
todos os servidores;

2 - Vale-refeição para todos os 
servidores: efetivos, contratados e 
comissionados no valor de R$ 680, 
antes era de R$ 500 (aumento de 
33%). Os agentes políticos não 
terão este benefício;

3 - R$ 25 mil como indenização 
por aposentadoria para servidores 
efetivos, antes era R$ 15 mil;

4 - Vale-refeição passa para 
R$ 25, antes era R$ 15.
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Apito da polêmica
Todos sabem que o esporte 

preferido de 7 entre 10 pessoas é 
o futebol, ou uma média mais ou 
menos assim, na minha opinião de 
jornalista, é o esporte que mais mo-
vimenta os noticiários dos jornais, 
rádios, TVs e redes sociais. Um fato 
que vem chamando atenção são os 
comentaristas de arbitragem das 
emissoras de rádios e televisões. 
Em grande parte dos jogos por todo 
Brasil, os comentaristas assistem os 
jogos em casa na maioria das vezes, 
no estúdio das emissoras e poucas 
vezes estão presentes nos estádios. 
Falo isso porque os comentaristas 
de arbitragem são árbitros apo-
sentados, ou seja, estiveram nos 
gramados, sabem como é o clima 
dentro de campo, o extracampo, 
a conversa com jogadores entre 
outros assuntos que acontecem 
durante os jogos de futebol. Mas 
o que mais me chama a atenção é 
eles comentarem que o gol foi mal 
ou bem anulado, o impedimento 
estava certo ou errado, a falta foi 
para cartão amarelo ou vermelho, 
ou às vezes nem ser dado qualquer 
cor de cartão, o fato para mim passa 
a ser até engraçado, porque ficar 
vendo pela televisão depois que 
aconteceu o lance por várias vezes 
no replay é muito fácil e cômodo. É 
fácil ser comentarista desse jeito!

Escrevo aqui que a grande 
maioria dos comentaristas tam-
bém erra em seus jogos, seja o 
Roberto Wright, Arnaldo César 
Coelho, Carlos Eugênio Simon, 

Sandro Meira Ricci, Paulo César 
de Oliveira, Sálvi o Spínola, Márcio 
Resende de Freitas, Janette Arcanjo 
entre outros, que foram ou são 
atuais comentaristas erraram em 
muitos jogos que apitaram, o olho 
humano não é máquina, todos 
estão sujeitos a errar.. É a analise 
que eles fazem durante as partidas 
têm gerado controvérsias entre os 
torcedores, foi ou não foi certo ou o 
errado. Sabemos que a arbitragem 
no Brasil não é profissional, todos os 
árbitros, bandeirinhas tem outras 
profissões, recebem o “cachê” por 
jogo. Então fica a reflexão, que ficar 
sentado em casa, no estúdio das 
emissoras de rádios e televisões é 
muito fácil, peço que tenham mais 
cuidado nos comentários, ainda 
mais nos jogos dos campeonatos 
estaduais que não existem o VAR, 
as imagens que tem a equipe de 
análise do lance do jogo por três 
a quatro pessoas durante o jogo 
através da tecnologia. Se como VAR 
já tem polêmica no lance, imagine 
agora o trio de arbitragem ter que 
acertar 100% dos lances, e vêm os 
comentaristas vendo o lance várias 
vezes para dar o palpite.

A função de Comentarista de 
Arbitragem foi criada na TV Brasilei-
ra em 1989. Antes, os comentários 
de arbitragem ficavam a cargo 
dos narradores e dos comentaristas 
esportivos. O primeiro comentarista 
de TV foi Arnaldo César Coelho, na 
Rede Globo Em 2017, a bandeirinha, 
que hoje é chamada de ex-árbitra as-

sistente Nadine Bastos foi contratada 
pelos canais Fox Sports, tornando-se 
a 1ª mulher a ser Comentarista de 
Arbitragem na TV brasileira.

Fica aqui uma homenagem ao 
saudoso Kafunga que foi goleiro por 
décadas e depois parou de jogar, foi 
comentarista e era folclórico com 
seus “pitacos”, “não tem coré-coré”, 
“gol barra limpa”. Ele não tinha 
replay de televisão, comparecia 
aos estádios e brincava que usava 
binoculo para enxergar melhor os 
lances das partidas.

Muitos árbitros abusam até de 
utilizar os apitos durante os jogos, 
observem nos jogos, eles não con-
versam com os jogadores, ficam 
com o apito na boca e só apitam 
fazendo um barulho estarrecedor. 
Já vimos imagens que jogadores 
assustam com o volume dos api-
tos, e a bola rola e o apito causa 
polêmica!

Um pouco de história: Nos 
primórdios, quando o jogo era co-
nhecido como rude esporte bretão 
praticado pelos súditos da Coroa 
Inglesa, os árbitros sinalizavam as 
faltas com gritos. Com o crescimen-
to da popularidade do esporte, os 
estádios começaram a encher e os 
gritos dos torcedores abafavam os 
gritos do árbitro para parar o jogo. 
A solução encontrada para o juiz 
se fazer ouvir foi recorrer ao apito, 
criado em 1870 pelo inglês Joseph 
Hudson para uso da polícia londri-
na. Assim, em 1878, o apito entrou 
no mundo do futebol.

América supera estádio lotado e o Barcelona e
está na fase de grupos da copa libertadores

O América escreveu no dia 
15 de março de 2022, 
mais um inesquecível 
capítulo em sua rica 

história. Depois de chegar às 
semifinais da Copa do Brasil em 
2020, conquistar a permanência 
na Série A e a classificação para 
a Copa Libertadores em 2021, o 
Coelho continua a construir um 
dos melhores momentos de sua 
história e alcança a fase de grupos 
da Libertadores.

Assim como na 2ª fase da com-
petição continental, a classificação 
americana aconteceu de forma 
dramática e na disputa de pena-
lidades máximas. Após empatar 
por 0 a 0 contra o Barcelona-EQU 
na Arena Independência, o Coelho 
suportou a pressão de cerca de 50 

mil torcedores no estádio Monu-
mental Isidro Romero Carbo, em 
Guayaquil, empatou novamente 
por 0 a 0 e triunfou por 5 a 4 na 
disputa de pênaltis.

Com mais uma classificação 
histórica, o Coelho agora se pre-
para para conhecer a sequência 
de sua jornada na Libertadores. 
No fim deste mês, a Conmebol 
realizará o sorteio dos grupos. 
Pela frente, o Coelho terá mais 
seis partidas e buscará uma nova 
façanha: chegar às oitavas de final 
da competição.

Antes disso, o time americano 
encerra a disputa da primeira 
fase do Campeonato Mineiro. No 
dia 19 de março, o Coelho recebe 
o Tombense-MG, às 16h30, no 
Independência.

o jogo

O primeiro tempo começou 
com o América buscando controlar 
o ímpeto inicial do Barcelona-EQU, 
que com seu estádio lotado, tentava 
impor uma pressão sobre o time 
americano. Nos primeiros minutos, 
as melhores oportunidades foram 
do time da casa. Em cobrança de 
falta direta pelo lado direito, o Bar-
celona-EQU teve sua melhor chance, 
mas Jailson fez grande defesa.

A partir dos 10 minutos, o 
América já equilibrou as ações e 
conseguiu trocar uma quantidade 
maior de passes, empurrando o 
time equatoriano para o seu cam-
po de defesa. A primeira grande 
oportunidade americana aconte-
ceu após lançamento do campo de 
defesa para Wellington Paulista, 
que inteligentemente escorou de 
peito para Everaldo, que estava 
livre dentro da área. Contudo, a 
arbitragem erroneamente marcou 
impedimento.

O Coelho conseguia encontrar 
espaços principalmente pelos la-
dos do ataque, nos quais Everaldo 
e Pedrinho se infiltraram bem. A 
sequência do primeiro tempo se-
guiu equilibrada, com o América 
atacando e também suportando 
bem as investidas do Barcelona-
-EQU. Quando o time equatoriano 
finalizou, Jailson interviu com 
defesas e, assim, a primeira etapa 
encerrou-se com o placar zerado.

No segundo tempo, o América 
começou melhor que o Barcelona-
-EQU. Ainda mais firme na marca-
ção, o Coelho roubou muitas bo-
las, mas acabou não conseguindo 
organizar um ataque fatal para 

abrir o placar. Com o passar do 
tempo, o Coelho mostrava-se cada 
vez mais seguro e se aproximava 
mais de sair na frente, porém 
alguns erros no último passe im-
pediram chances mais perigosas 
para o goleiro do Barcelona-EQU.

O time da casa tentou ensaiar 
uma pressão, mas só teve uma 
oportunidade de perigo, quando o 
atacante do time equatoriano ga-
nhou uma disputa pelo alto contra 
Maidana, aos 15 minutos, e finalizou 
de canhota; Jailson defendeu a 
queima-roupa e salvou o América.

As melhores oportunidades 
do América aconteceram em um 
cabeceio de Alê da grande área, 
aos 29 minutos, que passou 
rente à trave, e em um chute de 
longe de Zé Ricardo, que experi-
mentou e obrigou o goleiro do 

Barcelona-EQU a se esticar para 
salvar seu time.

Nos minutos finais, o Coelho teve 
algumas chances após roubadas de 
bola, mas o Barcelona-EQU conse-
guiu se safar quando o time ameri-
cano penetrou a área do adversário.

Com o placar zerado nos 180 
minutos, a disputa pela vaga na 
fase de grupos foi para os pênaltis. 
O América foi perfeito, convertendo 
suas cinco cobranças. Igualmente 
perfeito, tanto no tempo normal 
quanto nas penalidades, Jailson 
defendeu a quarta cobrança do 
Barcelona-EQU. Coube a Juninho 
Valoura fechar a série com 100% 
de aproveitamento do time ame-
ricano e colocar o Coelhão pela 
primeira vez entre os 32 melhores 
times da América Latina.

em guayaquil, 
coelho suportou 

a pressão de
50 mil

torcedores
no estádio

monumental
isidro romero

carbo

Jailson defendeu a quarta cobrança do Barcelona-eQu
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ministério Público recomenda banimento
de galoucura e máfia Azul durante um ano
O Ministério Público de Minas 

Gerais (MPMG) expediu no dia 15 
de março, recomendação à Fede-
ração Mineira de Futebol para que 
seja aplicada medida educativa 
de banimento temporário, pelo 
período de um ano, das torcidas 
organizadas Galoucura e Máfia 
Azul dos estádios e do entorno dos 
estádios de todo o país nos dias de 
jogos, considerado como entorno 
o raio de cinco mil metros, períme-
tro de segurança e vinculação com 
o evento esportivo.  Segundo o 
documento, o banimento tempo-
rário deverá consistir na proibição 
do uso, porte e exibição de qual-
quer vestimenta, faixa, bandeira, 
instrumento musical ou qualquer 
objeto que possa caracterizar a 
presença da torcida nos estádios 
ou nos seus respectivos entornos 
nos dias de jogos.  

O MPMG recomenda ainda a 
coibição, no interior dos estádios 
de futebol, do entoamento de can-
tos e similares que façam qualquer 
menção às torcidas organizadas 
Máfia Azul e Galoucura; a inserção, 
nos regulamentos de competições 
futuras, da obrigação dos clubes 
de proibir o entoamento desses 
cantos, sob pena de sanções dis-
ciplinares para os clubes, como 
ausência de público na partida 
seguinte ou outra conveniente 
para contenção da violência en-
volvendo eventos esportivos, ou 
ainda sanções pecuniárias, no caso 
de identificação de torcedores em 
eventos de violência relacionada 
ao ambiente desportivo nos dias 
de jogos. 

O Clube Atlético Mineiro e o 
Cruzeiro Esporte Clube deverão 
divulgar e tomar providências para 
efetivar a proibição de entoamento 

de cantos e similares relacionados 
às torcidas Máfia Azul e Galoucura 
aos seus torcedores, por meio de 
seus canais habituais de divulga-
ção, como redes sociais, comunica-
ções internas, site e outros. 

A recomendação foi feita após 
uma escalada de violência entre 
as duas torcidas, acentuadas por 
eventos recentes, tendo um deles 
culminado na morte de um dos en-
volvidos e no ferimento de um tran-
seunte, ambos atingidos por arma 
de fogo. Conforme o documento, 
as duas torcidas organizadas “não 
cumprem com sua finalidade as-
sociativa e proporcionam cenas de 
violência em ambientes públicos, 
colocando em risco a segurança da 
população. Os cantos entoados por 
tais torcidas restam por divulgar a 
marca de entidades notoriamente 
voltadas para a prática de violência 
nos estádios e entorno”.

A ação foi
tomada após
uma escalada
de violência

entre as
duas torcidas

Yo
uT

ub
e


