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reAJuste no Preço dos remédios
vAi ser rePAssAdo A contA-gotAs

Anualmente, o va-
lor dos remédios 
sofre reajuste. 

Para 2022, a alta au-
torizada pelo governo 
federal é de até 10,89%, 
sendo a segunda maior 
desde 2005. A majo-
ração vai impactar no 
bolso dos brasileiros, 
visto que a maioria gas-
ta boa parte da renda 
com a compra mensal 
de medicamentos de 
uso contínuo. “É im-
portante o consumidor 
pesquisar nas farmácias 
e drogarias as melhores 
ofertas”, recomenda o 
presidente executivo do 
Sindusfarma, Nelson 
Mussolini.
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O senador Carlos Viana, escolhido pelo Palácio do Planalto como o novo líder do 
Governo no Senado, passou a semana em conferência com seus aliados políticos de 
Brasília. O objetivo foi buscar apoio para estruturar a sua pré-campanha ao governo 
de Minas pelo Partido Liberal (PL), mesma sigla do presidente da República. Relativa-
mente ao tema da sucessão mineira, o cientista político Malco Camargo evita falar em 
polarização, pois, para ele, está acontecendo uma fragmentação no que se refere à 
sucessão estadual. Enquanto isso, o advogado especialista em direito eleitoral, Mauro 
Bomfim, faz uma análise do cenário indicando os caminhos da possível nacionalização 
do pleito de 2022.

Manter hábitos alimentares saudáveis é essencial em qualquer idade, principalmente durante a infância. Dados do Ministério 
da Saúde estimam que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. A 
maioria delas possui entre 5 e 9 anos. A nutricionista Sara de Oliveira alerta que os costumes da família têm influência direta nos 
pequenos. “Os pais são responsáveis pela educação nutricional de seus filhos e devem evitar o excesso de presentes em forma 
doces ou lanches. Elas devem saber que estas iguarias existem, mas são prejudiciais à saúde em grande quantidade. Seu consumo 
deve ser esporádico ou substituído por outros mais benéficos”.

Prefeito de cel. Fabriciano, marcus vinicius
bizarro, assume presidência da Amm

 
Por 305 votos favoráveis, três brancos e dois nulos, a chapa única “Unidos pelo Municipalismo”, encabeçada por 

Marcos Vinicius da Silva Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano (Rio Doce), foi confirmada para assumir a direção da 
Associação Mineira de Municípios (AMM). A posse será nos dias 1º e 2 de junho, durante o 37º Congresso Mineiro de 
Municípios, no Expominas, em Belo Horizonte. “Um dos nossos objetivos é que nossas lideranças municipalistas tenham 
mais efetividade no dia a dia do cenário nacional”, declara.

O consumo de cerveja se manteve em alta em 2021. Ao todo, o Brasil alcançou o volume de cerca de 14,3 bilhões de 
litros, crescimento de 7,7% ante 5,3% em 2020. Os dados foram colhidos pela Euromonitor para o Sindicato Nacional 
da Indústria da Cerveja (Sindicerv). O superintendente do Sindicerv, Luiz Nicolaewsky, aponta que a indústria cervejeira 
se adaptou às demandas dos clientes para respeitar as medidas de segurança e de isolamento social. “A migração do 
consumo para casa impulsionou o chamado ‘off-trade’, que incluiu supermercados e comércio eletrônico”.

Mais de 3 milhões de crianças
estão com obesidade no Brasil
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País alcançou volume de 14,3 bilhões
de litros de cerveja produzidos em 2021
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Presença do senador
carlos viana muda cenário

da sucessão em minas gerais

o senador vai defender a bandeira bolsonarista
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teletrabalho e a desnecessária medida Provisória nº 1.109/22

E D I T O R I A L

Esta semana tivemos a publicação de 
duas medidas provisórias que tratam de 
assuntos trabalhistas, sendo uma dispondo 
sobre pagamento de a auxílio-alimentação 
(MP nº 1.108) e, a outra dispondo sobre 
o teletrabalho (MP nº 1.109), causando 
novas discussões em torno dos assuntos. 
Nenhuma delas, pelo assunto que tratam, 
merecia a utilização da Medida Provisória, 
cujas condições de uso pelo Executivo 
devem estar fundadas em motivos de 
relevância e de urgência para o país.

De fato, a questão reveladora das re-
feridas Medidas Provisórias é de natureza 
cultural e demonstra a vocação legalista 
em nossa sociedade. Busca-se a lei para 
regular qualquer assunto, como se a 
existência da lei fosse capaz de solucionar 
conflitos e prevenir litígios. Diriam alguns, 
mas agora temos a lei e ficaremos felizes 
e seguros assim! De Page, jurista francês, 
referindo-se às fontes de direito, dizia que 
a lei, como roupa feita, não tem a capaci-
dade de servir a todos, razão pela qual a 
jurisprudência é que tem a finalidade de 
ajustar as hipóteses legais à realidade.

No caso da Medida Provisória nº 1.109, 
sobre o teletrabalho, vem a solavanco da 
Reforma Trabalhista de 2017, Lei nº 13.467 
que, de modo mais simples e objetivo, 
tratou da modalidade de prestação de 
serviços em regime de teletrabalho, con-
ceituando sua natureza e efeitos quanto às 
características de conteúdo do contrato a 
ser celebrado entre empregado e empre-
gador, em especial, quanto à jornada de 
trabalho. Nada mais precisaria ser dito.

Agora houve, certamente, um excesso 
de regramento que mais confunde e trata 

de situações óbvias como dizer, no pará-
grafo 9º, do artigo 75-B que «o acordo 
individual poderá dispor sobre os horários e 
os meios de comunicação entre empregado 
e empregador, desde que assegurados os 
repousos legais». Em nenhum momento foi 
diferente em relação aos acordos individuais 
que tratam de cumprimento de horários en-
tre empregados e empregadores. E, ainda, 
a confusão instaurada está no fato de que 
o teletrabalho, a rigor desde a Lei nº 13.467, 
não se submete a controle de jornada, razão 
até a inclusão do inciso III, no artigo 62 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Então, se não há aplicação na modalidade 
de prestação de serviços teletrabalho do 
capítulo que cuida da duração do trabalho, 
qual seria a motivação de a medida provi-
sória fazer referência ao acordo individual 
para dispor sobre horários?

De fato, melhor seria que o teletraba-
lho fosse ajustado e adaptado por negocia-
ções coletivas, nos locais de trabalho a fim 

de que os ajustes cobrissem efetivamente 
a realidade dos trabalhadores e das em-
presas envolvidas.

Do jeito que ficou e que está ficando, os 
sindicatos continuam paisagistas de uma 
legislação que foi apropriada pelo estado 
e que trata dos temas com distância e de 
forma burocrática.

A maioria das hipóteses em que o 
estado legisla à exaustão em matéria traba-
lhista, mostra sua face populista e, em lugar 
de reconhecer direitos, está criando mais 
dificuldades e inibindo ajustes práticos mais 
adequados à realidade de cada empresa.

O direito do trabalho do futuro não 
existe e não pode ser criado por imagi-
nação. Ele se amolda e se ajusta com 
dinâmica própria porque sempre atuou de 
acordo com a realidade que se apresenta a 
cada momento, cabendo aos sindicatos e 
às negociações coletivas as adaptações de 
acordo com as necessidades profissionais 
específicas.

Prefeitos mineiros
elegem nova
presidência para a
Associação mineira
de municípios

Abril começou com mudanças na Associação Mineira de 
Municípios (AMM). Logo no primeiro dia do mês, 310 pre-
feitos mineiros compareceram à entidade para a eleição da 

nova diretoria. Por 305 votos favoráveis, três brancos e dois nulos, a 
chapa única “Unidos pelo Municipalismo”, encabeçada por Marcos 
Vinicius da Silva Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano (Rio Doce), 
foi confirmada para gerir a associação nos próximos 3 anos.

Bizarro é médico com especialização em geriatria. 
Antes de se eleger prefeito, atuou pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) durante 8 anos. Entrou para a política para 
defender uma causa: lutar pelo Hospital Siderúrgica, 
que encerrou suas atividades por falta de apoio 
da gestão pública municipal à época. Em 2016, 
se candidatou ao cargo de prefeito de Coronel 
Fabriciano com apenas 3% da intenção de votos e 
foi eleito com 47,7% da preferência dos eleitores. 

A posse será nos dias 1º e 2 de junho, durante 
o 37º Congresso Mineiro de Municípios, no Ex-
pominas, em Belo Horizonte. Ao edição do brasil, 
Bizarro comentou sobre seus planos à frente da 
AMM. “Um dos nossos objetivos é que nossas lideranças municipalistas tenham mais efetividade 
no dia a dia do cenário nacional”.

com 305 votos, chapa única de marcos
vinicius da silva bizarro, prefeito de coronel

Fabriciano (rio doce), foi confirmada

nat macedo

 como pretende trabalhar no que se refere à carga tributária que, 
atualmente, é arrecadada por brasília a fim de que os municípios te-
nham mais recursos financeiros?

Esta é uma demanda desde quando foi instituída a Constituição, em 1988, que é o famoso Pacto 
Federativo. Nele, a maior arrecadação é feita a nível municipal, vai para Brasília, e o retorno é muito 
pequeno. Estamos trabalhando no sentido de inverter essa realidade. Existem, atualmente, vários 
modelos de Reforma Tributária em andamento e faz parte da nossa ação defender os interesses 
dos municípios. As cidades têm, basicamente, três impostos: ITBI, IPTU e ISS. Na Reforma Tribu-
tária, eles querem pegar muito o ISS. Então, nós teremos que batalhar, com a união de todos os 
prefeitos, para que a gente não seja, mais uma vez, penalizado com as reformas feitas em Brasília.

 como será a presença dos líderes dos municípios mineiros no cenário 
nacional?

Essencial. Eles precisam estar atuantes dentro da reestruturação que vamos fazer na AMM, 
criando as câmaras técnicas específicas com a participação de prefeitos. Nosso objetivo é que 
nossas lideranças municipalistas tenham mais efetividade no dia a dia do cenário nacional. 
Mais uma vez lembro que, antes de sermos prefeitos, temos uma profissão, uma especialidade 
em alguma área e pretendo aproveitar o máximo possível dessa especialidade profissional 
desses líderes a favor do nosso movimento municipalista. Por outro lado, estaremos, também, 
trabalhando junto com a Confederação de Municípios (CNM).  

 

 como será sua atuação com as bancadas no congresso para que as 
demandas mineiras sejam atendidas?

Acho que é preciso ter uma relação muito harmoniosa. Temos, hoje, bom relacionamento 
com a maioria dos parlamentares. A gente entende que estamos em ano eleitoral. Acredito 
que teremos poucos avanços no Congresso até as eleições, tendo em vista o período eleitoral. 
Mas temos um líder da bancada mineira, o deputado federal Diego Andrade (PSD), que é um 
parceiro, batalhador e municipalista. Ele, com certeza, irá defender os interesses das cidades do 
estado. Temos também um mineiro na presidência do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco 
(PSD), outro parceiro do municipalismo. Dentro da AMM vamos trabalhar em reuniões peri-
ódicas tanto com a bancada estadual, quanto com a federal, para apresentar a todos eles as 
pautas municipalistas que estão tramitando em ambas as casas, além de propor novas ideias. 

 

 Qual será a relação da Amm com o governo mineiro no seu mandato?

Espero que o relacionamento da AMM, independentemente de quem seja o próximo 
chefe do Estado, seja harmonioso com o governo. Acho que não pode ser uma relação de 
montaria, em que o governo de Minas se beneficia e prejudica o dia a dia dos municípios 
mineiros. É preciso que nossos representantes entendam que a AMM é apartidária. A gente 
representa e defende os interesses municipalistas de 853 cidades, buscando melhorias para 
toda a população de Minas Gerais. 

 

 Qual a sua visão para o fortalecimento do municipalismo estadual 
e nacional?

Eu acredito que a gente tenha que trabalhar muito o associativismo. É preciso fazer uma in-
terlocução também com as outras associações, principalmente, da região Sudeste, justamente 
porque as pautas são comuns. Se conseguirmos unir a força desses quatro estados, hoje, nós 
conseguimos aportar muito mais em termos de qualificação no debate Legislativo e Executivo 
para as pautas municipalistas, porque é onde vive o cidadão. Não é no Estado, nem tão pouco 
na União. E, claro, conhecer, aprender e trabalhar em sintonia com as demais regiões que 
têm pautas específicas, com realidades locais.
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Jovens eleitores

Tudo tende a ser uma questão de cidadania. Essa é a 
situação de quem tem entre 16 e 18 anos e deveria 
tirar o título eleitoral, mesmo sem haver a obrigatorie-
dade. O debate é simples. No momento, as mulheres 

lutam pelo empoderamento, mas, também, os jovens podem, 
com o poder de seus votos, construírem uma escalada rumo 
à caminhada cívica. Com isso, eles vão oferecer contribuições 
para a sociedade por meio de suas escolhas, especialmente 
essa que tem como objetivo eleger mandatários com o perfil 
e conteúdo de propostas inovadoras, capazes de representar 
a juventude. 

A participação num processo eleitoral é singular porque 
busca um futuro mais promissor para todos. E os jovens nesta 
faixa etária e as pessoas acima de 70 anos não são obrigados 
a comparecem às urnas, mas seria importante que o fizessem. 
Até porque, esse gesto constata que todos temos o mesmo 
valor perante a democracia.

  Minas Gerais figura na lista dos estados com os maiores 
índices de queda de interesse da juventude pela busca da 
emissão dos títulos eleitorais. Segundo informa o próprio 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), de 
tempos para cá, a diminuição foi da ordem de 78%, mesma 
situação em que se encontra São Paulo, mas, ainda assim, 
perdemos para o Rio de Janeiro, com 68% de desinteressados 
no tema e, neste sentido, o campeão é a Bahia, mediante os 
seus assombrosos 88%. 

O jovem pode ser comparado ao elefante que, mesmo 
pesando toneladas, não sabe a força que tem. Afinal, o voto é 
capaz de influenciar o poder, tendo em vista que, já neste plei-
to, a população vai escolher nomes para deputados estaduais 
e federais, senadores, governadores e presidente da República. 
O voto além de um ato cívico, é uma arma transformadora 
capaz de balizar a vida social de toda uma nação.

Por certo, os políticos sem compromisso com a democracia 
não terão interesse em contribuir com o incremento na difusão 
desta tese de incluir os jovens no processo eleitoral de 2022.     

Deste modo, espera-se o bom senso dos brasileiros, 
sobretudo de professores e autoridades. Esse grupo de ho-
mens e mulheres entendem, perfeitamente, ser necessário o 
posicionamento dos mais jovens, indicando a importância de 
palmear o resultado das urnas.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

da redação

menin na política
Na opinião de jornalistas da crônica política, a presença do 

empresário rubens menin na política mineira é uma questão de 
tempo. Na avaliação dos comunicadores, ele não resistirá a tantas 
insinuações em relação a sua incursão como candidato a governador 
de Minas. É aguardar para conferir... 

sucessão em bH
A informação indicando que o e ex-prefeito marcio lacerda 

estaria disposto a disputar a eleição na sucessão de Fuad noman 
continua sendo o assunto do momento em Belo Horizonte. 

betim e uberlândia 
Terminou o prazo para desincompatibilização sem que dois 

grandes nomes do municipalismo mineiro, os prefeitos odelmo 
leão (PP), de Uberlândia, e vittorio medioli, de Betim, deixassem o 
comando de suas cidades. “Os dois que foram reeleitos querem rea-
lizar administrações para ficar para na história de seus municípios”.

Prefeitos ausentes
Em Montes Claros, no Norte de Minas, é nítida a popularidade 

do prefeito Humberto souto (Cidadania), mas, ele por conta da pan-
demia, não aparece em seu gabinete de trabalho há muito tempo, 
segundo se comenta na Porta do Café Galo, no Centro da cidade. Já 
na histórica Ouro Preto, a ausência mais constante do prefeito Ângelo 
oswaldo (PV) nas dependências da prefeitura também foi notada. 

mdb sem rumo
No início deste ano, uma das estrelas do MDB, o presidente da 

Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan lacerda, anunciava 
o seu afastamento da sigla. Agora, veio a martelada final com a 
saída estabanada do senador carlos viana para se tornar candidato 
a governador pelo Partido Liberal (PL). Ou seja, o presidente newton 
cardoso Júnior, certamente, não está vivendo um dos seus melhores 
momentos na política mineira. 

narcio x viana 
Quando ainda estava filiado ao MDB, até semana anterior, o 

senador carlos viana havia acertado com o ex-deputado narcio 
rodrigues para ser o seu coordenador de campanha ao governo de 
Minas. Agora, essa pretensão foi por “água a baixo”.

nome influente
Presente no evento de eleição para a nova mesa diretoria da 

Associação Mineira de Municípios (AMM), o ex-presidente da enti-
dade e ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio foi a figura mais 
destacada no certame.

brant ausente
O nome do atual vice-governador Paulo brant (PSDB) não foi 

citado por nenhum dos grupos como opção factível para disputar 
novamente o posto. Ou seja, pelo visto, ele deverá se afastar da 
vida pública. 

Pimentel x zema
Amigos do ex-governador Fernando Pimentel (PT) deixam claro: 

“Toda vez que o governador romeu zema (Novo) falar qualquer 
asneira em relação ao governo petista vai ter troco imediato”. Uma 
espécie de bateu, levou. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai. 

doria sem apoio 
De acordo com levantamento realizado, informalmente, pela 

crônica política nacional, o presidenciável tucano João doria está 
encontrando muita dificuldade de ser recebido nos estados por 
falta de lideranças regionais expressivas para recebê-lo. Coitado 
do moço, gente!

notícias falsas 
Uma previsão do próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica 

que o número de notícias falsas poderá chegar a 100 milhões no 
período eleitoral. Santo Deus!

Presença de carlos viana movimenta
a sucessão ao governo de minas gerais

Para os matemáticos da política mineira, a 
jogada do Palácio do Planalto em abrir mais 
espaço para o senador Carlos Viana (PL) no 
que se refere à sucessão estadual, foi um 

tema que dominou o cenário político nos bastidores 
durante toda a semana.

Essa decisão pode, inclusive, mudar o embate 
sucessório até agora protagonizado por Romeu 
Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD). Os bolsona-
ristas, caso apostem no nome de Viana, podem 
desfigurar as ações políticas desses dois candidatos. 

terceira via
O advogado Mauro Bomfim, especialista em 

direito eleitoral, diz que “a polarização da eleição 
nacional entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) pode 
trazer a repetição em Minas Gerais do que já foi o 
‘Lulécio’”.

Para ele, o eleitor mineiro é pragmático e, com 
isso, pode acontecer o “Bolsozema”, o “Luzema” 
ou o “Lulil”. “A grande surpresa de um pleito é a 
reação do eleitor. A simplicidade permeia a cabeça 
do brasileiro que quer decidir a eleição logo no 
primeiro turno. Como na célebre passagem do fu-

tebol, envolvendo o diálogo de Garrincha, na Copa 
da Suécia, na véspera do jogo Brasil e Rússia, após 
ouvir as táticas do treinador: ‘Só falta combinar com 
os russos’. Deste modo, é preciso também combinar 
com o eleitor”, disse.

Bonfim lembrou ainda que o recuo tático de 
Zema em descolar da candidatura de Bolsonaro 
deu um alento para a candidatura de Viana, que se 
filiou ao mesmo partido do presidente e ofereceu o 
palanque para o candidato presidencial à reeleição.

Segundo o advogado, nesse cenário de uma can-
didatura colada a Bolsonaro, a de Carlos Viana, e outra 
grudada ao ex-presidente Lula, a de Kalil, pode ser um 
fato novo que dividiria em três o peso do eleitorado. 

Para Bomfim, desta forma, uma aparente ter-
ceira via em Minas pode gerar uma tendência de 
polarização entre os três candidatos: “Zema, Kalil 
e Viana, uma vez que, tradicionalmente, aqui, no 
estado, o governador candidato à reeleição já inicia 
a disputa com 30% de intenção de votos”, pontuou.

Professor da PUC Minas, cientista político e 
comentarista, Malco Camargo, analisa o quadro da 
sucessão estadual em Minas. “Um cenário clássico 
e que acaba abrindo a possibilidade do surgimento 
de uma terceira via é quando dois grupos disputam 
o poder há muito tempo e acabam desgastados”. 

Segundo ele, foi assim em Minas na disputa en-
tre PT e PSDB em 2018. “Isso permitiu o surgimento 
de Zema. Agora, o panorama é bastante distinto, o 
atual governador é bem avaliado e nunca enfrentou 
Kalil, que também é novo na política, assim como é 
nova a disputa com PL e Viana”.

De acordo com ele, neste cenário não se pode falar 
em terceira via. “Há sim uma fragmentação da concor-
rência de diferentes alternativas e, neste ano, temos que 
falar muito na nacionalização. Até que ponto os mineiros 
irão escolher seus candidatos a partir da situação do 
estado, ou conforme o apoio dos presidenciáveis?”.

senador está com acesso livre
no Palácio do Planalto

malco camargo fala em
fragmentação política

mauro bomfim analisa à configuração
do novo quadro político

D
iv

ul
ga

çã
o

Si
te

/I
ta

ti
ai

a

Br
un

a 
La

ge

Fuad Noman empossa novo
secretariado da prefeitura

Foram empossados no dia 4 de 
abril, durante solenidade realizada 
no Salão Nobre da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH): Adriana Branco 
Cerqueira, secretária municipal de 
Esportes e Lazer; Cláudia Navarro Car-
valho Duarte, secretária municipal de 
Saúde; João Antônio Fleury Teixeira, 
secretário municipal de Política Urba-
na; Leonardo Colombini, secretário 
municipal de Fazenda; Leandro César 
Pereira, secretário municipal de Obras 
e Infraestrutura; Luiz Henrique Micha-
lick, secretário municipal de Assuntos 

Institucionais e Comunicação Social; e 
André Soares Dantas, superintendente 
de Mobilidade. 

O prefeito Fuad Noman destacou 
a qualidade e o profissionalismo dos 
novos secretários. “Pela leitura dos 

currículos, vocês viram o alto nível 
dos secretários, que se juntam a uma 
equipe que praticamente não foi 
modificada e vem trabalhando há 
mais de cinco anos. Procuramos dar 
continuidade ao plano de governo 
pelo qual fomos eleitos. Com o mesmo 
espírito que trabalhamos nesses anos, 
faremos um trabalho muito melhor 
em prol da sociedade. A equipe nossa 
é muito boa. Peço dos secretários 
união, trabalho e muita dedicação, 
porque a cidade de Belo Horizonte 
merece”, afirmou.
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mg atrai r$ 29 bilhões em
investimentos no setor ferroviário

O Plano Estratégico Ferroviário (PEF), do gover-
no de Minas, já está gerando resultados e colocando 
em prática a diversificação da matriz de transporte 
no estado, hoje concentrada no modal rodoviário.

Duas empresas assinaram, no dia 6 de abril, 
protocolos de intenção com a Invest Minas para 
realizar aportes no setor. A assinatura foi durante o 
evento #VempraMinas Ferrovias, em Belo Horizonte, 
que contou com a presença do governador Romeu 
Zema (Novo). A expectativa sinalizada pela equipe 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico é a de que sejam criados 10 mil empregos 
somente com esses dois projetos.

Uma das empresas, a Macro Desenvolvimento, 
pretende construir uma ferrovia ligando o Porto 
Central, em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, 
às regiões do Morro do Pilar e de Conceição do Mato 
Dentro à região de Sete Lagoas, e ainda um ramal en-
tre Sete Lagoas e Anápolis (GO), com investimentos da 
ordem R$ 15 bilhões, sendo R$ 13 bilhões em Minas.

Já a Petrocity Ferrovias prevê a construção de três 
ferrovias: a Estrada de Ferro Planalto Central, a Estrada 
de Ferro Minas-Espírito Santo e a Estrada de Ferro Jusce-
lino Kubitschek, que farão a ligação do Planalto Central 
e Minas Gerais ao terminal portuário de uso privativo 
localizado em São Mateus, no Espírito Santo. Serão 
investidos R$ 23,6 bilhões, sendo R$ 16 bilhões em MG.

Futuro
Zema afirmou que o desenvolvimento econômi-

co depende de uma gestão séria e eficiente, pautada 
em ações que busquem desburocratizar a vida de 
quem quer investir e gerar empregos.

“Estamos completando 39 meses de governo e, 
hoje, damos mais um passo importante em direção 
a um futuro mais promissor. Especialmente em um 
estado do tamanho do nosso, o modal ferroviário é 
fundamental para que uma infraestrutura adequada 
atenda ao setor produtivo, fomentando negócios e 
gerando emprego e renda para os mineiros”, disse.

icms
Durante o evento, o governador assinou decreto 

prorrogando para janeiro de 2025 a possibilidade 
de transferir créditos acumulados do ICMS como 
pagamento pela aquisição de locomotivas. O crédito 
pode ser repassado para a indústria fabricante da 
locomotiva que esteja situado em Minas.

investidores
O presidente da Macro Desenvolvimento Ltda, 

Fabrício Cardoso Freitas, explicou que a ferrovia é 
resultado da implementação de uma grande base 
portuária no Espírito Santo, chamado Porto Central.

“Este projeto já foi totalmente desenvolvido e 
licenciado. As obras começam no segundo semestre 
deste ano e, em função da capacitação portuária 
do Porto Central, solicitamos uma autorização para 
criar uma nova ferrovia. Precisamos de investimen-
tos de infraestrutura no nosso país”, disse.

Já o presidente da Petrocity Ferrovias Ltda, 
José Roberto da Silva, afirmou que 66% de todos 
os traçados que serão construídos estarão em 
Minas Gerais.

“Estamos avançando com o apoio do governo 
de Minas na implementação dos três trechos ferro-
viários (030, 355 e 456), que interligarão o porto de 
Urussuquara, na cidade de São Mateus, no Espírito 
Santo, à região Noroeste de Minas e ao Vale do 
Aço, e também ao estado de Goiás e ao Distrito 
Federal” explicou.

vanguarda
Presente no evento, o secretário de Estado 

de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, 
afirmou que a realização destes investimentos na 
malha ferroviária de Minas mostra que o Estado 
está na vanguarda, e que finalmente o trem está 
voltando para Minas.

“Vamos fazer essa revolução não apenas na 
matriz mineira, mas na brasileira. Passaremos a 
ter um transporte mais sustentável, mais eficiente, 
gerando mais emprego e renda”, explicou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio, lembrou que o 
Governo de Minas encerrou 2021 com a atração 
de R$ 211 bilhões em investimento. “Tenho certeza 
que com a infraestrutura sendo um dos pilares no 
desenvolvimento do estado estes números vão 
aumentar muito. Só com estes protocolos assinados 
hoje teremos mais de 10 mil empregos criados”, 
comemorou.

Do montante atraído, R$ 80 bilhões deverão ser 
aplicados em ferrovias dentro do território mineiro 
ou que passam por Minas. O Ministério da Infraestru-
tura recebeu 80 requerimentos de implementação 
de novas ferrovias no país por meio do regime de 
autorização previsto no Marco Legal Ferroviário. 
Pelo menos 20 destes requerimentos estarão ou 
passarão por Minas.
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“A grande
surpresa de
um pleito é
a reação do

eleitor”

http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/
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A ameaça do gênero na língua portuguesa
Fui convidado a participar de um evento 

com palestrantes de renome. Um professor 
subiu ao palco para fazer a sua apresentação 
e a sua primeira fala saudando a plateia foi 
dirigida a “todos, todas e todes...”, seguido 
de um mal disfarçado sorriso. O sentimento 
que tive é que pegou a todos de surpresa, 
causando até um certo mal-estar. Tanto que, 
no intervalo, o assunto girou sobre a indevi-
da saudação e ninguém comentou sobre o 
conteúdo da apresentação. No início do ano 
letivo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) publicou uma cartilha de boas vindas 
aos novos estudantes, nomeados na capa, em 
destaque, “Caloures”, ao invés de Calouros e 
Calouras, como nos anos anteriores.

Ainda outro dia, durante um almoço de 
família em casa, não me lembro do assunto 
que conversávamos, falei a palavra índio. 
A minha neta, adolescente, chamou a mi-
nha atenção por estar incorreto pois a sua 
professora de Português disse que agora o 
certo é falar indígena em lugar de índio. Fui 
atrás de informação e vi que o significado 
de índio é que ou quem é originário de um 
grupo indígena. 

Diz ainda que reforça um estereótipo de 
que todos os povos indígenas são iguais e que 
a palavra índio é preconceituosa, passando 
a idéia de que o indígena é selvagem e um 
ser do passado, um bugre. Indígena é um 
tratamento mais respeitoso. 

Segundo a Professora de Português Cintia 
Chagas o nome atual é dialeto não binário, 
que são aqueles que não se identificam com 
o gênero masculino e nem com o feminino. 

Eles criaram um dialeto, um modo de falar, 
porque querem se sentir incluídos. Não se 
sabe ao certo de onde saiu exatamente, mas 
o que se sabe é que é utilizado, defendido 
apenas pelos não binários, por alguns pro-
fessores universitários militantes, por uma 
questão ideológica, por algumas empresas 
que fazem marketing de lacração. 

Esta linguagem de gênero prejudica o 
aprendizado, é uma esquizofrenia linguística. 
É uma aberração pseudo-inclusiva, não inclui 
ninguém. Veio somente para complicar a vida 
de quem foi educado da maneira correta. Já 
existe um projeto na Câmara Federal proibin-
do o uso desta linguagem nas salas de aula. 
Explica ainda que no latim, tivemos o gênero 
neutro com combinação em U. Na passagem 
para o português o que era neutro virou 
masculino e passou a compreender o gênero 
neutro. Quando dizemos boa-noite a todos, já 
estamos falando boa-noite a todos e a todas. 
Insistir em incluir todas é uma redundância. 
Colocar ainda a terminação em E é uma gran-
de bobagem, é arbitrário, é agressivo. 

E aí nós começamos a analisar o que 
estão tentando fazer com a nossa língua 
materna. Corro o risco de ser chamado de 
desrespeitoso ao colocar porque não faz di-
ferença nenhuma mudar a vogal temática de 
substantivos e adjetivos para ser “neutre”. Em 
português, a vogal temática na maioria das 
vezes não define gênero. Gênero é definido 
pelo artigo que acompanha a palavra. Veja-
mos alguns exemplos: O motorista. Termina 
em A e não é feminino. O poeta, também 
termina em A e não é feminino. Ação, de-

pressão, impressão, ficção, todas terminam 
em ção e são femininas, embora terminem 
com O. Boa parte dos adjetivos da língua por-
tuguesa podem ser tanto masculinos quanto 
femininos, independentemente da letra final: 
feliz, triste, alerta, inteligente, emocionante, 
livre, doente, especial, agradável, etc. Termi-
nar uma palavra com E não faz com ela seja 
neutra. A alface, termina em E e é feminino. 
O elefante, termina em E e é masculino. 

Como o gênero em português é deter-
minado muito mais pelos artigos do que 
pelas vogais temáticas, se vocês querem 
uma língua neutra, precisam criar um artigo 
neutro, não encher um texto de X, @ e E. E 
mesmo que fosse o caso. O português não 
aceita gênero neutro. Teriam que mudar um 
idioma inteiro para combater o “preconcei-
to”. Em vez de insistir tanto na questão do 
gênero, entendam de uma vez por todas que 
gênero não existe, é uma coisa socialmente 
construída. Entendam ainda que gênero 
linguístico, gênero literário, gênero musical, 
são coisas totalmente diferentes de “gênero”. 
Não faz absolutamente nenhuma diferença 
mudar gêneros de palavras. Isso não torna o 
mundo mais acolhedor. E mais, tirem o dedo 
da tela, parem da falar bobagem e se enga-
jem em algo que realmente faça a diferença 
para melhorar o mundo, ao invés de ficarem 
arrumando discussões sem sentido.

Tenham atitude (palavra que termina 
em E e é feminina). Parem de ficar militan-
do no sofá (palavra que termina em A e é 
masculina).  A língua portuguesa merece o 
nosso respeito.

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

vendas de cerveja
crescem 7,7% em 2021

Mesmo com as restrições de funciona-
mento de bares e restaurantes, o consumo 
de cerveja se manteve em alta em 2021. Ao 
todo, o Brasil alcançou o volume de cerca de 
14,3 bilhões de litros, crescimento de 7,7% 
ante 5,3% em 2020, segundo levantamento 
da Euromonitor para o Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja (Sindicerv).

Em termos de faturamento, a projeção 
das vendas no varejo apresentou 
alta de aproximadamente 11% em 
comparação a 2020 totalizando 
R$ 208,8 bilhões ante R$ 184,5 
bilhões no ano anterior, impul-
sionado pela força das cervejas 
premium entre os consumidores. 
A categoria mais popular da be-
bida continua sendo a lager, que 
representa 91% do volume total.

A pesquisa mostra ainda que 
houve também um aumento do 
consumo da cerveja não alcoólica. 
A projeção do volume por litro foi de mais de 
257 milhões, o que corresponde ao crescimento 
de 30% nas vendas em comparação com 2020 
(197,8 milhões/litro). Skol e Brahma permane-
ceram na liderança, seguidas por Antarctica, 
Itaipava, Nova Schin e Kaiser.

Vale lembrar que o Brasil é o terceiro maior 
produtor de cerveja do mundo, atrás da China 
e dos Estados Unidos. A indústria da bebida 
gera mais de 2 milhões de empregos diretos, 
indiretos e induzidos, além de representar pou-
co mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). 

O superintendente do Sindicerv, Luiz Nico-
laewsky, esclarece que as altas taxas de juros 
e da inflação, a desvalorização do real frente 
a alta do dólar, o aumento nos preços das 
commodities e custos de produção, somados 
aos reajustes de combustíveis, petróleo e da 

energia elétrica impactam a economia e, por 
consequência, todo setor industrial brasileiro. 
“Ainda assim, somos otimistas, continuamos 
a acreditar na melhora gradativa e em um 
caminho na busca por equilíbrio”.

Ele comenta como o setor se comportou 
durante o período de quarentena. “Com a 
pandemia, a indústria cervejeira se adaptou às 
demandas dos consumidores para respeitar as 
medidas de segurança e de isolamento. Em 2021 
não houve Carnaval, São João e várias outras 
festas importantes para o segmento. A migração 

do consumo para casa impulsionou 
o chamado “off-trade”, que incluiu 
supermercados e comércio eletrô-
nico. Acreditamos, inclusive, que 
este hábito deve continuar entre 
os consumidores”.

O comércio eletrônico tem 
ajudado bastante a família do 
comerciante Álvaro Generoso. 
Ele tem um bar que precisou ficar 
fechado durante as restrições. Por 
isso, decidiu se cadastrar em apli-
cativos de comida, focando apenas 

na entrega de cerveja. “Me surpreendi com o 
resultado. Achei que não conseguiria manter 
minhas despesas só com essa modalidade, 
mas deu muito certo. Os pedidos foram aumen-
tando, principalmente aos finais de semana”.

Com a possibilidade de reabrir seu bar, ele 
viu seu faturamento crescer ainda mais. “Estou 
conciliando o espaço físico com a venda on-line 
e ambos estão me dando retorno. As pessoas 
estavam com saudade de sentar em um bar 
e confraternizar, mas, paralelamente a isso, 
passaram a valorizar a resenha em casa com 
pessoas mais próximas”.

Já a empresária Ruth Silva notou que a ven-
da de bebidas seria uma forma de ganhar di-
nheiro, quando ficou desempregada por causa 
da pandemia. “No início, fiz cestas tradicionais 
de café da manhã e chocolate. Depois percebi 

o potencial nas caixas de bebidas com kit de 
cervejas e petiscos e que tiveram muita saída”.

Nicolaewsky espera um 2022 ainda me-
lhor. “A previsão é que o consumo de cerveja 
continuará a subir, mas em ritmo menor, não 
apenas para nossa indústria, mas para todas 
as cadeias produtivas do país. Nossas associa-
das estão confiantes e continuam investindo. 
A Ambev anunciou uma aplicação em torno 
de R$ 780 milhões em uma fábrica de vidros 
no Paraná. Já a Heineken fez um aporte de 
R$ 1,8 bilhão em uma nova fábrica em Minas 
Gerais. As empresas estão olhando para frente 
com otimismo e incorporando ao seu portfólio 
inovações e ofertas”.

setor movimentou mais de r$ 209 bilhões
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caixeiro viajante?
Como se fosse um caixeiro viajante, o ex-governador do Rio 

Grande do Sul, eduardo leite (PSDB) diz que vai visitar cidades e 
estados, mas em sua bagagem não há uma mercadoria definida. Ou 
seja, ele não sabe sequer se poderá ser candidato a qualquer cargo. 
Ironias do seu colega tucano, João doria (PSDB). Cruz credo, gente! 

Aécio reabilitado?
Em Brasília fala-se muito na reabilitação política do deputado 

tucano Aécio neves. Mas os menos otimistas preferem aguardar o 
resultado das urnas, já que o parlamentar mineiro almeja ser reeleito 
para o posto mais uma vez.  

sem redes sociais 
“Seja diferente. Seja chique. Seja uma pessoa sem redes sociais 

e vá viver a vida intensamente”. Frase do filósofo luiz Felipe Pondé. 
Corajoso, não é mesmo, gente?

deputado sem ética?
Parlamentares com mais acesso ao gabinete do presidente da 

Câmara, Arthur lira (PP), comentam que o dirigente não tem a me-
nor intenção de reforçar o pedido de cassação do deputado daniel 
silveira (PTB). No entanto, segundo fontes, ele se nega a pressionar 
os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados do Brasil, que tem o intuito de barrar a evolução da 
denúncia. Ou seja, lira fala uma coisa e faz outra.

reforma emperrada
Especialistas em São Paulo e em Brasília têm dito que o projeto 

de Reforma Tributária, em tramitação no Congresso Nacional, se 
transformou em uma verdadeira “gambiarra”. E que isso vai terminar 
levando o tema a ser discutido após a eleição para desespero dos 
empresários que, ao longo de uma década, lutam pela aprovação 
de um novo marco capaz de mudar a atual situação das leis que 
regem o sistema no Brasil.

linha de frente
Na saída do Ministério da Saúde, o ministro marcelo Queiroga 

comentou: “A respeito da vacinação contra a COVID-19, a Indústria 
Farmacêutica entregou tudo aquilo que prometeu. E isso coloca 
o segmento na linha de frente da credibilidade pública mundial”. 

Petrobras x Política 
“O Palácio do Planalto está jogando errado ao querer usar a 

Petrobras como instrumento político. Isso pode ser um problema, 
pois não há a menor possibilidade de haver controle do preço do 
combustível, diante dessa oscilação internacional. Ou seja, o tiro pode 
sair pela culatra”.  Opinião do jornalista carlos Alberto sardenberg.

exagero geral
Não é um número exato, mas, segundo sondagem realizada 

pela imprensa que faz cobertura no Senado Federal, tem gabinete 
de senador com até 80 funcionários. Se essa quantidade for real, o 
montante equivale ao percentual de trabalhadores com possibilidade 
de atuarem em uma empresa de médio porte. Cruz credo, gente!    

mandato parlamentar
Ainda de acordo com jornalistas de Brasília, um levantamento 

feito por instituições internacionais comprova que o mandato dos 
parlamentares do Brasil é considerado um dos mais caros do mundo. 
Santo Deus, gente!

“com a
pandemia,
a indústria

cervejeira se
adaptou às

demandas dos
consumidores”
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A ASSEMBLEIA TRABALHA MUITO, 
COMO VOCÊ EXIGE E MERECE.

Destaques de 2021:
• Barrou o aumento do IPVA.

• Economizou e devolveu 186 milhões de reais ao 
Estado para a Saúde.

• Criou o Recomeça Minas para reduzir impostos, 
preservar negócios e gerar empregos.

• Criou o Força Família: 600 reais para centenas 
de famílias em vulnerabilidade social.

• Levou os recursos do Acordo da Vale para todos 
os municípios de Minas, sem burocracia.

• Fiscalizou o governo e realizou as CPIs 
da Cemig, dos Fura-Filas da Vacina e de 
Brumadinho.

EM 2022, ESTÁ TRABALHANDO AINDA 
MAIS EM FAVOR DOS MINEIROS.

Saiba mais em 
almg.gov.br/balanco
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medicamentos ficam até
10,89% mais caros em abril

O governo federal auto-
rizou um reajuste no 
preço dos remédios de 
até 10,89%. A medida 

já começou a valer desde 1º de 
abril e o percentual aplicado ficou 
acima da inflação do ano anterior, 
quando o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) fechou em 
10,06%. Esse é o segundo maior 
aumento desde 2005. Os brasilei-
ros vão sentir no bolso o impacto 
de mais um aumento, visto que a 
maioria gasta boa parte da renda 
com a compra mensal de medica-
mentos de uso contínuo.

O cálculo foi feito pela Câ-
mara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED). Para 
chegar ao índice foram obser-
vados fatores como a inflação 
dos últimos 12 meses (IPCA), a 
produtividade das indústrias de 
medicamentos (fator X), custos 
não captados pela inflação, como 
o câmbio e a tarifa de energia 
elétrica (fator Y) e a concorrência 
de mercado (fator Z).

reajuste de remédios

2017 4,76%

2018 2,84%

2019 4,33%

2020 5,21%

2021 10,08%

O Sindicato da Indústria de Pro-
dutos Farmacêuticos (Sindusfarma) 
destacou que o reajuste não é auto-
mático e nem imediato, uma vez que 
a concorrência entre as empresas do 
setor regula os preços: medicamen-
tos com o mesmo princípio ativo e 
para a mesma doença são oferecidos 
no país por vários fabricantes e em 
milhares de pontos de venda.

“Dependendo da reposição 
de estoques e das estratégias 
comerciais dos estabelecimentos, 

aumentos de preço podem demo-
rar meses ou nem acontecer. É im-
portante o consumidor pesquisar 
nas farmácias e drogarias as me-
lhores ofertas dos medicamentos 
prescritos pelos profissionais de 

saúde”, recomenda o presidente 
executivo do Sindusfarma, Nelson 
Mussolini.

Alguns proprietários de dro-
garias ainda devem manter os 
preços antigos, como é o caso do 

Antônio Batista. “Todos os anos 
têm esse aumento em março e 
que começa a valer a partir de 
abril. Temos três lojas e já pre-
vendo uma alta, costumamos 
fazer um estoque para garantir 
um valor mais baixo aos nossos 
clientes por pelo menos alguns 
meses. Fazemos isso há um bom 
tempo e tem dado certo. Nós con-
seguimos fidelizar o consumidor 
e ainda conceder desconto em 
determinados medicamentos”.

como economizar

De acordo com o farmacêutico 
Wendel Guedes, optar por genéri-
cos ou similares pode gerar uma 
grande economia. “Eles têm o 
mesmo princípio ativo e concen-
tração dos originais. Outra dica é 
procurar uma farmácia de mani-
pulação. Normalmente, os preços 
são um pouco mais em conta”.

Ele alerta ainda que caso o 
consumidor esteja pensando em 
estocar remédio para aproveitar 
os preços, deve ficar de olho na 
validade e condições de armaze-
namento. Guedes diz que para 
quem compra medicamentos de 
uso contínuo, uma dica é entrar 
em contato com o laboratório e 
fazer um cadastro. “Eles costu-
mam oferecer descontos que vão 
de 20% até 60%.

Outra alternativa é recorrer 
ao Farmácia Popular, programa 
mantido pelo governo federal. 
Diversos remédios para diabe-
tes, problemas respiratórios e 
hipertensão são distribuídos 
gratuitamente. Já para doen-
ça de Parkinson, osteoporose, 
glaucoma, rinite, colesterol alto, 
anticoncepcionais e fraldas geri-
átricas têm descontos que podem 
chegar a 90%. Basta comparecer 
a um estabelecimento credencia-
do, levando receita médica emiti-
da pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) ou particular, documento 
oficial com foto e CPF.

consumidores terão que buscar alternativas em busca de economia

Fonte: CMED

reajuste não é automático e
nem imediato, uma vez que

a concorrência regula os preços
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geração de empregos
ganha fôlego em 2022
S egundo levantamento do Ca-

dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
de fevereiro, Minas Gerais foi 
um dos que mais gerou vagas 

de emprego com carteira assinada no 
país, ficando atrás apenas de São Paulo. 
Entre os setores econômicos, as maiores 
contribuições podem ser observadas 
nos segmentos de serviços, indústria e 
agropecuária.

Os efeitos da pandemia sobre o 
mercado de trabalho brasileiro têm as-
sombrado os trabalhadores há cerca de 
dois anos, desde que o surto de COVID-19 
iniciou no país. Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o primeiro trimestre de 2020 ter-
minou com a maior taxa de desemprego 
na série histórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), iniciada em 2012. 
Entretanto, após esse período obscuro 
da economia, o mercado de trabalho 
nacional passou a apresentar sinais de 
melhoria, tendo o Brasil fechado o mês 
de fevereiro deste ano com a criação de 
328 mil empregos formais, conforme 
aponta o levantamento do Caged, feito 
pelo Ministério do Trabalho e Previdên-
cia. O saldo foi o melhor resultado para o 
mês da série iniciada em 2010, perdendo 
apenas para 2021, quando o saldo foi de 
397 mil postos.

De acordo com o economista-chefe 
da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de Minas 
Gerais (Fecomércio MG), Guilherme 
Almeida, esse resultado, de forma 
geral, é um indício de recuperação do 
mercado de trabalho. “Comparado a 
períodos anteriores, percebemos que 
os impactos negativos da pandemia, 
apesar de ainda presentes, vem surtin-
do menor peso nos setores financeiros. 
Isso possibilita a retomada da atividade 
econômica e, consequentemente, do 
emprego”, afirma. 

Seguindo o ritmo de crescimento, 
Minas Gerais registrou a geração de 
36.677 postos de trabalho em fevereiro 
de 2022. O resultado do Caged consolida 
o estado como um dos que mais geram 
empregos no país, ficando atrás apenas 
de São Paulo, que registrou a abertura 
de 98.262 novos postos de trabalho no 
período analisado.

Entre os setores econômicos, as maio-
res contribuições podem ser observadas 
nos serviços (21.922), indústria (6.930) 
e agropecuária (4.012). Construção e 
comércio, por sua vez, foram responsáveis 
pela geração de 3.087 e 726 postos de tra-
balho, respectivamente. Já o comércio va-
rejista foi mais impactado negativamente, 
onde encerrou 1.165 postos de trabalho. 
Em contrapartida, os números mostram 
que o comércio atacadista gerou 888 
vagas de emprego, enquanto o segmento 
de reparação de veículos automotores e 
motocicletas abriu 1.003 novos postos 
de trabalho.

“O varejo apresentou resultados ruins 
devido ao agravamento da pandemia no 
início do ano, em decorrência da variante 
Ômicron, e da deterioração dos indica-
dores macroeconômicos, como a alta da 
inflação e juros”, analisa o economista-
-chefe da Federação. No segundo mês 
do ano, as demissões superaram as 
admissões, fazendo com que 1.165 postos 
de trabalho formais fossem encerrados.

setor de comércio 
e serviços 

Em 2021, 71% dos empregos 
no Brasil foram gerados pelo 
setor de comércio e serviços, de 
acordo com os dados do Caged, 
divulgados em janeiro deste ano, 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência. Ainda segundo o 
levantamento, o número de vagas 
do setor de serviços só não cresceu 
em dezembro, quando foram per-
didos 104.670 empregos formais. 
Já o melhor período do segmento 
foi registrado em agosto, com uma 
criação de 180.888 novos postos 
de trabalho.

regiões
A pesquisa apurou ainda que 

todas as regiões do país registra-
ram saldo positivo na geração 
de emprego no ano passado. No 
Sudeste foram 1.349.692 vagas, 
no Sul 480.771, no Nordeste fo-
ram abertas 474.578 vagas, no 
Centro-Oeste foram 263.304 e no 
Norte foram 154.667 vagas com 
carteira assinada.

setor Admitidos desligados saldo
Serviços 93.051 71.129 21.922

Indústria 36.664 29.734 6.930

Agropecuária 14.840 10.828 4.012

Construção 27.003 23.916 3.087

Comércio 47.697 46.971 726

Total 219.255 182.578 36.677

setor Admitidos desligados saldo

Comércio varejista 35.376 36.541 -1.165

Comércio atacadista 7.611 6.608 1.003

Comércio e reparação de 
veículos automotores e 

motocicletas
4.710 3.822 888

Total do Comércio 47.697 46.971 726
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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

A PreFeiturA está fazendo intervenções na Pampulha e como sempre 
diminuindo a rua. Desta vez, a obra não é simplesmente uma faixa 
indicando ciclovia, mas uma construção retirando parte da pista de 
rolamento entre a Barragem e a Igreja da Pampulha.  Enquanto isso, 
parte de um espaço que fica entre a pista e as mansões que poderia 
abrigar uma outra pista contínua do mesmo jeito. É uma despesa que 
deveria ser melhor aproveitada.

o PreFeito FuAd nomAn vem enfrentando greves e crise no transporte 
coletivo. Ele está tendo que ter paciência para resolver os problemas. 
Muito diferente de Alexandre Kalil (PSD) que chutava o balde.

começou o cabo de guerra entre a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) e o governador Romeu Zema (Novo). É o projeto de 
aumento de salário dos funcionários estaduais que o Zema sancionou, 
mas vetou emendas de deputados. O assunto deverá ir para a Justiça.

A aniversariante maria Helena
com os seus pais, claudia maria
e laci Andrade. A festa foi neste

fim de semana e contou com
todo o requinte de uma

verdadeira noite de estrela
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o empresário rubens menin foi homenageado na Fiemg
pela Associação dos dirigentes cristãos de empresas
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o jornalista
Walter Freitas e
o ex-secretário

do governo
Hélio garcia,
evandro de

Pádua Abreu

ex-presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara já anunciou 
que será candidato a deputado federal. Também o atual 
presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues já conta como certa 
sua eleição para a Câmara Federal. 

dirigentes do Podemos, primeiro partido do ex-juiz Sergio 
Moro, estão chamando-o de traidor. O partido chegou a gastar 
mais de R$ 3 milhões com hospedagem e passagens aéreas, 
além de dinheiro para sua manutenção como candidato a 
presidente da sigla. Ninguém acreditava que ele mudaria de 
partido tão cedo. Ele agora é do “União Brasil” e, se mantiver 
candidatura a presidente, será desfilado da sigla.  

A Prefeitura de belo Horizonte continua irredutível com 
respeito ao Carnaval Temporão. Nenhum tostão será gasto 
com a folia. No Rio e São Paulo, as prefeituras estão patro-
cinando desfiles.
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domingo, 10 de abril
Ex-deputado José Santana de Vasconcelos 
Paulo Mattos - ex-prefeito de Contagem
Eduardo Valadares 
Jornalista José Lopes 
Dr. Viana, conselheiro do TCEMG

segunda-feira, 11
Manoel Mário de Souza Barros 
Daniel Barrera

terça-feira, 12
Ex-vereador Otimar Bicalho 
Pastor Zedequias - Venda Nova

Quarta-feira, 13
Advogado e Poeta Mauro Pereira Cândido 
Delegado Ediraldo Brandão 
Bolão do Espaguete - Santa Tereza 
Delegado Antônio Felipe Nogueira 
Jornalista Jacqueline Moura - Rádio Itatiaia 

Quinta-feira, 14
Coronel José Luiz Costa 
Jornalista Junior Moreira - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 15
Hamilton Guerra 
Fernando Viana
Juliano Piló Diniz 
Antônio Carlos Ribeiro Bahia

sábado, 16
Afonso Ligúrio de Paula
Daniel Amaro (edição do brasil) 
Delegado Edson Moreira 
Jornalista Otaviano Lage 
Juliana Dhea - ALMG

Empresário Luiz Fernando Pires narra
trajetória profissional em livro

O empresário e engenheiro 
Luiz Fernando Pires, acionista ma-
joritário da Mascarenhas Barbosa 
Roscoe S/A (MBR) e ex-presidente 
do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil no Estado de Minas 
Gerais (Sinduscon-MG) lança, no 
dia 12 de abril, o livro “O legado 
de uma vida”, que narra sua 
trajetória familiar e profissional, 
que tem como um dos destaques 
a recuperação da empresa, que é 
mais antiga construtora em ativi-
dade em Minas Gerais.

Luiz Fernando é graduado em 
Engenharia Civil pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), em 
Niterói, e atuou na Cosipa e na In-
ternacional de Engenharia (IESA), 
entre outras empresas, antes de 
assumir, em 1994, o comando da 
MBR, como profissional e sócio. 
A construtora se encontrava em 
estado pré-falimentar e iniciou 

então processo de recuperação. 
Em 1999, Pires assumiu o coman-
do acionário e a presidência da 
empresa; atualmente, preside o 
Conselho de Administração. Ele foi 
presidente do Sinduscon-MG por 
dois mandatos e vice-presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O livro foi escrito pelos jorna-
listas Manoel Marcos Guimarães 
e Marina Rodrigues com base 
em depoimentos do próprio Luiz 
Fernando, de familiares e colabo-
radores, além de pesquisas em 
documentos e outras fontes. Está 
dividido em três capítulos, que 
retratam desde a infância e a for-
mação profissional, no interior do 
Rio de Janeiro, até os dias atuais, 
destacando sua atuação profissio-
nal na área de engenharia. 

A intenção do engenheiro 
ao assumir a publicação do livro 

foi a de deixar o legado “de um 
exemplo de vida e de realizações 
com base nos Princípios e Leis 
Universais que regem a vida e o 
equilíbrio do universo e que serão 
sempre um norte para aqueles 
que pretendem construir uma vida 
pessoal, familiar, profissional e de 
contribuição com a sociedade”.

O lançamento será a partir das 
19h, na sede da MBR, localizado 
na Rua Aimorés, 1001.
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daniel Amaro

obesidade afeta 3,1 milhões de
crianças até 10 anos no brasil

Ter hábitos saudáveis é uma 
ação que começa ainda 
na infância e traz reflexos 

durante a vida adulta. Isso inclui 
manter uma alimentação balance-
ada, praticar atividade física, entre 
outros. No entanto, segundo dados 
do Ministério da Saúde, a estima-
tiva é que 6,4 milhões de crianças 
tenham excesso de peso no Brasil 
e 3,1 milhões já evoluíram para 
obesidade. A maioria delas possui 
entre 5 e 9 anos. Se não tratado, o 
problema pode ocasionar diversas 
doenças como colesterol alto, dia-
betes e pressão alta.

A nutricionista Sara de Oliveira 
explica que desde pequeno as 
crianças devem evitar o costume 
de alimentos industrializados, 
especialmente os ricos em açúca-
res, conservantes, sal, corantes e 
gorduras trans. São produtos que 
degradam aos poucos a saúde da 
criança. “A redução é a melhor op-
ção para controle da ingestão caló-
rica, sendo possível o uso simultâ-
neo destas comidas prontas como 
complemento do cardápio diário”.

Sara alerta que o hábito ali-
mentar da família tem influência 
direta na criança. “Os pais são res-
ponsáveis pela educação nutricio-
nal de seus filhos e devem evitar 
o excesso de presentes em forma 
doces ou lanches. Elas devem 
saber que estas iguarias existem, 
mas são prejudiciais à saúde em 

grande quantidade. Seu consumo 
deve ser esporádico ou substituído 
por outros mais saudáveis”.

Ela afirma ainda que para 
prevenir a obesidade, os pais 
devem definir um horário para 
as refeições, além de estimular 
o lazer com prática de atividade 
física em forma de brincadeiras ou 
esporte. “O paladar das crianças 

é formado na primeira infância 
até os 3 anos. Mesmo que não 
aceitem alguns alimentos inicial-
mente, os adultos devem insistir 
com verduras, legumes, carnes, 
ovos, peixes e frutas”.

Ainda conforme a nutricionista, 
a pandemia da COVID-19 também 
agravou a situação e teve impacto 
na alimentação dos pequenos. 

“A maior parte delas ficaram 
sedentárias dentro de casa, sem 
fazer qualquer atividade para gas-
tar energia. Essa rotina alterada 
afetou também a saúde mental e 
bem-estar deles, ocasionando an-
siedade. Assim, muitos costumam 
descontar na comida e acabam 
ingerindo uma maior quantidade 
do que o necessário”, finaliza.

Problema superado

A dona de casa Bárbara No-
gueira conta que o filho Giovani, 
de 12 anos, sofreu com o problema. 
“Quando ele estava com 9 anos 
chegou a pesar 57 quilos. Eu sempre 
o achei uma criança mais fofinha 
que as outras, mas nunca pensei 
que fosse um problema de obesi-
dade infantil. Levei o Giovani a uma 

nutricionista que recomendou uma 
mudança drástica na alimentação”.

Bárbara revela que cortou total-
mente o refrigerante e o chocolate 
da rotina do filho. “No início foi difícil, 
mas ele acabou aceitando substi-
tuir o item pelo suco. Aos poucos 
também fui introduzindo alguns 
alimentos na dieta como cenoura, 
brócolis, alface e tomate. Depois de 
um tempo, ele parece outra pessoa. 
Emagreceu 20 quilos e melhorou a 
sensação de cansaço toda vez que 
fazia alguma atividade física”, relata.

Muitos pais ou responsáveis 
demoram a perceber o problema. 
“Nunca me preocupei muito com a 
situação, mas notei que tinha algo 
errado quando as roupas das ami-
gas de mesma idade não serviam 
na minha filha”, relata Janaína 
Souza, mãe da Fernanda, de 8 anos. 
Ela afirma que após identificar a 
obesidade fez uma reeducação 
alimentar em toda a família. “Dei-
xamos de comer pizzas e evitamos 
alimentos industrializados e fritos, 
como frango empanado”.

Janaína conta que a filha tinha 
uma rotina sedentária. “Ela comia 
por ansiedade pensando na pró-
xima refeição. Passava o tempo 
assistindo televisão ou brincando no 
computador, sempre acompanhada 
de um copo de refrigerante e biscoi-
to recheado. Devido ao sobrepeso, 
Fernanda desenvolveu problemas 
de saúde, como colesterol alto e 
intolerância à glicose. Atualmente, 
faz acompanhamento médico e 
segue uma rigorosa dieta”.

é importante
manter hábitos

saudáveis e
alimentação
balanceada
desde cedo

para prevenir
doenças
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GUIAS DISPONÍVEIS E OUTROS SERVIÇOS EM PBH.GOV.BR/IPTU OU PELO PBH APP

TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DA CIDADE POR LÂMPADAS DE LED,  

MAIS ECONÔMICAS E EFICIENTES.

INTERNET GRATUITA PARA 370 MIL MORADORES DE VILAS, FAVELAS 

E CONJUNTOS HABITACIONAIS: O MAIOR PROGRAMA DE INCLUSÃO 

DIGITAL DA HISTÓRIA DA CIDADE.

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.
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Em Reunião Extraordinária no dia 6 de abril, a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em definiti-
vo o Projeto de Lei (PL) 3.263/21, que cria o índice Produto 
Interno Verde de Minas Gerais (PIV-MG).

De autoria do deputado Agostinho Patrus (PV), presidente 
da ALMG, o projeto foi aprovado em sua forma original, assim 
como no 1º turno. Seu objetivo é introduzir em Minas Gerais 
a metodologia de valoração do patrimônio natural conhecida 
como PIB Verde, medida já prevista em nível federal na Lei 
13.493, de 2017.

Em sua justificativa, Agostinho defende que a quantificação 
monetária do valor da natureza e do capital natural, e como 
esse se relaciona com a medida de Produto Interno Bruto 
(PIB), é pré-requisito para a busca do chamado crescimento 
sustentável.

“Assim, o PIB Verde visa, entre outros objetivos, avaliar de 
que forma a atividade econômica impacta o patrimônio natu-
ral”, destacou Agostinho quando fez a apresentação do projeto.

A intenção, frisou ainda, é apoiar o desenvolvimento da 
metodologia do PIV, não para suplantar o PIB, mas para 
complementá-lo, colaborando para o desenvolvimento social, 
econômico e ambiental de Minas Gerais.

Patrimônio Ambiental

Conforme o projeto, na implementação do PIV-MG serão 
observadas diretrizes como aderência aos parâmetros meto-
dológicos internacionais e nacionais para o desenvolvimento 
do sistema de contas econômicas ambientais do estado ou 
utilização do sistema nacional de contas econômicas ambien-
tais e participação da sociedade e das instituições públicas na 
definição da metodologia de cálculo do PIV.

A proposição votada estabelece como objetivos do índice 
o quantificar e valorar o patrimônio ambiental de Minas e 
sua variação anual, a geração anual de serviços ambientais 
no estado, e valorar o resultado ambiental das atividades 
socioeconômicas.

A matéria prevê ainda que as ações serão desenvolvidas em 
articulação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e que regulamento disporá sobre a metodologia e a 
periodicidade do cálculo do PIV-MG.

Saiba mais:
mg.senac.br/programasenacdegratuidade

0800 724 4440

Procure a unidade Senac mais próxima 
de você, confi ra os cursos com matrículas 
abertas e garanta sua vaga.
São várias opções, em diversas áreas para você mudar a história 
da sua vida com a educação profi ssional.

Profi ssionais 
empregados ou em 

busca de recolocação 
no mercado de trabalho 

Pessoas com renda 
familiar per capta

inferior a 2 salários 
mínimos 

Quem pode fazer parte do Programa 
Senac de Gratuidade? 

Tem 
Senac.
Tem curso 
gratuito 
para você. 

Passeios bem cuidados
valorizam imóveis

Parte da qualidade de vida em 
uma cidade diz respeito à beleza 
das ruas e dos bairros. Uma re-
gião bem conservada dá sensação 
de bem-estar e conforto, além de 
valorizar os imóveis. Para que isso 
aconteça, é indispensável que os 
passeios estejam bem cuidados, 
sem buracos, nem mato crescido. 
E não apenas isso. Calçadas em 
mau estado podem provocar aci-
dentes e dificultar a mobilidade, 
principalmente entre os idosos e 
pessoas com deficiência.

Mas, o que nem todo mundo 
sabe ou se lembra é que a res-
ponsabilidade pela manutenção 
dos passeios é do proprietário do 
imóvel em frente a eles. Ou seja, 
no caso de um condomínio, essa 
é mais uma tarefa a que o síndico 
deve ficar atento.

De acordo com a Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH), “o passeio é 
obrigatório em todas as vias pavi-
mentadas da cidade e deve seguir 
as normas previstas na legislação. 
O padrão de passeios do município 

orienta a construção correta do 
passeio. Nele constam quais são as 
regras para rebaixamento e rampa 
para veículos, como devem ser 
construídos os degraus e o meio 
fio, entre outras explicações”.

O proprietário de imóvel que 
não seguir o que diz a lei municipal 
pode ser submetido ao pagamento 
de multa. “É muito importante que 
os condomínios estejam atentos 
às normas municipais que regu-
lamentam a construção, reforma 
e manutenção dos passeios para 
que não haja nenhum tipo de pro-
blema. Lembrando que em alguns 
casos, é preciso se atentar para a 
instalação do piso podotátil, que 
é aquele que orienta a caminhada 
dos deficientes visuais” recomen-
da o presidente do Sindicato dos 
Condomínios Comerciais Resi-
denciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG), advogado espe-
cializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

Além disso, a PBH esclarece 
que “a reconstituição dos pas-
seios por parte da Prefeitura é 
realizada em função de obras 
feitas pelo município”. E que “em 
relação a obras realizadas por 
concessionárias, ao término da 
intervenção, as empresas devem 
providenciar o reparo do passeio 
ou via afetada, seguindo as nor-
mas da legislação municipal”.

Para manter o passeio bem 
cuidado algumas dicas são valio-
sas: mantenha o segmento em 
frente ao seu condomínio sempre 
limpo. Se ele for gramado ou 
tiver jardim, providencie a capina 
regular para evitar que o mato 
cresça e se transforme em abrigo 
para insetos e pragas urbanas; 
não deixe o passeio esburacado, 
sempre faça a correção do con-
creto quando este for arrancado 
ou estiver muito desgastado; 
cuidado com pedras soltando ou 
desnível no terreno para evitar 
que pedestres tropecem e caiam. 
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Assembleia aprova criação do
Produto interno verde em mg
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=3263&t=PL
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A Petrobras terá que 
reduzir o valor do forne-
cimento de gás natural 
para a Companhia de Gás 
de Minas Gerais (Gasmig), 
pelos próximos 6 meses, 
conforme determinação da 
Justiça Estadual. A decisão 
foi publicada no dia 6 de 
abril e está relacionada ao 
segundo contrato (vigên-
cia 2022 a 2025) entre as 
empresas. 

Ainda conforme a justi-
ça, o reajuste, em compa-
ração com o primeiro com-
promisso firmado (vigência 
2020 a 2023), deverá ser 
diminuído para cerca de 
40%. Foi definido, ainda, 
que a Gasmig deverá repas-
sar a redução do custo ao 
consumidor final - pessoa 
física e jurídica.

A Advocacia-Geral do 
Estado de Minas Gerais 
questionou o valor - 100% 
mais alto que o anterior - 
praticado pela petroleira 
em novo acordo de presta-
ção de serviços. 

“As empresas celebra-
ram o primeiro contrato 
de fornecimento do insu-
mo em dezembro de 2019. 
Na época, foi f irmado 
o compromisso para a 
vigência de 2020 a 2023. 
Já em fevereiro de 2021, 
a Petrobras ofereceu à 
distribuidora mineira a 
possibilidade de renova-

ção do contrato por mais 
quatro anos. A companhia 
mineira entendeu que, 
naquele momento, não 
era oportuno aceitar a 
proposta, em razão da 
expectativa de conseguir 
preços melhores, inclu-
sive com a possibilidade 
da abertura do mercado 
no setor de distribuição”, 
disse a nota do governo 
de Minas. 

“Co m  a  Pe t ro b ra s 
c iente,  uma chamada 
pública foi realizada, em 
setembro daquele ano, 
para conhecer potenciais 
fornecedores e as condi-
ções oferecidas e, assim, 
definir a melhor contra-
tação. Cinco empresas 
se candidataram, mas 
apenas a Petrobras tinha 
uma proposta completa, 
tendo em vista que todas 
as outras participantes 
dependiam, em algum 
m o m e n t o  d a  c a d e i a 
produtiva, de serviços 
prestados pela estatal 
nacional. O problema, no 
entanto, é que os valores 
apresentados estavam 
dobrados em relação à 
proposta de renovação 
feita antes da chamada 
pública”.

Em novembro de 2021, 
a Petrobras encaminhou 
outra proposta, reduzindo 
o valor do percentual para 

40% (e não mais 100%) em 
relação ao acordo vigente. 
Havia, no entanto, uma 
condicionante: era exigido 
que a duração do contrato 
fosse de quatro anos. Sem 
outro fornecedor viável a 
partir da chamada pública, 
a Gasmig acabou assinan-
do o contrato. 

Diante dos fatos, a jus-
tiça revisou a elevação do 
preço. “Ao que parece, en-
tão, a elevação do preço foi 
apenas resposta à tentativa 
da Gasmig em adquirir o 
produto de terceiros”, disse 
a juíza Denise Canêdo Pin-
to, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública Estadual.

De qualquer modo, 
completa a magistrada, 
é inegável “o dano ime-
diato ao consumidor em 
suportar esse novo ajuste 
de preço”. Ainda conforme 
a juíza, a possibilidade de 
abuso econômico não está 
descartada, embora ainda 
não se possa afirmar, nesse 
momento processual, que 
a prática esteja caracte-
rizada. 

“Fato é que os indícios 
caminham nesse sentido, 
já que, pouco antes de 
elevar o preço a 100%, a 
própria Petrobras ofereceu 
renovação contratual para 
Minas, oportunidade em 
que manteria o preço an-
terior”, observou.

Prefeito de ipatinga faz balanço positivo
de contatos com investidores árabes

O 
prefeito de Ipa-
t i n g a ,  G u st a vo 
Nunes, e a Secre-
taria Municipal de 
Desenvolvimen-
to Econômico e 

Turismo (Semdetur), ficaram 
otimistas quanto aos desdo-
bramentos da agenda inter-
nacional cumprida na última 
semana no emirado de Dubai. 
Conforme o chefe do Executivo, 
“acreditamos ter deixado uma 
impressão muito boa junto 
aos investidores,  graças ao 
alto nível do diálogo mantido 
com a participação não só de 
nossas equipes, mas também 
do grupo de empresários que 
nos acompanhou. Isto somado 
à qualidade do material que 
produzimos acerca da infra-
estrutura do município, tendo 
como carro-chefe um completo 
audiovisual legendado em in-
glês, enfocando aspectos como 
o potencial econômico e atrati-
vos diversos da cidade. É muito 
importante ressaltar também 
que a viagem não foi feita com 
dinheiro público”.

O prefeito salientou que cha-
maram especialmente a atenção 
das autoridades e investidores 
árabes a configuração do Parque 
Ipanema, sua riqueza paisagísti-
ca e o potencial do estádio João 
Lamego Netto, o Ipatingão, além 
do moderno sistema viário e a 
capacidade tecnológica das em-
presas que operam no ambiente 
local, com reconhecimento no 
país e no exterior.

Fdi 

Um dos compromissos da 
comitiva ipatinguense foi no 
Foreign Direct Investments (FDI), 
que faz parte do Departamento 
de Desenvolvimento Econômico 
de Dubai e está ligado ao Minis-
tério da Economia dos Emirados 
Árabes Unidos. A função do or-
ganismo é orientar, aconselhar e 
fornecer ajuda prática em todos 
os aspectos das decisões e gestão 
de negócios, desde a determi-
nação das melhores estruturas 
jurídicas até a identificação de 

oportunidades de investimento e 
a introdução de uma vasta rede 
de contatos do governo e do setor 
privado. 

Gustavo Nunes e Fahad Al 
Gergawi, CEO (Chief Executive Offi-
cer) do FDI Dubai, assinaram um 
memorando, documento técnico 
que abre perspectivas para novas 
conversações acerca de interesses 
comuns em áreas específicas de 
negócios. 

Efetivamente, Ipatinga passa a 
ser importante canal de referência 
para investidores do emirado 

interessados em empreender no 
Estado. E, por outro lado, Dubai se 
apresenta como porta de entrada 
para projetos expansionistas de 
investidores locais. 

O memorando busca fomen-
tar parcerias entre a agência de 
promoção de investimentos de 
Dubai e a Prefeitura de Ipatinga, 
projetando a imagem do muni-
cípio como destino turístico e de 
interesse de empresas do emira-
do. Ele contempla a cooperação 
técnica entre o governo ipatin-
guense e o FDI, particularmente 

para fins de intermediação de 
referências entre as comunidades 
empresariais de cada região, além 
de participação conjunta em even-
tos, intercâmbio de informações, 
pesquisas e afins, entre outros 
aspectos. 

A comitiva contou com alguns 
empresários da cidade que já 
estão realizando negócios no 
emirado em virtude do tratado, 
que é pioneiro em território nacio-
nal. Aqueles que se interessarem 
em constituir parcerias em Dubai 
devem procurar a Sala Mineira 

do Empreendedor para maiores 
informações.  

dmcc 

Outra agenda importante foi 
cumprida no Dubai Multi Commo-
dities Centre (DMCC), a principal 
zona franca do planeta e centro de 
comércio global de commodities, 
por onde transitam mais de 20 mil 
empresas. Ali, o prefeito Gustavo 
Nunes foi recebido pelo gerente 
sênior Mohammed Mohammed. 

“Dentre os vários encontros 
que tivemos, sem dúvida que as 
visitas ao FDI e ao DMCC foram as 
que acenaram com oportunidades 
mais concretas de benefícios para 
o nosso município. Com o FDI, 
assinamos um termo para que 
parcerias entre Dubai e Ipatinga 
sejam feitas. Na EXPO 2020, 
tivemos a honra de participar da 
edição 2022 do Anual Investment 
Meeting (AIM), evento fechado 
que contou inclusive com a par-
ticipação da ex-secretária-geral 
Adjunta das Nações Unidas e ago-
ra secretária-geral da Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento, a economista 
costarriquenha Rebeca Grynspan 
Mayufis. Tivemos a chance de 
apresentar nossa cidade para o 
mundo, e temas como agronegó-
cio e o esporte local foram trata-
dos com maior ênfase, atendendo 
também às expectativas dos inves-
tidores. Nossa estrutura foi muito 
elogiada, inclusive com interesse 
em parcerias envolvendo o estádio 
João Lamego Netto, o Ipatingão”, 
destacou Gustavo Nunes.
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gás encanado em minas pode ficar
mais barato nos próximos 6 meses

escola do sebrae lança
novos cursos no mercado

A Escola do Sebrae, instituição re-
conhecida como referência no ensino 
da educação empreendedora para 
jovens, acaba de lançar novos cursos: 
pós-graduação e técnico em Adminis-
tração noturno. Os cursos são destina-
dos a empresários, líderes, estudantes, 
educadores e gestores que queiram 
desenvolver comportamentos empre-
endedores, melhorar competências e 
habilidades de gestão, ou empreender 
em novos negócios ou na carreira. As 
inscrições estão abertas pelo site.

A Escola do Sebrae está presente no 
mercado há mais de 25 anos, ofertando 
o Ensino Médio em concomitância com 
o curso técnico em Administração (03 
anos) e o curso técnico em Administra-
ção gratuito (01 ano) para jovens da 
rede pública. Neste ano, a escola lança 
uma nova marca e entra para o merca-
do do Ensino Superior, em parceria com 
a Faculdade Sebrae de São Paulo, com 
dois cursos de pós-graduação:  Educa-
ção Empreendedora 5.0 e Empreende-
dorismo de Alto Impacto e Inovação. 
Além disso, passar a ofertar também 
o curso técnico em Administração 
noturno, destinado a estudantes que 
concluíram ou estejam cursando o 3º 
ano do Ensino Médio. 

A gerente da unidade de Educação 
e Empreendedorismo do Sebrae Minas, 
Fabiana Pinho, ressalta a expertise do 
Sebrae no ensino da educação em-
preendedora. “O Sebrae já capacitou 
milhares de estudantes e educadores 
por meio do programa de Educação 
Empreendedora, estimulando o ensino 
do empreendedorismo nos currículos 
escolares. Além disso, temos a marca 
consolidada da Escola do Sebrae, a úni-
ca em Minas Gerais a ofertar o Ensino 
Médio junto ao técnico em Administra-
ção, promovendo a formação de mais 
de 12 mil jovens empreendedores”.

Ela destaca ainda que o gran-
de diferencial dos novos cursos é 
estimular o desenvolvimento de 
competências e comportamentos 
empreendedores, essenciais para 
empreender em qualquer âmbito 
da vida. “Hoje o mercado busca 
profissionais com iniciativa, proativi-

dade, com habilidades de liderança 
e capazes de inovar. Nossos cursos 
visam estimular esse novo mindset, 
preparando o profissional para em-
preender em um novo negócio, na 
sua carreira, dentro da sua escola ou 
organização, criando novos projetos 
e oportunidades”, destaca.
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Há mais de 25 anos no mercado, Escola do Sebrae cria nova marca e
lança cursos de pós-graduação e técnico em Administração noturno

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://escoladosebrae.com.br/novoscursos/
https://escoladosebrae.com.br/
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sest senat inaugura nova
sede em João monlevade

No dia 8 de abril, foi inaugura-
da a nova unidade do Sest Senat 
(Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) em João Monlevade 
(MG). A entrega é um marco para o 
setor de transporte de toda a região. 

O valor do investimento na 
nova sede é de R$ 15 milhões, 
considerando a obra e todos os 
equipamentos e mobiliários. A 
nova unidade está na Rua Acácia 
86, bairro Campos Elísios. 

A nova estrutura, mais ampla, 
moderna e eficiente, vai oferecer 
novos serviços. Entre eles, estão: 
o simulador de direção de cami-
nhão, carreta e ônibus - tecnologia 
de ponta utilizada no aperfeiçoa-
mento de motoristas profissionais, 
com foco na prevenção de acidentes 
e na condução eficiente e econô-
mica; atendimentos de psicologia; 
atendimentos de nutrição; além da 
ampliação dos serviços de odonto-
logia e fisioterapia que já eram dis-
ponibilizados na antiga unidade. A 
capacidade é de 53 mil atendimen-
tos ao ano para os trabalhadores 
do transporte, seus familiares e a 
comunidade. Os atendimentos são 
gratuitos a todos os trabalhadores 
do setor de transporte. 

O presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e 
dos Conselhos Nacionais do Sest 
e do Senat, Vander Costa, afirma 
que, com a inauguração da nova 
unidade em João Monlevade, o 
Sest Senat reforça seu compro-
misso de estar onde o trabalhador 
do transporte mais precisa. “Onde 
há mercado transportador, existe 
Sest Senat. Queremos continuar 
induzindo o desenvolvimento 
regional e contribuindo para o 
aprimoramento do setor e dos 
trabalhadores do transporte da 
região”, afirma. 

Para o presidente do Conse-
lho Regional do Sest Senat em 
Minas Gerais, Rubens Lessa, a 
nova unidade vai garantir mais 
acesso a serviços de excelência. 
“João Monlevade já pedia, há 
algum tempo, a ampliação dos 
nossos atendimentos. Esta nova 
unidade amplia a atuação do Sest 
Senat na região. A nova unidade 
vai permitir um trabalho ainda 
mais focado na transformação 
da realidade dos trabalhadores 
do transporte e na qualidade 
dos serviços ofertados pelas 
empresas transportadoras”, des-
taca ele.

estrutura

A nova estrutura tem 1.889,17 
m2 de área construída de área 
construída e conta com sala de 
treinamento no simulador de 
direção, com capacidade para 15 
alunos; três salas de aula com 
capacidade para 25 alunos cada; 
e um laboratório de informática, 
com capacidade para 18 alunos.

Na área de saúde está equipa-
da para prestar atendimentos em 
fisioterapia, psicologia, nutrição 
e odontologia clínica em quatro 
consultórios. A unidade também 
oferece um centro de eventos. 

 

Homenagem

A nova unidade recebe o nome 
Mauri José Torres Duarte, conse-
lheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. Duarte 
foi eleito deputado estadual em 
Minas Gerais, em 1990, sendo 
reeleito até 2010, cumprindo 
seis mandatos consecutivos. Em 
2004, exerceu, interinamente, o 
cargo de governador do Estado 
de Minas Gerais. 

A unidade de João Monlevade 
será a primeira a ser inaugurada 
no Brasil em 2022. Ao todo, o 
país já conta com 159 unidades, 
sendo 25 delas em Minas Gerais. A 
inauguração desta sexta-feira (8) 
integra o plano de expansão e me-
lhoria da rede física do Sest Senat 
em todo o Brasil. A ampliação das 
unidades permite ao Sest Senat 
oferecer mais e melhores serviços 
aos trabalhadores do setor e, as-
sim, garantir mais eficiência para 
as empresas.
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Prefeitura de itabirito condecora
personalidades do município

Com o objetivo de homenagear grandes per-
sonalidades que marcaram época no município, a 
Prefeitura de Itabirito realizou, no dia 3 de abril, 
a solenidade de entrega de medalha de honra ao 
mérito Coronel Alves.

A cerimônia aconteceu no Espaço de eventos 
Maranata, no bairro Itaubira, e contou com a parti-
cipação de autoridades municipais, homenageados 
e seus convidados.

O prefeito Orlando Caldeira (Cidadania) ressal-
tou a importância de valorizar pessoas que foram 
fundamentais na história de Itabirito. “Essa medalha 
representa toda a nossa cidade, além de ser uma 
forma de homenagear os itabiritenses. Temos quase 
100 anos de história e, neste período, conhecemos 
muitas pessoas que promoveram o bem. Algumas 
delas estão sendo homenageadas aqui”.

“Estamos prestando uma homenagem a pessoas 
que possuem história no nosso município. As pessoas 
que estão sendo agraciadas com essa medalha são 
pessoas de sabedoria e história. Parabéns aos honra-
dos por toda a trajetória na nossa cidade”, destacou 
o vice-prefeito, Dr. Elio da Mata (Cidadania).

 

Homenageados 

Para os agraciados, a cerimônia representou um 
momento histórico de muita importância. “Agradeço 

a todos pela homenagem. Tenho as minhas raízes 
aqui em Itabirito e graças a meus pais aprendi o valor 
da nossa cidade e das nossas crenças”, enfatizou a 
ex-vereadora Olimpia Martins Paranhos, mais conhe-
cida como Pipita,  homenageada com a medalha.

A honraria leva o nome do primeiro prefeito da histó-
ria de Itabirito, Coronel Alves, protagonista das articula-
ções que resultaram, em 1923, na emancipação política 
do município, anteriormente distrito de Ouro Preto.

Também condecorado, o Padre Miguel Ângelo 
Fiorillo fez questão de valorizar a participação ativa 
de todos os homenageados na história de Itabirito. 
“Saúdo os representantes do Poder Executivo muni-
cipal e parabenizo os organizadores pela cerimônia. 
É uma data muito importante para todos nós. É o 
momento de celebrar pessoas de diversos matizes 
que prestaram serviços importantes para Itabirito”.
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Prefeito de Uberlândia inaugura obras
que vão beneficiar mobilidade urbana

A c idade de Uberlândia 
ganhou estruturas para a 
mobilidade urbana e dre-
nagem pluvial. O prefeito 

Odelmo Leão (PP) inaugurou a Ponte 
Ayrton Teodoro, que liga a Avenida 
dos Mognos à Rua Bernardo Cuper-
tino. Além disso, foram entregues o 
alteamento do Túnel Maria Rico e a 
ampliação da drenagem pluvial da 
Avenida Getúlio Vargas. A solenidade 
ocorreu na Avenida dos Mognos, na 
ponte sobre o Rio Uberabinha, entre 
os bairros Jaraguá e Daniel Fonseca. 

“Com essas obras, concluímos 
mais uma etapa de mobilidade 
urbana e drenagem pluvial, o que, 
sem dúvida, impacta na qualidade 
de vida de todos nós. Apenas com a 
Ponte Ayrton Teodoro, por exemplo, 
apresenta uma nova rota para o 
transporte público, reduzindo tempo 
de viagem, principalmente para os 
trabalhadores, que necessitam desse 
meio de locomoção”, disse o prefeito.

Ponte Ayrton teodoro 

A primeira obra entregue foi justa-
mente a da ponte que liga a Avenida 
dos Mognos à Rua Bernardo Cupertino. 
A estrutura é um apoio à Avenida Ge-
túlio Vargas e mais uma via de ligação 
para as avenidas Rondon Pacheco e 
Marcos de Freitas Costa e aos bairros da 
região central, como Daniel Fonseca e 
Martins. A melhoria teve investimentos 
de mais de R$ 6 milhões, financiados 
pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

O projeto contemplou ainda duas 
faixas de rolamento, duas passagens 
de pedestres, uma ciclovia, rampas 
de acessibilidade e piso tátil nos 
calçamentos. A expectativa é que a 
estrutura beneficie os mais de 15 mil 
veículos e milhares de passageiros do 
transporte público que passam diaria-
mente pela região, além de auxiliar 
na migração do fluxo de veículos que 
hoje utilizam a Avenida Getúlio Vargas 
para acessar setores como a rodovia 
para a cidade do Prata, Cidade Verde, 
Planalto, Luizote, Mansour, Cidade 
Jardim e Fruta do Conde. 

Supervisionada pela Secretaria 
Municipal de Obras, a ponte foi ini-
ciada pela empresa DECC Construções 
LTDA em agosto de 2019, contratada 
sob licitação, mas abandonou a obra 
em dezembro de 2020. Em agosto de 
2021 a empresa Grada Construtora 
LTDA assumiu o remanescente desta 
melhoria por meio de uma nova lici-
tação e finalizou a mesma em março 
de 2022.

O nome da ponte homenageia 
o produtor rural Ayrton Teodoro, que 
nasceu em 16 de setembro de 1929 e 
viveu até os 90 anos dedicando sua 
vida ao desenvolvimento do muni-
cípio. Ayrton foi diretor do Sindicato 
Rural de Uberlândia por diversas ges-
tões e colaborou em seus momentos 
mais importantes, sendo destaque na 
área do agronegócio.

túnel maria rico

Outra obra foi o alteamento do 
túnel Maria Rico, após receber a 
finalização da sinalização viária. A 
trincheira fica na Avenida Geraldo 
Motta Batista, sob a Avenida Getúlio 
Vargas, e passou de 3,16 metros para 
4,7 metros de altura. A intervenção 
recebeu recursos superiores a R$ 3,2 
milhões, financiados pela CEF 

“Em uma cidade com quase 500 
mil veículos, é de suma importância 
obras que facilitem a mobilidade 
urbana. Isto oferece inúmeras me-
lhorias tanto para os condutores, 
quanto para os pedestres. Esta admi-

nistração sempre se pautou por este 
tipo de melhorias, que oferecem 
inúmeros ganhos positivos”, disse 
o secretário municipal de Trânsito e 
Transporte, Divonei Gonçalves.

                

drenagem getúlio vargas 

A ampliação do sistema de drena-
gem pluvial da Avenida Getúlio Vargas 
e entorno também foi entregue. A 
troca da rede foi possível graças aos 
recursos da ordem de R$ 6,7 mi-
lhões, remanescentes do programa 
Uberlândia Integrada I, por meio do 
Pró-Transportes, assinado durante o 
penúltimo governo de Odelmo Leão 
(2009-2012). 

A troca da rede pluvial contem-
plou um trecho de 2,7 quilômetros, 
com o serviço se iniciando na ponte 
sobre o Rio Uberabinha e seguindo 
até a Rua do Odontólogo, no bairro 
Jardim das Palmeiras. Para melhor 
captar o volume de água decorrente 
das chuvas, a tubulação de 800 mm 
de diâmetro foi substituída por uma 
nova e mais resistente. 

“De um modo geral, realizamos 
intervenções que priorizam a qua-
lidade, mas também a economia 
aos cofres públicos. Fizemos isto 
em todas estas obras que estamos 
entregando e a população pode ter 
certeza que vamos continuar fazen-
do, pois temos responsabilidade 
com ela e com a verba pública”, dis-
se o secretário municipal de Obras, 
Norberto Nunes.

A secretária municipal de governo e comunicação Ana Paula
Junqueira e o prefeito odelmo leão participaram da inauguração
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
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A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados
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Por fora da bola
Dentro de campo o futebol 

mineiro segue seu ritmo normal. 
Terminamos agora mais um cam-
peonato regional em seu modulo 
principal. Doze clubes participaram, 
sendo oito do interior e quatro da 
região metropolitana de Belo Ho-
rizonte. As dificuldades foram as de 
sempre. Dinheiro é curto, estádios 
ruins, gramados piores ainda. Mas 
em termos de organização por 
parte da federação tudo funcionou 
muito bem. 

Em 2022 o futebol mineiro está 
bem representado. Na Série A Atlé-
tico e América. O mesmo na Copa 
Libertadores. Na Série B Cruzeiro 
e Tombense. Na Série D Caldense, 
Patrocinense e URT. Na Copa do 
Brasil Atlético, Cruzeiro, América e 
Tombense. A esperança é que todos 
consigam realizar boas campanhas. 
Quem sabe conquistando títulos. 
Pelo tamanho do investimento e do 
bom trabalho que vem sendo feito, 
o Atlético é apontado como favorito 
para grandes conquistas.  

O maior problema é fora de 
campo. Os clubes em sua grande 
maioria sofrem muito com a falta 
de dinheiro. Trabalham com orça-
mento apertado e deficitário. As 
são relevantes.  

Clubes tradicionais vêm per-
dendo patrimônio e credibilidade.  
Alguns infelizmente já fecharam 
as portas, outros tentam resistir 
bravamente graças ao apoio de um 
ou outro abnegado. 

Nesta tentativa maluca de sair 
do sufoco, o sonho de todos é virar 
Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF). Como se isto fosse um mila-
gre. Mudou o CNPJ e pronto. Tudo 
resolvido. As dividas evaporam, o 
novo do contrata vários craques, 
monta um time capaz de vencer 
todos os obstáculos dentro e fora 
de campo.  Que bom se fosse 
verdade. 

Infelizmente não é. A SAF é 
interessante e viável. Primeiro é 
preciso encontrar investidores de 
verdade dispostos a trabalhar com 
seriedade no mercado do futebol. 
Tem muito picareta prometendo o 
que não pode entregar. Experiên-
cias já fora feitas, antes a lei, com o 
pomposo nome de clube empresa. 
A maioria se lascou. Não conquistou 
nada e ficou uma divida enorme. O 
salvador ou salvadores da pátria le-
varam a escada e deixaram o clube 
dependurado na brocha.

A ideia de transformação em 
SAF é interessante e salutar. O time 
passa a ter dono e ninguém melhor 
para tomar conta do negocio do que 
o dono. Ele sabe o que pesa em seu 
bolso. Isto é antigo.  

O primeiro time de Minas a 
assumir a novidade é o Atlhetic 
Club de São João Del Rey, cidade 
histórica do nosso interior. É um 
projeto inicial que já vem dando 
bons frutos. O time saiu do nada e 
já é campeão do interior. Realizado 
por empresários da cidade, gente 

que conhece bem a historia do clube 
e são bons administradores. Tem 
tudo para dar certo. 

A bola da vez é o Cruzeiro. 
Famoso no mundo inteiro, dono de 
vários títulos importantes e de uma 
torcida imensa. Sem dúvida um 
dos maiores clubes esportivos das 
Américas, quem sabe do mundo. 
Vem passando por um terremoto 
terrível, fruto de péssimas adminis-
trações para não falar outras coisas. 
Ronaldo Fenômeno, ex-craque, forte 
empresário e empreendedor do seg-
mento esportivo propôs a compra 
do time, transformando tudo em 
SAF sob a sua batuta. 

Apesar da resistência de um 
ou outro conselheiro, a maioria 
deles, assim como da totalidade 
dos torcedores apoiam o projeto. 
Mesmo porque não existe alterna-
tiva melhor.  

Outros times sonham ou es-
tudam projetos para entrar neste 
mercado. Repito. A lei favorece. A 
ideia é boa, mas é preciso cuidado. 
Critério. É coisa para profissionais. 

Encontrar investidores sérios, 
criar um plano de negocio viável e 
ter alta disposição para arregaçar 
mangas e trabalhar muito não é 
tarefa simples. 

Dentro de campo vale a pai-
xão. Fora dele tem que prevalecer 
a razão. Caso contrário vira só 
aventura, correndo o grande risco 
de acabar ficando totalmente por 
fora da bola.

Após a aprovação das 
alterações na Socieda-
de Anônima do Futebol 
(SAF), Ronaldo Fenô-

meno poderá dar sequência a seu 
planejamento para o Cruzeiro: ele 
terá missões mais urgentes, como 
o transfer ban, mas outras de longo 
prazo.

Perto de fechar a compra de 
90% das ações da SAF do Cruzeiro, 
Ronaldo se mostrou aliviado após 
ter os pedidos aprovados pelo Con-
selho Deliberativo em reunião na do 
dia 4 de abril, no Ginásio Poliespor-
tivo do Barro Preto. O futuro sócio 
majoritário da Raposa disse que 
agora poderá trabalhar e garantiu 
que vai pagar os dois transfers 
ban impostos ao clube por dívidas 
com o Atlético Acreano e com o 
Independiente del Valle-EQU. 

Ronaldo terá que desembolsar 
cerca de R$ 13 milhões para quitar 
os débitos pelas contratações do 
atacante Careca, em 2017, e do 
zagueiro Kunty Caicedo, em 2016, e 
liberar o Cruzeiro a registrar novos 
jogadores.  “Tenho certeza que 
vamos resolver todas as pendências 
e teremos uma equipe competitiva. 
Nós demonstramos isso no Campe-
onato Mineiro e estamos fazendo o 
mesmo na Copa do Brasil”, afirmou. 

Há cinco jogadores aguar-
dando para serem registrados: 
o goleiro Gabriel Mesquita (que 
estava no Guarani), volante Neto 
Moura (Mirassol), meia-atacante 
Leonardo Pais (Montevideo Wan-
derers-URU) e atacantes Rafael 
da Silva (Wuhan FC-CHI) e Rodolfo 
(América). 

“Vamos ver se conseguimos 
uma ou duas outras peças para qua-

lificar ainda mais esse elenco. Nós 
temos um ano incrível para escrever 
uma história linda e voltar à elite do 
futebol brasileiro”, ressaltou. 

A aprovação do Conselho do 
Cruzeiro para transferir as Tocas I 
e II da associação para a SAF como 
garantia de pagamento da dívida 
tributária, além do aval para o início 
da recuperação judicial ou extraju-
dicial no clube, foi essencial para 
Ronaldo encaminhar a compra de 
90% das ações da SAF da Raposa. 
O prazo para o staff do Fenômeno 
bater o martelo para a aquisição 
da SAF celeste termina no dia 18 
de abril. 

Agora, Ronaldo destacou que 
terá muito trabalho pela frente. 
“Não temos o que comemorar, nós 
temos que trabalhar. O desafio é 
imenso, do tamanho que é a histó-
ria deste clube. Agora, é ‘arregaçar 
as mangas’ e trabalhar incansavel-
mente”, disse o Fenômeno desta-
cando que tem muitos investidores 
querendo colocar dinheiro no clube. 

“Eu estou aliviado agora por-
que vamos definitivamente poder 
trabalhar. Nós temos muitas coisas 
pendentes. Eu estive no mercado 
para vender patrocínio e todo 
mundo que quer investir no clube, 
nesse novo Cruzeiro, estava ansioso 
e esperando por essa definição. Por-
tanto, agora nós vamos poder dar 
uma acelerada e eu tenho certeza 
que temos muito trabalho a fazer”, 
ressaltou. 

“Agradecer o apoio da torcida 
que teve presente nesse processo 
inteiro, a todos os conselheiros que 
se mobilizaram para fazer isso acon-
tecer. Agora a bola está comigo e eu 
vou fazer a minha parte”, finalizou.

depois da aprovação da sAF, ronaldo está
confiante na volta do cruzeiro à série A

campeonato brasileiro interclubes volta
ao calendário do tênis com cinco etapas

Torneios são realizados em parceria pela Confederação Brasileira de Tênis e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

O calendário do tênis infantoju-
venil nacional terá um importante 
incremento a partir de maio. Estão 
previstas cinco etapas do Campeonato 
Brasileiro Interclubes (CBI), torneios 
que acontecem por meio do convênio 
entre a Confederação Brasileira de 
Tênis (CBT) e o Comitê Brasileiro de 
Clubes (CBC). Em todas as etapas, 
até 384 atletas poderão competir 
com as passagens aéreas pagas pela 
organização.

Os torneios estão programados 
para Belo Horizonte (MG), de 30 de 
maio a 8 de junho; Itajaí (SC), de 15 
a 24 de junho; Brasília (DF), de 10 a 
19 de agosto; Curitiba (PR), de 13 a 22 
de setembro; e Salvador (BA), de 1 a 
10 de novembro.

As competições serão realizadas 
nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos, 
com chaves GA e G1+. O benefício 
das passagens aéreas gratuitas será 
concedido a todos os atletas do GA 

nas categorias 14, 16 e 18 anos, desde 
que estejam regularizados em suas 
federações estaduais, registrados 
na CBT e vinculados a clubes filiados 
e em dia com o Comitê Brasileiro de 
Clubes. Nas chaves G1+, que não têm 
limite de inscritos, o benefício será 
para até 32 atletas por categoria em 
cada naipe.

Os campeonatos também po-
derão ter a participação de atletas 
avulsos (que não estejam vinculados a 
nenhum clube), mas que, neste caso, 
não poderão contar com os benefí-
cios de gratuidade. De acordo com o 
número de atletas de cada clube por 
etapa, também será custeada a passa-
gem área para treinadores, variando 
de um a três membros da equipe 
técnica, conforme o regulamento 
específico da competição.

“A retomada do CBI é um marco 
para o nosso esporte infantojuvenil. 
Criamos um ambiente propício e 

que faz parte do ecossistema da 
CBT, para que os talentos do tênis 
brasileiro possam competir, com o 
incentivo e a facilitação da partici-
pação nos torneios por meio desta 
parceria com o Comitê Brasileiro de 
Clubes”, enfatiza Rafael Westrupp, 
presidente da CBT. “Temos convicção 
de que isso representa um ganho 
enorme para os atletas, treinado-
res, clubes e também para os pais”, 
complementa.

“Estamos muito felizes e entusias-
mados por estarmos retomando os 
CBI de tênis, em parceria com a CBT. 
Foram 2 anos de pandemia que atra-
palharam um pouco a realização do 
CBI. O tênis é um esporte contagiante 
e que é muito praticado dentro dos 
clubes, fato que fortalece ainda mais 
a nossa parceria com a CBT para o 
desenvolvimento do esporte”, destaca 
Paulo Maciel, presidente do Comitê 
Brasileiro de Clubes.

calendário
1ª etapa
Belo Horizonte (MG)
Minas Tênis Clube
30 de maio a 8 de junho

2ª etapa
Itajaí (SC)
Itamirim Clube de Campo
15 a 24 de junho

3ª etapa
Brasília (DF)
Iate Clube de Brasília
10 a 19 de agosto

4ª etapa
Curitiba (PR)
Clube Curitibano
13 a 22 de setembro

5ª etapa
Salvador (BA)
Costa Verde Tênis Clube
1 a 10 de novembro
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