
A preocupação com a saúde causada 
pela pandemia deu lugar ao medo 
da crise econômica. Uma pesquisa 

feita pelo Instituto Travessia aponta que 
os brasileiros estão mais receosos com 
o cenário financeiro do país do que com 
os efeitos do coronavírus em si. Segundo 
o estudo, o impacto na vida econômica 
é citado por 37% dos entrevistados com 
renda de até dois salários mínimos, e por 
33% daqueles com ganho superior. Para 
o professor de economia Mathias Naga-
numa, não há como ser otimista, pois a 
população já está no limite.
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Planalto precisa ajudar 
carlos viana a conter 
os deputados que são 

contra sua candidatura 
Antes de colocar a sua campanha de pré-candidato ao 

governo de Minas perante o povo, o senador Carlos Viana 
(PL) vai ter de contar com uma ajuda extra do Palácio do 
Planalto para convencer as bancadas de seu partido, 8 
parlamentares federais e 9 estaduais, a engajarem em seu 
projeto. Informações de bastidores dão conta de uma espé-
cie de rebeldia desses parlamentares em relação ao plano 
político do senador, que tem apoio direto do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), ávido por ter um palanque próprio em Minas 
em sua caminhada para tentar se reeleger. No âmbito do 
Palácio Tiradentes, ainda há possibilidade da continuidade 
do atual vice-governador Paulo Brant (PSDB) como compa-
nheiro de chapa de Romeu Zema (Novo).

viana não tem apoio total dos parlamentares
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doenças respiratórias
podem ser mais

frequentes no outono 
Períodos de grande oscilação de temperatura, além do 

tempo mais seco e poluição, são condições propícias para que 
alergias e doenças respiratórias surjam com mais frequência. 
O boletim InfoGripe da FioCruz mostrou que, nas 4 últimas 
semanas, a prevalência entre os casos como resultado positivo 
para vírus sincicial respiratório foi de mais de 30%, e de 1,7% 
Influenza A, 0,1% Influenza B. E esses vírus, que podem ser 
transmitidos facilmente por gotículas respiratórias, trazem 
sintomas que causam bastante incômodo no dia a dia, como 
dores no corpo e febre.

Cultura do cancelamento traz
riscos para a saúde mental
O ato de cancelar uma pessoa virou prática comum na 

internet nos últimos anos. É a era da chamada “cultura do 
cancelamento”, ou seja, uma espécie de boicote contra 
cidadãos ou marcas que tiveram atitudes consideradas 
inadequadas nas redes sociais. O alvo principal são as 
personalidades públicas, mas os anônimos também sofrem 
com o problema. “As consequências disso podem afetar 
a saúde mental do indivíduo, inclusive, deixando marcas 
pelo resto da vida. Dificilmente terão uma rotina normal 
depois de um episódio de cancelamento”, alerta a psicó-
loga Camila da Silva.

COVID faz esportes
individuais caírem no
gosto da população

Com a necessidade do isolamento social para combater 
o coronavírus, boa parte das pessoas buscou maneiras de 
manter a saúde em dia. Por isso, os esportes individuais se 
popularizaram entre os brasileiros. Uma análise do Google 
mostrou que 39% do público declara ter começado a praticar 
alguma modalidade nova, com destaque para caminhada 
(23%), corrida (18%) e bicicleta (10%). O fisioterapeuta Vitor 
Alvarenga explica que essas atividades se evidenciam, pois 
podem ser feitas de forma mais simples. “A pandemia teve 
uma influência muito forte nisso”.
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A força do voto

E D I T O R I A L

As democracias só existem quando o 
povo, através do voto, se manifesta na 
escolha de seus representantes. É o regime 
de governo que cumpre o que dele se es-
pera – do povo para o povo. Seus sistemas, 
presidencialista ou parlamentarista, são 
formas de reconhecer o poder da maioria 
e respeitar a minoria, formando governos 
com equilíbrio e divisão do poder que 
conduzam o estado na busca da solução de 
problemas ou em favor do desenvolvimen-
to. O Executivo, o Legislativo e Judiciário 
são partes integrantes e complementares, 
cumprindo cada um seu papel respectivo, 
previstos na Constituição, convivendo em 
harmonia e cooperação em favor da causa 
maior – o estado de direito. 

O dever cívico do voto passa a ser, en-
tão, única forma  de demonstrar a vontade 
do povo na busca do destino para a vida 
da sociedade, revelando a esperança e de-
sejos, ao avaliar propostas dos candidatos 
postos na disputa eleitoral.

Conceitualmente, assim deveria ser 
o Brasil, segundo sua Constituição, for-
mulada há mais de 40 anos em cenário 
conturbado, onde e quando o povo e seus 
constituintes sentiram-se como pássaros li-
bertos de suas gaiolas da opressão militar, 
com a imaturidade social própria dos que 
não sabiam avaliar, com isenção, os efeitos 
dela decorrentes. Nela tratou-se mais de 
pontuar questões reprimidas que de esta-
belecer princípios e  estratégias políticas, 
econômicas e sociais para um país cujas 
diferenças são notórias. Fez-se a que foi 
possível, remendada ao longo dos tempos 
a desfigurar seu todo e realçar a falta de 
harmonia,  inexistente, e tão necessária.

Chegamos, então, aos trancos e bar-
rancos a este novo ano de eleições, quando 
novamente teremos a oportunidade de 
mudar rumos, avaliar projetos, escolher 
tendências que os candidatos irão propor. 
E aí está nosso maior desafio – encontrar 
nos sagrados candidatos quem venha pre-
encher estas elementares ansiedades dos 
eleitores. Estaremos na busca da profun-
didade das propostas contra a superficial 
aparência das imagens. Confrontos rasos, 

de novo, são anunciados como a tônica das 
campanhas em detrimento a projetos para 
a nação e seu povo. Será o ilusório contra 
o real necessário.

Já tivemos inúmeras oportunidades 
eleitorais de encontrar melhores cami-
nhos, mas parece-me que por crueldade do 
destino, ou castigo divino, temos escolhido 
muito mal nossos representantes. Uma 
certeza, no entanto, é inequívoca, só o 
voto pode mudar.

daniel Amaro

“cultura do cancelamento é
tóxica para a saúde mental”

ocê já ouviu a expressão 
que alguém foi cancelado 
na internet? Acontece com 
frequência entre celebri-
dades ou personalidades 

públicas e traz consequências como 
queda no número de seguidores, per-
da de patrocínios, perseguição e uma 
coleção de palavras mal-educadas nas 
redes sociais. De acordo com pesquisa 
do Instituto Liberdade Digital, 33% 
dos entrevistados acham certo que 
as pessoas cancelem quem emite 
opiniões discordantes, enquanto 33% 
consideram errado.

O fato é que o movimento vem 
ganhando força nos últimos anos, 
especialmente no que diz respeito a 
questões como racismo, LGBTfobia, 
machismo e outros. Para esclarecer 
sobre esse assunto, o edição do brasil 
conversou com Camila da Silva, psicólo-
ga e especialista em Terapia Cognitivo 
Comportamental (TCC).

v

camila da silva, psicóloga e especialista 
em terapia cognitivo comportamental

existem formas menos agressivas de
sinalizar ao outro que alguma fala

ou atitude que ele teve não agradou

como surgiu a cultura do cancela-
mento?

O termo apareceu em 2017, com a repercussão 
do movimento MeToo. Popularizado na forma de 
uma hashtag nas redes sociais com denúncias de 
assédio sexual em Hollywood, logo se tornou uma 
maneira de divulgar abusos sofridos por mulheres 
no mundo todo. O cancelamento tal qual é prati-
cado hoje começou a se popularizar em 2019. As 
redes sociais tiveram um importante papel nesse 
meio, uma vez que o conteúdo publicado pode vi-
ralizar e alcançar rapidamente um grande número 
de pessoas. Muitos se acham verdadeiros juízes e 
se tornam especialistas nos mais diversos assuntos. 
Na prática, cancelar alguém ou até mesmo uma 
empresa é uma forma de justiça social, no qual um 
indivíduo é excluído de uma posição de influência 
por ter falado ou cometido algum erro perante 
o que a sociedade considera como inadequado. 

É uma forma de apontar erros e é comum 
acontecer entre artistas, influenciadores digitais, 
atletas, entre outras personalidades públicas. As 
pessoas param de segui-las e deixam de acessar 
seus conteúdos on-line. Mas se engana quem pensa 
que apenas celebridades podem ser canceladas. Os 
anônimos também sofrem com isso quando fazem 
ou dizem algo controverso. Os amigos ou até mesmo 
familiares se afastam e deixam de manter contato.

Quais os principais motivos que 
levam a isso?

Existem diversas razões que podem fazer com 
que alguém se torne assunto na internet e seja 
cancelado. Mas os principais são racismo, precon-
ceito com classes sociais, xenofobia, machismo e 
LGBTfobia. Também pode acontecer por motivos 
banais, como falar mal de um famoso ou fazer algo 
que a população desaprova. A pessoa recebe uma 
enxurrada de comentários negativos e não adianta 
se defender e nem pedir desculpa, pois os cancela-
dores já fizeram seu julgamento e o baniram.

Quais as consequências na vida de 
quem é cancelado?

Têm aquelas já conhecidas e visíveis a todos, 
como milhões de seguidores a menos em apenas 
um dia, cancelamento de apresentações e perda de 
patrocínios, assim como a rede social da pessoa ser 
invadida por comentários negativos. Mas as consequ-
ências vão muito além disso e podem afetar a saúde 
mental do indivíduo, inclusive, deixando marcas pelo 
resto da vida. Dificilmente terão uma rotina normal 
depois de um episódio de cancelamento.

O fato também pode desencadear abandono, des-
prezo, desconsideração e esquecimento, entre outros 
distúrbios como ansiedade e até depressão. A cultura 
do cancelamento é tóxica para a saúde mental. Nesses 
casos é preciso buscar ajuda de um profissional para 
fazer um acompanhamento e iniciar o melhor trata-
mento. O cidadão pode até reconhecer que errou, mas 
sempre terá que se policiar em relação às suas atitudes. 
O recomendado é que se dê um tempo da rede social.

Também pode impulsionar uma incansável busca 
por uma perfeição inexistente que impede a pessoa 
de aceitar seus defeitos, afinal, ninguém quer ser 
cancelado ou restringido. Isso faz com que ela comece 
uma luta interna em que tenta, não consegue e se 
frustra diante dos conflitos que a vida nos apresenta.

o cancelador se considera su-
perior?

De certa forma sim, como se ele mesmo não 
cometesse nenhum erro na vida ou somente a opi-
nião dele importasse. Normalmente, os cancelado-
res de plantão são pessoas críticas e intolerantes. 
Nesse meio também existem os famosos haters, 
que se infiltram justamente para provocar e cau-
sar situações polêmicas, alcançando milhares de 
pessoas e se favorecendo diante de algo negativo.

Lógico que não devemos achar normal ou 
que está tudo bem quando alguém faz uma 
publicação que tenha cunho preconceituoso ou 
que possa prejudicar um indivíduo. Para essas 
questões cabe à Justiça resolver e não o “tribu-
nal da internet”. A discussão jurídica nas mídias 
sociais ainda é muito recente.

como seria possível acabar com 
essa cultura? você acredita que fal-
ta mais diálogo entre as pessoas?

Acredito que existem formas menos agres-
sivas de sinalizar ao outro que alguma fala ou 
atitude que ele teve não agradou. Um bom 
diálogo é sempre a melhor opção, mas é impor-
tante não apontar dedos ou julgar suas ações 
precipitadamente. Isso é muito difícil hoje em 
dia e a internet não perdoa nada, bastando um 
pequeno deslize para ser cancelado. Tem muito a 
ver com a intolerância e a incapacidade de lidar 
com o diverso e de ser confrontado. O problema 
é que a cultura do cancelamento não só cancela 
a atitude, como também o cidadão.

Muitas vezes, alguém é cancelado por algo 
do passado, mesmo que tenha refletido sobre a 
situação e pedido desculpa. Isso é um grande erro, 
visto que as pessoas mudam com o tempo e coisas 
que realizaram no passado já não fariam hoje. 
É necessário dar espaço para que amadureçam 
e isso demanda tempo. Em algumas ocasiões, 
acabamos impedindo o outro de se desenvolver.
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brasileiros endividados 

Ao que tudo indica, a pandemia está indo embora, mas 
os efeitos devastadores trazidos pelo coronavírus irão 
atormentar a população por um bom tempo. Afinal, 
agora entra em cena a desorganização financeira de 

grande parte da sociedade neste momento. Cenário agravado 
pela inflação que tem corroído os salários de quem não tem 
muito para sustentar sua família. 

As consequências dessa realidade são expostas a partir da 
rotina diária de quem não está conseguindo honrar seus compro-
missos, diante de um desemprego na casa dos 11%. Essa falta de 
oportunidade de trabalho leva o cidadão a receber os auxílios do 
governo federal, por meio de repasses dos programas sociais, um 
paliativo que está longe de solucionar a vida das famílias. Para 
completar o quadro de incertezas, a inflação diminui o poder de 
compra das pessoas sem que haja uma previsão de mudanças.  

O caminho para minimizar esse caos seria convencer o go-
verno federal a estabelecer uma nova política de crescimento 
sustentável, a fim de gerar mais renda a massa de assalariados 
do país. Afinal, como se sabe, o valor pago pelas empresas aos 
funcionários é a melhor maneira de fazer a disseminação das 
riquezas em qualquer lugar do mundo. Mas, no Brasil, percebe-se 
um caminho contrário. No período de 2 anos de fechamento de 
comércio e restrições de circulação das pessoas, os ricos ficaram 
mais abastados, crescendo substancialmente suas fortunas, o 
que aumenta ainda mais a desigualdade social.  

Prova disso é uma pesquisa realizada pela Proteste, que 
mostra que 23% dos entrevistados estão “muito endividados”. 
A análise ainda aponta que 47% admitem estar um “pouco endi-
vidados”. Nesta atmosfera de superendividamento tem ocorrido 
até a falta de condições para quitar itens básicos como contas 
de luz, água, telefone e internet. O cidadão comum não tem en-
contrado muita alternativa a não ser recorrer a empréstimos. Em 
média, 72% dos entrevistados pela Proteste estão “pendurados” 
no cartão de credito, cujos juros podem ultrapassar 10% ao mês. 

Ainda de acordo com a análise, 44% das pessoas responde-
ram positivo para o uso do cheque especial e aproximadamente 
36% preferiram buscar socorro nos empréstimos pessoais.     

Hoje, o Brasil pode ser descrito como uma nave sem rumo e 
somente o poder central seria capaz de atenuar essas demandas. 
Poderiam aumentar a capacidade de renda, evitando que cerca 
de 20 milhões de pessoas tenham dificuldade até para comprar 
comida, ou que os 11% dos desempregados consigam mudar o 
ritmo de suas vidas. Em verdade, a luta para se tornar um país 
desenvolvido é importante, mas, antes disso, há necessidade de 
atender as exigências básicas dos seus compatriotas.
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V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

de pai para filhos
Nos meandros financeiros de Minas, já se fala que o influente 

empresário modesto Araujo, aos poucos, está transferindo o coman-
do da Drogaria Araujo para seus filhos.  

coordenadores da campanha
Segundo comentários recentes, o secretário licenciado de Gover-

no, mateus simões, será o coordenador de campanha do seu chefe, 
o governador romeu zema (Novo) na busca pela reeleição. Caberá 
ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Agostinho Patrus (PSD), comandar a peleja pelo lado do ex-prefeito 
Alexandre Kalil (PSD). Aliás, essa tarefa vinha sendo exercida até 
aqui por Adalclever lopes que, a partir de agora, irá dedicar-se à sua 
campanha para deputado estadual. Enquanto isso, a imprensa não 
tem informações quanto ao nome a ser escolhido como comandante 
da campanha do pré-candidato carlos viana (PL). 

sem definição
O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Jul-

van lacerda, de acordo com amigos, ainda não tem uma definição 
quanto ao seu futuro político. Não se sabe se ele vai, efetivamente, se 
candidatar a algum cargo eletivo conforme vinha sendo propalado.

coitada da tucana 
Recentemente, a secretária-adjunta da Secretaria de Planeja-

mento e Gestão (Seplag), a tucana luisa barreto, foi indagada se 
seria aproveitada como vice do governador romeu zema (Novo) na 
eleição deste ano. “Ela sequer consegue despachar com o governa-
dor com facilidade”, disse uma pessoa próxima a ela. Ou seja, essa 
informação demonstra que a possibilidade da presença de luisa na 
campanha é muito remota.  

sumiram na cena
ronaldo vasconcellos e délio malheiros sumiram de cena. 

Ultimamente, ninguém sabe por onde andam e, sequer, se ainda 
moram em Belo Horizonte. Coisas da política.

mudança de partido 
Tido como um dos nomes históricos, fundador do MDB minei-

ro, o ex-presidente da ALMG, Antônio Júlio, enfim confirmou que 
deixou a sigla e, agora, deve ser candidato a deputado estadual 
pelo Republicanos. 

sem espaço na política 
Nos corredores da ALMG corre solto o comentário que a provável 

candidatura do deputado cleitinho Azevedo (Cidadania) ao Senado 
estaria “subindo no telhado”, por falta de possibilidade de encontrar 
apoio de grupos políticos, mais ou menos ao estilo do que vem ocor-
rendo no plano federal como o ex-juiz sergio moro (União Brasil). 
Isso ainda vai dar xabú. 

Puxadora de votos
“Caso fosse concorrer ao Senado, a atual vereadora de BH, duda 

salabert (PDT), teria um projeto indefinido, mas como candidata a 
deputada federal se torna uma evidente puxadora de votos”, comen-
tam os frequentadores do Café Nice, no Centro de Belo Horizonte. 

tucanos em movimento
Em Brasília, dizem que o vice-governador de Minas, Paulo brant 

(PSDB), pode ser candidato ao governo do Estado para atender uma 
demanda do partido a nível nacional que, neste caso, teria um pa-
lanque próprio em Minas. Mas, se ele não quiser, o ex-secretário de 
Planejamento e ex-deputado federal marcus Pestana aceita ser este 
nome, mesmo porque, o ex-parlamentar não tem nada a perder. É 
o que se comenta nos corredores do Congresso Nacional. 

Presença do Pt em minas
Quando vier a Minas fazer campanha, o ex-presidente lula vai 

sentir que o Partido dos Trabalhadores (PT) não é tão forte como 
outrora por aqui. A sigla tem perdido força em regiões importantes 
como no Triângulo Mineiro e, também, no Norte de Minas, espe-
cialmente em Montes Claros. A conferir...

candidatura de
viana ao governo

não une a bancada
estadual do seu partido

A té a véspera do feriado 
de 21 de abril, o sena-
dor Carlos Viana (PL) 
não havia conseguido 

um nome ideal para ser seu 
companheiro de chapa em sua 
incursão como pré-candidato ao 
governo de Minas. Já quanto ao 
nome para pleitear uma vaga ao 
Senado, a inclinação recai para o 
ex-ministro do Turismo, o atual 
deputado federal Marcelo Álvaro 
Antônio (PL).

No entanto, analistas con-
sideram a situação de Viana 
bastante melindrosa. Um dos 
temas que tira o sono do polí-
tico mineiro é saber que a sua 
pré-candidatura ao governo 
de Minas está longe de ser 
consenso entre os 9 deputados 
estaduais e muito menos em 
relação aos 8 parlamentares 
federais.

Fontes ouvidas por nossa 
reportagem avaliam que o 
grupo do presidente Jair Bolso-
naro (PL), especialmente os seus 
filhos, o senador Flávio e o depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro, 
terá que costurar mais amiúde 
este projeto de ter um palanque 

próprio em Minas. “Caso contrá-
rio, corre o risco dessa pretensão 
em eleger o senador Carlos 
Viana ao governo do Estado ser 
uma canoa furada”, afirmam.

Para além dessas informa-
ções de bastidores, assessores 
do senador ficaram entusiasma-
dos quando o assunto é a pes-
quisa encomendada pela Rádio 
Itatiaia, pontuando Viana com 
5% das intenções de voto. “Isso 
apenas 15 dias após o seu nome 
ser colocado à disposição como 
candidato. Até lá pelo meio de 
agosto, ele poderá chegar aos 
15%”, preveem.

vice de zema

Uma fonte palaciana ga-
rante que, no dia 2 de julho, o 
secretário de Estado de Governo, 
Igor Eto, renunciará ao cargo 
para ser o coordenador políti-
co da campanha de reeleição 
do governador Romeu Zema 
(Novo). Com isso, o nome do 
ex-secretário geral do Governo, 
Mateus Simões, estaria livre 
para outras empreitadas, inclu-
sive, com possibilidade de ser 
indicado como vice na peleja 
do chefe do Executivo mineiro 
deste ano.

Em Brasília, mais precisa-
mente na sala ao lado do gabi-
nete do deputado federal Aécio 
Neves (PSDB), uma resenha 
política recente apontava que 
se o projeto de indicar o pró-
prio Aécio para ser candidato 
ao governo de Minas não pros-
perar, o atual vice-governador 
Paulo Brant (PSDB) poderia ser 
um trunfo neste jogo. Ele tanto 
pode ser ungido como candi-
dato dos tucanos ao Palácio 
Tiradentes, e, não sendo pos-
sível esta configuração, existe 
a chance também de Brant 
continuar na condição de vice 
de Zema. “O vice-governador é 
uma reserva moral, um nome 
de prestígio de nosso partido e 
de confiança nobre”, resumiu 
o presidente do PSDB esta-
dual, deputado federal Paulo 
Abi-Ackel”.

Por outro lado, amigos de 
Brant deixam claro que ele 
não nutre qualquer intenção 
em ser candidato a deputado 
federal, conforme chegou a ser 
mencionado pela imprensa. Em 
síntese, pelo seu estilo sereno 
de tratar de assuntos políticos, 
ele não quer ser lembrado no 
futuro como um carreirista na 
política mineira.

deputado eduardo bolsonaro
vai precisar entrar
em cena em minas

Paulo brant ainda pode
continuar na condição

de vice de zema

carlos viana continua
sem um nome para ser

seu companheiro de chapa
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Prefeito de ipatinga sanciona lei que
prevê aumento de 10,5% para servidores

O prefeito de Ipatinga, Gus-
tavo Nunes (PSL), sancionou no 
dia 12 de abril o Projeto de Lei nº 
74/2022, que trata do aumento 
salarial dos servidores públicos 
municipais. A matéria foi aprova-
da por unanimidade no plenário 
do Legislativo, transformando-se 
na Lei Municipal nº 4.351/22.

Os termos do reajuste, que 
abrange servidores da ativa – 
inclusive celetistas – e também 
inativos, foram negociados pelo 
governo em reuniões com a dire-
ção do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (Sintserpi), 
sendo também aprovados em 
assembleias da categoria. O 
reajuste oferecido, com base 
na tabela de vencimentos de 
janeiro de 2022, é de 10,50%. 
Ele tem efeito retroativo a 1º de 
janeiro, representando ganho 
real em relação à inflação do 
ano passado.

A diferença entre os venci-
mentos já recebidos e o reajuste 
autorizado, referente ao mês de 
março, foi paga no dia 14 de abril. 
O restante será pago a partir de 

junho. “Aprovar o reajuste sala-
rial dos servidores ratifica mais 
uma vez o comprometimento 
em cumprir de maneira zelosa 
todos os compromissos com o 
funcionalismo público municipal”, 
destacou o secretário de Governo, 
Matheus Braga.

Auxílio-alimentação  
e data-base

O Executivo oficializou tam-
bém a elevação, a partir de 1º 
de março de 2022, do valor do 
auxílio-alimentação pago aos 
servidores, que não era reajustado 
desde 2006. O valor, que era de 
R$ 201,60, agora está fixado em 
R$ 260. 

Ficou decidido ainda que 1º de 
janeiro de cada ano é a data-base 
para fins de revisão geral da 
remuneração e subsídios dos ser-
vidores públicos municipais ativos, 
inativos e pensionistas do Poder 
Executivo Municipal, sendo que as 
negociações devem ser realizadas 
até 15 de março do exercício.

“Valorizar a classe e de-
monstrar o apoio e preocupação 
deste governo em sempre pro-
porcionar melhorias, diante da 
perda salarial que naturalmente 
ocorre em função de efeitos 
inflacionários, é uma forma 
de priorizar o bem maior do 
Executivo hoje, que é o trabalho 
humano prestado pelos nossos 
servidores”, destacou o prefeito 
Gustavo Nunes.
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Almg promulga reajustes adicionais para o executivo
Os dispositivos da Proposição de Lei 25.025 

vetados pelo governador Romeu Zema (Novo) 
e mantidos pela Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) foram promulgados no dia 
18 de abril. O ato do presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus (PSD), foi publicado 
em edição extra do Diário do Legislativo. Com 
isso, passam a valer os percentuais adicionais 
de recomposição salarial aprovados para servi-
dores da saúde, educação e segurança pública.

A Lei 24.035, que trata da revisão salarial 
geral de 10,06% para todos os servidores do Po-
der Executivo, foi sancionada pelo governador 
no dia 4 de abril. Porém, ele vetou os adicionais 
diferenciados que tinham sido propostos por 
emendas parlamentares apresentadas durante 
a tramitação do Projeto de Lei (PL) 3.568/22, 
de autoria do próprio Romeu Zema, que deu 
origem à norma.

O veto parcial do governador foi derrubado 
em Plenário no dia 12 de abril. Agora, com a 
promulgação desses dispositivos, entram em 
vigor os percentuais que beneficiam as áreas 
de segurança pública (14%), saúde (14%) e 
educação (33,24%), bem como o auxílio social 
para inativos das forças de segurança. O per-
centual adicional de 14% para os servidores da 

saúde é um reconhecimento do trabalho desses 
profissionais durante a pandemia de COVID-19.

Já o adicional de 33,24% para os servido-
res da educação tem o objetivo de garantir 
o cumprimento do piso salarial nacional da 
categoria. Esse mesmo percentual foi estendido 
aos servidores das universidades estaduais.

O adicional de 14% da segurança pública 
vai beneficiar bombeiros, policiais civis e mi-
litares, agentes penitenciários e socioeduca-

tivos. Esse acréscimo busca compensar o não 
cumprimento de um acordo de recomposição 
salarial firmado entre o governo e essas cate-
gorias, em 2019.

Assim como a revisão geral de 10,06%, 
o pagamento dos adicionais da educação, 
saúde e segurança é retroativo a 1º de janeiro 
de 2022.

Os inativos e pensionistas da segurança 
pública também serão beneficiados com o 
pagamento de um auxílio social, em três 
parcelas anuais, correspondentes a 40% da 
remuneração básica do soldado de 1ª classe. 
Esse auxílio deverá ser pago nos meses de 
maio, agosto e novembro.

Anistia
Outro dispositivo vetado pelo governador, 

mantido pela ALMG e promulgado no dia 18 de 
abril anistia as faltas ao trabalho de servidores 
da educação que participaram de movimento 
grevista em 2022. Com isso, esses servidores 
não serão prejudicados em suas avaliações de 
desempenho e não poderão sofrer nenhum 
tipo de penalidade em decorrência de sua 
participação na greve.
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2022&n=3568&tipoProjeto=PROJETO%20DE%20LEI&s=PL&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D%28PL.20220356812%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26pesqProp%3Dtrue
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2022/04/L20220418E.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=24035&comp=&ano=2022
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2022&n=3568&t=PL
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Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de belo Horizonte (cdl/bH)

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

união é fundamental no combate à violência doméstica
A violência doméstica tornou-se uma 

silenciosa epidemia no Brasil. Dados do 
recente boletim ‘Elas Vivem: Dados da 
violência contra a mulher’, elaborado pela 
Rede Observatórios da Segurança, mostram 
que a cada 5 horas uma mulher é vítima de 
violência no país. E mais, em 65% dos casos 
de feminicídios e 64% dos casos de agressão, 
os criminosos são companheiros da vítima.

O ano de 2021 foi marcado pelos altos 
índices de violência contra a mulher. Somente 
em nosso estado, foram 152 vítimas fatais. Na 
capital, a média foi de 639 ocorrências, por 
dia, para cada grupo de 100 mil mulheres.

Números como esses são estarrecedores 
e nós, sociedade civil organizada, iniciativa 
privada e poder público, não podemos 
ficar somente no campo da indignação. 
Devemos agir em conjunto para promover 
ações concretas em defesa da segurança e 
da saúde física e mental dessas mulheres. É 
inconcebível fechar os olhos ao nosso redor e 
não se importar com os desafios enfrentados 
pelas mulheres vítimas de violência.  

O propósito da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) é fazer 
de BH o melhor lugar para se empreender e 
viver. O alcance deste objetivo passa, inevita-
velmente, por questões sociais. E o combate à 
violência contra a mulher é uma delas. Apoiar 
a força feminina sempre esteve em nosso 
escopo de trabalho. Para isso, nos unimos 
a importantes e respeitadas instituições, 
como Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e às polícias Civil e Militar em uma 
série de programas que visam à reinserção 
social e profissional de vítimas da violência, 
empoderamento feminino e segurança das 
mulheres.

Recentemente, junto com a Polícia Civil, 
inauguramos a Casa da Mulher Mineira. Um 
local especializado em atender as ocorrên-
cias de demanda espontânea das vítimas 
de violência doméstica, familiar e sexual, 
garantindo um acolhimento humanizado 
e mais rápido. Neste projeto, fomos os res-
ponsáveis pela plotagem da recepção e da 
brinquedoteca. O jardim do espaço também 
foi preparado pela CDL/BH, bem como os ma-
teriais impressos de divulgação e orientação.

São 12 salas planejadas para propor-
cionar um eficiente atendimento. Na nova 
unidade, as mulheres vítimas de violência do-
méstica e familiar poderão solicitar medidas 
protetivas de urgência e acompanhamento 
até a residência para a retirada de seus per-
tences em segurança (roupas, documentos 
e medicamentos), receber a guia de exame 
de corpo de delito, realizar a representação 
criminal para a devida responsabilização do 
agressor, receber encaminhamento para 
casas abrigo, serviços de atendimento psi-
cossocial e orientação jurídica na Defensoria 
Pública.

As vítimas são atendidas por uma equipe 
de policiais e servidores de diversas áreas 
de formação, como psicólogos e assistentes 

sociais, treinados para orientar, encaminhar 
e acolher todas as demandas.

Além da Casa da Mulher Mineira, esta-
mos em processo de arrecadação de doações 
para o Projeto Afeto, que ajuda mães, gestan-
tes e recém-nascidos do Hospital Maternida-
de Sofia Feldman. Sabemos que essa é uma 
fase delicada emocionalmente e, por meio da 
campanha, queremos promover qualidade 
de vida, amparo, acolhimento e bem estar 
nos momentos do pré-natal e do pós-parto.

Em 2021, doamos 35 mil itens que aju-
daram mais de duas mil famílias. Neste ano, 
com toda dedicação e esforço conjunto com 
a sociedade, temos a ambição de superar 
o número de produtos arrecadados, que 
podem ser: enxoval, itens de higiene pessoal, 
fraldas, absorventes, banheiras e brinquedos 
para bebês. Receberemos as doações até o 
dia 3 de maio em nossa sede (Avenida João 
Pinheiro, 495 – Boa Viagem) e também na 
sede da Fundação CDL (Av. Amazonas, 311 -3º 
andar – Centro).

O apoio às mulheres, especialmente 
aquelas em vulnerabilidade social, é perme-
ado por muitos fatores. Mas os que pedem 
maior atenção são os que se referem à se-
gurança física e à saúde, tanto das mulheres 
quanto de seus filhos. Por isso, ações como o 
Projeto Afeto e a Casa da Mulher Mineira de-
mandam nossos esforços, comprometimento 
e ação. Somente em união conseguiremos 
romper essa triste realidade de violência, 
transformar vidas e resgatar sonhos.
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brasileiros estão mais preocupados com
a crise econômica do que com a pandemia

pandemia chegou trazendo inú-
meras incertezas. Se no começo 
a preocupação era com a saúde, 
agora é a crise econômica que tem 
tirado o sono dos brasileiros, con-

forme revela uma pesquisa feita pelo Instituto 
Travessia. Segundo o estudo, o impacto na vida 
financeira é citado por 37% dos entrevistados 
com renda de até dois salários mínimos, e por 
33% daqueles com ganho superior.

Para o professor de economia Mathias 
Naganuma, os brasileiros com renda entre 
2 e 5 salários são os que têm a crise econô-
mica como maior aflição. “Essa sensação é 
justificada, especialmente, pelo fato de que o 
reajuste salarial não acompanhou o aumento 
da inflação. Sendo assim, a renda média per 
capita no país diminuiu em comparação ao 
valor do salário mínimo. Tudo isso prejudica 
muito mais aqueles que recebem entre 2 e 5 
pagamentos”.

Ele acrescenta que diversos fatores levaram 
o país à crise. “Primeiramente, o isolamento 
social causado pela pandemia resultou em 
altos níveis de desemprego. Além disso, po-
demos citar o fim do auxílio emergencial, a 
instabilidade política interna e o impacto em 
cadeia na economia com o aumento do dólar, 
das commodities, políticas de governo na China 
e, agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia”.

O head de investimentos Pedro Andrade 
conta ainda que o Brasil sofreu com a des-
valorização do real. “Isso afeta os preços dos 
produtos manufaturados, pois importamos a 
maior parte dos nossos insumos e, também, 
a alta dos valores das commodities internacio-
nais, como milho, trigo, boi e petróleo. Apesar 
de sermos produtores dessas matérias-primas, 
os custos no mercado interno precisam estar 
em linha com o preço negociado internacio-
nalmente ou não vale a pena produzir, logo o 
consumidor sofre diretamente o efeito na conta 
do supermercado”.

A assessora de investimento Gabriele 
Couto conta que o Banco Central tem tomado 

medidas bem duras, como aumentar a taxa de 
juros, para tentar conter a inflação. “Ela, hoje, 
é a maior preocupação, tanto no mercado e 
economia interna, quanto global. Porém, é 
importante ressaltar que a crise não foi cau-
sada pela COVID-19, mas intensificada por ela. 
Para saná-la, é preciso muitos investimentos, 
o que pode não acontecer em curto prazo. 
Além disso, o cenário político, com as eleições 
se aproximando, tende a abalar ainda mais”.

Para Gabriele, é preciso inúmeras mu-
danças no cenário atual. “Dependeremos 
das eleições, bem como da proposta do novo 
governante eleito. É necessário ver se o plano 
de seu mandato prevê a industrialização e 
desburocratização para abertura de empresas 
e contratação de funcionários a fim de absorver 
o número de pessoas que estão em busca de 
um emprego”.

Ela reforça que a economia é cíclica e tende 
a ter altos e baixos. “Claramente estamos na 
baixa. E, por isso, é importante elaborar uma 
série de medidas, coisa que não está sendo 
feita. Neste sentido, o país se preocupa apenas 

com medidas populistas, pensadas em ques-
tões políticas e não econômicas. O que mostra 
que, infelizmente, para os próximos meses não 
podemos criar expectativas favoráveis”.

 Andrade explica que o controle das finan-
ças pessoais já é algo que pode contribuir para 
o cenário. “Nesse momento é fundamental 
reduzir os gastos e não se aventurar em em-
préstimos com juros abusivos, principalmente 
aquele que está mais à mão, o cartão de cré-
dito, que pode rapidamente virar uma bola de 
neve incontrolável”.

Para Mathias, porém, não há como ser 
otimista, pois estamos no limite. “Em pesqui-
sas realizadas, a grande massa da sociedade 
respondeu que a quantidade de comida por 
domicílio foi menor que a suficiente e, quando 
questionados sobre a percepção do aumento 
da fome, praticamente 90% dos entrevistados 
afirmaram que sim. Portanto, penso que seja 
difícil atravessar uma crise econômica quando 
um elemento básico como alimentação atinge 
à população tanto na prática como em seu 
psicológico”.
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dificuldades financeiras trazidas pelo momento atual têm tirado o sono da população

nomes influentes
No cenário político que se aproxima, com três nomes dispu-

tando o governo do Estado, não deve ser negada a importância de 
articuladores como é o caso do ex-secretário de Governo danilo de 
castro e dos ex-governadores fernando Pimentel, eduardo Azeredo 
e Alberto Pinto coelho. 

Apoio qualificado 
O ex-presidente do Galo, o banqueiro ricardo guimarães, é 

considerado nos meandros da política mineira um dos mais quali-
ficados eleitores do governador romeu zema (Novo). “Assim como 
ele, outros grandes empresários também apoiam o governador”, é 
o que dizem os matemáticos da política estadual.

economia lá e cá
Economistas de plantão, em Brasília, não escondem o descon-

forto do pessoal do Banco Central que tenta aumentar os juros para 
conter a inflação, enquanto os representantes do Executivo estão 
procurando injetar cada vez mais dinheiro em diversos programas 
por ser um ano político. Ou seja, um faz e outro desfaz. Loucura total! 

Polícia federal x Pastores 
Em comentário na TV Cultura, o empresário paulistano e ex-

-deputado federal emerson Kapaz sugeriu: “Já que não vai ser 
possível abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar as demandas no Ministério da Educação, o ideal seria jogar 
para a Polícia Federal averiguar os pastores lobistas que, segundo 
denúncias, andaram aprontando por lá. Aí eu quero ver o que eles 
vão fazer para se safarem dessa pressão”, pontificou.

viagra e coisas mais
Até hoje os jornalistas investigativos de Brasília continuam que-

rendo saber como é que o governo federal autorizou a aquisição de 
35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. “A análise 
é que, por pressão do Planalto, o tema pode até ser abafado por 
enquanto, mais esse escândalo não será simplesmente jogado para 
debaixo do tapete”, avaliam.

bolsonaro x zema
Semana passada, quando esteve em São Paulo, o deputado 

federal eduardo bolsonaro (PL) não deixou de dar uma estocada 
no governador mineiro romeu zema (Novo). “Ele foi eleito graças 
à popularidade do meu pai na época. Agora, como temos outro 
candidato em Minas, quero ver qual vai ser o resultado de sua 
campanha”, afirmou.

eterno inss
O governo federal sempre procura informar que a situação está 

sob controle. No entanto, esquecem de citar que, atualmente, existem 
cerca de 1,6 milhão de pessoas esperando na fila para receberem os 
benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Um horror, 
diga-se de passagem!

bolsonaro e lula
Ao analisar o cenário político nacional, o filósofo luiz felipe 

Pondé comentou: “Os parlamentares do denominado centrão já 
estão tomando a decisão de ficarem divididos entre Jair bolsonaro 
(PL) e lula (PT), assim, o vencedor desta peleja pode contar com 
apoio deles, mediante distribuição de verbas generosas, emendas 
parlamentares secretas, nomeações de amigos nos estados, enfim, 
apostam na continuidade do loteamento do governo para atender 
aos preceitos eleitorais e políticos deles”, afirmou.
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COLOQUE 
AS IDEIAS EM 
MOVIMENTO NO
SESC PALLADIUM. 

Coworking: ambiente de trabalho compartilhado. 
Formação criativa: talks, cursos e workshops que 
aliam teoria e prática.
Feira: networking e oportunidade de negócios. 
Podcast: abordam várias facetas do mercado criativo.

Economia criativa, 
inovação e colaboração 
entre pessoas, ideias
e negócios. 

 

Conheça as 
possibilidades que 
o Sessão Dez4Meia 
oferece:

Venha colocar as ideias em 
movimento com a gente: 
sessaodez4meia.sescmg.com.br 

setor calçadista brasileiro
deve crescer até 2,7%

O setor calçadista brasileiro 
vem se recuperando dos efeitos 
econômicos da crise sanitária de 
COVID-19. A Abicalçados, associa-
ção que representa essa indústria, 
projeta crescimento entre 1,8% e 
2,7% em 2022, encerrando o ano 
com uma produção entre 820 mi-
lhões e 828 milhões de pares. Os 
resultados positivos serão impul-
sionados pelas exportações, que 
devem avançar de 8,4% a 10,2% 
em relação a 2021. O ramo tam-
bém está otimista quanto ao tra-
balho na atividade. Somente no 
primeiro bimestre foram geradas 
quase 13 mil vagas de emprego.

De acordo com o presidente-
-executivo da Abicalçados, Harol-
do Ferreira, o setor calçadista se-
guirá em ritmo de recuperação ao 
longo de 2022. “No ano passado, 
encerramos com uma produção 
cerca de 10% menor do que em 
2019. Para 2022, mesmo crescen-
do na base otimista entre 1,8% 
e 2,7%, ficaremos cerca de 8% 
abaixo dos níveis pré-pandemia”.

Ele acrescenta ainda que o 
mercado interno, que representa 
85% das vendas do setor, segue 
com uma dinâmica inferior ao 
crescimento das exportações, 
reflexo do nível de emprego e 
crescente inflação, que reduz a 
renda disponível para consumo.

As projeções setoriais da 
Abicalçados são realizadas por 
meio de análises das perspecti-
vas de crescimento dos Produtos 
Internos Brutos (PIBs) brasileiro 
e dos Estados Unidos - principal 
destino das exportações de cal-
çados -, e o comportamento do 
câmbio. “O Brasil parece ter um 
limitador de desenvolvimento, 
baseado especialmente no baixo 
investimento público, no au-
mento da desigualdade e com o 
componente da inflação, hoje em 
dois dígitos. O baixo crescimento 
interno deve impactar o setor 
calçadista brasileiro ao longo do 
ano”, diz o doutor em Economia, 
Marcos Lélis.

vagas de emprego

No primeiro bimestre, as in-
dústrias de calçados geraram 
quase 13 mil vagas de emprego. 
O número é 8,2% superior aos 
registros do mesmo período do 
ano passado. Ferreira destaca que 
o resultado é puxado pela recupe-
ração da atividade, especialmente 
no mercado internacional e tam-
bém pela continuidade da deso-
neração na folha de pagamentos 
para o setor.

“Nos dois meses iniciais 
deste ano foram exportados 
mais de 27,5 milhões de pares, 
o que gerou US$ 209,2 milhões, 
incrementos de 40% em volume 

e de 70,8% em receita na relação 
com o mesmo período de 2021. 
Existe uma recuperação impor-
tante nos embarques de sapatos, 
especialmente para os Estados 
Unidos, que importou quase o 
dobro de calçados brasileiros no 
primeiro bimestre em relação ao 

período correspondente de 2021. 
O fato tem ajudado na geração 
de vagas, que somam aproxi-
madamente 40 mil empregos 
criados entre 2021 e início de 
2022”, explica.

O estado que mais emprega 
no setor calçadista brasileiro é o 

Rio Grande do Sul, sendo que as 
fábricas gaúchas respondem por 
28% do total de postos no Brasil. 
No primeiro bimestre, foram 
criadas 4,7 mil vagas. O segun-
do empregador da atividade é 
o Ceará, gerando 409 vagas no 
mesmo período.

Tendo ultrapassado São Paulo 
no ranking de empregadores do 
setor, a Bahia é o terceiro estado que 
mais emprega na atividade. Nos pri-
meiros dois meses do ano, as fábricas 
baianas geraram 1,78 mil vagas. Já 
São Paulo aparece na quarta posi-
ção, com 2,8 mil vagas na atividade.

Quase 13 mil vagas de
emprego foram geradas na

indústria calçadista no
primeiro bimestre
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Reload 2022: maior evento de marketing
digital está com inscrições abertas

Evento acontece nos dias 26 e 27 de abril, em Belo Horizonte

O número de pequenos ne-
gócios no Brasil que vendem 
utilizando ferramentas digitais, 
como WhatsApp, Facebook e 
Instagram, aumentou ao longo 
de 2021, passando de 59%, 
em maio, para 74%, no mês de 
dezembro. Os dados são de uma 
pesquisa do Sebrae, em parceria 
com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), realizada no final de 2021. 
De olho nesse cenário e para 

apoiar os empreendedores a 
impulsionarem suas vendas e 
presença on-line, o Sebrae Minas 
promove o Reload 2022, o maior 
evento de marketing digital para 
pequenos negócios. O evento 
acontece nos dias 26 e 27 de 
abril, na sede do Sebrae Minas, 
em Belo Horizonte. Inscrições 
abertas pelo site. 

A 4ª edição do Reload conta 
com uma ampla programação, 

com conteúdos, tendências e 
grandes nomes do mercado. 
O evento irá reunir mais de 35 
especialistas, em quatro espaços, 
com atividades divididas en-
tre palestras, painéis e oficinas. O 
público poderá conferir temáticas 
como marketing digital, estraté-
gias, redes sociais, dados, ven-
das, inovação, criatividade e 
empreendedorismo. 

Entre os nomes confirmados 
estão o de Têca Falcão, Head de 
conteúdo Always On da Suba, 
que vai apresentar “Dos 3 mil aos 
30 milhões: o case do Instagram 
de Juliette do BBB”;  Ronaldo 
Marques, head de parcerias 
de conteúdo do TikTok, com a 
palestra “Como usar o conteú-
do do TikTok na estratégia da 
sua empresa?”; Andrea Iorio, 
palestrante, escritor best-seller 
e ex-diretor do Tinder, com a 
palestra “Como preparar sua 
empresa para o metaverso?”; 
e Rafael Kiso, fundador e CMO 
da Mlabs, que irá abordar “Con-
teúdos que engajam nas redes 
sociais e painel de tendências 
para o marketing digital”. 

Outros grandes especialistas 
do mercado também estão con-
firmados, como o fundador da 
academia de Neuromarketing, 
Fernando Kimura; a Head de 
diversidade, equidade e inclusão 
da ThoughtWorks, Grazi Mendes; 
e a jornalista, palestrante e con-
sultora em estratégia digital para 
negócios, Lili Ferrari. Os nomes e 
temas confirmados desta edição 
já estão disponíveis no site do 
evento.

Reload 2022 

Dias 26 e 27 de abril, das 13h às 20h30 

local: Sebrae Minas – Av. Barão Homem de Melo, 329, Belo Horizonte/MG 

informações e inscrições:

https://lets.events/e/reload-2022-evento-de-marketing-digital-do-sebrae-minas-em-belo-horizonte/
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endividamento em belo Horizonte mantém
estabilidade e inadimplência sobe 3,3%
Segundo o estudo da Fecomércio MG, os gastos característicos do início de ano justificam o leve aumento no número de endividados

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. 

O número de belo-horizontinos 
endividados em março deste ano 
se manteve estável com 89%, ao 
contrário da inadimplência que teve 
alta de 3,3%, em comparação com o 
mês anterior. Esses são os dados do 
último levantamento da pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), elaborada 
pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Minas Gerais (Fecomércio MG), 

com base nos dados da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Para a economista da Feco-
mércio MG, Gabriela Martins, os 
gastos característicos do início do 
ano, como o pagamento de im-
postos, mensalidade e rematrícula 
escolar e a compra dos materiais 
escolares, são os principais moti-
vos que influenciaram no resul-
tado do estudo. “Muitas famílias 

acabam fazendo o uso do crédito 
para conseguirem suprir toda a 
sua demanda. Entretanto, fatores 
como o desemprego e o aumento 
da inflação – com destaque para 
os combustíveis e alimentos, 
acabam achatando a renda das 
famílias, acarretando um com-
prometimento da capacidade de 
pagamento das contas levando 
os consumidores a se tornarem 
inadimplentes”, explica.

O levantamento apontou 
ainda que o cartão de crédito 
continua se destacando como 
o principal meio de pagamento 
(84,2%.). Em seguida, aparecem 
os clientes que optaram pelo car-
nê (18,5%); pelo crédito pessoal 
(8,3%); e pelo cheque especial 
(7,4%). “Alguns consumidores 
pagam as contas com o cartão 
de crédito, e muitos o utilizam 
para as compras do mês. Po-
rém, é importante que tenham 
atenção e se planejem para não 
perder o controle do orçamento, 
uma vez que essa modalidade 
possui um dos maiores juros 
praticados no mercado”, ressal-
ta a economista da Federação, 
Gabriela Martins. 

Entre as famílias da capital 
mineira, 43,2% possuem algum 
compromisso financeiro em atra-
so, segundo dados da Peic. Esse 
índice é maior em famílias com 
renda igual ou inferior a dez 
salários-mínimos (45,7%). Com 
relação aos endividados, 48,5% 
ainda não conseguiram honrar 
seus compromissos e estão com 
dívidas em atraso.

Já 14,4% das famílias que 
participaram do levantamento 
acreditam que não terão condi-
ções de pagar os compromissos 
f inanceiros em atraso. Esse 
índice é maior em famílias com 
renda igual ou inferior a dez 
salários-mínimos (15,8%). Consi-
derando as famílias com dívidas 

atrasadas, 33,4% entendem que 
não terão condições de honrar, 
no próximo mês, com os compro-
missos adquiridos.

O levantamento da Fecomér-
cio apurou também que o tempo 
médio de comprometimento da 
renda é de seis meses, sendo que, 
para 21,7% das famílias, as dívidas 
comprometem mais de 50% do 
orçamento mensal. 

A Peic, realizada nos últimos dez 
dias de fevereiro deste ano, retrata o 
comprometimento da renda familiar 
com financiamento de imóveis, car-
ros, empréstimos, cartões de crédito, 
lojas e cheques pré-datados, bem 
como a capacidade de pagamento 
dos consumidores belo-horizontinos. 
Ela também mostra o percentual 
de famílias que possuem dívidas e 
não terão condições de quitá-las.

invest minas lança nova versão de guia para
ajudar municípios a atrair investimentos

A Invest Minas acaba de lançar 
a mais nova versão do “Guia para 
Atração de Investimentos para 
Municípios”. O documento busca 
orientar gestores municipais e 
organizações a prepararem as 
cidades para oferecer boas condi-
ções para atrair novas empresas e 
gerar mais empregos e renda para 
a população. De acesso gratuito, o 
manual foi elaborado pela equipe 
técnica da agência do Governo de 
Minas, responsável por interme-
diar mais de R$ 200 bilhões em 
investimentos no estado desde 
2019.

O manual explica, por exem-
plo, o que é uma política de 
atração de investimentos e como 
o gestor pode identificar os poten-
ciais de sua região com base em 
informações obtidas junto a insti-
tuições, organizações e empresas 
já instaladas, além de traçar a 
melhor estratégia. Essas informa-
ções podem ser usadas tanto para 
criar novas cadeias produtivas 
como para trazer mais empresas, 

reforçando, por exemplo, a rede 
de fornecedores.

O material também dedica 
boa parte das orientações aos in-
centivos fiscais e à modernização 
das normas, com o objetivo de 
retirar entraves burocráticos para 
a instalação e funcionamento de 
novos negócios. “O exemplo vem 
do próprio Governo de Minas 
que, nos últimos três anos, já 
revogou quase 600 normas que 
não faziam sentido ou que mais 
atrapalhavam do que ajudam os 
empreendedores. E os resultados 
estão aí, com recorde de atração 
de investimentos para o estado. 
Os municípios também têm con-
dições de melhorar o ambiente de 
negócios, tornando a legislação 
mais amigável para o setor pro-
dutivo, o que certamente deixa a 
cidade mais atrativa para novos 
empreendimentos que gerem 
emprego e renda para a popula-
ção”, diz o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio.

investimentos 

Lançado em 2021, o guia atu-
alizado neste ano apresenta como 
novidade várias orientações para 
que o gestor realize o planeja-
mento tributário utilizando o Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) - índice 
calculado anualmente pelo Go-
verno do Estado e que serve como 
base para os repasses obrigatórios 
constitucionais para os municípios.

“O índice leva em conta o 
número de empresas que contri-
buem com tributos, como ICMS 
ou IPI. Quanto mais empresas 
contribuintes, maior é o índice 
e, consequentemente, maiores 
são os repasses. O município 
deve então ficar atento e orientar 
os empreendedores a entregar 
as documentações dentro dos 
prazos e de maneira correta. Isso 
significa mais recursos que serão 
destinados para a cidade, que 
poderá fazer mais investimentos 
buscando atrair empresas”, afir-
ma o diretor-presidente da Invest 
Minas, João Paulo Braga.

Outra novidade da edição 
2022, em acordo com a estraté-
gia da Invest Minas de se manter 
como referência internacional em 
atração de investimentos, é que o 
documento foi editado em inglês 
e espanhol.

No guia, o gestor ainda saberá 
como elaborar uma agenda de 
infraestrutura, focando esforços 
em obras que vão favorecer a 
atuação de setores apontados 
anteriormente como prioritários, 
principalmente na área logística, 
e na oferta de serviços públicos de 
qualidade, como rede de energia 
elétrica, gás canalizado, acesso à 
internet, abastecimento de água 
e saneamento.

“Esses serviços também são 
analisados com muita atenção 
pelos empreendedores já que, 
além de serem importantes para o 
negócio em si, também interferem 
na qualidade de vida dos funcioná-
rios das empresas. E isso faz muita 
diferença na hora de se escolher 
onde investir”, conclui Braga.

diretor-presidente da invest minas, João Paulo braga
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Pensando em sua renda mensal e da sua família (das pesso-
as que moram com você), que está comprometida com dívidas 
como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, 
empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, o(a) sr(a) se 
considera hoje:

 Muito endividado

 Mais ou menos

 Pouco endividado

 Não tem dívidas

 Não sabe

Ao todo, 89% dos consumidores de Belo Horizonte possuem algum compromisso 
financeiro, sendo que 44,8% se consideram pouco endividados.

11,0% 0,0%

27,4%

16,8%

44,8%

https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

200 Anos dA indePendÊnciA. Faltando alguns meses para comemo-
rarmos os 200 anos de nossa independência, o governo federal parece 
que ainda não tem uma programação para a data. Apenas o governo 
de São Paulo planeja reabrir o Museu do Ipiranga, local onde se deu o 
grito de “Independência ou Morte”. Se você perguntar se o Ministério 
da Educação preparou alguma coisa para o currículo escolar deste ano 
sobre esse assunto, a resposta, provavelmente, será que não existe nada.

A fAltA de diálogo entre a Assembleia e o governo de Minas vai promo-
ver a judicialização do aumento votado pelos deputados mineiros para 
os funcionários do Estado. O reajuste de 10,06% para todos os servidores 
vai ser pago em maio, sem, no entanto, as majorações feitas pelos parla-
mentares para algumas categorias como educação, forças de segurança 
e saúde. O assunto vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

novA loteriA - A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova lotérica 
no Brasil e que vai ser mais cara que a Mega Sena, atualmente em 
torno de R$ 4,50. A aposta mínima da +Milionária custará R$ 6. É a 
Caixa fazendo no Brasil o que a Loteria Mineira não pode realizar por 
imposição da própria instituição que chamou para si o privilégio de 
promover jogos lotéricos no país. É muito dinheiro que sai de um estado 
como Minas e dificilmente o prêmio chega a um mineiro. Lembram 
daquele slogan que dizia: “A mineira só sai pra mineiro”. Infelizmente, 
com a Caixa Econômica Federal é diferente.

Pode Acontecer uma surpresa numa candidatura presidencial antes 
das eleições de 2022. Será a maior bomba política do ano.

O P7 Criativo, primeiro hub de 
inovação e economia criativa do 
Brasil, inaugurado no dia 20 de 
abril pelo presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, e pelo 
governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), já está de portas aber-
tas no coração da Praça 7, no Centro 
de Belo Horizonte.

P7 criativo

romeu zema, marcelo de souza
e silva e flávio roscoe
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or Há mais de 30 dias, os empregados do metrô estão brincando 

com a paciência dos usuários. Eles não pretendem trabalhar para a 

empresa que vai surgir da privatização desse modal de transporte 

em Belo Horizonte, por isso, fazem greve para continuarem como 

funcionários públicos. A empresa do metrô não teve coragem ainda 

de colocar o pagamento de salários deles em greve também.

Quem acompanha a história do país deve se lembrar do Progra-

ma Nacional do Álcool (Proálcool), que surgiu com a crise do petróleo 

em 1974. No entanto, a solução também virou commodities e o preço 

por litro do produto chega aos R$ 6 nos postos de gasolina da cidade.

A rádio itatiaia já se prepara para a Copa do Mundo no Catar. A 

emissora deve enviar a maior equipe de sua história para o evento 

no qual faz a cobertura desde 1966.

o Automóvel clube voltou a funcionar para o almoço como era 

antes da pandemia de coronavírus. Seus belos salões estão à dis-

posição daqueles que gostam de uma boa comida e um bom papo.

o presidente do 
senado, rodrigo 
Pacheco, recebeu 
o presidente do 
tse, ministro ed-
son fachin, quando 
discutiram temas 
relacionados às 
eleições deste ano
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Mais de 150 pessoas de 46 
municípios mineiros, sendo 25 
prefeitos e 35 empresas/enti-
dades, se reuniram no dia 12 de 
abril em Cataguases (macrorre-
gião da Zona da Mata) para a 4ª 
edição do “AMM nos Municípios 
– AMM e Sebrae: juntos pelo 
desenvolvimento das cidades”. 
O evento faz parte da nova fase 
do projeto Desenvolve Minas 
Gerais, parceria entre a AMM e 
o Sebrae, que debate o desen-
volvimento das cidades nas dez 
macrorregiões do estado.

A abertura contou com a 
presença do vice-presidente 
da Associação Mineira de 
Municípios (AMM) e prefeito 

de Coronel Fabriciano, Marcos 
Vinicius Bizarro, representan-
do o presidente da entidade, 
Julvan Lacerda; do diretor-
-técnico do Sebrae Minas, 
João Cruz; do prefeito de 
Cataguases, José Henriques; 
de 25 prefeitos das diferen-
tes regiões mineiras; além 
de autoridades. No final, foi 
assinada a transferência sim-
bólica da sede administrativa 
da AMM para Cataguases.

O prefeito de Coronel Fa-
briciano e presidente eleito 
da Associação para a gestão 
2022-2025, Marcos Vinicius 
Bizarro, iniciou seu discurso 
falando que “capacitar o líder 

é tão importante quanto capa-
citar a equipe”, ao se referir à 
importância dos encontros da 
AMM para o desenvolvimento 
das gestões municipais.

Em relação às expectativas 
dos prefeitos, Marcos salientou 
que a luta pelo Pacto Federativo 
está acesa e que é importante 
os gestores irem à Marcha a 
Brasília, de 25 a 28 de abril, 
para apresentarem as pautas 
municipalistas em nível federal. 
E que é importante participar 
dos eventos promovidos pela 
AMM, CNM e o Sebrae em prol 
do municipalismo. “Como é 
bom e suave que os irmãos 
vivam em união”, finalizou.

Amm assina convênio de
parceria com o sebrae

domingo, 24 de abril
Daniele Cristina Silva Guimarães
Nelson Freitas

segunda-feira, 25
Jornalista Roberto Mendonça 
Raquel Bonôto

terça-feira, 26
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - arcebispo de Belo Horizonte 
Alci Lucas Gomes - Contagem

Quarta-feira, 27
Jornalista Emanuel Carneiro 
Ex-deputado Paulo Ferraz
Tia Dulce Maria 
Jornalista Carlos Lindemberg
Jornalista Márcia Barroso
Empresário Newton Lubeck 
Jornalista Eduardo Panzi - Rádio Itatiaia 

Quinta-feira, 28
César Masci - ex-presidente do Cruzeiro 
Delegada e ex-deputada Elaine Matozinhos
Virginia Rennó dos Mares Guia

sexta-feira, 29
Mauri Torres - Conselheiro do Tribunal de Contas
Selma Picorelli

sábado, 30 
Maria Júlia Antão Lara 
Claudia Megale
Jornalista Antônio Teles

https://p7criativo.com.br/
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igor dias

doenças respiratórias são
mais frequentes no outono

O outono chegou no dia 22 de março 
e a estação é típica por ter o ar 
mais seco, além da poluição que 
afeta nossas cidades. Esses fatores 

acabam prejudicando o desempenho das 
defesas naturais do sistema respiratório. 
Com isso, muitas alergias e doenças res-
piratórias, causadas por vírus e bactérias, 
podem aparecer nesta época do ano.

 Segundo o Boletim InfoGripe, divulgado 
no dia 11 de abril pela FioCruz, nas 4 últimas 
semanas epidemiológicas, a prevalência 
entre os casos como resultado positivo para 
vírus respiratórios foi de 1,7% Influenza A, 
0,1% Influenza B, 36,7% vírus sincicial res-
piratório e 41,6% SARS-CoV-2 (COVID-19).

Eles são transmitidos por gotículas 
respiratórias, capazes de contaminar am-
bientes, principalmente os locais que ficam 
fechados por muito tempo. Algumas doen-
ças respiratórias que podem ser causadas 
por bactérias são a pneumonia e a sinusite. 
Trata-se de patologias oportunistas, já que, 
muitas vezes, aproveitam que o organismo 
se encontra fragilizado por causa de uma 
gripe e se instalam no corpo, causando 
os sintomas como febre, dores no corpo, 
mal-estar, congestão nasal e tosse.

Para a estudante Aline Aleixo, essa 
época é a pior. “Minha rinite ataca, 
principalmente, em períodos mais secos, 
geralmente de junho até setembro”. Os 
indícios também são diversos e bem in-
cômodos: “Sinto coceira nos olhos, nariz 
e garganta, ardência ao respirar, coriza e 
crises de espirros e tosses”. 

Para tratamento da doença, ela 
toma medicamentos antialérgicos e 
anti-inflamatórios. “Às vezes, preciso do 
anti-histamínico ou do corticoide e, em 
casos intensos, costumo fazer inalação 
de vapor de água com sal”.

Já para o estudante João Pedro Pom-
peu, que tem sinusite e rinite, as mudan-
ças repentinas de clima também são um 
grande problema. “Qualquer alteração de 
clima faz atacar, tanto do frio para calor 
quanto vice-versa. Sinto dor no rosto, 

parece que tem um peso pressionando o 
meu olho, quando está mais intenso, noto 
pressão nos meus ouvidos e dói também 
o nariz, que, normalmente, sangra com 
a sinusite”. 

Para aliviar os sintomas, ele também 
faz o uso de antialérgicos e soros: “Pingo 
soro e spray no nariz para aliviar a con-
gestão, além de remédios para a alergia 
e dor de cabeça”.

De acordo com diretor científico 
da Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia Brasileira - Regional Minas 
Gerais, Roberto Souza Lima, há diferença 
entre infecções e alergias respiratórias. 
Ele explica que a primeira é provocada 
por vírus ou bactéria. “Temos as rinites 

virais, as gripes e os resfriados, além da 
amigdalite, faringites e tosses. Já nas 
alergias respiratórias, as mais comuns são 
a asma e a rinite alérgica que, inclusive, 
podem complicar e levar a um quadro de 
sinusite”.

Lima ressalta que duas coisas pre-
judicam as defesas naturais das nossas 
vias respiratórias: o ar seco e o ar frio. 
“O seco diminui os batimentos ciliares 
que temos em nossos narizes e pulmões. 
Eles eliminam vírus e bactérias e, muitas 
vezes, enfraquecem também a hidrata-
ção e causam ressecamento da mucosa. 
Com isso, podem ser formadas secreções 
que, quando ficam mais ressecadas, 
dificultam a proteção contra esses vírus e 
bactérias. Já o ar frio pode causar coriza 
e entupimento nasal, fazendo com que 
a pessoa respire pela boca, ocasionando 
ressecamento da garganta, o que pode 
desencadear tosses e infecções”.

Para uma prevenção eficaz, ele 
orienta se hidratar frequentemente. 
“Nós não costumamos ingerir líquido 
no outono e inverno, o que complica a 
situação, pois é um período em que o 
ressecamento se intensifica, principal-
mente em idosos. Umidificar a mucosa 
nasal, por meio de lavagens nasais fei-
tas com soro fisiológico morno, também 
é uma medida eficiente, além de fácil 
e barata. Evitar saídas noturnas com 
crianças e idosos é outra estratégia, 
pois o ar frio pode ser mais intenso para 
essas duas faixas etárias. Já para os 
alérgicos, a melhor forma de prevenção 
é o controle do ambiente, seja em casa 
ou no trabalho”, finaliza.

“temos as rinites virais,
as gripes e os resfriados,

além da amigdalite,
faringites e tosses”
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desenvolvimento sustentável e os
desafios e oportunidades dos municípios

Uma questão que tem desdobra-
mentos importantes para o Brasil é o 
Desenvolvimento Sustentável e am-
bientalmente adequado aos desafios 
das comprovadas mudanças climá-
ticas que o planeta está passando. 
Claro que este tema não é novo, mas 
os seus fundamentos e perspectivas 
estão se modificando rapidamente, 
em especial, o entendimento e prota-
gonismo dos cidadãos que vivenciam 
as consequências no seu dia a dia. É 
importante destacar as possibilidades 
de protagonismo das comunidades e 
grupos que podem se mobilizar orga-
nicamente nos municípios ou regiões 
para desenvolver e contribuir com a 
melhoria estrutural das condições 
ambientais no local onde vivem. É um 
processo de independência política, 
econômica e social das comunidades 
em relação aos centros de poder mas, 
também, a necessidade de coexis-
tência com a diversidade, opiniões 
diferentes e a construção conjunta de 
uma realidade local melhor. 

Este movimento de desenvolvi-
mento sustentável, que ocorre no 
âmbito local, apesar de várias estru-
turas, legislação e recursos estarem 
centralizados em nível federal, gera 
demandas de soluções e apoio dos 
municípios para a efetiva implemen-
tação. Neste sentido, é importante 
as estruturas e governos municipais, 
eventualmente em parceria com os 
governos estaduais, estarem atentos 
e preparados para responder a essas 
demandas dos seus munícipes de 
forma adequada e ágil. A vida das 
pessoas ocorre no espaço municipal, 
onde o impacto de eventos climáticos 
e ambientais cada vez mais comuns, 
transformam e geram consequências 
para essas mesmas pessoas. 

As autoridades e lideranças lo-
cais, as estruturas institucionais e os 
servidores públicos podem criar ações 
e projetos ambientais nos municípios, 
com poucos recursos financeiros, mas, 
por meio de políticas e gestão públicas 
eficientes e eficazes nos seus resultados 
para melhorar a vida do cidadão. A 
competência, a capacidade criativa das 
pessoas e a utilização de tecnologias 
disponíveis operando em conjunto, 

com objetivos bem definidos e foco nos 
resultados que precisam gerar, possibi-
litarão a implementação de políticas 
públicas simples e com resultados ágeis 
e positivos. Cidades sustentáveis são 
aquelas que ajustam seus padrões de 
vida, produção e consumo, a partir de 
uma combinação de aspectos socioam-
bientais e econômicos. 

Ao invés de estimular o cresci-
mento e o consumo de forma desor-
denada, adotam políticas e ações pú-
blicas que impactam positivamente a 
sustentabilidade. Alguns exemplos de 
políticas públicas com a gestão ade-
quada já conhecidos como a atração 
de empresas de base tecnológica de 
desenvolvimento sustentável, horta 
urbana, recuperação de mata ciliar, 
ampliação e proteção de florestas 
urbanas municipais, parques de 
preservação conjugados com entre-
tenimento e corresponsabilidade 
dos habitantes, mobilidade urbana 
adaptada como troca de horário de 
funcionamento de escolas e serviços 
públicos, tratamento de resíduos 
sólidos, energia limpa (fotovoltaica, 
eólica e de resíduos Sólidos) e ciclo-
vias, comprovadamente já geram 
resultados no Brasil e no mundo 
muito vantajosos para os cidadãos. 

Além destes exemplos, a utiliza-
ção de programas de incentivo tribu-
tário e de capacitação de profissio-
nais com contrapartida da iniciativa 
privada, podem ser utilizados em lar-
ga escala para promover uma rápida 
mudança nas condições econômicas 
e sociais da localidade. Existe, hoje, 
tecnologia para produção de energia 
elétrica a partir de micro soluções, 
como solar e de rejeitos, as redes de 
relacionamento virtuais, os processos 
de reciclagem, de recuperação de 
áreas degradadas, a manutenção 
e ampliação de áreas verdes. São 
diferentes e várias oportunidades de 
criação de produtos e serviços a cus-
tos baixos, bem como créditos para 
empreendimentos inovadores e sus-
tentáveis, em conexão com o mun-
do interessado em inovação, boas 
práticas e responsabilidade social. 

A tecnologia e seus processos 
inovadores combinados com alian-

ças e grupos para investimentos, 
geração de créditos e a atração de 
uma nova geração de consumidores 
conscientes, adeptos à utilização de 
aplicativos e ao monitoramento da 
conduta e postura das organizações 
públicas e privadas, se constitui em 
um ambiente promissor de novos 
negócios sustentáveis para a melhoria 
do ambiente local. Também, práticas 
ambientalmente corretas, articuladas 
com o desenvolvimento de atividades 
econômicas adequadas e o avanço 
do empreendedorismo comunitário 
estão gerando melhores resultados 
do que negócios tradicionais e práticas 
de paternalismo da estrutura pública. 

A comunicação ampla, por meio 
de diferentes meios e presente ao 
mesmo tempo em muitos lugares, 
tem gerado uma mudança sócio 
cultural relevante nas comunidades 
e grupos de pessoas que têm a von-
tade política e cidadã de modificar 
o rumo de suas vidas. Apesar da 
grande incidência de fake news e 
disseminação de notícias distorcidas 
do contexto da realidade, muitas 
vezes realizadas por autoridades 
e personalidades públicas, há um 
movimento para a ampliação da 
verificação de informações verdadei-
ras, principalmente, quando são cor-
relatas às questões que impactam 
ou influenciam diretamente a rotina 
dos cidadãos. A atuação do Estado, 
destacadamente dos municípios, e 
investimentos em ações sustentáveis 
são importantes para fomentar 
o empreendedorismo coletivo e 
solidário e a qualidade de vida nas 
cidades, alinhada às metas globais 
de desenvolvimento sustentável. 

A partir de incentivos, o poder 
público municipal se posiciona como 
fomentador e como amparo legislador 
e, também, atua por meio de políticas 
e gestão públicas para o desenvolvi-
mento, criando cidades sustentáveis 
e espaço para uma sociedade mais 
livre de enlaces obstrutivos à liberdade 
econômica, política e social, com com-
promissos com alianças permanentes 
e sólidas nos locais onde vivemos. Um 
rito de passagem, transformador, 
educativo e humanitário.

contratação de seguro evita prejuízos
maiores em todos os condomínios

Ao longo dos anos, o con-
domínio fica sujeito a diversos 
problemas, que podem ser rela-
cionados a eventos meteoroló-
gicos, como chuvas torrenciais, 
inundações, deslizamentos de 
terra, ou passar por problemas 
pontuais e inesperados, como 

um acidente de carro que pode 
destruir muros ou portões. Há 
casos de incêndios que destroem 
o patrimônio dos condôminos e 
até assaltos. 

Nesses casos, o condomínio 
precisa ter como reparar os danos 
e, dependendo do caso, não há 

fundo de reserva que dê conta. 
Por isso, é preciso que todos os 
prédios tenham um seguro.

O seguro básico do con-
domínio é obrigatório por lei 
(4.591/64); porém muitos pré-
dios não têm nenhum tipo de 
cobertura contra incidentes que 
requerem um investimento maior 
no reparo. “As pessoas nun-
ca acham que vão precisar e 
acabam acreditando que é um 
gasto extra sem necessidade”, 
afirma o presidente do Sindicato 
dos Condomínios Comerciais 
Residenciais e Mistos de Minas 
Gerais (Sindicon MG), advogado 
especializado em direito condo-
minial, Carlos Eduardo Alves de 
Queiroz. No entanto, segundo 
ele, muitos prejuízos podem ser 
evitados se o condomínio investir 
em um bom contrato.

Para isso, é preciso que o sín-
dico e os condôminos não pensem 
apenas no quanto vão gastar, mas 
como vão gastar. “Nem sempre o 
seguro mais barato é o que vale 
mais a pena, porque geralmente 
ele tem poucas coberturas”, diz 
o presidente. Uma boa apólice 
deve cobrir danos com temporais, 
incêndios, acidentes que compro-
metam a estrutura (como uma 
batida que derrube um muro, por 
exemplo), danos elétricos, além 
de furto e roubo. 

“É aquela velha máxima do ‘é 
melhor prevenir do que remediar’. 
As pessoas podem achar que o 
seguro é caro, mas imagina o 
preço que ficaria para refazer toda 
a parte elétrica de um prédio que 
sofreu curto circuito por causa de 
um raio ou indenizar moradores 
que tiveram o carro destruído 
porque uma laje caiu, como já 
vimos acontecer tantas vezes? É 
a questão do custo-benefício”, 
pondera Carlos Eduardo.

Para contratar o seguro, o 
síndico deve fazer no mínimo 
três orçamentos e levar para a 
aprovação da Assembleia. Quan-
to mais gente participar, melhor.
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Após 2 anos, evento samba Prime
vai acontecer com megaestrutura

maior festival de samba e 
pagode do Brasil, o Samba 
Prime, acontecerá no dia 21 
de maio no espaço Mega 
Space, em Santa Luzia, região 

metropolitana de BH. Faltando pouco 
menos de um mês para o evento, 80% 
dos ingressos já foram vendidos. A festa 
não foi realizada nos últimos 2 anos por 
conta da pandemia de COVID-19, mas, 
este ano, a organização preparou uma 
megaestrutura que vai elevar ainda mais 
o nível do festival e possibilitar uma expe-
riência única para o público.

O line-up conta com grandes artistas 
como Dilsinho, Ferrugem, Sorriso Maro-
to, Suel, Péricles, Mumuzinho, Turma do 
Pagode, Legado, Tiee, Pixote, Vitinho, 
Karinah, Menos É Mais, Di Propósito, 
Revelação, Fundo de Quintal, Vou Pro 
Sereno e o grupo belo-horizontino 
Akatu, que estourou recentemente e 
faz grande sucesso, tendo inclusive 
conquistado Neymar, que postou um 
vídeo em seu Instagram cantando uma 
música dos artistas.

Lukas Gabriel, um dos integrantes do 
Akatu, disse: “Somos muito gratos por tan-
ta gente estar abraçando o nosso trabalho, 
curtindo as músicas e ajudando a chegar 
aos quatro cantos do Brasil. Na verdade, 
até fora daqui, pois ver o Neymar, com os 
seus milhões de seguidores, compartilhan-
do as canções que fizemos é uma honra, 
já que além do conhecimento, temos o 
potencial de ter mais pessoas ouvindo o 
som do Akatu”.

Lukas comenta sobre o nervosismo de 
tocar em um festival tão grandioso e que 
acontece em sua cidade natal. “Acredito 

que a palavra certa não é nervosismo, 
mas ansiedade. O Samba Prime projeta 
Minas para o Brasil. Nós, que integramos 
também a grade de shows do Samba 
Prime Brasília, estamos contando os dias 
para subir ao palco da edição histórica 
em BH”.

Agora que estão em ascensão no 
cenário musical nacional, o cantor revela 
os planos do grupo. “Aumentou a res-
ponsabilidade e o volume de trabalho. 
Estamos focados no lançamento faixa a 
faixa do DVD Degrauzinho por Degrauzi-
nho, gravado ao vivo em Belo Horizonte. 
Já soltamos a música ‘Complicado’, que 
ficou entre as três mais tocadas nas 
rádios brasileiras e acabamos de lançar 
‘Ladrão’, com participação especial do 
Matheus Fernandes. Em breve, vamos 
disponibilizar as outras canções que tive-
ram colaborações de Belo, Suel, Menos 
é Mais e Di Propósito”.

 Nessa edição do festival, a Cidade do 
Samba contará com decoração temática, 
além de várias opções de diversão com 
roda gigante, tirolesa, área de jogos 
com fliperama, totó e sinuca, local para 

esportes com quadra de futvôlei e futmesa, 
atividades radicais como escalada, rapel e 
slackline, além do Espaço de Beleza, que 
vai disponibilizar ao público maquiagem, 
corte de cabelo e massagem.

O evento vai contar com dois palcos 
e 15 horas ininterruptas de música. O 
“Festival” será duplo, garantindo que 
não haja intervalo entre os shows, e o 
“Samba 3600” possibilitará que as pesso-
as curtam as superestruturas de tirolesa, 
parque de diversão e esportes, mas ainda 
consigam acompanhar os shows. 

Philippe Xavier, um dos produtores do 
festival, disse que todo o setor de eventos 
sofreu muito com a pandemia. “Foram 2 
anos sem a realização dessa festa, mas 
com a equipe trabalhando muito para que, 
logo após a liberação, pudéssemos fazer o 
maior e melhor Samba Prime”.

Com a edição de 2022 tendo a maior 
estrutura da história do festival, ele explica 
como tudo foi pensado e colocado em prá-
tica. “A cada ano, o desafio aumenta, pois 
queremos sempre surpreender o público. 
Se antes já éramos reconhecidos como o 
maior festival do gênero do país, agora 

já rompemos fronteiras e, além da maior 
edição nacional, que é em Minas Gerais, 
estamos desembarcando em outras cida-
des. O Samba Prime deste ano está sendo 
planejado desde 2019 e, em todo o período 
de restrições, fomos afinando ainda mais 
os projetos, pensando em atrações e ações 
para que as pessoas saiam da Cidade do 
Samba já com vontade de voltar”.

Com a possibilidade de toda a estrutura 
consolidar ainda mais o festival e atrair 
um público maior para os próximos anos, 
Xavier se mostra otimista: “Nas edições 
anteriores recebemos pessoas de várias 
partes do país e, neste ano, notamos que 
mais fãs de samba e pagode estão progra-
mando a vinda para Belo Horizonte para 
curtir os shows. E o objetivo é fazer o evento 
crescer, mas sem perder a qualidade”.

E parece que a ideia dará certo, pois 
o público está bastante animado, como 
é o caso da estudante de Publicidade e 
Propaganda, Alicia Silva. “Eu fui na última 
edição do evento, em 2019, e achei muito 
bom, ia voltar em 2020, mas infelizmente 
com a pandemia não aconteceu. Este ano 
irei novamente e confesso que estou bem 
ansiosa para ver de perto a estrutura que 
vai ser montada”.

Quem for ao Samba Prime também 
aproveitará do open bar em todos os se-
tores e das duas praças de alimentação, 
que venderão comidas à parte de diversos 
restaurantes renomados. O Mega Space 
contará com um esquema de trânsito 
planejado pela equipe do Samba Prime 
junto aos órgãos competentes. Para a ida, 
serão liberadas faixas adicionais de rola-
mento nas vias que dão acesso ao local e 
no retorno ocorrerá a operação inversa. 
Além disso, a Cidade do Samba também 
terá estacionamento para ônibus, vans e 
carros de passeio.

igor dias
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concessão pioneira de coleta e destinação de
resíduos no país vai atrair mais de r$ 1 bilhão

Mais de R$ 1 bilhão 
serão investidos na 
prestação dos serviços 
de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destina-
ção final de resíduos sólidos urba-
nos (RSU) em oito municípios que 
integram o Consórcio Intermunici-
pal de Desenvolvimento Regional 
do Vale do Rio Grande (Convale/
MG), no Triângulo Mineiro. O traba-
lho será realizado pelo Consórcio S, 
que venceu a concorrência pública 
para a contratação dos serviços no 
dia 14 de abril, na Bolsa de Valores 
(B3), em São Paulo (SP).

Representado pela corretora 
Ativa Investimentos, o grupo 
ganhou a disputa com fator K 
de 0,6983, o que representa um 
deságio de 30,17%. Fator e multi-
plicador K representam valores a 
serem aplicados sobre a estrutura 
tarifária prevista no leilão.

Esta é a primeira concessão 
para resíduos sólidos urbanos 
realizada no Brasil, pioneira por 
adotar o tipo de concessão para 
a prestação regionalizada dos 
serviços. A empresa apresentou a 
menor tarifa a ser paga por cerca 
de 430 mil habitantes dos muni-
cípios de Uberaba, Sacramento, 
Campo Florido, Conceição das 
Alagoas, Delta, Água Comprida, 
Veríssimo e Planura, que serão 
beneficiados pelos serviços. De 
acordo com o projeto, o Consórcio 
S deverá investir R$ 164,7 milhões 
na implementação de empreen-
dimentos na região do Convale/
MG (Capex) e R$ 944 milhões em 
operação e manutenção (Opex) 
durante os 30 anos de contrato.

O projeto para a concessão 
dos serviços e a licitação foram 
construídos com recursos do Fun-
do de Estruturação de Parcerias 
Público-Privadas (FEP), da Caixa 
Econômica Federal, nos mol-
des estipulados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR), pela Secretaria Especial 
do Programa de Parcerias e In-
vestimentos (SPPI) e pela Caixa 
Econômica Federal.

O governador Romeu Zema 
(Novo) acompanhou a sessão 
pública e destacou o pioneirismo 
de Minas nessa ação. “Minas 
Gerais está sendo pioneira nes-
te avanço. Quando você reduz 
lixões, você tem maior preserva-
ção do meio ambiente, gera em-
pregos porque o percentual de 

reciclagem aumenta e melhora 
a saúde da população, pois isto 
significa menos lençóis de água 
contaminados, menos lixo es-
parramado. É uma pauta muito 
importante, principalmente com 
a parceria com o setor privado, já 
que o Estado e as prefeituras não 
teriam condições de fazer este 
investimento de R$ 1 bilhão nas 
próximas três décadas. Então, 
Minas Gerais mais uma vez está 
demonstrando que é possível fa-
zer diferente e melhor”, afirmou 
o governador.

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Daniel Duarte 
Ferreira, falou sobre a impor-
tância da união dos setores para 
que o projeto fosse realizado. 
“Parabéns a todos pela coragem 

em unir esforços para o bem dos 
cidadãos. O que a gente está 
fazendo aqui hoje vai ficar para 
a história. Quando o lixo passa 
a ser um bom negócio a gente 
acredita mais que o Brasil vai dar 
certo, que tem jeito. O marco do 
saneamento é uma revolução na 
vida de todos os brasileiros, pois 
estamos falando da universaliza-
ção dos serviços”, disse.

benefícios

A secretária de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Minas 
Gerais (Semad), Marília Melo, 
também destacou, dentre as 
diretrizes do projeto e ganhos 
ambientais previstos, o fomento 

à coleta seletiva, redução dos re-
síduos orgânicos e de recicláveis 
destinados ao aterro, redução 
da emissão de gases do efeito 
estufa, recuperação energética 
de resíduos sólidos, inserção de 
catadores de recicláveis, além da 
recuperação de custos.

“Agregando os municípios 
neste consórcio, a gente conse-
guiu ter uma redução de tarifas. 
Do ponto de vista ambiental, a 
gente diminui a quantidade de 
lixões no estado. E não é apenas 
a destinação final, é o cumpri-
mento da política de resíduos 
sólidos, que fala em reciclagem, 
em reutilização e destinação do 
lixo, então é um grande passo do 
estado de Minas Gerais”, afirmou 
a secretária Marília.

O projeto do Convale/MG é 
um dos cinco projetos-piloto do 
FEP/Caixa e teve um período de 
amadurecimento e desenvolvi-
mento de 24 meses. Espera-se 
que essa concessão abra as 
portas para diversas outras no 
setor, reconhecidamente carente 
de investimentos no país e que 
poderá se tornar um marco re-
levante para o desenvolvimento 
de projetos de resíduos em con-
sórcios intermunicipais.

consórcios intermunicipais

Os consórcios públicos in-
termunicipais têm se revelado 
um importante instrumento de 
ação dos municípios que podem 
unir esforços, somar recursos, 
bens e pessoal para a solução de 
problemas que lhes são comuns, 

neste caso a gestão de resíduos 
sólidos que, de forma isolada, 
não conseguiriam obter o mesmo 
resultado.

A prestação regionalizada 
dos serviços possibilita maior 
viabilidade técnica, ambiental e 
econômico-financeira, uma vez 
que favorece o ganho de escala e 
resulta em tarifas melhores para 
todos os cidadãos atendidos pelo 
projeto. Rodrigo Franco, Subse-
cretário de Gestão Ambiental e 
Saneamento da Semad, reforça 
que o governo do Estado possui 
atualmente 19 Termos de Coope-
ração Técnica (TCT) firmados com 
consórcios públicos intermunici-
pais para a realização de ações 
conjuntas com vistas à gestão 
adequada dos RSU.

Franco destaca, ainda, que 
um segundo projeto que abrange 
35 municípios pertencentes ao 
Consórcio Intermunicipal Multifi-
nalitário do Centro-Oeste Mineiro 
(Cias Centro-Oeste) já está em 
fase de elaboração dos estudos 
de viabilidade, para posterior es-
truturação do contrato, consulta 
pública e licitação, também com 
recursos do FEP, da Caixa Econô-
mica Federal.

Os 19 consórcios públicos 
intermunicipais em cooperação 
técnica com a Semad abrangem 
cerca de 340 municípios do esta-
do. Essa ação de cooperação e 
fortalecimento dos consórcios vai 
ao encontro das determinações 
do novo marco legal do sanea-
mento básico, que incentiva a 
prestação regionalizada desses 
serviços à população.
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/


C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de abril de 2022

A Prefeitura de Contagem lan-
çou em janeiro deste ano, o Cartão 
Social Contagem, um benefício 
no valor de R$ 100 mensais, con-
cedido pelo município. O cartão 
social substituiu a cesta básica 
já recebida pelas famílias refe-
renciadas pela assistência social, 
aumentando a autonomia para 
o cidadão adquirir os produtos 
que precisa, inclusive material 
de limpeza e gás de cozinha. O 
cartão magnético, além de ser 
mais seguro e prático, oferece 
mais dignidade ao cidadão que 
necessita da assistência social.

A secretária de Desenvolvimen-
to Social, Trabalho e Segurança 
Alimentar, Viviane França, destaca 
que o cartão social garante, prin-
cipalmente, a autonomia de cada 
família que pode escolher quais 
itens alimentícios adquirir, além de 
estender essa escolha aos produtos 
de higiene pessoal e gás de cozinha. 

“Ele fomenta o comércio local, 
já que o cartão só pode ser usado 
dentro do território de Contagem 
e no comércio local, incluindo 
desde os grandes a pequenos 
comércios”. Outro destaque é o 
recebimento do cartão, preferen-
cialmente, pelas mulheres, cuja 
grande maioria é responsável pelo 
núcleo familiar.

A usuária do Centros de Refe-
rência da Assistência Social (Cras) 
Ressaca, Eliane Martins, ressalta 
que achou interessante receber o 
cartão social. “Ás vezes, falta algo 
em casa e a gente pode suprir. 
Para mim, é muito melhor e veio 
para somar e resolver algumas 
situações que ficavam penden-
tes quando recebíamos a cesta 
básica”.

“O cartão social é melhor 
que a cesta básica, porque ele 
nos dá condições de comprar 
itens que a cesta básica não 

fornecia, ou podemos substituir 
por outros, aqueles itens que, 
às vezes, não utilizamos. Hoje 
podemos comprar uma carne 
ou uma verdura. Foi um gran-
de passo e vai ajudar muitas 
pessoas como eu, que estou 
recebendo esse beneficio”, disse 
a usuária do Cras Sede, Márcia 
Menezes.

O cartão social representa um 
aperfeiçoamento de um benefício 
já concedido pela assistência 
social, que é a cesta básica. O 
investimento gira em torno de 
R$ 2,7 milhões por ano e bene-
ficia cerca de 2.250 famílias em 
situação de vulnerabilidade. A 
concessão do benefício depen-
de da inscrição do cidadão no 
Cadastro Único, e da avaliação 
socioeconômica realizada pelos 
técnicos dos Cras e dos Centros 
de Referência Especializados da 
Assistência Social (Creas).

A s obras de construção 
da área de escape 
do Anel Rodoviário 
seguem em ritmo 

acelerado após o fim do perí-
odo chuvoso. Até o momento, 
foram executados os serviços de 
supressão de árvores, destoca e 
limpeza da área, terraplenagem, 
drenagem pluvial profunda e 
início da pavimentação, o que 
representa pouco mais de 50% 
dos serviços previstos. 

A área de escape no Anel Ro-
doviário será no trecho entre a 
BR-040 e o trevo do Betânia, 
a poucos metros do acesso ao 
Buritis. Chamada de “descida 
do Betânia”, a obra engloba um 
trecho de quase 400 metros e 
está orçada em aproximadamen-
te R$ 3,5 milhões, com recursos 
próprios da Prefeitura. A interven-
ção inclui obras de drenagem, 
estruturas de concreto, pavimen-
tação, sinalização, iluminação e 
obras complementares. 

Os trabalhos tiveram início 
em outubro de 2021 e, para a 
segurança dos veículos, são exe-
cutados durante os dias de se-
mana, entre 9h e 15h, para 
evitar congestionamentos em 
virtude das interrupções de faixa 
necessárias para movimenta-
ção das máquinas pesadas e 
caminhões que participam da 
execução dos serviços. As obras 
foram interrompidas nos perío-
dos chuvosos. A previsão é que 
sejam concluídas no primeiro 
semestre deste ano, a depender 
das condições climáticas. 

Henrique Castilho, superin-
tendente da Superintendência 
de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap), explica o que falta 
ser feito para concluir as obras. 
“Para terminar a obra, faltam 
os outros 50% das intervenções 
previstas que incluem terminar 
a pavimentação que está em 
andamento, drenagem super-
ficial e estrutura de concreto. 

Essa estrutura de concreto é 
parecida com uma piscina, que 
ficará cheia de um material 
chamado cinasita, que é uma 
espécie de bolinhas de argila 
expandida. Nesta caixa de 
concreto os veículos que per-
derem freios entram para ter 
a velocidade reduzida e parar. 
Finalmente, serão executados 
os serviços de pintura, ilumina-
ção e sinalização”, diz. 

O projeto foi desenvolvido 
pela Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte 
(BHTrans) e a execução está 
sendo feita pela Sudecap. Áreas 
de escape são dispositivos de 
segurança adotados em trechos 
de longas descidas, evitando aci-
dentes causados por frenagens 
ou perda de freio dos veículos. A 
estrutura é composta por uma 
caixa de concreto, algo seme-
lhante a uma piscina com 100 
metros de comprimento, com 
camadas de argila expandida.

obra da área de escape do Anel rodoviário em 
bH já está com 50% dos trabalhos concluídos

cartão social trouxe autonomia para
compras de produtos em contagem
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fisioterapia da rede municipal promove
bem-estar aos pacientes de uberlândia

A recuperação e qualidade de 
vida do paciente passa, muitas 
vezes, por uma importante etapa: 
a fisioterapia. Na rede municipal 
de saúde, equipes de fisioterapeu-
tas da Atenção Primária à Saúde 
(APS) têm atuado de forma huma-
nizada com os pacientes. O traba-
lho dos 42 profissionais consiste 
na prevenção de deformidades e 
complicações, reabilitação, bem 
como orientações aos pacientes 
e familiares.

O atendimento é aplicado 
em todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSF) e serviços 
especializados como o Centro 
Vida, Centro Especializado em 
Reabilitação, Centro de Especia-
lidades da Missão Sal da Terra, 
entre outros.

A servidora do Núcleo de Aten-
ção Primária da rede municipal de 
Saúde, Marcella Furtado, ressalta 
que o trabalho desenvolvido pelos 
fisioterapeutas acontece com aco-
lhimento, avaliação, estratificação 
de risco e reabilitação, que pode 
ser feito de forma individual ou em 
grupos para as condições crônicas, 
conforme o Plano de cuidados es-
tabelecido para o paciente. “Além 
disso, os fisioterapeutas fazem 
visitas domiciliares, orientando os 
pacientes acamados e seus fami-
liares sobre os exercícios motores 
e respiratórios, posicionamento 
nos leitos e mudanças de decúbito 
(posições) que podem ser reali-
zados”, esclareceu a profissional 
responsável. 

Segundo a servidora da rede 
municipal de Saúde, grande parte 
dos pacientes atendidos na fisiote-
rapia da rede municipal possuem 
diagnósticos como fibromialgia, 
dores musculoesqueléticas crô-
nicas ou sequelas pós-COVID. 

“A fisioterapia oferece de forma 
eficiente, uma melhor funcionali-
dade e qualidade de vida para os 
pacientes, para isso são realizados 
exercícios específicos, alongamen-
tos, orientações posturais, exer-
cícios respiratórios reabilitando 
o paciente, promovendo maior 
funcionalidade, condicionamen-

to físico, treino nas atividades 
de vida diária, alívio de dores e 
desconfortos causados por tais 
patologias. E como a maioria das 
sessões é feita em grupos, resulta 
também no incentivo das relações 
interpessoais e maior socialização 
causando bem-estar”, destacou a 
profissional.

Qualidade de vida
Atendida na UBSF do São Jorge, a dona Maria das Graças, 

de 63 anos, tem fibromialgia e a fisioterapia trouxe benefícios 
no dia a dia. “Eu sofro com as dores causadas pela fibromialgia, 
principalmente na coluna e nos braços. Antes, eu não conseguia 
fazer as tarefas de casa como varrer ou lavar, e com as sessões 
de fisioterapia que faço e, meu corpo reage muito bem, as do-
res amenizaram e hoje, eu consigo cuidar da minha casa. E os 
profissionais são muito carinhosos e atenciosos com a gente”, 
enfatizou dona Maria.

Já para Joselita Lima, de 48 anos, também paciente da UBSF 
São Jorge, as sessões de fisioterapia são sinônimos de alívio. 
“Sou auxiliar de serviços gerais e, pela função, eu sinto dores 
nos joelhos, nos braços e na coluna, devido a hérnia de disco. 
Comecei o tratamento recente e com algumas sessões já me 
sinto bem melhor. Não esperava este resultado. Eu já estava 
perdendo os movimentos das mãos, e, agora evoluí muito 
rápido. Aqui, os fisioterapeutas são excelentes e nos acolhem 
muito bem”, pontuou.
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/centro-vida-programa-municipal-de-reabilitacao-em-saude/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/centro-vida-programa-municipal-de-reabilitacao-em-saude/
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voleibol é em minas
Para todos que gostam do 

vôlei, é isso mesmo, Minas Ge-
rais tem o melhor voleibol do 
país. A temporada 2021/2022 
da Superliga começou com 12 
equipes de vários estados. No fe-
minino foram Brasília Vôlei (DF), 
Curitiba Vôlei (PR), Dentil/Praia 
Clube (MG), Pinheiros (SP), 
Fluminense (RJ), Itambé/Minas 
(MG), Osasco São Cristóvão 
Saúde (SP), Country Club Vali-
nhos (SP), Unilife-Maringá (PR), 
Barueri Volleyball Club (SP), 
Sesc RJ Flamengo (RJ) e Sesi 
Vôlei Bauru (SP). Já no mas-
culino foram Azulim Gabarito 
Uberlândia (MG), Funvic (SP), 
Apan Eleva Educacoin (SC), 
Brasília Vôlei (DF), Fiat Gerdau 
Minas (MG), Montes Claros 
América Vôlei (MG), Goiás 
Vôlei (GO), Sada Cruzeiro (MG), 
Sesi-SP, Vedacit Vôlei Guarulhos 
(SP), Vôlei Renata (SP) e Farma 
Conde Vôlei (SP). 

Juntos, esses times dispu-
taram 22 jogos, classificando 
para a final no masculino o Sada 
Cruzeiro e o Minas Tênis Clube e 
no feminino o Minas Tênis Clube 
e o Praia Clube de Uberlândia. É 
a força do voleibol mineiro, um 
estado voltado para a quadra 
de vôlei que sempre tem gran-
de público nos jogos, além de 

um torcedor atento às 
transmissões pela 
televisão e redes 
sociais. 

A equipe femi-
nina do Minas, tem 
seis títulos de Cam-
peonato Brasileiro, 
considerando as con-
quistas de 1964 e 1974 da 
Taça Brasil; da Liga Nacional 
de 1992/93, o tricampeonato da 
Superliga (2001/02, 2018/19 e 
2020/21. No masculino, o Minas 
tem o heptacampeonato na-
cional construído com os títulos 
conquistados em 1984; 1985; 
1986; 1999/2000; 2000/2001; 
2001/2002 e 2006/2007, sen-
do os 4 últimos troféus foram 
erguidos já na era da Superliga. 
O Praia Clube de Uberlândia foi 
campeão em 2017/2018, mas 
sempre fez uma bela campanha 
na Superliga. O Sada Cruzeiro 
vem, ao longo dos anos, sen-
do a equipe destaque no Bra-
sil, conquistando a Superliga 
de 2011/12; 2013/14; 2014/15; 
2015/16; 2016/17 e 2017-18.

Para quem gosta do esporte, 
ficamos felizes de ver que, em 
Minas Gerais, ele é levado a sé-
rio, com profissionalismo, apoio 
dos patrocinadores, organização 
dos clubes, o que tem dando 

resultado as quatro equipes 
mineiras na final. Além de ex-
celentes times, temos torcedores 
que realmente entendem da 
modalidade. Quem leva o tão 
sonhado título do campeonato 
mais importante do calendário? 
Serão jogos finais de muita 
emoção ente o Minas x Praia 
Clube e o Minas x Sada Cruzeiro. 
      Os jogos começam neste final 
de semana e os ginásios devem 
permanecer lotados. As disputas 
também serão transmitidas 
por TV fechada, fechando com 
chave de ouro essa “overdose” 
de vôlei. Que vença os melhores 
no feminino e masculino, mas 
temos a certeza que o troféu vai 
ficar em Minas Gerais, o estado 
que respira o voleibol há anos, 
uma tradição que valoriza o 
esporte!

diversificação esportiva envolve
mais de 600 atletas em nova lima

Vôlei, basquete, handebol, 
peteca, natação, lutas, artes mar-
ciais, caminhada, corrida de rua 
e mais. Agora o esporte em Nova 
Lima é também para aqueles que 
buscam outras modalidades além 
do futebol de campo ou quadra, 
como a população reivindicava 
há anos. A administração mu-
nicipal proporcionou essa nova 
realidade com a inclusão de 
outras modalidades para atender 
crianças, jovens e adultos que 
praticam ou querem buscar o 
esporte como saúde, diversão 
ou profissão.

Outra inovação é a descentra-
lização do local de realização dos 

torneios ou campeonatos. Antes 
os jogos concentravam-se na sede 
da cidade, mas agora o esporte é 
levado a outras localidades, como 
o Circuito Nova Lima de Corrida 
Viva Runners, que ocorrerá em 
Honório Bicalho, região nordeste, 
e o Copão de Futsal Nova-limense, 
no Jardim Canadá, na região 
noroeste.

Essa diversificação esporti-
va foi possível porque houve 
demanda e adesão dos atletas 
às modalidades oferecidas. E o 
público também está prestigiando 
a mudança ao comparecer aos 
jogos para torcer pelo time ou 
atletas preferidos.

números

 21 equipes inscritas no Tor-
neio de Peteca

 6 equipes disputam o Tor-
neio de Handebol Masculino

 240 atletas nas piscinas no 
Festival de Natação

 250 atletas inscritos na com-
petição de Jiu-Jitsu

 40 atletas inscritos no Karatê

 300 estudantes disputam os 
Jogos Escolares entre as escolas 
João Felipe da Rocha (Polivalen-
te), Deniz Vale, Santo Agostinho, 
Santa Rita de Cássia, Cássio Mag-
nani e São Tomás de Aquino
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Pandemia aumentou o interesse da
população por esportes individuais

O brasileiro buscou novas prá-
ticas para manter a saúde em dia 
durante a pandemia. Um levanta-
mento do Google combinou o in-
teresse por diversas modalidades, 
por meio das pesquisas em sua 
plataforma, com o comportamen-
to no YouTube, além de dados das 
análises de 2006 a 2020 da con-
sultoria especializada Sport Track. 
Segundo o estudo, 39% do público 
declara ter começado a fazer al-
gum esporte novo, com destaque 
para caminhada (23%), corrida 
(18%) e bicicleta (10%). A pesquisa 
mostra ainda que a porcentagem 
dos que declaram praticar alguma 
atividade cresceu de 58% em 2018 
para 69% em 2020.  

De acordo com a análise, en-
tre março e novembro de 2020, 
início da crise sanitária, as buscas 
por exercícios em casa cresceram 
duas vezes, além de um aumento 
no interesse por ciclismo (+144%) 
e natação (+230%). Os dados 
ainda revelam que a saúde e o 
bem-estar holístico aparecem 
como as principais razões da prá-
tica de esportes, muito à frente de 
questões como estética e hobby. 

O fisioterapeuta Vitor Alvaren-
ga explica que essas modalidades 
se evidenciam, pois podem ser 
praticadas de forma mais simples. 
“A COVID-19 teve uma influência 
forte nisso, não só pela questão 
da melhora das condições físicas 
diante do coronavírus em si, mas 

pela necessidade das pessoas 
buscarem se resguardar de am-
bientes fechados e, assim, darem 
preferência a esportes ao ar livre, 
evitando contato e aglomeração. 
Fora tudo isso, ainda teve o fato 
de as academias fecharem, o que 
também contribuiu para que a 
caminhada, corrida e o ciclismo 
aflorassem”.

Ele acrescenta que esses es-
portes auxiliam na prevenção de 
mais de 50 doenças. “Além de 
melhorarem o condicionamento 
físico, reduzem o percentual de 
gordura e auxiliam na respiração 
e no sono. A prática dessas ativi-
dades também trabalha a saúde 
mental, favorecendo o humor do 
indivíduo. O ideal é que o exercício 

físico seja praticado pelo menos 
três vezes na semana. É de ex-
trema importância que a pessoa 
encontre aquilo que proporciona 
bem-estar a fim de que entre em 
sua rotina de forma prazerosa”.

Para o personal trainer José 
Samora Júnior, conhecido como 
Samorai, o esporte é democrá-
tico. “Não importa se você tem 

restrições físicas, de saúde ou 
mentais. Sempre vai existir algu-
ma atividade que se enquadre 
nas necessidades de cada um. O 
importante é iniciar com o que dá 
para fazer e ir seguindo”.

Na hora de começar uma 
prática, o personal esclarece que é 
indicado fazer uma avaliação com-
pleta. “É preciso saber como está 

a saúde do coração, do pulmão, 
os níveis de pressão arterial, a 
mobilidade e força. É fundamental 
não extrapolar seus limites para 
não se machucar”.

O resultado, segundo ele, virá 
com o tempo. “É proporcional 
à dedicação. Mas é necessário 
ressaltar que, no exercício físico, é 
preciso dar um passo de cada vez. 
Neste sentido, o corpo vai se adap-
tando de forma regulada e aces-
sível. O segredo é fortalecimento, 
preparação e condicionamento. 
Essa sequência pode levar nossa 
vida muito longe”.

Após um ano praticando ci-
clismo, o administrador Rogério 
Prado nota mudanças favoráveis 
em sua rotina. “Eu não fazia 
atividade física antes da pande-
mia. Mas quando o isolamento 
começou, a sensação de prisão e 
o medo do cenário que se formava 
me deixavam muito ansioso. Fui 
orientado a buscar uma atividade 
para distração. Iniciei com a cami-
nhada, ia sempre em períodos em 
que as ruas estavam mais vazias 
para manter a distância. E, em 2 
meses, já percebi as diferenças. 
Então, decidi ir além e encontrei 
o ciclismo”.

Ele conta que o humor foi o que 
mais melhorou. “Consegui trazer 
o medo e a ansiedade a níveis ra-
cionais. Além disso, voltei a dormir 
melhor e me sinto mais disposto. 
Esteticamente, é inegável que 
houve transformações também. 
Essa, com certeza, é uma prática 
que não vou parar”, conclui.

modalidades ajudam a combater mais de 50 doenças
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