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AberturA de mercAdos de
bAirro cresceu 12% em dois Anos

Um levantamento do Sebrae aponta que os tradicionais mercadinhos de bairro ganharam mais importância na vida dos brasileiros. Este tipo de empreendimento cresceu 
12% entre 2020 e 2021, com destaque para aqueles que vendem produtos alimentícios, como minimercados, mercearias e armazéns. Atualmente, são mais de 400 mil 
mercearias registradas em todo o país. “O segmento é considerado essencial e foi um dos poucos que não parou suas atividades durante a pandemia. Além disso, o nicho 
abriga diversos tipos de atividades em um só formato, como padaria, açougue e hortifrúti. Eles também são essenciais para circular dinheiro dentro da vizinhança e gerar 

empregos”, explica o analista do Sebrae, Vicente Scalia.

bolsonaro e lula serão nomes
constantes nos palanques

mineiros nesta eleição

Nos próximos dias, espera-se uma presença mais constante dos presi-
denciáveis Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em Minas, com a finalidade de 
alavancar as candidaturas de seus escolhidos na disputa pelo governo 
de Minas: o senador Carlos Viana (PL) e o ex-prefeito Alexandre Kalil 

(PSD). A possível vinda de Lula a BH no dia 9 de maio para um grande evento de 
lideranças não foi confirmada, mas nem desmentida pela assessoria do pré-can-
didato em Brasília. Relativamente ao governador Romeu Zema (Novo), o que se 
sabe é que ele poderá adotar uma estratégia de subir em palanques de diferentes 

candidatos ao Pla-
nalto, quando o mo-
mento assim o exi-
gir, mesmo porque 
o representante de 
seu partido, o cien-
tista político Felipe 
d’Avila (Novo), não 
teria possibilidade de 
transferir votos para 
ele por falta de popu-
laridade em Minas.
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construtora vai investir r$ 318 milhões em uberlândia
A Brasal Incorporações anunciou, em encontro com o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), que irá investir mais de R$ 318 milhões na 

cidade em 2022. Esse montante será repassado ao município por meio da compra de terrenos, lançamentos, construção de uma nova sede, 
entre outros. Os valores destinados pela  empresa já são responsáveis pela geração de 550 novos empregos.
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maio roxo traz
alerta sobre doenças

intestinais inflamatórias
Essas patologias afetam mais de 5 milhões de 

pessoas no mundo, segundo a Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia. A campanha Maio Roxo vem para 
chamar a atenção da sociedade, promover a conscienti-
zação e a melhoria na qualidade de vida dos pacientes, 
bem como encorajar governos e profissionais de saúde 
a agir e mostrar apoio aos milhões de indivíduos que 
vivem com essas doenças.

Quase 10% da terceira idade frequentam academias
De acordo com uma pesquisa do IBGE, mais de 9 milhões de idosos praticam algum tipo de atividade física no 

Brasil. A caminhada é o exercício preferido (66,5%), seguido pelo passeio de bicicleta (13,3%) e academia (9,69%). 
Nesse último caso, o estabelecimento deve oferecer uma estrutura adequada, sobretudo, profissionais experientes. 
“É preciso ter as instalações acessíveis com rampas ou elevadores. O personal que vai lidar com esse público tem que 
ter paciência, disposição e amor pela profissão. Além de trabalhar o lado físico, existe a parte psicológica e social que 
também estão envolvidas na atividade”, afirma a personal trainer Luana Vasconcelos.

brasil cai no
ranking de
liberdade

de imprensa

Segundo dados da Sociedade Intera-

mericana de Imprensa (SIP, na sigla em 

espanhol), o Brasil é apontado como um 

dos países que mais teve retrocesso no 

mundo. Para a presidenta do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais 

(SJPMG), Alessandra Mello, a liberdade de 

imprensa é um marcador da democracia. 

“Quanto mais livre os meios de comunica-

ção, mais democrática é a nação”.

sAúde e VidA – PáginA 8 oPinião – PáginA 2



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
30 de abril a 7 de maio de 2022

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

WAnderley limA (PAnterA)

JornAlistA

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)

Av. Francisco sá, nº 360 • bairro Prado • bh • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial: comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação: redacao@jornaledicaodobrasil.com.br
E-mails alternativos:
e.brasil@yahoo.com.br / jornaledicaodobrasil@terra.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,80 / A distribuição dirigida é gratuita

Fones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

Equipe: 
Revisor e coordenador da redação: Diego Santiago

Jornalistas: Daniel Amaro e Nat Macedo

Estagiário: Igor Dias

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Articulistas não remunerados:
Opinião: José Maria Trindade,
Nestor de Oliveira e Sergio Prates.
Economia: José Luiz Silva, Marcelo Souza e Silva
e Roberto Fagundes.
Esporte: Fabiano Cazeca, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunista: Acir Antão.

www.edicaodobrasil.com.br impressão: o tempo serviços gráficos - Fone: (31) 2101-3544

dura lex, sed lex

E D I T O R I A L

Em recente almoço de família, 
meu neto Miguel, de 11 anos, mostrou 
interesse em conhecer sobre as leis. 
Na verdade, estava interessado numa 
lei que proibia alterações nos textos 
bíblicos. Não entendia como alguém 
poderia mudar aquilo que foi escrito 
há mil anos…eu também não.

O projeto existe de verdade. É de 
autoria do deputado federal Sargento 
Isidoro (Avante), da Bahia, que proíbe 
a alteração, edição e adição aos textos 
bíblicos… E tem pedido de urgência do 
chamado centrão, formado por depu-
tados que acham que são deuses e por 
uma parcela que tem certeza que são…

Num levantamento rápido, com a 
ajuda da tecnologia, verificamos que 
o Brasil tinha, ao final de 2021, 10.204 
leis ordinárias; 105 leis complementa-
res; 5.834 medidas provisórias; 13 leis 
delegadas; 11.680 decretos lei;322 
decretos de governos provisórios e 
5.840 decretos do Poder Legislativo. 
Só o nosso Código Penal prevê mais 
de 300 crimes.

Dois experts em análise de leis 
bizarras no Brasil, já escreveram livros 
destacando a quantidade de bobagens 
que interferem na vida dos brasileiros. 
O jornalista Sebastião Salgado, autor 
do Folclore Político e André Costa, com 
Leis Bizarras, já mostraram do que 
somos capazes de criar, como a Lei do 
Discoporto, em estacionamento para 
Discos Voadores, em Barra do Garças, 
no Mato Grosso, sancionada pelo pre-
feito Wilmar Perez, em 1995. Quatro 
anos depois, vereadores de Juiz de Fora 
queriam obrigar burros e cavalos a usar 
“fraldas” para andar nas ruas.

Mas a coisa é ridícula para todo 
lado. No condado de Bythe, na Cali-
fórnia, só pode usar bota de cowboy, 
quem comprovar que possui duas ca-
beças de gado. No Alabama é proibido 
transportar sorvete no bolso traseiro da 
calça. Na Inglaterra é vetado aos ser-
vidores do governo, morrer dentro do 
Parlamento. O morto pode ser preso. 
Em Columbia, na Pensilvânia, é impe-
dido cantar no chuveiro. Na Carolina do 
Norte, um casal que entrar num hotel e 
pedir um quarto de casal, pode pedir a 
conta e o documento de casados. Entra 
solteiro e sai legalmente casado.

Na Ilha de Guam, no Pacífico, terri-
tório Americano, a mulher é proibida de 
casar virgem. Em Paris, é vetado beijar 
na boca dentro do metrô. Em Israel, aos 
sábados, é reprimido aos homens que se-
guem a fé judaica enfiar o dedo no nariz 
.A “dedada” pode causar sangramento 
e ferir o Código de Santidade Religiosa. 

Como se vê, criar leis bizarras não 
é uma exclusividade nossa. Dos nossos 
legisladores. O importante é saber atender 
à vontade popular. Leis devem ser conheci-
das e cumpridas. Os países nórdicos, como 
Noruega e Dinamarca, mostram que a 
Justiça é um orgulho. As leis são conhecidas 
e cumpridas. Em caso de descumprimento, 
os tribunais agem com rapidez. 

Assim o Sargento Isidoro não terá 
empecilhos para aprovar a sua lei, a 
menos que os criadores do Livro Sagra-
do retornem e questionem quem anda 
querendo alterar alguma coisa. Sei não… 
Neste caso, acho que estão querendo 
aumentar o número de deuses por aqui. 
Tem pouco Deus para muito profeta…

Cruzes!

Dados da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP, na 
sigla em espanhol), apontam o Brasil como um dos países 
que mais teve retrocesso na liberdade de imprensa do mun-

do. De um modo geral, porém, a análise registrou uma melhoria 
de 4,2 pontos na média dos 22 países avaliados no continente. 
Em 2021, a média do indicador atingiu 55,6 pontos, contra 51,4 
no ano anterior, numa escala de 0 a 100.

Porém, o Brasil não seguiu a média. Ficando atrás apenas da 
Argentina e do México, o país perdeu 5,6 pontos no índice, mas 
manteve a 19ª colocação no ranking, à frente da Venezuela, Cuba 
e Nicarágua. Segundo a SIP, o maior e mais populoso país da Amé-
rica Latina passa por um processo histórico de enfraquecimento 
das instituições democráticas, nas quais se incluem os meios de 
comunicação, que se acelerou a partir das eleições de 2018.

No dia 3 de maio é celebrado o Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa. E, uma vez ameaçada, quais os perigos podem surgir 
para uma nação? Para falar a respeito, o edição do brasil conver-
sou com a Alessandra Mello, repórter e presidenta do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG).

brasil é um dos países com maior
retrocesso na liberdade de imprensa

Alessandra mello:
“A liberdade de imprensa

é um marcador da democracia”

nat macedo

o que é liberdade de imprensa? 
Qual a sua relevância?

Trata-se da possibilidade de dar às pessoas 
o acesso à informação, que é feito por meio dos 
meios de comunicação de massa. Esse contato 
entre população e informação, deve ser feito sem 
a interferência do poder político ou econômico. A 
liberdade de imprensa é um marcador da demo-
cracia. Quanto mais livres os meios de comunica-
ção, mais democrática é a nação.

Qual o papel de uma imprensa livre?
É ser a porta-voz de grupos invisíveis em 

nossa sociedade. É também ter a possibilidade 
de mostrar as mazelas existentes em nosso país 
e revelar o que os poderosos querem que fique 
oculto. Esse é o papel da imprensa, o de denunciar, 

criticar e expor o que, muitas vezes, as pessoas não 
querem que seja exposto.

o brasil está entre os países com 
maior retrocesso na liberdade de 
imprensa. A que você atribui isso?

O Brasil cai mais a cada dia no ranking da liber-
dade de imprensa do mundo. Um dos principais 
fatores para isso é a violência contra jornalistas e 
comunicadores, que cresce no país, sem que ne-
nhuma autoridade faça nada. Por aqui, a mídia é 
muito concentrada, ou seja, está nas mãos de um 
grupo seleto: 9 famílias dominam a comunicação 
no Brasil. Isso também é algo que impede uma 
imprensa mais livre e democrática. Mas a nossa 
queda é mesmo causada nos últimos tempos pela 
violência assustadora contra jornalistas.

Quais os perigos desse retrocesso?
O ataque à liberdade de imprensa é também 

um ataque à liberdade de expressão. Esse é um 
dos princípios da nossa Constituição. Obviamente 
é bom lembrar que a liberdade de expressão não 
é absoluta, se não as pessoas vão usar desse argu-
mento para propagar discurso de ódio, preconceito 
e violência. Tem um limite. Mas esse retrocesso é 
muito ruim. Deixa a gente mais vulnerável. Não ter 
uma imprensa livre, que possa reportar o que está 
acontecendo, sem nenhuma influência do poder 
político e econômico, é sinal de que nossa demo-
cracia está abalada. Isso torna o país menos livre. 

existe uma desvalorização da im-
prensa no país?

Sim. Foi feito um trabalho exitoso de descredi-
bilizar a imprensa. Contudo, acredito que a pande-
mia melhorou um pouco isso, pois foi nessa hora 
que as pessoas compreenderam a relevância do 
nosso papel. Isso aumentou a credibilidade, uma 
vez que foi necessário o auxílio dos meios de co-
municação para que a população compreendesse 
o que estava acontecendo. 

A desvalorização da imprensa é algo orquestra-
do por pessoas que não aceitam o contraditório,  
a democracia e acreditam que podem fazer o que 
quiserem, achando que não serão contestados 
pelos meios de comunicação. Pois vão. E aí se 

rebelam, se revoltam e estimulam o ódio contra a 
imprensa. Atualmente, um dos maiores agressores 
da imprensa é o presidente Jair Bolsonaro (PL). 

como isso poderia ser melhorado? 
de que maneira a imprensa pode 
voltar a ser valorizada?

Um passo inicial é coibir a violência contra 
jornalistas e os meios de comunicação em geral. 
As autoridades brasileiras estão devendo, não 
só a nós, jornalistas, mas a sociedade como um 
todo. É preciso que se tome providências, que haja 
investigação e punição, a fim de que doa no bolso 
dos responsáveis pelos ataques. 

Falo também como sindicalista. É preciso 
considerar o profissional jornalista, dar a ele mais 
condições de trabalho, salários melhores, regulari-
zação do diploma e uma valorização que condiga 
com a importância do trabalho prestado para a 
sociedade. Todas as profissões têm sua relevância, 
mas algumas têm a possibilidade de mudar os 
rumos do país. E a imprensa é uma delas. Precisa-
mos avançar nesse quesito, contudo, estamos em 
um momento no qual falar sobre isso não é bom, 
haja visto que temos um presidente contrário à 
imprensa, um Congresso Nacional aliado a ele, 
conservador e, também, contrário ao jornalista. 
Mas é um assunto que precisamos discutir e olhar 
com muito cuidado na próxima legislatura.
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Violência contra a mulher 

Em Belo Horizonte, ações práticas estão sendo 
implementadas por diversas entidades e instituições 
visando mitigar a onda de brutalidade contra mulheres. 

De acordo com o boletim “Elas Vivem”, da Rede Observatórios 
da Segurança, a cada 5 horas, uma mulher é vítima de vio-
lência no país, que atinge patamares assustadores: 65% de 
feminicídios e 64% de ocorrências relacionadas às agressões.

Minas Gerais registrou nada menos do que 152 vítimas 
fatais em 2021. Já na capital mineira, a média de ocorrências 
foi de 639 por dia para cada grupo de 100 mil mulheres. Os 
números estão disponíveis para quem quiser consultá-los. 
Contudo, o desafio é criar programas e ações capazes de 
reverter essa cruel realidade.   

Com o objetivo de transformar Belo Horizonte em uma 
cidade melhor para se viver e empreender para esse público, o 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, se uniu com entidades 
públicas num movimento que culminou na implementação da 
Casa da Mulher Mineira. O intuito é priorizar o atendimento a 
essas mulheres vítimas de violência. Antes da abertura desse 
espaço, já estava em andamento uma parceria envolvendo 
instituições, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e as Policiais Civil e Militar. 

A CDL/BH, juntamente com a Polícia Civil, está focada na 
busca do sucesso na administração da Casa da Mulher Mineira, 
especializada em casos de agressões. O espaço abriga 12 salas 
planejadas para garantir eficiência no atendimento, inclusive, 
facilitando as solicitações de medidas protetivas em caráter de 
urgência. Para que a vítima se sinta protegida, ela é acolhida por 
uma equipe multidisciplinar formada por policiais, psicólogos 
e assistentes sociais.

O envolvimento de entidades privadas como a CDL/BH 
em projetos desta concepção corrobora com a tese, cuja fi-
nalidade é expor esse tipo de violência e dar suporte ao sexo 
feminino, especialmente as que vivem em vulnerabilidade 
social, até porque, às vezes, o socorro precisa ser estendido 
também aos filhos.

  O engajamento da sociedade também é fundamental, 
pois na filosofia do projeto está escrito: “somente em união 
conseguiremos romper está triste realidade de violência, 
transformar vidas e resgatar sonhos”. O chamamento visa 
reunir forças e criar aderência de lideranças empresariais e 
públicas em torno de uma questão capaz de tornar a vida 
dessas mulheres mais leves.
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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

Visitas dos presidenciáveis a minas
vai movimentar a sucessão estadual

Deputados estaduais estão realizando 
viagens pelo interior do estado em 
companhia do ex-prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kaill (PSD), visando às 

eleições deste ano. Recentemente, Kalil esteve no 
Triângulo Mineiro, na sequência foi ao Norte de 
Minas e também pela região Sul. Enquanto isso, 
o governador Romeu Zema (Novo) tem diminuído 
sua agenda de compromissos, comparecendo a 
eventos menores, em Belo Horizonte, mas sem se 
esquecer de receber prefeitos e visitar lideranças 
municipais o tempo todo. Vale dizer, o jogo su-
cessório mineiro começa a ser jogado para valer.

E como pontificou, recentemente, o cientista 
político Malco Camargo, a união dos pré-candi-
datos mineiros ao Governo do Estado junto aos 
nomes dos presidenciáveis pode fazer a diferença.  

lula em minas
Ainda há possibilidade de postulantes nacio-

nais subirem aos palanques em Minas. Segundo 

o que se apurou em Brasília, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PL) garantiu ao pré-candi-
dato Carlos Viana, também do PL, a presença do 
presidente Jair Bolsonaro para “turbinar” a cam-
panha do político mineiro ao Palácio Tiradentes. 
Eles prometeram também que vão usar as redes 
sociais para incentivar o apoio dos seguidores do 
presidente em Minas a se posicionarem ao lado 
de Viana nesta peleja que só está começando. 

A informação chega no exato momento em 
que se fala muito em dificuldades dele, que tem 
o aval do Palácio Federal, mas encontra forte 
resistência para receber apoio da maioria dos 
9 parlamentares na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Sobre esse assunto, um 
dado importante: quem está completamente 
comprometido com o projeto de Viana é o 
recém-filiado ao partido, o deputado Sargento 
Rodrigues.  

Em Brasília, ninguém desmentiu a infor-
mação sobre a presença do pré-candidato Lula 
(PT) em Belo Horizonte. Apurou-se que o petista 
viria à capital mineira, no próximo dia 9, para 
um preponderante encontro de lideranças, 
cujo local escolhido seria o Expominas, inclu-

sive com a participação do pré-candidato ao 
Senado pelo partido, o atual deputado federal 
Reginaldo Lopes. 

Uma sondagem realizada pela imprensa 
mineira indica um possível palanque duplo na 
disputa pelo Câmara Alta. Ou seja, a propalada 
aliança entre Lula e Kalil teria de abrigar no seu 
bojo dois postulantes: o atual senador Alexandre 
Silveira (PSD) e o petista Reginaldo Lopes. Isso 
poderia ser levado a efeito após a constatação 
indicativa da comissão técnica do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) que, ao responder consulta 
feita pelas siglas, avalia como positiva essas 
alianças regionais. 

Por outro lado, pode ser que, em determi-
nado momento, Zema também suba no pa-
lanque de lideranças municipais, que apoiam 
Lula ou Bolsonaro. Assim, ele estaria nutrindo 
uma candidatura suprapartidária, sem se pre-
ocupar com o fato de seu partido, o Novo, ter 
um nome próprio para a eleição presidencial, 
cujo pré-candidato é o cientista político Felipe 
D’Ávila.

carlos Viana fica à espera de apoio de brasília ex-presidente lula prepara sua visita à capital candidatura de Alexandre silveira é irreversível
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AMM: mais de 300 prefeitos mineiros
participaram de evento em Brasília

No dia 26 de abril, na Câmara dos Depu-
tados, mais de 300 prefeitos de Minas Gerais 
estenderam  a agenda de compromissos durante 
a 23ª Marcha à Brasília. Eles participaram da 10ª 
reunião com a bancada mineira, no Congresso 
Nacional, promovida pela Associação Mineira de 
Municípios (AMM).

O debate contou com a participação de mais 
de 20 deputados federais e o senador Alexandre 
Silveira e teve o intuito de apresentar aos parla-
mentares as principais demandas do movimento 
municipalista, e buscando que os legisladores 
federais assumam compromisso com a luta pelas 
causas e reivindicações municipalistas e com 
a votação das pautas que tramitam nas Casas 
legislativas.

O presidente da AMM, 1º vice-presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Jul-
van Lacerda, foi o mediador do debate, situando 
a posição da Associação em relação às falas dos 
deputados e dando explanações aos prefeitos. “O 
movimento municipalista cresceu muito, foram 
50 anos em 5”, destacou Julvan. “Estamos juntos 
nessa luta, nos fortalecemos e nos tornamos um 
movimentos de peso. Agora precisamos continuar 

na luta para que a gente consiga respostas ainda 
melhores do que as que estamos conquistando”.

Além de Julvan, também integrou a mesa 
o presidente eleito da AMM, Dr. Marcos Vinicius, 
prefeito de Coronel Fabriciano, que serão em-
possados durante o 37º Congresso Mineiro de 
Municípios, que acontecerá em Belo Horizonte, 
nos dias 1º e 2 de junho.

O secretário de estado de governo de Minas 
Gerais, Igor Eto, representou o governo estadual 
na reunião, que declarou apoio à luta da AMM 

e elogiou a gestão do presidente Julvan à frente 
da entidade.

Aos legisladores federais, o presidente da 
AMM, juntamente com o presidente eleito e os 
prefeitos presentes, encaminharam as principais 
pautas municipalistas e pediram o apoio dos 
parlamentares, que prometeram engajamento 
para a aprovação das pautas nas votações no 
Congresso Nacional. Os principais pleitos foram 
a Lei das Associações (PL 4576/202), que visa 
estabelecer um marco jurídico para as atividades 
das associações de municípios, o Piso da Enferma-
gem (PL 2.564/2020 emenda de PLEN). O projeto 
impõe uma bomba fiscal para os municípios ao 
estabelecer piso nacional único. Emenda do 
deputado Fausto Pinato - PP/SP, estabelece que 
a União apoie o custeio do pagamento do piso 
pelos municípios.

Como resultado da reunião de bancada, a 
totalidade dos legisladores federais se colocaram 
favoráveis às pautas demandadas e elogiaram a 
atuação do movimento municipalista em prol de 
melhorias para as administrações municipais e, 
por consequência, para os cidadãos.

o presidente da Amm, Julvan
lacerda, foi o mediador do debate
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concessão vai possibilitar melhorias
na rodoviária de belo horizonte

A concessão da Rodoviária de 
Belo Horizonte e dos terminais do 
Move Metropolitano vai permitir a 
oferta de melhores serviços para os 
passageiros. A garantia foi dada por 
representantes do Governo do Estado 
que participaram da audiência reali-
zada pela Comissão Extraordinária 
das Privatizações da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
no dia 27 de abril.

O leilão para exploração dos 
terminais foi realizado na B3, a Bolsa 
de Valores de São Paulo, no dia 25 

de março. O vencedor do certame, 
o Consórcio Terminais BH, ofereceu 
R$ 20 milhões, o que representou 
um ágio de 1.829%. Atualmente o 
processo está em fase de análise de 
documentos.

O subsecretário de Estado de 
Transportes e Mobilidade, Gabriel Fa-
jardo, prevê a assinatura do contrato 
de concessão em junho. Depois disso, 
tem início um período de transição 
da gestão, e os investimentos em 
reformas devem começar até o final 
do ano, segundo o subsecretário.

A previsão é de que sejam inves-
tidos R$ 122 milhões ao longo dos 
30 anos de concessão. As melhorias 
vão contemplar a Rodoviária de BH, 
cinco terminais e 17 estações do 
Move Metropolitano. Segundo os 
representantes do Governo do Estado, 
a privatização vai proporcionar mais 
conforto para cerca de 17,5 milhões 
de passageiros que passam por essas 
estruturas todos os anos.

Somente na Rodoviária de BH, 
também conhecida como Termi-
nal Rodoviário Governador Israel 
Pinheiro (Tergip), são 8,6 milhões de 
passageiros por ano. Atualmente a 
gestão do espaço é de responsabili-
dade da Companhia de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (Codemge), 
empresa pública controlada pelo 
Estado. “Não é papel do Estado 
administrar esse tipo de imóvel”, 
afirmou o subsecretário Gabriel 
Fajardo.

“Vamos entregar o Tergip para 
quem sabe de fato gerenciá-lo. Te-
remos um equipamento público de 
melhor qualidade”, completou o pre-
sidente da Codemge, Thiago Toscano. 
Ele lembrou que a empresa gastou R$ 
2 milhões em obras de adequação de 
infraestrutura da Rodoviária de BH. Na 
sua avaliação, esse dinheiro público 
poderia ser destinado a melhorias na 
saúde e na educação.

Até 2019, a operação do Tergip era 
superavitária. Segundo o gerente do 
terminal, Fábio Paes Daibert, o lucro 
naquele ano foi de R$ 3,3 milhões. 
Com o início da pandemia de Covid-19, 
em março de 2020, a média diária de 
passageiros despencou de 10 mil para 
300, e, com isso, a gestão passou a 
ser deficitária.

Desde outubro de 2021, a opera-
ção voltou a ser lucrativa. O mês de 
abril de 2022 deve fechar com lucro 
de R$ 400 mil. “A tendência é de que 
esse valor tenha aumentos progres-
sivos até o final do ano”, afirmou o 
gerente. O déficit de receita do Tergip 
durante a pandemia foi coberto pela 
Codemge, que administra o terminal 
desde 2016.

Para a subsecretária de Estado de 
Turismo, Degislaine da Silva Souza, a 
reforma da infraestrutura da Rodo-
viária de BH vai permitir o melhor 
atendimento dos turistas do interior 
do Estado que visitam a Capital, o que 
vai facilitar a promoção do turismo 
interno.

O deputado Guilherme da Cunha 
(Novo), que presidiu a reunião, tam-
bém considera positiva a privatização 
do Tergip. “A concessão abre portas 
para um volume substancial de inves-
timentos. O terminal é antigo e não 
oferece conforto para os passageiros”, 
afirmou.

deputado estadual guilherme da cunha
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dinis, o retorno?
Fora do debate político nos últimos 3 anos e meio, ou seja, desde 

o último pleito, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), dinis Pinheiro, em função da eleição de 2022, tem 
sido procurado por antigos correligionários em busca de apoio para 
os seus respectivos projetos. E, Pinheiro, pelo visto, vai ficar de fora 
do cenário também desta vez, embora tenha declarado a amigos 
que não se candidata a qualquer cargo eletivo, mesmo porque, tem 
dedicado tempo aos seus negócios particulares. 

40 anos de poder
As pessoas ficaram estarrecidas com a informação do jornalista e 

advogado luiz tito, do jornal “O Tempo”, pontuando que o empresário 
ronaldo scucato está no comando do Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg) há cerca de 40 anos. 
“Bem, pode até ser que ele não tenha estado o tempo todo como 
presidente da instituição, mas com certeza, esteve nos bastidores ao 
longo de 4 décadas”, garantem as fontes. Deve ser um dos dirigentes 
sindicais mais longevo da história de Minas, diga-se de passagem.

tucano sem plumagem
Nos meandros políticos e, de acordo com comentários ouvidos 

na porta do Café Nice, Centro de BH, a ideia do PSDB em lançar o 
nome do ex-secretário de Saúde marcus Pestana como candidato 
a governador não passa de raciocínio político. Até porque, essas 
insinuações dão conta de que ele não teria votos sequer para chegar 
a um dígito, ou seja, um tucano sem plumagem. Cruz credo, gente.   

Política em moc
Os dois anos de pandemia serviram para muitas coisas e, no caso 

de Montes Claros, foi a oportunidade do octogenário prefeito da cidade, 
humberto souto (Cidadania), permanecer despachando de casa o 
tempo todo. Agora, com o fim do período de restrições, resta saber se 
ele irá comparecer ao seu gabinete pelo menos algum dia da semana.

Política em bh
Consta que dois dos atuais vereadores de Belo Horizonte, o 

ex-presidente da Casa, leo burguês (PSL) e a vereadora duda sala-
bert (PDT) devem funcionar como carro-chefe e, naturalmente, puxa-
dores de votos para seus respectivos grupos políticos, já que ambos 
serão candidatos a deputado federal. É aguardar para conferir... 

candidato sem grana
Na eleição de 4 anos passados, marcelo álvaro Antônio (PL), 

então presidente regional do PSL, sigla que abrigava também o 
candidato Jair bolsonaro se elegeu parlamentar federal com mais 
de 200 mil votos, a maior votação do pleito. Agora, pré-candidato ao 
Senado, ele tem se queixado a amigos sobre a sua falta de estrutura 
para levar as suas propostas políticas aos rincões do estado. Filiado 
ao Partido Liberal, ele não tem poder sobre a sigla, que hoje está sob 
o comando do ex-deputado federal José santana de Vasconcellos. 

mares guia, lá e cá
Mesmo morando em São Paulo, o ex-ministro Walfrido mares 

guia tem sido a principal elo entre o ex-presidente lula (PT) e o pré-
-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil. O resultado 
dessas incursões pode ser o anúncio da parceria entre eles em relação 
à disputa eleitoral já nas próximas semanas.

Petista com Kalil
Embora seja um dos fundadores do PT mineiro, o deputado 

estadual Virgílio guimarães tem mantido contato permanente com 
Alexandre Kalil. Aí tem coisa!

simões e Zema
Em São Paulo e em Brasília, alguns membros do Partido Novo 

não descartam a possibilidade do ex-secretário-geral do Governo 
mineiro, mateus simões, ser aproveitado como vice na chapa do 
governador Zema. Aliás, este é um sonho do próprio simões.

  

Ainda sobre simões
Mas, contrariando uma possível incursão de simões na disputa, 

o empresário e amigo do governador Zema (Novo), salim mattar 
disse a amigos: “O governador precisa fazer alianças políticas para 
garantir uma reeleição tranquila”, teria pontuado.



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
30 de abril a 7 de maio de 2022

d
nat macedo

roberto luciAno Fortes FAgundes
EngEnhEiRO; PREsiDEntE DA FEDERAçãO DE C&VB-Mg; VP DO BRAsil C&VB;
VP DA FEDERAMinAs; PREsiDEntE DO COnsElhO DO institutO sustEntAR;

sóCiO-DiREtOR DA ClAn tuRisMO – roberto@clan.com.br

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o  pior cego é o que não quer ver
Notícia recente informa que o Ministério 

da Saúde publicou uma portaria para encer-
rar a emergência imposta pelo surgimento do 
COVID-19, passando a vigorar já em maio. A 
estimativa é que caiam mais de 2 mil normas 
editadas pelos estados e municípios, como, 
por exemplo, o uso de máscaras, do teletra-
balho e a exigência do passaporte vacinal 
para a entrada em alguns locais, tirando 
parte da autonomia local cedida aos prefeitos 
e governadores durante a pandemia.

O fato é que estamos entrando no quinto 
mês do ano e jamais poderíamos imaginar 
que viveríamos nesta situação por 26 meses, 
em que o mundo virou de cabeça para baixo, 
sem garantias sobre o que seria o futuro.

Ganhei de presente de um querido e 
dileto amigo o livro “10 histórias para tentar 
entender um mundo caótico”, editado pela 
Sextante e escrito em formato de diálogo 
entre dois experientes e viajados jornalistas, 
Jamil Chade e Ruth Manus, onde tratam de 
felicidade, corrupção, saúde, violência, meio 
ambiente, desigualdades, amor, racismo e 
outros temas que assombram um planeta em 
transformação, tendo como base as inúme-
ras viagens que fizeram, vivendo experiências 
únicas com um olhar crítico mas profissional. 
São dois brasileiros radicados na Europa, em 
países distintos, debatendo assuntos que 
participamos intensamente neste agitado 
século XXI. Recomendo!

Destacam em suas conversas que o que 
parecia uma história exótica de uma região 
da China, ganhou, de forma silenciosa e 
invisível, o resto do mundo. Descobrimos 
um mundo vulnerável e dependente, em 
que a falta de humildade mergulhou países 
em profundas crises. O vírus colocou uma 
parte importante da população mundial em 

isolamento. Descobrimos um outro ângulo 
das nossas vidas e tivemos medo. Perdemos 
todas a pequenas grandes seguranças às 
quais nos acostumamos em cada dia da 
vida. O escritório, a padaria da esquina. O 
botequim para encontrar os amigos, a escola 
das crianças, a casa dos pais. De repente, 
tudo nos foi subtraído.

A reclusão de milhões de pessoas trans-
formou Paris, Roma, Londres, Madrid, Lisboa 
e tantas outras metrópoles. E gerou algo 
inédito em período de paz: o eco do silêncio. 
Nos chamou atenção os vizinhos que saíram 
às suas sacadas para cantar juntos na Itália e 
na Espanha. Mesmo os nossos vizinhos pas-
samos a conhecê-los um pouco mais. Quem 
caminhava pelas grandes cidades europeias 
durante o auge do coronavírus descobriu 
algo que desconhecia: o barulho de seus 
passos. No lugar de ruas lotadas, movimento 
e turistas, vimos parques fechados e até a 
tradicional benção do Papa em uma praça 
vazia. O silêncio, porém, não era de paz, 
mas um silêncio pesado, de inquietação. De 
incerteza e perguntas. O profundo sentimen-
to ao sabermos dos amigos que partiram, 
sem que pudéssemos prestar as últimas 
homenagens, uma despedida solitária, sem 
ao menos um adeus.

Milhões de pessoas perderam seus 
empregos, empresas fecharam as portas, 
faliram e a pobreza voltou a toda em locais 
que achavam estar superada. Um vírus levou 
a humanidade a ficar confinada e realçou a 
fragilidade de uma sociedade que acreditava 
ser invencível. Pequenos temas domésticos 
se transformaram em enormes desafios. 
As mesinhas nas calçadas, os bares, cafés e 
palcos em locais públicos pelo mundo não 
são apenas hábitos de lazer. É uma parcela 

do contrato social de democracias vivas. A 
garantia da segurança pública, da renda, do 
tempo de lazer, de participação. Ao vermos 
aquelas mesinhas vazias, recolhidas e empi-
lhadas, ficou a sombra da possibilidade de 
que nada seja irreversível. Nada mais é tão 
seguro como parece.

Talvez não seja a hora de aproveitarmos 
para ajudar nossos filhos que ficaram sem 
escolas por meses a desenhar a letra A de 
agora? E se este isolamento fosse usado 
como incubadora para uma nova geração 
de líderes? Ou ainda, usássemos esta pan-
demia para ampliarmos a democracia e 
evoluíssemos para usufruirmos de um direito 
universal? Este exílio involuntário não pode 
ser desperdiçado. Ele é uma oportunidade 
única para a nossa sociedade, fechada, olhar 
para si mesma e examinar suas prioridades. 
Nosso contrato social.

Para que isso aconteça, temos de enca-
rar desafios existenciais de forma aberta, 
corajosa e sem pré-conceitos. Esses desafios 
não são novos. De fato, alguns acompanham 
a humanidade desde os seus primeiros dias.  
A pandemia permitiu que os números apre-
sentados em manchetes diárias pela mídia 
revelassem a dimensão inédita da crise que 
vivenciamos e, para muitos, ainda vivemos.

Temos que aprender a refletir sobre 
quem somos e para onde queremos ir. Se 
o nosso mundo já era complexo, agora é 
complexo e urgente. O que temos hoje, é a 
chance de construir o mundo que queremos 
ver. Temos a geração mais preparada e 
ávida para isso, temos a ciência e suas ino-
vações que nos provam que o novo modelo 
é possível e temos o reconhecimento, em 
cada um de nós, de que a era do mundo 
infinito definitivamente acabou.

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

segunda maior data do comércio deve 
trazer fôlego para empresários de mg

Vendas para a data devem injetar R$ 2,11 bilhões na capital mineira

e acordo com dados colhidos pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
Minas Gerais (Fecomércio MG), 
85,9% dos empresários mineiros 

esperam que as vendas do Dia das Mães de 
2022 sejam melhores que as de 2021.

Os números indicam ainda um avanço no 
setor do comércio este ano. A análise mostra 
que 61,3% das empresas do varejo mineiro são 
impactadas por esse período.

Segundo dados da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 7 em cada 
10 lojistas (71,6%) estão confiantes com a data, 
que deve injetar R$ 2,11 bilhões na economia 
da capital. E, para atender ao aumento do vo-
lume, 54,4% dos empresários afirmaram que 
aumentaram o estoque e 29,3% mantiveram 
o mesmo patamar do ano passado.

A economista da Fecomércio MG, Gabriela 
Martins, explica que um dos principais moti-
vos para esse otimismo é o valor afetivo. “As 
pessoas sempre presenteiam, independente 
das condições financeiras, pois é um gesto de 
carinho. Outro fator é o abrandamento da pan-
demia, que fez com que a população retomasse 
a confiança de frequentar o comércio, além da 
esperança dos empresários”.

Ela acrescenta que os índices apontam para 
uma melhoria no ramo como um todo. “A mi-
noria dos empreendedores espera um cenário 
ruim, o que mostra uma retomada positiva. Afi-
nal, essa é a principal data do primeiro semestre 
e a segunda maior do comércio varejista do ano. 
Ficando atrás apenas do Natal”.

impacto nacional

Uma pesquisa realizada pela All iN, em par-
ceria com a Opinion Box, mostra que 76% dos 
brasileiros têm a intenção de ir às compras no 
Dia das Mães, enquanto 13% ainda dizem ter 
dúvida e outros 11% estão decididos a não com-
prar. Mas, quem tem o hábito de presentear, 
precisa ficar de olho nos preços antes de tomar 
uma decisão. Conforme a análise, 49% dos 
consumidores pesquisam tanto on-line quanto 
nas lojas físicas antes de efetivar a compra, 
enquanto 38% fazem consultas nos sites das 
empresas e 32% em portais de busca. Outros 
30% se concentram apenas nas lojas físicas; 
22% consultam aplicativos e 20% o Instagram.

Para o diretor comercial da All iN, Nelson Scoz, 
o número não é diferente dos anos anteriores, 
apresentando, porém, uma pequena subida. “O 
mais importante é o ticket médio não diminuir, já 
que temos alguns ofensores como inflação e um 

pouco de declínio do poder de renda das pessoas. 
O Dia das Mães é uma grande data, só perde para 
a Black Friday e Natal”.

Ele acrescenta que toda data sazonal 
apresenta ganho no comércio. “Observando 
que, hoje, temos um cenário mais seguro, o 
lucro deve ser superior ao de 2021, o que faz 
com que a economia circule. Mas toda movi-
mentação positiva é fundamental para trazer 
sinais de melhorias e permitir que o mercado 
comece a reagir”.

Dona de uma loja que vende roupas, sapa-
tos e acessórios femininos, a empresária Kessie 
Queiroz está animada. “O Dia das Mães é uma 
data importante e um fôlego para quem tem 
comércio. Mesmo em pandemia, as pessoas 
compraram presentes, mais baratos, mas não 
deixaram de adquirir. Por isso que, para este 
ano, fiz o possível e o impossível para conseguir 
os melhores preços com os meus fornecedo-
res”, conclui.

dados apontam que
76% dos brasileiros
irão às compras
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Apoio de medioli
Além de seus méritos próprios, o presidente da Assembleia Le-

gislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus, teria recebido 
apoio pesado do prefeito de Betim, Vittorio medioli, para ser o 
indicado na chapa de Alexandre Kalil (PSD) como pré-candidato a 
vice-governador. Ou seja, uma ajuda importante, já que o prefeito 
tem uma enorme popularidade em seu município, além de ser um 
empresário de reconhecido sucesso.

sucessão em bh
Se no passado era apenas um comentário sem pretensão, agora 

o nome do jornalista e apresentador eduardo costa passa a fazer 
parte de diversas rodas como um possível candidato para disputar 
a Prefeitura de Belo Horizonte daqui a 2 anos. 

Pacheco x Zema
Em Brasília, quando jornalistas da crônica política indagam a 

respeito do relacionamento entre o presidente do Senado, rodrigo 
Pacheco (PSD), e o governador romeu Zema (Novo), escutam sempre 
a mesma história: “Os contatos entre eles se restringem somente ao 
âmbito institucional”.

militância política
Segundo o jornalista gerson camarotti, o Palácio do Planalto irá 

estender o episódio envolvendo o deputado federal daniel silveira 
(PTB) pelo menos até o final de maio. Afinal, isso serve para desviar 
os temas mais complexos do Poder Central, ao mesmo tempo que 
“turbina” a militância bolsonarista rumo à campanha eleitoral. Para 
o comunicador, o povo querendo ou não, servirá, mais uma vez, como 
massa de manobra política. Santo Deus, gente.

cenário internacional
Ex-deputado federal, o empresário paulistano emerson Kapaz, 

que conhece bem o Leste Europeu, disse com objetividade: “As 
grandes potências devem agir imediatamente para tentar conter o 
avanço da Rússia contra a Ucrânia. Se esperarem demais, o conflito 
vai se alastrar e, certamente, a situação sairá do controle”, garante. 

Força da raça negra
O reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, come-

morou o retorno dos temas que defenderam a raça negra em quase 
todas as grandes escolas de samba no Rio e em São Paulo. “Enfim, 
a presença em massa de nossa gente nas avenidas. Isso também é 
uma demonstração de força e de manifestação democrática”, diz. 

Aécio pensando alto
“Aécio neves vai ser reeleito deputado federal por Minas com 

uma supervotação. O presidente Jair bolsonaro (PL) vai ser reeleito 
para o cargo. E, na sequência, Aécio se tornará presidente da Câmara 
Federal”, apostam alguns fanáticos apoiadores de ambos. 

cena única. Aqui, em Minas, continua a informação de que o 
político mineiro segue morando em Santa Catarina. A conferir...

centrão x stF
Muitos dos deputados e senadores do denominado centrão têm 

problemas na Justiça em seus estados e nos Tribunais Superiores. Por 
conta dessa realidade, eles não querem jogar “gasolina” na briga 
entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), pois 
poderiam ser vítimas desta emboscada jurídica.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

Abertura de mercados de bairro
cresceu 12% entre 2020 e 2021

Atualmente, são mais de 400 mil mercearias registradas no Brasil

“eles são importantes
para circular dinheiro
dentro da vizinhança
e gerar empregos”

“É muito prático e
os preços são pouco
mais caros que um

mercado tradicional”

O s mercadinhos de bairro passaram a ter 
ainda mais importância na rotina dos 
brasileiros e na economia local nos últimos 
anos, segundo pesquisa feita pelo Sebrae. 

Influenciado pelas medidas restritivas impostas para 
conter o avanço da crise sanitária de COVID-19, este 
tipo de empreendimento cresceu 12% entre 2020 
e 2021, com destaque para aqueles que vendem 
produtos alimentícios, como minimercados, merce-
arias e armazéns. Atualmente, são mais de 400 mil 
mercearias registradas em todo o país.

Para o analista do Sebrae, Vicente Scalia, o seg-
mento é considerado essencial e foi um dos poucos 
que não parou suas atividades durante a pandemia. 
“Além disso, o nicho abriga diversos tipos de atividades 
em um só formato, como padaria, açougue e hortifrú-
ti. Eles também são essenciais para circular dinheiro 
dentro da vizinhança e gerar empregos”, explica.

Ainda segundo o analista, outro fator que be-
neficiou os mercadinhos foi a escalada da inflação. 
“O poder de compra do brasileiro vem diminuindo 
e não há mais espaço para a compra mensal. Com 
a alta dos preços dos alimentos e do combustível, o 
cliente prefere se deslocar para um mercadinho do 
próprio bairro, onde adquire o necessário”, ressalta.

As restrições impostas pelo coronavírus, princi-
palmente durante as fases de lockdown, foram um 
empurrão para acelerar as mudanças do setor. “A 
transformação mais notável foi o advento em massa 
do delivery. Alguns empreendimentos já estavam 
implementando os serviços de entrega, mas muitos 
outros que começaram nesse período expandiram 
ainda sua presença digital por meio das redes sociais, 
especialmente, pelo WhatsApp”, comenta Scalia.

A pesquisa do Sebrae aponta ainda que o desta-
que entre as novas empresas abertas ficou para os 
microempreendedores individuais (MEIs), que salta-
ram de pouco mais 38 mil novos empreendimentos 
formalizados em 2018 para 56,4 mil em 2021. O 
número é positivo se comparado aos negócios que 
fecharam as portas. Em 2018, aproximadamente 
40 mil MEIs encerraram suas atividades, contra 
17,7 mil em 2021.

Comodidade foi a palavra usada pela professora 
Gianne Machado para descrever a facilidade de 
ter uma mercearia a uma quadra de sua casa. “É 
muito prático e os preços são pouco mais caros que 
um mercado tradicional. Sempre que falta algum 
produto corro lá para comprar. O comércio local 
foi muito útil nos primeiros meses de pandemia, 
quando todos estavam mantendo isolamento. Eu 
telefonava para o estabelecimento e mandavam 
entregar o item no meu endereço sem cobrar ne-
nhuma taxa”, relata.

Pandemia e inflação alta impulsionaram a procura por estabelecimentos menores
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dia das mães: empresários mineiros
esperam superar as vendas de 2021

Pesquisa da Fecomércio MG aponta que 85,9% deles estão otimistas
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redução da conta de celular ajuda 
empreendedor manter a saúde financeira

Soluções como o CDL Móvel, que reduz a fatura em até 50%, ajuda a eliminar cobranças indevidas

Impacto do Dia das Mães na venda da loja

A data altera as vendas da loja?

O período do Dia das Mães gera impacto para 61,3%
das empresas do comércio varejista de Minas Gerais. O
impacto ocorre, principalmente, no segmento de livros,
jornais, revistas e papelaria (80,0%). O segmento menos
impactado, segundo os empresários, é o de equipamentos
e materiais para escritório, informática e comunicação.
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9,8% das empresas afirmaram que irão contratar 
funcionários temporários para as vendas do período

Na última década, o empreendedorismo no 
Brasil registrou um crescimento considerável. Des-
de o anúncio da pandemia, em março de 2020, e 
todas as consequências econômicas e trabalhistas 
ocasionadas por ela, o trabalho autônomo avançou 
ainda mais e se tornou a realidade de 43 milhões de 
brasileiros, segundo dados do Sebrae e do Instituto 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade.

Na mesma proporção em que o empreendedoris-
mo se tornou a principal fonte de renda desses pro-
fissionais, desafios com o projeto também surgem. 
A saúde das finanças aparece no topo da lista das 
barreiras a serem ultrapassadas.

Para tentar amenizar possíveis prejuízos e manter 
as contas em dia, sair em busca de soluções que 
ajudem a reduzir gastos é um caminho seguido por 
muitos empreendedores. 

“Notamos que os empreendedores estão, cada 
vez mais, buscando alternativas que os ajudem a eco-
nomizar, gerir as contas e entender melhor a saúde 
financeira dos seus negócios”, aponta o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva. 

A entidade, por exemplo, oferece uma série de 
soluções, uma delas é o CDL Móvel. Um produto focado 
em economia com telefonia celular. No país, mais de 
55 mil associados das CDLs já aderiram à solução que 
oferece benefícios como redução de até 50% do valor da 
fatura, planos exclusivos e pensados para cada empresa, 
adesão sem reajustes por 24 meses, consultoria, gestão 
das linhas e auditoria que elimina cobranças indevidas.  

“No Brasil, a telefonia móvel é uma das líderes em 
reclamações junto aos órgãos de defesa do consumi-
dor. Constantemente são apresentadas queixas sobre 
cobranças irregulares, atendimento insatisfatório e 
qualidade do serviço prestado”, afirma Souza e Silva.  
Ainda de acordo com o dirigente, o CDL Móvel foi pen-
sado para evitar esses transtornos e proporcionar aos 
empreendedores um serviço de qualidade e ágil. 

A empreendedora Adriana Azevedo, que atua no 
ramo de alimentação saudável, aderiu ao CDL Móvel 
há dois meses e já sente reflexos positivos. 

“No meu plano antigo, eu pagava R$ 500 por cinco 
linhas, além de mais uma linha da empresa que pagava 
à parte. Após o diagnóstico do CDL Móvel, hoje tenho 
oito linhas à disposição e pago menos da metade. Te-
nho uma economia de 50% com telefonia celular. Essa 
economia é muito importante, pois com o dinheiro que 
sobra posso investir em matéria-prima e ter um respiro 
nas contas”, conta. 

Além da economia financeira, a empreendedora 
destaca a agilidade no atendimento. “É incrível não 
precisar falar com a operadora e saber que o CDL 
Móvel resolve todos os problemas que podem surgir. 
Anteriormente, quando algo acontecia, precisava ficar 
cerca de 40 minutos em ligação com um atendente 
de operadora e, muitas vezes, não ter o problema 
solucionado. Agora recebo um atendimento ágil, 
cuidadoso e humano, bem diferente do atendimento 
que teria pela operadora”, avalia. 

O CDL Móvel tem como parceiras as operadoras 
Claro e Vivo e oferece ainda um sistema de gestão dos 
planos via internet ou aplicativo, além da consultoria 
com equipe do produto. 

“Nosso foco é oferecer ao empreendedor uma solu-
ção que, de fato, traga benefícios, sem letras miúdas. Nes-
sa solução, por exemplo, não há cobranças indevidas após 
a adesão, algo que, infelizmente, é muito comum quando 
um plano é contratado diretamente com a operadora”, 
alerta Marcelo de Souza e Silva. Mais informações sobre 
o CDL Móvel estão disponíveis no site: www.cdlbh.com.br.
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s empresários minei-
ros que atuam no 
comércio varej ista 
estão otimistas para 
as  vendas  do Dia 
das Mães. Segundo 

o levantamento “Expectativas do 
Comércio Varejista – Dia das Mães 
2022”, desenvolvido pela área de 
Estudos Econômicos da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
de Minas Gerais (Fecomércio MG), a 
data deve afetar 61,3% das empre-
sas do setor. Entre os impactados, 
85,9% acreditam que as vendas 
neste ano serão melhores que as do 
ano passado.

Trata-se da segunda melhor 
data comemorativa para o comércio 
varejista, perdendo apenas para o 
Natal. Segundo a economista da 
Fecomércio MG, Gabriela Martins, 
a data destaca-se pelo forte apelo 
emocional e comercial. “A tradição de 
homenagear as mães nesse período 
é o principal fator responsável pelos 
bons resultados que geralmente são 
observados pelos empresários do 
setor. A expectativa é que a data 
reforce a tendência de retomada da 
economia após o abrandamento da 
pandemia”, analisa a especialista.

Gabriela ressalta ainda que o 
impacto deve ir além das atividades 

direcionadas ao público feminino. “O 
segmento mais afetado deve ser o de 
livros, jornais, revistas e papelaria. 
80% dos empresários que atuam 
nessa área estão na expectativa 
para aumento das vendas”, avalia a 
economista da Federação. A pesquisa 
aponta também para os setores de 
tecidos, vestuário e calçados (75,2%); 
móveis e eletrodomésticos (67,9%); 
supermercados, hipermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo (61,7%); artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos (55,1%); artigos de uso 
pessoal e doméstico (51,7%), entre 
outros.

De acordo com a pesquisa, o 
valor afetivo da data foi apontado 
por 53,7% como o principal motivo 
para esse aumento das vendas. 
Outro fator importante na visão dos 
empresários é o abrandamento da 
pandemia, mencionado por 26,6% 
dos participantes. Somente 6,4% dos 
empresários acreditam que as vendas 
este ano devem ser inferiores à 2021. 
Valores altos dos produtos e a crise 
econômica são os principais motivos 
mencionados.

O levantamento apurou também 
que a forma de pagamento que será 
mais utilizada pelos consumidores no 

período de Dia das Mães será o par-
celamento no cartão de crédito, com 
52,4%; já 19,5% dos entrevistados 
apontaram pagar no crédito com uma 
parcela; seguido pelo pagamento no 
dinheiro, com 12,4%; crediário, com 
9,2%; e no débito, com 6,5%. Para 
melhorar as vendas na data, 44,2% 
dos empresários pretendem realizar 
promoções e liquidações e investir 
em propagandas para atrair os con-
sumidores.

Sobre a expectativa de arrecada-
ção, 47% dos empresários afirmam 
esperar que o consumidor gaste, em 
média, um valor de até R$ 100,00 em 

compras. Esse impacto deve começar 
a ser sentido nas vésperas do segun-
do domingo de maio. Para 88% dos 
empresários, os consumidores devem 
comprar os presentes na semana do 
Dia das Mães.

A pesquisa “Expectativas do 
Comércio Varejista – Dia das Mães 
2022” foi realizada entre os dias 30 
de março e 6 de abril de 2022, com 
406 empresas, sendo pelo menos 38 
em cada região de planejamento (Alto 
Paranaíba, Central, Centro-Oeste, 
Jequitinhonha-Mucuri, Zona da Mata, 
Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de 
Minas e Triângulo).
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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

FinA ironiA - O candidato do PDT, Ciro Gomes, lamentou que o 
ex-presidente Lula (PT) não tenha se manifestado contra o ato 
do presidente Bolsonaro (PL), que indultou o deputado Daniel 
da Silveira (PTB) condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
por ter feito agressões verbais contra os ministros daquela Casa, 
especialmente Alexandre de Moraes. Lula se manteve calado e 
sabe que, se falar alguma coisa, vão lembrar que ele também foi 
praticamente indultado pelo próprio STF ao zerar seus processos 
da Lava Jato que o levaram para a prisão. Também vão lembrar 
do indulto assinado por ele, a favor de Cesare Battisti, o italiano 
que deveria ser extraditado para o seu país, pois lá estava julgado 
e condenado pelos crimes de assassinato e atos antidemocráticos.

dobro de Votos eVAngÉlicos. Deputados e senadores da 
bancada evangélica no Congresso já têm um plano para dobrar 
os votos a favor do presidente Bolsonaro (PL). Eles vão criar uma 
maneira de convencer - e nisso eles são especialistas - o eleitorado 
e arranjar cada um deles mais um voto para o atual presidente. 
Entre os argumentos, vão dizer que Lula (PT) é a favor do aborto e 
da diversidade sexual.

encenAÇão - Um alto comissário do MDB, em conversa com este 
repórter, afirmou que não passa de um teatro essas reuniões do 
seu partido com dirigentes do União Brasil e PSDB em torno do 
chamado candidato de terceira via. Ninguém acredita na can-
didatura de Simone Tebet, que não pontuou nas pesquisas até 
agora. Na verdade, todos querem mesmo é ficar com Lula (PT) e 
o ex-presidente sabe disso.

elogios
A campanha do ex-presidente Lula (PT) anda aflita com 

a militância do partido que está longe do entusiasmo dos 

bolsonaristas. A medida dessa preocupação vem das redes 

sociais, onde o pessoal do Bolsonaro dá de 10 a 0 nos petistas.

o pessoal ligado ao presidente anda preocupado com o 

reajuste proposto pela Presidência da República aos funcio-

nários federais, especialmente a Polícia Federal. Já estudam 

com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um novo índice 

que pode agradar a todos.

o supremo Tribunal Federal (STF) anda preocupado com 

a resposta do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, em 

nome das Forças Armadas contra as insinuações do ministro 

Luís Roberto Barroso. Luiz Fux está pedindo moderação a seus 

comandados, principalmente depois que os presidentes do 

Senado e Câmara reafirmaram que quem cassa mandato de 

deputado ou senador é o Congresso.
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Workshop reuniu representantes de
empresas neozelandesas e mineiras

A Nova Zelândia é 
reconhecida por ser uma 
referência mundial no 
setor da mineração pela 
implementação de so-
luções tecnológicas de 
ponta, que respeitam o 
meio ambiente. E, para 
compartilhar um pou-
co de sua experiência e 
fortalecer as relações de 
negócios entre o país da 
Oceania e Minas Gerais, 
a Nzte, a New Zealand 
Trade and Enterprise e a 
Agência de Desenvolvi-
mento do Governo da 
Nova Zelândia promove-
ram no dia 26 de abril, 
o Workshop e Rodadas 
de Negócios - Novas 
Perspectivas da Nova 
Zelândia. 

O evento foi realiza-
do na sede da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), 
em Belo Horizonte, e se-
gundo Alexandre Mello, 
presidente do Conselho de 
Relações Internacionais da 
Federação, seu objetivo foi 
evidenciar como o setor da 
mineração brasileira pode 

estabelecer conexões com 
as empresas neozelande-
sas, dadas as capacidades 
e potencialidades dos dois 
mercados. 

“Fiquei maravilhado 
com a capacidade de ino-
vação e tecnologia neoze-
landesa e esse encontro 
reforça o nosso desejo de 
parceria”, afirmou Mello, 

que também é presidente 
do Sindicato Nacional da 
Indústria da Extração do 
Ferro e Metais Básicos 
(Sinferbase) e diretor de 
Relações com Associados 
e Municípios do Instituto 
Brasileiro de Mineração 
(Ibram). “A inovação e 
tecnologia na indústria 
mineral é uma realidade 
em Minas Gerais e tende 
a crescer muito mais”, 
reforçou.

 Kathleen Garcia Nas-
cimento que representou 
o governo de Minas Ge-
rais, avaliou as relações 
entre o Brasil e a Nova 
Zelândia muito positivas. 
“Mas ainda temos muito 
espaço para ampliar essa 
relação”, ponderou.
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o prefeito de bh, Fuad noman, depois de reunir a imprensa e
anunciar o fim das máscaras em locais fechados foi muito elogiado

domingo, 1º de maio  

Jornalista Patricia Diou - Rádio Itatiaia
José Marcelo Alvarenga - Contagem

segunda-feira, 2

Roberto Brant
Ruy Muniz
Ex-prefeito de BH, Júlio Laender

terça-feira, 3

Vittorio Medioli
Fernando Sales Gouvêa

Quarta-feira, 4

Pablo Verdolim -Barão de Cocais
Jornalista Nestor de Oliveira
Genival Tourinho
Ricardo Nery - Rádio Itatiaia

Quinta-feira, 5 

Arthur Vieira de Moraes - Rádio Super
Geraldo Magela Barreto

sexta-feira, 6 

Leonardo Lopes Cançado
Marli Velasco

sábado, 7

João Carlos Amaral
Juiz Dárcio Guimarães
Gilson Afonso Cortes - ALMG
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A importância dos medicamentos
biossimilares para a oncologia

Pesquisa do Instituto Onco-
guia revela que 81% dos brasi-
leiros têm contato direto com 
uma pessoa diagnosticada com 
câncer. Além disso, de acordo 
com dados da Sociedade Bra-
sileira de Oncologia (SBOC), 
existe uma previsão de que, nos 
próximos dez anos, pode haver 
um aumento de 42% nos casos 
no País. Tais dados justificam o 
aumento da preocupação com 
doenças relacionadas a esta 
enfermidade principalmente 
porque trata-se de um cenário 
que inclui a falta de acesso ao 
diagnóstico precoce e ao trata-
mento adequado.  

Entretanto, na contramão 
de notícias nem um pouco pro-
missoras, podemos evidenciar o 
aumento do arsenal terapêutico 
disponível para o tratamento 
dessa comorbidade. Atualmente 
os pacientes orientados pelo 
médico podem: fazer cirurgia, 
quimioterapia, radioterapia, 
hormonioterapia, e mais recen-

temente, fazer uso dos medica-
mentos biossimilares - fármacos 
biológicos altamente similares 
ao medicamento de referência, 
desenvolvidos com a mesma 
complexidade e finalidade - que 
têm como principal vantagem 
a oferta de terapias eficazes, 
seguras, além de apresentar um 
custo menor que pode chegar 
a 50% de redução no preço, 
dessa forma permitindo que 
mais pessoas tenham acesso ao 
tratamento. 

Considerados uma opção 
no tratamento do câncer e de 
outras doenças no que se refere 
a resposta e qualidade de vida, 
tais medicamentos tornaram-se 
uma alternativa que potenciali-
za a qualidade do tratamento, 
ao mesmo tempo que permite 
o acesso mais fácil. No que diz 
respeito ao uso da solução para 
doenças oncológicas, existem, 
por exemplo, os biossimilares 
que são indicados para linfoma 
não-Hodgkin (LNH) de células 

B; LNH de células B; linfoma 
folicular; e leucemia linfocítica 
crônica (LLC), sendo que em 
alguns casos, podem ser usados 
em conjunto com outra terapia, 
ou após a tentativa de outros 
meios de cura.  

É importante ressaltar tam-
bém, que tais fármacos agem de 
forma menos agressiva que ou-
tras terapias convencionais, por 
terem a capacidade de reconhe-
cer e atingir, especificamente, 
apenas as proteínas anômalas 
que estão presentes nas células 
doentes, não afetando as células 
saudáveis, e que são diferentes 
dos medicamentos genéricos, já 
que são produzidos a partir de 
organismos vivos, como células 
e bactérias e desenvolvidos por 
meio de engenharia genética. 

Quanto à inclusão de tais 
medicamentos no SUS, o Mi-
nistério da Saúde já incorporou 
através de licitações alguns 
biossimilares, dentre eles um 
tratamento para pacientes com 
câncer de mama e linfoma. 
No que se refere às questões 
econômicas, a adoção destes 
fármacos demonstra grande e 
efetiva economia de recursos, 
permitindo assim que mais 
pacientes tenham garantido a 
manutenção do tratamento, 
além de abrir a possibilidade de 
investimento dos recursos eco-
nomizados em outras frentes. 

Com isso, é possível concluir 
que, os tratamentos para câncer 
estão cada dia mais disponíveis, 
tendo como principal objetivo 
o bem-estar do paciente onco-
lógico, e que neste cenário, os 
biossimilares são uma solução 
eficaz e acessível para a maioria 
da população.

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

maio roxo conscientiza população
sobre doenças inflamatórias intestinais

O Maio Roxo é o mês de 
conscientização das 
doenças inflamató-
rias intestinais (DIIs). 
A campanha tem o 

objetivo garantir que os pacientes 
tenham uma melhor qualidade 
de vida, além de promover mais 
conhecimento e debate acerca 
dessas patologias.

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia 
(SBCP), estima-se que, no mundo, 
mais de 5 milhões de pessoas 
sofrem das DIIs, enquanto que 
no Brasil tem sido observado au-
mento no número de novos casos 
nos últimos anos. As DIIs compre-
endem, principalmente, a doença 
de Crohn e retocolite ulcerativa, 
ambas patologias inflamatórias 
crônicas do trato digestório. 

Segundo a gastroenterologis-
ta, Rafaela Vieira, a doença de 
Crohn é um quadro inflamatório 
crônico que pode prejudicar qual-
quer região do tubo digestivo e 
a maior parte do acometimento 
ocorre nos intestinos delgado e 
grosso. “Ela se apresenta de forma 
espaçada e atinge camadas mais 
profundas. Já a retocolite ulcerati-
va é uma inflamação caracteriza-
da por úlceras, ou seja, feridas no 
revestimento interno do intestino 
grosso (cólon) e do reto”.

Rafaela explica que os prin-
cipais picos de manifestação são 
em pacientes adolescentes e 

adultos entre 15 e 35 anos e os 
acima de 55 anos. “Acredita-se 
que a pessoa já tenha uma pre-
disposição genética, associada 
a diversos fatores ambientais, 
como influências de patógenos 
intestinais, por exemplo. Ou 
ainda que quando criança ela 
tenha sido submetida a quadros 
infecciosos, uso de antibióticos 
ou algum tipo de agressão in-
testinal”.

A especialista diz que são doen-
ças que apresentam dor abdomi-
nal, diarreia, presença de sangue 
nas fezes e podem trazer também 

manifestações extraintestinais, 
como dores articulares, problemas 
de pele, aftoses, entre outras. “Não 
é fácil fazer um diag-
nóstico, porque elas 
podem ser confundi-
das com patologias 
intestinais, como 
tumores do trato 
gastrointestinal, 
colites infecciosas 
e outras enfermi-
dades que podem 
manifestar-se, por 
isso requer um especialista da área 
para fazer essa análise”. 

A jornalista e assessora volun-
tária de comunicação e imprensa 
da DII Brasil, Ana Guimarães, 

convive com a do-
ença de Crohn e 
conta que, algu-
mas vezes, os sin-
tomas são fortes e 
impossibilitam sair 
de casa pela neces-
sidade de sempre 
ter um banheiro de 
fácil acesso. “Vômi-
tos, diarreia, dores 

abdominais e fraqueza fazem par-
te do quadro. Em muitas ocasiões, 

se locomover, se alimentar na rua, 
assumir compromissos é compli-
cado, além de conciliar consultas 
médicas, exames e a própria 
rotina. Isso pode comprometer 
nossa vida social, acadêmica e 
profissional”.

Segundo Ana, ainda há jul-
gamentos alheios de quem não 
possui conhecimento da doen-
ça. “Sei de pessoas que foram 
questionadas porque iam tanto 
ao banheiro, um amigo meu foi 
desligado da empresa, sempre há 
um relato, comentários ou olhares 
desagradáveis”.

No mês passado, a influen-
cer  digital  Lorena Eltz,  que 
também possui a doença de 
Crohn, usou seu Instagram para 
descrever a experiência ruim 
que teve no festival Lollapaloo-
za. “Uso bolsa de ileostomia. No 
evento, não encontrei nenhum 
banheiro próximo, muito menos 
com prioridade para pessoas 
com deficiência. Eu tive que 
subir uma ladeira, o que fez o 
conteúdo da bolsa vazar por 
dentro da minha calça e no meu 
tênis. Fiquei coberta de fezes e 
passando a maior humilhação 
na frente de todo mundo”. 

A influencer também disse 
não ter voltado para os outros 
dias do evento. “Fui sabendo 
que era um festival de música 
em um lugar gigante, mas não 
imaginei que não encontraria 
banheiro, água ou filas com 
prioridade para pessoas com 
deficiência. Acabei não con-
seguindo ir em mais nenhum 
dia com medo do que poderia 
acontecer”.

Criada em 2010, a campa-
nha Maio Roxo é liderada por 
organizações de pacientes que 
representam mais de 50 países 
em cinco continentes e coorde-
nada pela European Federation 
of Crohn’s and Ulcerative Colitis 
Associations (EFCCA). Em 19 de 
maio é celebrado o Dia Mun-
dial da Doença Inflamatória 
Intestinal.

o tratamento é
multidisciplinar e
envolve médico, 

psicólogo e
nutricionista
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maio roxo é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais
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Planejamento estratégico

Em uma gestão moderna e eficaz tem algumas ferramentas que 
são imprescindíveis para que se possa atingir os objetivos da orga-
nização. Dentre as ferramentas disponíveis para a gestão de uma 

empresa ou de uma organização, seguramente, está o Planejamento 
Estratégico. Esta importante e indispensável ferramenta demonstra de 
onde a empresa veio, aonde ela se encontra e para onde ela irá.

conceito doutrinário: Planejamento Estratégico se refere a um pro-
cesso sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por 
uma empresa ou organização para atingir seus objetivos dentro de um 
contexto previamente analisado. Isso se faz analisando cenários, definindo 
metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

elAborAÇão do PlAneJAmento estrAtÉgico: O Planejamento Estraté-
gico deverá ser elaborado por profissional competente e, de preferência, 
com a colaboração do corpo diretivo da empresa e de alguns funcionários 
mais experientes. Esses profissionais serão muito importantes para a 
perfeita identificação das fraquezas e das oportunidades da empresa.

PrinciPAis obJetiVos do PlAneJAmento estrAtÉgico: PlAno de 
negócio (PlAno de AÇão): Uma vez definido para onde a empresa 
deverá caminhar, por meio do Planejamento Estratégico, necessária será 
a elaboração do Plano de Negócio (Plano de Ação). Plano de Negócio é 
um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e 
quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados.

deFinir os obJetiVos A curto, mÉdio e longo PrAZo: No planeja-
mento Estratégico deverá ser definido os objetivos da empresa a Curto, 
Médio e Longo prazo. Quanto ao prazo do Plano de Negócio, é preciso 
levar em consideração o tipo de negócio da empresa. Se atividade da 
empresa não demandar grande complexidade, o ideal é que os objetivos 
sejam previstos para 1, 3 e 5 anos.

mAXimiZAr o PotenciAl ProdutiVo dA orgAniZAÇão: Uma empresa 
que se preze deverá sempre estar focada em seu crescimento. Nenhuma 
empresa ou profissional consegue permanecer eternamente no topo. Se 
estacionar no cume logo irá começar a regredir. Portanto a maximização 
do potencial da empresa é algo que tem tudo a ver com sua perpetuação 
no mercado. É preciso ir além sempre.

embAsAr e AgiliZAr As tomAdAs de decisão: A empresa ou organização 
não pode parar no tempo, para isso a agilidade na tomada de decisão 
é muito importante. Os problemas são rotinas nas empresas. Assim, os 
gestores da organização têm que agir rapidamente, no tempo certo. Todas 
as decisões deverão ser embasadas em um fato, em uma necessidade, nos 
normativos pertinentes e, principalmente, nos estatutos das empresas. 
Não poderá ser aleatório.

AumentAr A ProdutiVidAde dos colAborAdores leVAndo em 
considerAÇão os recursos disPoníVeis: Para que a empresa possa 
crescer nos moldes de seu Planejamento Estratégico e de seu Plano de 
Negócio, necessário será estar sempre em busca de sua ampliação. Assim, 
seus colaboradores deverão estar motivados e preparados para o cresci-
mento da produtividade e do crescimento profissional. Não há limite para 
a produtividade de um profissional. Para isso a motivação e a preparação 
técnica são fundamentais.

Fornecer umA orientAÇão Aos negócios: Os profissionais da empresa 
precisam ser orientados sobre os negócios da empresa. Estas orientações 
são prestadas nos treinamentos que devem ser sistemáticos pelo corpo 
diretivo da empresa. Contudo, de vez em quando, a empresa deverá pro-
mover treinamentos e reciclagem de seus profissionais por coach e mestres 
terceirizados para que as novidades do mercado sejam logo conhecidas 
e estudadas pelos profissionais.

FAcilitAr A AdAPtAÇão dA orgAniZAÇão Às tendênciAs e mudAnÇAs 
mercAdológicAs: A empresa precisa sempre estar além de seu tempo, 
principalmente no que diz respeito às suas estratégias comerciais. Um 
exemplo destas necessidades foi o surgimento em todo mundo da internet 
(Redes Sociais) que está revolucionando os negócios em todo mundo.

otimiZAr Processos e recursos: O Planejamento Estratégico é muito 
importante também na otimização de processos e recursos da empresa. 
É preciso criar condições mais favoráveis para tirar melhor proveito da 
produção e da gestão da empresa. Independentemente do porte da or-
ganização, a administração deverá estar pautada no conjunto de prática 
da empresa ou instituição, ou seja, na gestão dos processos e nos recursos 
da organização.

PreVer eVentuAis desAFios e/ou ProblemAs Que PossAm surgir: 
Sem pretender transformar o Gestor em Nostradamus (Michel de Nostre-
dame, 1503-1566), gestor moderno tem que estar à frente de seu tempo. 
É preciso prever o futuro. Com a evolução das comunicações, principal-
mente com a descoberta da Internet e das Redes Sociais, as informações 
se espalham rapidamente pelo mundo inteiro, tanto as positivas quanto 
as negativas. Assim, o gestor tem que estar atento e acompanhar tudo 
para não perder espaço, não ficar para trás. Tem que antecipar aos fatos.

AJudAr A gerenciAr riscos Por meio dA elAborAÇão de PlAnos 
emergenciAis: O mundo moderno ficou melhor em quase tudo. Contu-
do, as pessoas precisam saber lidar com a modernidade. O Avanço das 
comunicações e de algumas leis mundo afora passou a exigir atenção 
redobrada e agilidade nas ações dos gestores das empresas. No Brasil, 
além do avanço das comunicações, tivemos também a instituição de 
leis protecionistas, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, 
Lei Federal nº 8.078 de 11/09/1990, que requer atenção redobrada dos 
gestores das empresas que se relacionam diretamente com os consumi-
dores. Em função disso a prevenção de risco ganhou muito importância. 
Nesse diapasão, o COMPLIANCE, que é o órgão de fiscalização e orien-
tação das instituições, sendo inclusive, obrigatório em diversos tipos de 
organizações, como por exemplo, o mercado financeiro, ganhou muita 
importância. Lembre-se que as metas estipuladas poderão ser alteradas 
em função de diversos fatos ocorridos, principalmente com a variação 
mercadológica. Assim, feito isso, basta um gerenciamento competente 
das equipes de produção que as metas serão alcançadas.

igor dias

Uma pesquisa feita pela Piva Educa-
cional revelou que 74,4% dos pais 
sofrem com a falta de interesse 
dos filhos pelos estudos e 57,6% 

já colocaram esses estudantes de castigo por 
conta disso. A análise também mostrou que 
a pandemia foi um agravante desta relação: 
67,6% dos responsáveis precisaram ser mais 
ativos na educação após o início da COVID-19. 
Neste período, 67% deles recorreram a pro-
fessores particulares ou reforço para auxiliar 
na aprendizagem.

Os dados foram obtidos por meio de um 
formulário respondido por mais de 1.500 
famílias, com filhos entre 7 e 17 anos, durante 
o mês de janeiro. Bruno Piva, CEO da startup 
Piva Educacional, diz que os fatores que con-
tribuem para esse desinteresse podem ser 
diversos. “Os problemas estão relacionados 
à falta de motivação, a dificuldades de enten-
der a matéria, à inexistência de propósito nos 
estudos ou até mesmo à baixa autoestima. 
Tudo isso impacta e gera descaso pelo o que 
se ensina nas escolas”.

Ele reforça que hábitos que já eram 
prejudiciais, se intensificaram durante a 
crise sanitária. “Preguiça, preocupação e 
nervosismo, por exemplo, passaram a ser 
mais frequentes na vida dos estudantes. 
A falta de socialização com indivíduos 
da mesma idade e da dinâmica escolar 
também é uma forte causa. Aprendemos 
mais e melhor quando interagimos com 
pessoas e vivenciamos a experiência do 
trabalho coletivo. Por isso, esse foi um dos 
elementos que lesou o rendimento escolar. 
Algumas habilidades como o respeito a 
opiniões diferentes, o gerenciamento de 
conflitos, o saber ouvir e compartilhar 
ideias são aprendidas por meio da sociali-
zação. Em casa, nem sempre essa troca é 
rica e possível”.

Um estudo de comportamentos, realizado 
com jovens do Brasil de junho a setembro de 
2020, pelo  Instituto de Comunicação e Infor-
mação em Saúde (Icict/Fiocruz), em parceria 
com a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), mostrou que mais de 60% dos ado-
lescentes relataram ficar por mais de 4 horas 
em frente às telas de computadores, tablets ou 
celulares como lazer, além do tempo para as 
aulas a distância. Entre os adolescentes de 16 
e 17 anos, o percentual alcança 70%.

Com a drástica mudança na rotina dos jo-
vens, o dano na saúde física e mental também 
foi descrito, a taxa de adolescentes que de-
monstraram piora na qualidade 
do sono durante a pandemia foi 
de 36%, sendo que 23,9% come-
çaram a ter problemas para dor-
mir e 12,1% relataram que tinham 
dificuldades e elas pioraram. Na 
maioria das vezes ou sempre, 
sentir-se preocupado, nervoso ou 
mal-humorado foi dito por 48,7% 
dos meninos. Entre as meninas, o 
percentual foi de 61,6%.

Ainda foi citado pelos ado-
lescentes, muita dificuldade em 
acompanhar as aulas de ensino a distância: 
59% disseram ter falta de concentração, 
38,3% carência de interação com os pro-
fessores, 31,3% ausência de interação com 
amigos. Em relação ao entendimento do con-
teúdo das aulas, 47,8% dos jovens relataram 
estar entendendo pouco, e 15,8% afirmaram 
não estar entendendo nada.

A assistente de legalização, Kelly Rodri-
gues, mãe de um adolescente de 15 anos, 
estudante da rede municipal, diz que, no 
início do isolamento social, quando as esco-
las públicas ainda não ofereciam o ensino 
virtual, tentou estimular o interesse no filho. 
“Como eu trabalhava fora, não tinha muito 
tempo para cobrar dele mais empenho nos 
estudos. Porém, incentivava a fazer cursos 

na internet e estudar, mas sem sucesso, até 
que a prefeitura começou com o projeto de 
aulas on-line”. 

Ela explica que o esquema de estudo 
remoto tem suas falhas, entretanto, que foi 
uma razão para que demandasse mais com-
promisso do filho. “Não era fácil, pois não 
entendia, muitas vezes, a matéria e como 
na escola tem os professores para esclare-
cerem dúvidas, é mais simples. De qualquer 
maneira, ainda assim foi um pretexto para 
que nós pudéssemos cobrar pelos deveres”.

Agora, na volta aos estudos presenciais, 
Kelly percebeu maior interesse por parte do 
filho. “Como ele saiu do ensino fundamental, 

vi empenho da parte dele que 
vai até a casa dos colegas para 
fazer trabalhos e aprender novas 
matérias do novo formato do 
ensino médio”.

O também estudante Ber-
nardo Rocha, de 17 anos, diz que 
sentiu desmotivação na qua-
rentena. “Eu estava perdendo 
a experiência do ensino médio, 
e sentia falta de passar tempo 
com meus amigos rindo e conver-
sando, acho que muitos jovens 

também foram afetados por esse problema. 
Foi um desafio cuidar da saúde mental. Sentia 
uma exaustão, alguns dias não tinha cabeça 
para assistir aula e sentia meus amigos da 
mesma forma por vários motivos”.

De acordo com uma pesquisa de 2021 
do Datafolha, encomendada pela Fundação 
Lemann, quando se comparava os resulta-
dos entre o grupo que havia voltado para o 
ensino presencial e o que ainda permanecia 
no ensino remoto, era perceptível que a 
reativação das escolas tinha causado efeitos 
positivos nos jovens. 58% dos pais disseram 
que os filhos que permaneciam em casa 
estavam desmotivados, já para quem tinha 
retornado à sala de aula, o número havia 
caído para 50%.

Pesquisas mostram dificuldades e falta de
interesse de jovens pelos estudos na pandemia
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O tempo seco chegou; é
hora de cuidar dos telhados

O período de seca, que co-
meça em meados de abril e vai 
até o início de setembro, é uma 
excelente oportunidade para 
que síndicos realizem todas as 
obras de manutenção e reparos 
necessários para que os prédios 
passem com tranquilidade pelo 
período chuvoso. Tomar essas 
medidas pode evitar uma série 
de transtornos e até danos gra-
ves que levam a desabamentos, 
como já foi observado tantas 
vezes em Belo Horizonte e no 
interior de Minas Gerais.

Entre os cuidados que devem 
ser tomados está a verificação 
minuciosa dos muros, fachadas 
e pisos para saber se existem 
trincas, fissuras ou rachaduras. 
O síndico também deve observar 
se há algum tipo de infiltração 
ou algum outro dano que com-
prometa a estrutura do edifício.

Mas um item importante 
que muitas vezes é negligen-
ciado é o telhado. Por causa da 

localização, essa parte do prédio 
costuma ser esquecida. Acontece 
que, nos casos em que o telhado 
está com falhas, pode haver 
repercussões nos apartamen-
tos logo abaixo e isso significa 
prejuízo para o condomínio. Por 
isso, a vistoria nas telhas é tão 
necessária.

Para essa tarefa, o síndico 
deve contar com a ajuda de 
um engenheiro perito em edi-
ficações. Muitos condomínios 
evitam a contratação desse 
profissional para conter gas-
tos; no entanto, o Sindicato 
dos Condomínios Comerciais 
Residenciais e Mistos de Minas 

Gerais (Sindicon MG) avalia 
que essa despesa é essencial e 
bem inferior se comparada ao 
montante gasto em caso de 
reparos de estragos advindos do 
mau tempo. Prevenir é sempre 
melhor que remediar.

O gestor deve ficar atento tam-
bém a limpeza de calhas, ralos, 
bueiros e caixas de gordura. “O 
síndico deve ser bastante cuidado-
so, porque se algum apartamento 
for danificado por falta de manu-
tenção, a responsabilidade é do 
condomínio”, alerta o presidente 
do Sindicon, advogado especia-
lizado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

Caso seja detectado algum 
dano na estrutura que possa ser 
agravado pela chuva ou compro-
meter a estabilidade do imóvel, 
o conserto deve ser providencia-
do imediatamente, sempre com 
a orientação e supervisão do 
engenheiro e, caso necessário, 
da Defesa Civil municipal.
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quando

interagimos
com pessoas
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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 

31ª Feijoada do Maranhão
acontece no dia 27 de agosto

Existe um ditado que diz: 
“Quando a vida te der um 
limão, faça uma limona-
da”. E foi exatamente este 

conselho seguido pelo fotógrafo 
Valdez Maranhão. A partir do 
roubo de sua câmera fotográfica, 
seu objeto de trabalho, ele deu 
início a Feijoada do Maranhão. 
Evento que hoje é um dos mais 
aguardados do calendário social 
de Belo Horizonte. 

De forma despretensiosa, 
Maranhão criou uma tradição 
que já dura 31 anos. Esse ano, a 
festa já tem data para acontecer: 
no dia 27 de agosto, o Centro 
de Convenções do Hotel Dayrell, 
localizado na Rua Espírito Santo, 
901, Centro de Belo Horizonte, irá 
receber o evento que está reche-
ado de novidades.

“Neste ano, a parte musical con-
tará com diversos artistas para agra-
dar a todo o público. Dentre eles os 
Baianeiros, que fazem sucesso no 
Carnaval de Belo Horizonte, a dupla 
Henrique e Manoel, além de bateria 
de escolas de samba. Também ire-
mos receber a presença VIP da Vovó 
Placidina”, conta Maranhão.

O cardápio do evento também 
estará recheado de coisas boas. 
Além da tradicional feijoada, os 
convidados também vão se deli-
ciar com os mais diversos petiscos, 
sobremesa de sorvete Galato, 

doces do Mercado Central, como 
os de leite e goiabada com queijo. 
Sem falar nas bebidas: cerveja, 
água, refrigerantes e as caipifrutas 
de cachaça Digníssima. 

Parcerias

Mas como garantir um evento 
de sucesso por tanto tempo? Para 
Maranhão, a resposta é simples: 
através de parcerias. “A Feijoada 

é um evento muito interessante e 
que reúne um grupo variado de 
pessoas. Esse ano, estamos espe-
rando cerca de 600 convidados. 
Nós sempre contamos com em-
presas parceiras, que nos ajudam 
na realização da festa como é. Há 
anos contamos com o apoio da 
Multimarcas Consórcio, do Super-
mercados BH, além da Cachaça 
Digníssima, da Cerveja Spaten 
e do Café Segafredo. Por fim, o 

abraço que a prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Belotur, 
nos dá é de suma importância”.

Outro apoio que para Ma-
ranhão é imprescindível é o da 
rede hoteleira da cidade. “O setor 
sempre hospeda os jornalistas que 
vêm de outros estados. Dentre 
eles o Hotel Dayrell, Hotel San Die-
go, Hotel Royal Golden, Novotel 
Savassi, Hotel Stop Inn. Além do 
apoio da Rádio Liberdade”.

Além de belo horizonte

A Feijoada do Maranhão cruza 
fronteiras e acontece também fora 
de Belo Horizonte. Em São Luís 
do Maranhão, o evento 6ª edição 
acontece no dia 22 de outubro, no 
Hotel Rio Poty. “Estamos convo-
cando os mineiros para prestigiar 
o evento também em Maranhão. 
Temos, inclusive, uma dupla de 
motociclistas que sairão do Bo-
teco do Maranhão, aqui em Belo 
Horizonte, para irem ao evento 
lá. Contaremos também com a 
presença dos atores Marcos Prota 
e Celso Farias”.

Em 2016, foi a vez de Lisboa, 
em Portugal, receber o evento. 
“O evento foi excelente, juntamos 
brasileiros e portugueses em uma 
festa só. E uma curiosidade: a 
cerveja encalhou, eles só queriam 
a caipirinha brasileira”.

evento contará com cerca de 600 pessoas

serviço
O abadá para a 31ª 

Feijoada do Maranhão 
custará R$ 200. Adquira o 
seu por meio do telefone 
(31) 9 9235-3540

o governador romeu Zema aceitou convite de
Valdez maranhão para participar da feijoada
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sebrae aproxima startups e
empresas inovadoras de investidores

Foi dada a largada para o ciclo 2022 
do Programa Capital Empreendedor, 
iniciativa do Sebrae para aproximar 
startups e negócios inovadores de investi-
dores em todo o Brasil, entre instituições 
de fomento, investidores anjo, acelera-
doras, plataformas de crowdfunding e 
fundos de investimento. As inscrições 
começaram no dia 27 de abril, e vão até 
o dia 15 de maio. Mais informações e 
inscrições no site www.capitalempreen-
dedor2022.com.br 

Serão disponibilizadas 360 vagas e 
podem se inscrever empresas dos estados 
do Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São 
Paulo, estados que aderiram ao programa 
este ano.

Em 2021, 30 startups mineiras partici-
param das etapas de capacitação on-line 
e seis chegaram à fase final, um encontro 
presencial de apresentação para investido-
res realizado em São Paulo, em novembro.

Segundo um levantamento realizado 
no ano passado pela plataforma de inova-
ção Distrito, o valor total de investimentos 

captados por startups brasileiras em 2021, 
até novembro, foi de US$ 9,8 bilhões. Foi 
o maior volume captado desde 2016. Em 
2020, foram US$ 3,6 bilhões. “O Capital 
Empreendedor ajuda os empreendedores 
a entenderem como é o processo de cap-
tação de investimentos, a estruturarem 
seus processos para este fim, além de 
aproximá-los de investidores de peso no 
mercado nacional”, explica Igor Martins, 
analista do Sebrae Minas.

Na primeira etapa do programa, 
as startups classificadas seguem para o 
workshop de empreendedores e oficinas de 
pitch, uma série de 11 encontros on-line que 
serão realizados entre junho e julho. Nesta 
fase, os empreendedores se conectam com 
investidores e consultores jurídicos, conhe-
cem experiências de empresas investidas e 
participam de uma banca de investidores. 

As 120 startups indicadas por essa 
banca seguirão para a etapa seguinte, 
de mentoria. Elas vão receber mentorias 
individuais e coletivas nos seguintes temas: 
negócios, comportamento, dados, gover-
nança e máquina de vendas. 

A última etapa do programa é o 
Circuito de Investimento. As 60 startups 

que receberem as melhores avaliações 
na etapa de mentorias apresentarão seus 
negócios para investidores de todo o Brasil 
em um evento presencial, no final do ano, 
em São Paulo. 

balanço do projeto
O programa Capital Empreendedor 

já capacitou, em suas quatro edições, 749 
empresas de 25 estados. Foram oferecidas 
11,2 mil horas de capacitação. Entre as 
participantes, 125 empresas conseguiram 
investimento por meio do programa, to-
talizando R$ 90 milhões de investimentos 
em todos os estágios do capital, desde 
subvenção, aceleradoras, plataformas de 
crowdfunding de investimentos e fundos 
de investimentos. 

João Henrique Costa, CEO da startup 
Contajá, que oferece serviços de contabili-
dade on-line, foi um dos que participou do 
Capital Empreendedor em 2021. A empresa 
foi uma das 50 selecionadas em todo o país 
para a etapa final, de investimento. “O pro-
grama nos deu todo o direcionamento para 
entendermos o processo de captação de 
recursos, para criarmos uma tese adequa-
da e um roadmap de contatos. Com esse 
amadurecimento, somado às consultorias 
na segunda etapa, conseguimos levantar 
recursos por conta própria”, conta. 

A Contajá recebeu um investimento 
de R$ 1,2 milhão no ano passado, na 
modadlidade Equity Crowdfunding, pela 
plataforma Captable. Idealizada em 2016, 
quando João Henrique e seu sócio ainda 
eram estudantes da Universidade Federal 
de Viçosa, a empresa já tem mais de 2 mil 
clientes ativos e conta com 60 colabora-
dores. “Recebemos cerca de 300 clientes 
novos por mês e temos a meta de fechar 
2022 com uma carteira de 5 mil clientes”, 
revela Costa. 

Para alcançar o objetivo, a Contajá 
oferece o diferencial de agilidade nos 
serviços, por meio de uma plataforma 
on-line, o que possibilita uma economia 
de 90% para os clientes em relação aos 
concorrentes tradicionais do mercado de 
contabilidade.

Leandro Rodrigues, da startup Che-
ckbits, também participou do Capital 
Empreendedor no ano passado. A startup 
de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, 
oferece aplicativos que possibilitam reali-
zar inspeções de equipamentos e vistorias 
para garantir a segurança e o padrão de 
operações comerciais e industriais.  

Além dos quatro sócios, a empresa 
tem 11 colaboradores em Minas Gerais e 
21 clientes no Brasil. “O programa mudou 
nossas perspectivas. Entramos sem ter a 
mínima ideia de como conseguiríamos 
os primeiros investidores e saímos com 
contatos promissores”, afirma Rodrigues. 
A expectativa da empresa, segundo ele, 
é conseguir o primeiro investimento, 
em torno de R$ 350 mil, ainda este ano. 
“Nossa estratégia está voltada para 
isso”, diz.

Se
br

ae
/M

in
as

https://www.capitalempreendedor2022.com.br/
http://www.capitalempreendedor2022.com.br
http://www.capitalempreendedor2022.com.br


C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
30 de abril a 7 de maio de 2022

empresa pretende investir mais
de r$ 318 milhões em uberlândia
O prefeito Odelmo Leão 

(PP) recebeu represen-
tantes da Empresa Bra-
sal Incorporações. Na 

oportunidade, o diretor regional 
da companhia, Sebastião Lon-
guinho, anunciou que, somente 
em 2022, a expectativa é que a 
corporação atinja o investimento 
de mais de R$ 318 milhões na 
cidade, entre compra de terre-
nos, lançamentos, 
construção de uma 
nova sede, entre ou-
tros. Também parti-
ciparam da reunião 
Andressa da Silva 
Pereira, coordena-
dora de projetos, e 
Gabriela Zago, co-
ordenadora de ma-
rketing na Brasal Incorporações. 

Os investimentos da empresa 
geraram 550 novos empregos na 
cidade e, por meio de apoio da 
Prefeitura de Uberlândia, aprimo-
rou a formação dos colaboradores 
com a abertura de uma nova 
turma do Programa Municipal de 
Alfabetização de Jovens e Adultos 
(Pmaja) no canteiro de obras da 
empresa. “Nós nos colocamos à 
disposição como os facilitadores 
que devemos ser, inclusive para a 
capacitação desses funcionários, 
o que significa mais oportunida-
de para o nosso povo”, contou o 
prefeito. 

Segundo o diretor regional da 
Brasal, a formação e aprimoramento 
profissional dos colaboradores é 
uma forma de gerar impacto social 
positivo. “A mão de obra é um pilar 
importante para nós. Nós temos 
esse desafio, que é deixar essa 
contribuição, ou seja, formar essa 
mão de obra que tanto nos auxilia, 
é uma contribuição social. E é uma 
via de mão dupla: ao passo que nós 

precisamos de mão de 
obra qualificada, nós 
também conseguimos 
entregar o melhor pro-
duto para os nossos 
clientes”, relatou. 

Somente no pri-
meiro trimestre de 
2022, a companhia 
já investiu, no setor 

Sul da cidade, R$ 40 milhões na 
aquisição de terrenos, R$ 18 milhões 
na construção de uma nova sede e 
lançou um novo empreendimento 
na casa dos R$ 130 milhões, o que 
gerou 550 novos empregos na 
cidade.  “Nós acreditamos muito 
na região em que Uberlândia está. 
Uma região muito pujante, muito 
forte e que tem trazido boas opor-
tunidades de negócios para nós. 
Então se o mercado absorve e recebe 
bem os nossos produtos, nós nos 
sentimos em condições de continuar 
colocando bons produtos, ajudando 
no desenvolvimento regional da 
cidade”, disse.

“A mão de obra é
um pilar importante

para nós. temos
esse desafio,

que é deixar essa
contribuição social”
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ipatinga é classificada como finalista do Xi Prêmio
sebrae Prefeito empreendedor de minas gerais

A Prefeitura de Ipatinga, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Turismo 
(Semdetur), informou após comu-
nicado feito pelo Sebrae - Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas, que o município 
foi classificado como finalista do XI 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreen-
dedor de Minas Gerais.

A premiação se traduz como 
um programa de reconhecimento 
aos prefeitos que implantaram 
projetos importantes, com resul-
tados comprovados, tendo como 
objetivo o desenvolvimento dos 
pequenos negócios ou a moder-
nização da gestão pública.

Nesta edição foram inscritos 
209 projetos, provenientes de 153 
municípios mineiros. Na primeira 
etapa de seleção, foram habilita-
dos 176 projetos concebidos em 
131 municípios. Agora, na segunda 
etapa, foram selecionados 32 pro-
jetos, sendo quatro concorrentes 
para cada uma das oito catego-
rias previstas no Prêmio Prefeito 
Empreendedor.

Ipatinga concorre na categoria 
Marketing Territorial e Setores Eco-

nômicos, com o projeto Ipatinga 
Roteiro Turístico Rural, junto aos 
municípios de Paracatu, Taiobei-
ras e Boa Esperança.

O prefeito Gustavo Nunes (PSL) 
destaca que “o Ipatinga Rural 
Roteiro Turístico surgiu a partir de 
uma iniciativa do governo tendo 
como principal parceiro o Sebrae, 
com a proposta de incentivar a 
percepção dos atrativos naturais e 
culturais da área rural como opor-
tunidade de negócios. A prefeitura 
tem apoiado os empreendedores 
rurais na construção de um roteiro 
turístico que possa atrair turistas 
locais e de outras cidades”, frisou.

Para o vice-prefeito e secretá-
rio de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo, Allex Espírito Santo 
(PSL), a seleção do projeto de 

Ipatinga como finalista evidencia 
o comprometimento da equipe da 
Semdetur em promover o turismo 
rural no município. “A área rural 
de Ipatinga abrange cerca de 
54% do nosso território, embora 
tenha apenas 1% da população 
residente. Nossa missão é apoiar 
os empreendedores rurais na 
construção de um roteiro turístico 
que possa aproveitar o potencial 
dos atrativos locais, gerando 
emprego e renda, em atividades 
compatíveis com a preservação 
ambiental”, enfatizou.

nova etapa

A próxima etapa da premia-
ção prevê uma visita técnica de 
consultores do Sebrae aos muni-
cípios selecionados, no intuito de 
comprovação da veracidade das 
informações prestadas nos 32 
projetos finalistas.

Após essa fase, os projetos se-
rão apreciados e julgados por um 
comitê. O resultado será anuncia-
do no dia 29 de abril, na sede do 
Sebrae Minas, com a participação 
presencial dos 32 finalistas.
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ribeirão das neves desobriga
uso de máscara de proteção

brasal incorporações

Com 19 anos no mercado de incorporações e amparados por quase seis décadas de existência, a Brasal Incorporações já realizou o lança-
mento de cinco empreendimentos no setor Sul da cidade. A empresa está presente em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. 

Somente em Uberlândia, em 2022, o 5º lançamento da incorporadora na cidade mineira, localizado na região Sul, no bairro Jardim Sul, 
terá estúdios, apartamentos tipo e coberturas duplex distribuídos em duas torres, com diversas opções de plantas (de 45m² a 208m²).

O decreto Nº 055/2022, pu-
blicado no dia 19 de abril, 
estabelece que não é mais 

necessário a utilização de máscara em 
todos os ambientes do município de 
Ribeirão das Neves, com exceção aos 
usuários e prestadores de serviços 
no transporte público coletivo, aos 
usuários e profissionais nos estabele-
cimentos de prestação de serviços de 
saúde, da rede pública ou privada, 
aos profissionais que manuseiam 
alimentos em estabelecimentos de 
qualquer natureza,  as pessoas com 
sintomas gripais, ou casos positivos 
de COVID-19, confirmados por teste 
laboratorial ou que tiveram contato 
próximo com casos confirmados e às 
pessoas em locais com potencial de 
aglomeração, onde não haja venti-
lação natural. 

A determinação municipal re-
comenda o uso de máscaras para 
indivíduos com comorbidades, de 
acordo com grupo estabelecido para 
o agravo do coronavírus como: diabe-
tes mellitus; pneumopatias crônicas 
graves; hipertensão arterial resistente 
(har); hipertensão arterial estágio 3; 
hipertensão arterial estágios 1 e 2 
com lesão em órgão-alvo; doenças 
cardiovasculares (insuficiência car-
díaca, cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopatia hipertensiva, 
síndromes coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericardiopatias, 
doenças da aorta, dos grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas, arritmias 

cardíacas, cardiopatias congênita no 
adulto, próteses valvares e dispositi-
vos cardíacos implantados, doenças 
neurológicas crônicas, doença renal 
crônica, imunocomprometidos, he-
moglobinopatias graves, síndrome 
de down, cirrose hepática).

Outra orientação estabelecida 
no Art. 3º é a adoção de normas de 
biossegurança aos estabelecimentos 
de qualquer natureza, públicos ou 
privados como prover dispensadores 
com preparações alcoólicas (gel ou 
líquida com concentração de 70%) 
na entrada do estabelecimento, 
bem como em outras áreas de maior 
circulação e acesso de usuários, for-
necer luvas descartáveis aos clientes 
nos restaurantes e outros serviços de 
alimentação, que adotem o serviço 
de self service.

O decreto no Art. 4º suspende as 
atividades do Comitê Gestor do Plano 
de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do COVID-19 – Comitê 
Extraordinário COVID-19, do município 
de Ribeirão das neves, instituído pelo 
decreto nº, 027, de 18 de março de 
2020, até disposição em contrário.

Segundo o secretário de Saúde, 
Rodrigo Augusto, a decisão da libe-
ração da obrigatoriedade da más-
cara facial foi tomada após análises 
técnicas do Comitê Gestor do Plano 
de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do COVID-19, esclarecendo 
que “os especialistas levaram em 
consideração o índice de vacinação 
no município, que atingiu a meta 
definida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde e, também, a redução do 
número de casos e morte”.

O prefeito Junynho Martins (DEM) 
informou que, com os números de 
casos em declínio constante, é im-
portante oportunizar a flexibilização 
das medidas restritivas. Ele esclareceu 
que a defesa do uso de máscara foi 
fundamental para a prevenção con-
tra a doença, “mas diante do atual 
contexto e com os dados que temos 
do declínio de novos casos e mortes, 
é perfeitamente possível adotar a 
flexibilização. Também, destacamos 
o avanço da vacinação na nossa 
cidade”, afirmou. A flexibilização é 
válida desde a publicação do decreto.
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daniel Amaro

o seu consórcio multibrasileiro

número de idosos que frequentam
academias corresponde a 9,69%

Quando pensamos em academia, a imagem que vem à 
cabeça é de um lugar cheio de jovens se exercitando para 
deixar o corpo em forma. De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 9 milhões 
de idosos praticam algum tipo de atividade física no Brasil. A 
caminhada é a modalidade preferida (66,5%), seguida pelo 
passeio de bicicleta (13,3%) e academia (9,69%). Prova que 
a terceira idade está cada vez mais preocupada em deixar o 
sedentarismo de lado para cuidar da saúde.

A aposentada Geni Gonçalves, de 71 anos, frequenta a 
academia há cerca de 6 meses. “Eu sentia dores no joelho e 
comecei por recomendação médica. Elas foram desaparecen-
do e a atividade me deu disposição. Estou até me sentindo 
com mais resistência física. Além disso, ficava sozinha em 
casa e sentia falta de conversar com alguém. Na academia, 
a gente se diverte, faz amigos e isso melhora nossa saúde e 
bem-estar. Já tomei 3 doses da vacina contra COVID e sempre 
uso máscara para me proteger”, relata.

De acordo com a personal trainer Luana Vasconcelos, 
fazer uma atividade física traz diversos benefícios para a 
saúde, principalmente, para o público da terceira idade. “É 
importante que o idoso só comece a se exercitar depois de 
passar por uma avaliação completa de um profissional de 
saúde. Eles podem frequentar a academia de 2 a 3 vezes por 
semana e descansar nos outros dias para recuperar o corpo”.

Redução da pressão arterial Elevação das sensações de bem-estar

Menores chances de problemas cardíacos Maior gasto calórico e perda de gordura corporal

Diminuição dos triglicerídeos Resistência maior contra doenças virais

Melhora na velocidade de locomoção Prevenção de quedas e melhora no equilíbrio

Aumento da densidade óssea Maior tolerância à glicose

benefícios das atividades físicas na terceira idade

Muitos pensam que os idosos só podem praticar exercí-
cios aeróbicos, como a hidroginástica. “Isso é uma ideia que 
todos têm, inclusive, alguns profissionais ficam limitados 
somente nessa área. Na verdade, a terceira idade pode fa-
zer qualquer atividade. Eles também procuram a academia 
para melhorar o condicionamento físico, alongamento e até 
treinos musculares”, afirma.

Luana alerta que o estabelecimento deve oferecer uma 
estrutura adequada, sobretudo, profissionais experientes. 
“É preciso ter as instalações acessíveis com rampas ou 
elevadores. O personal que vai lidar com esse público tem 
que ter paciência, disposição e amor pela profissão. Além 
de trabalhar o lado físico, existe a parte psicológica e social 
que também estão envolvidas”.

Ela explica que o exercício físico aumenta a autonomia 
e a independência do idoso. “Muitas vezes, eles fazem por 
orientação médica, mas, além disso, buscam aumentar 
a resistência para os afazeres domésticos, poder ter mais 
equilíbrio e saírem de casa sozinhos para as compras. A 
academia também é um local em que podem conversar e 
fazer novas amizades”, finaliza.

terceira idade está em busca de manter o vigor,
cuidar da saúde e socializar com outras pessoas
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torneio de montaigu encorpa lista de
títulos recentes da base da seleção brasileira

A seleção masculina sub-
17 ganhou as manchetes dos 
portais, jornais, mesas redondas 
da TV e as redes sociais nas últi-
mas semanas. A equipe treinada 
por Phelipe Leal voltou a vencer o 
tradicional Torneio de Montaigu, 
na França, após 38 anos. Muito 
além do desempenho individual 
de alguns atletas, como o caso 
do atacante Endrick, artilheiro e 
eleito o melhor jogador da compe-
tição, a seleção sub-17 desbancou 
equipes europeias e mostrou um 
futebol ao seu melhor estilo: ofen-
sivo, vibrante e muito competitivo.

O Torneio de Montaigu com-
pletou 49 anos de existência 
e reuniu 8 das 10 melhores 
seleções ranqueadas pela Fede-
ração Internacional de Futebol 
(Fifa): França, Bélgica, Holanda, 
Inglaterra, México, Argentina e 
Portugal. 

A conquista na França é só 
mais uma das categorias de base 
da seleção brasileira nos últimos 
anos.  A boa fase das equipes de 
formação do Brasil começou em 
2019. Em junho daquele ano, a 
equipe sub-21 venceu o Torneio 
de Toulon, no início do ciclo olím-

pico de preparação para os Jogos 
de Tóquio 2020. No mesmo ano 
em novembro, a seleção mascu-
lina sub-17 conquistou a Copa do 
Mundo Fifa sub-17, disputada no 
Brasil. Ainda em 2019, no mês de 
dezembro, a seleção sub-15 ven-
ceu o Torneio Sul-Americano 
Conmebol, em decisão contra a 
Argentina, no Paraguai. 

Em 2020, a seleção olímpica 
disputou o Torneio Pré-Olímpico 
Conmebol, na Colômbia. Com 
campanha invicta, garantia a 
vaga brasileira na Olimpíada, 
que acabou sendo disputada 
apenas no ano seguinte, por cau-
sa da pandemia. No fim de 2020, 
a seleção sub-20 venceu Tor-
neio Internacional realizado na 
Granja Comary, disputado com 
Bolívia, Chile e Peru. 

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio, no entanto, foram manti-
dos. O Brasil, treinado por André 
Jardine, técnico multicampeão 
na base e promovido ao co-
mando da seleção olímpica, se 
preparou por 2 anos e reuniu 
um grupo de atletas talentosos 
e comprometidos com o projeto 
olímpico brasileiro. O resulta-

do não podia ter sido outro: 
bicampeonato olímpico, com 
campanha invicta, e batendo a 
poderosa Espanha na decisão. 

O trabalho da seleção olím-
pica gerou frutos para a equipe 
principal, que se prepara para a 
disputa da Copa do Mundo no 
Catar. Jogadores como Antony, 
Bruno Guimarães, Guilherme 
Arana, Matheus Cunha, Gabriel 
Martinelli, Gabriel Magalhães, 

Rodrygo e Douglas Luiz são al-
guns dos nomes que o técnico 
Tite já convocou durante as 
Eliminatórias Sul-Americanas. 
No último jogo do Brasil nesta 
competição, na Bolívia, a sele-
ção principal teve seis campe-
ões olímpicos em campo: Dani 
Alves, Arana, Bruno Guimarães, 
Antony, Martinelli e Richarlison. 

No final de 2021, a seleção 
brasileira sub-18 disputou a 

primeira edição do Torneio Reve-
lations Cup, realizado no México. 
O Brasil terminou em segundo 
lugar, perdendo apenas o con-
fronto direto contra os donos 
da casa, em jogo com decisões 
duvidosas da arbitragem. 

“Nós precisávamos mudar 
a mentalidade. O Brasil precisa 
mostrar o futebol bonito que o 
destacou no mundo e ser pro-
tagonista sempre. ‘Divirtam-se 
com responsabilidade’ é o lema 
que passo aos nossos jovens 
atletas. Eles precisam se sentir 
muito à vontade na seleção bra-
sileira. É a casa deles. Os nossos 
resultados recentes passam mui-
to pelas escolhas que fizemos 
para os comandos técnicos e o 
núcleo de observação, e todo o 
respaldo da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), que não 
mede esforços para garantir o 
melhor em prol do desempenho 
esportivo das equipes e o melhor 
desenvolvimento dos atletas. 
Hoje temos muitas competições 
nacionais de clubes, muita opor-
tunidade para avaliar a competi-
tividade dos novos talentos. Os 
clubes também fazem excelentes 

trabalhos na base. Olhamos 
para a base de todo o Brasil, e 
isso se reflete em nossas con-
vocações. Não há lugar cativo 
em nenhuma seleção”, avalia o 
coordenador das categorias de 
base da Seleção Brasileira, o 
tetracampeão Branco. 

2002 começou com mudan-
ças no comando técnico de duas 
categorias importantes no pro-
cesso de formação dos atletas. 
O técnico Phelipe Leal assumiu a 
seleção sub-17, na vaga deixada 
por Paulo Victor Gomes, contrata-
do pelo Palmeiras e campeão da 
última Copinha. Já para a seleção 
masculina sub-20, o escolhido foi 
Ramon Menezes, substituindo 
André Jardine. Os dois treinado-
res, junto a Dudu Patetuci, da 
categoria sub-15, preparam as 
equipes para as competições Fifa 
e Conmebol de 2023.

O objetivo é seguir o projeto 
de protagonismo do Brasil na 
base, classificar as seleções para 
as disputas de seus respectivos 
mundiais e, acima de tudo, 
desenvolver os atletas visando 
os próximos ciclos de Copa do 
Mundo da seleção principal.
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A caminhada é o exercício preferido


