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Dados informais apontam que existe a possibilidade de o pré-candidato ao 
governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), conquistar o apoio de aproximadamente 
50 dos 77 deputados estaduais, aqueles que sempre estiveram em oposição ao 
governo de Romeu Zema (Novo) no Palácio Tiradentes. Relativamente ao Senado, 
sabe-se da candidatura à reeleição do senador Alexandre Silveira (PSD), enquanto 
por parte do grupo do governador, até o final de semana, ainda existia dúvida se o 
escolhido seria o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) por recomendação 
do Palácio do Planalto, uma vez que há a probabilidade dessa indicação recair 
sobre o nome do deputado Marcelo Aro (PP).

comércio esPerA FAturAr montAnte de
r$ 18 bilhões com o diA dos nAmorAdos

De acordo com pes-
quisa realizada pela 
Confederação Na-
cional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) 
Brasil, 57% dos brasileiros pre-
tendem comprar presentes 
para o Dia dos Namorados. A 
expectativa é que sejam inje-
tados cerca de R$ 18 bilhões 
na economia. Em média, o 
valor desembolsado com cada 
lembrança será de R$ 196, sen-
do que essa quantia aumenta 
para R$ 234 entre as pessoas 
das classes A e B. Dentre os itens 
mais procurados estão roupas 
(37%), seguido por perfumes, 
cosméticos e maquiagens 
(34%). “Embora para muitos 
consumidores o momento seja 
de conter os gastos, esta é uma 
data importante, em que o ato 
de presentear acaba sendo 
uma demonstração de afeto”, 
destaca o presidente da CNDL, 
José César da Costa.
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deputados de oposição ao
governo zema devem apoiar

a candidatura de Kalil

ex-prefeito de bh seria o preferido dos deputados estaduais
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doação de leite materno
é decisiva para alta

de bebês prematuros

O número de doadoras não tem sido sufi-
ciente para manter os estoques do Banco de 
Leite Humano (BLH) em volumes adequados 
e atender integralmente à demanda. Em 
Minas Gerais, a Maternidade Odete Valada-
res (MOV) é referência no estado e precisa 
mensalmente de 250 litros, mas encerrou 
abril com apenas 186. A quantidade está 25% 
abaixo do ideal. “Atendemos 140 nascidos 
prematuros por mês, não apenas da unidade, 
como também de maternidades parceiras. 
Com os níveis insuficientes, deixamos de aju-
dar alguns bebês maiores que poderiam estar 
recebendo exclusivamente leite humano 
pasteurizado. A maioria das mulheres retor-
naram ao trabalho e a dupla jornada, muitas 
vezes, dificulta a doação”, afirma Maria Her-
cília Barbosa, coordenadora do BLH da MOV.

índice de pessoas
“sem religião” tem

crescimento no brasil

No Censo de 2010, os “sem 
religião” eram 8% da população 
brasileira, o equivalente a mais 
de 15 milhões de indivíduos. Esse 
percentual vem crescendo a cada 
década. Eram 0,5% em 1960, 1,6% 
em 1980, 4,8% em 1991 e 7,3% em 
2000. Pesquisas do Datafolha de 
2022 mostram que entre os jovens, 
de 16 a 24 anos, o número já ultra-
passa o de católicos e evangélicos 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
A doutoranda em Ciências da Re-
ligião, Claudia Ritz, diz que esse 
aumento se deve a fragilização da 
tradição religiosa. “A geração mais 
jovem se sente mais autônoma 
para escolher a própria crença”.

Ballet tem ganhado
força entre os adultos

É comum as pessoas 
acreditarem que o ballet 
clássico deve ser iniciado 
apenas na infância. No en-
tanto, os adultos que dese-
jarem podem e devem ini-
ciar a prática que traz uma 
série de benefícios para a 
saúde física e mental. A 
advogada Tatiana Rosales, 
inclusive, já sente todos 
eles. “Percebi que a minha 
consciência corporal e flexi-
bilidade aumentaram. Me 
sinto menos ansiosa e mais 
feliz. Comecei a estudar 
sobre a história da dança e 
tem sido uma experiência 
fascinante”, revela.
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O Projeto de Lei (PL) 1.388/22 que autoriza a educação domiciliar, conhe-
cida como homeschooling, foi aprovado pela Câmara. Na prática, crianças 
e adolescentes não frequentariam a escola tradicional e seriam educados 
em casa pelos seus pais ou preceptores. Para entender o assunto, o edição 
do brasil conversou com Teodoro Zanardi, doutor e docente em programa 
de pós-graduação em Educação.

Homeschooling: Pl para educação
domiciliar é aprovado na câmara
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O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, no 
dia 19 de maio, o Pro-

jeto de Lei (PL) 1.388/22 que 

autoriza o estudo domiciliar 
no Brasil. Atualmente, a prá-
tica não é permitida no país 
por uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Nessa 
modalidade, a criança e o ado-
lescente não frequentariam 

a escola tradicional. Em vez 
disso, eles seriam educados em 
casa pelos pais ou preceptores. 

A medida vem recebendo 
críticas por parte das entida-
des do setor que assinaram 
um manifesto contra a libe-

ração do ensino domiciliar 
(homeschooling). Para discus-
são acerca do projeto, o edi-
ção do brasil conversou com 
Teodoro Zanardi (foto), doutor 
e docente em programa de 
pós-graduação em Educação.
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odorico é real

E D I T O R I A L

igor dias

D izem que o Brasil não é para ama-
dores. E parece que nunca foi… A 
cada dia os fatos mostram que é 
um país feito para aumentar as 

chances daqueles que preferem viver com o 
esforço dos outros. A boa fé anda longe das 
intenções daqueles que deveriam cuidar do 
nosso povo. 

O escritor Dias Gomes, quando apresen-
tou aos brasileiros Odorico Paraguaçu, prefei-
to da fictícia cidade de Sucupira, desenhava 
o caráter da grande maioria dos políticos 
brasileiros, naquele presente, e no futuro. 
Era como um visionário. Os trambiques, as 
maracutaias e as tramas desenvolvidas pelo 
alcaide sucupirano, eram, no fundo, um 
alerta para todos. 

Coisas escabrosas podem acontecer. Mas 
vamos deixar “os entretantos e vamos aos 
finalmentes”, como dizia Odorico. No último 
final de semana, uma cidade da Região do 
baixo Rio Branco, ao sul do Estado de Rorai-
ma, ganhou destaque na mídia brasileira. 
São Luiz do Anauá. Último município a ser 
criado no Estado, tem apenas 39 anos. É o 
menor de todos. 

Tem uma área de 1.527 km2 e 8.232 habi-
tantes distribuídos entre a sede e a zona rural. 
O Estado tem o menor PIB do Brasil e São Luiz 
é o mais pobre entre os 16 existentes. A cidade 
se orgulha de seu hospital com 25 leitos, das 
19 escolas de ensino fundamental e apenas 
uma de ensino médio. Seu prefeito é James 
Batista, eleito pelo Partido Solidariedade.

O “Odorico da Vaquejada”. Isto mesmo. 
O prefeito, ao organizar a “festa”, contratou 
um show sertanejo pela bagatela de 800 
mil reais. O valor corresponde a 97,18 reais 
que poderia ser cobrado de cada morador. 

Trata-se do menor cachê cobrado pelo ser-
tanejo. Não se discute o valor pelo show. 
Talento não tem preço. Mas, consciência 
sim. Não seria melhor gastar esse valor 
com as reais necessidades dos munícipes. 
Ao ser procurado para explicar a razão da 
contratação, James Batista disse que seria 
a oportunidade de São Luiz ganhar espaço 
na mídia e aparecer para o Brasil. Conside-
rou um feito extraordinário. O bom é que 
James Batista gosta da música sertaneja e 
pensa alto. Buscou o mais caro, badalado e 
comentado show do momento. Dependendo 
do gosto, pode ser muito mais caro. 

Nesse caso não precisou de fazer licita-
ção para contratar o show e ainda levou de 
“canja” um locutor de rodeio que grita aos 

quatro cantos que “não vamos aceitar os co-
munistas”… Os moradores de São Luiz estão 
vencendo no desafio com seus vizinhos de 
Caracaraí. Conseguiram um show que poucos 
conseguem assistir por menos de R$ 400. 
O prefeito acredita que a “Vaquejada” iria 
render R$ 30 milhões para a cidade. Dinheiro 
esse que circularia nos dias de festas. Assim 
vivem nossos sofridos municípios. E dá-lhe 
Odorico, já gritava o Zé do Burro. Todo dia 
saem de casa um otário e um malandro. 
Quando eles encontram, dá show…ou, dá 
negócio. Com toda certeza,James Batista 
tirou sua fotinha com o cantor e realizou 
parte de seu sonho.Já pensa na próxima. Só 
falta agora construir uma concha acústica 
para programar seus shows… Que boa ideia!

Pl de educação domiciliar é aprovado
pela câmara e segue para o senado
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A aprovação do homeschooling 
condiz com a realidade da edu-
cação no brasil?

O projeto aprovado pela Câmara 
não dialoga com a qualidade da 
educação brasileira. Ele atende a inte-
resses bem específicos que não dizem 
respeito a questões que nós tivemos no 
ensino remoto ou ainda na ausência do 
ensino. Hoje, a gente tem diagnósticos 
de que esse período da pandemia e de 
suspensão das aulas presenciais trouxe 
prejuízo para o desenvolvimento das 
crianças. O ressurgimento desse PL 
está mais voltado para aquilo que era 
uma promessa eleitoral deste governo 
e que, agora, há essa tentativa de se 
concretizar para atender a vontade de 
algumas famílias defensoras dessa 
prática.

Você acredita que a educação 
domiciliar é capaz de desen-
volver o pensamento crítico e o 
nosso papel como indivíduo na 
sociedade?

De forma alguma. É claro que 
a pessoa pode ter esse senso inde-
pendentemente da instituição, mas 
o ambiente escolar é importante 
para o desenvolvimento desse pen-
samento crítico que está ligado a 
uma visão mais ampla da sociedade. 

O ensino domiciliar tem como foco 
a supervalorização da educação 
que a família distribui por meio dos 
seus valores, mas ela não substitui 
o papel da escola, que é conhecer 
a diversidade de tendências ideo-
lógicas e teóricas e, dificilmente, 
em casa existe a possibilidade de 
avançar nesse campo.

A falta de convívio, troca de 
experiências e interações com 
outros indivíduos da mesma 
idade, pode trazer prejuízos ao 
desenvolvimento do estudante?

Sim, é importante dizer que es-
tabelecemos um panorama geral, 
mas não significa que todo caso seria 
dessa forma. Porém, a escola tem esse 
potencial de convivência que amplia 
a visão do sujeito para a vida em 
sociedade. A educação familiar parte 
de uma premissa que tem grandes 
problemas, que é preparar a criança 
para a vida em sociedade, isolada 
da própria convivência social mais 
ampla, então quando isso acontece 
você tem uma relação de causa e 
efeito que não se concretiza. Vivendo 
as contradições, conflitos, amizades 
e socializações que a escola promo-
ve, efetivamente vamos aprender a 
conviver melhor com a diferença e a 
diversidade.

segundo dados do ministério da 
mulher, da Família e dos direitos 
humanos (mmFdh), 90% dos 
casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes são re-
gistrados no ambiente familiar. 
A prática do homeschooling difi-
cultaria ainda mais as denúncias 
destes crimes?

Não temos casos que identifi-
que uma relação entre a defesa 
da educação domiciliar e o abuso 
infantil, mas obviamente, a escola 
é um lugar que a sociedade pode 
perceber o que está acontecendo em 
casa. Inclusive, uma das questões 
que defensores do homeschooling 
revelam é o combate a discussão de 
gênero e sexualidade na instituição 
e, geralmente, são nesses debates 
que aparecem a questão da violên-
cia sexual, que pode acontecer no 
ambiente doméstico. E a escola tem 
o dever, de acordo com a legislação, 
de notificar as autoridades, pois ela 
faz um controle importante para a 
sociedade do resguardo do direito 
da integridade física e moral dos 
estudantes.

o Pl permite que a educação 
domiciliar seja feita por pre-
ceptor, porém não existe uma 

regulamentação que garanta 
a adequação desse indivíduo 
para lecionar. isso abriria espa-
ço para que centros informais 
de ensino fossem criados e 
popularizados?

Sem dúvida. Esse é um dos gran-
des pilares da educação domiciliar, 
essa livre escolha dos pais sobre quem 
vai promover a educação que seria 
proporcionada pela escola. Pode ser 
o preceptor, o próprio responsável, 
ou um computador por meio de 
plataformas. Nós, como sociedade, 
deveríamos estar preocupados em 
melhorar as condições de qualidade 
das instituições ao invés de tentar 
substituí-las.

A regulamentação da educação 
domiciliar pode contribuir ainda 
mais para o aumento da evasão 
escolar no país?

Sim e esse é um dos pontos centrais. 
Antes da pandemia, havia 1 milhão de 
crianças de 4 a 17 anos fora da escola e 
o Brasil tem dificuldade em desenvolver 
ferramentas para a permanência desses 
alunos. Com a educação domiciliar, 
que tipo de fiscalização nós estamos 
pensando? E aqueles que não estariam 
estudando nem em casa nem na insti-
tuição? Ou seja, nossos instrumentos 
são muito falhos hoje, pensando nessa 
porteira aberta que seria a educação 
domiciliar para a desescolarização, 
teríamos a ampliação dessa exclusão.

Processo educacional seria promovido em casa
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liberdade e democracia 

É nítida a preocupação de autoridades no que diz respeito à 
defesa da democracia no Brasil. E não poderia ser diferente, 
afinal, quem viveu os horrores do regime militar sabe que se 
tratou de uma administração na qual a palavra de um único 

dirigente reverberava em todo o país. 
Atualmente, algumas personalidades negam essa realidade. Porém, 

não é lícito dizer o contrário: houve sim governos ditadores, pois os pre-
sidentes eram escolhidos por meio de um colégio eleitoral engendrado 
para garantir as posses dos sucessivos mandatários. 

Uma das fórmulas encontradas para a perpetuação no poder foi 
baixar um ato institucional permitindo, além de dois senadores por cada 
unidade estadual, cujos ocupantes dos cargos eram eleitos democra-
ticamente pelo voto universal, a implementação da figura do senador 
biônico nomeado pelo Congresso para reforçar o colégio eleitoral, 
responsável pela eleição indireta do chefe da nação. 

Contudo, a inquietação social foi enorme para reverter esse quadro 
político que iniciaram as “condenações” em praça pública da figura do 
senador biônico. A partir disso, a sociedade organizada pressionou e 
ocorreu uma mudança com o advento da Constituição de 1988, onde 
a representação de cada estado, junto ao Senado, ficou com três par-
lamentares, sendo todos escolhidos pelo povo.

Semana passada, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco (PSD), assinou artigo no edição do brasil destacando a impor-
tância de cada cidadão atuar firme para evitar o que ele denominou de 
“erosão da democracia” e, assim, garantir que não haverá retrocesso 
civilizatório em nossa nação. 

O caminho oposto leva ao autoritarismo, à restrição da liberdade 
e à aniquilação de direitos. Sobre isso, Pacheco disse que o país é uma 
democracia jovem, mas que já mostra sua resiliência e força. “Vamos 
confiar na legitimidade dos poderes que atuam dentro de suas funções 
de forma independente e como está previsto na Constituição. É neces-
sário respeitar as relações harmônicas entre as instituições e priorizar 
o diálogo”.

Ao que tudo indica não é apenas Pacheco que está preocupado com 
as manifestações contra o projeto eleitoral deste ano. O brasileiro deve 
se lembrar da recente frase do presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Edson Fachin, que ao defender as urnas eletrônicas, 
ressaltou: “Quem vai resolver os problemas das eleições deste ano são 
as Forças Desarmadas”. 

Desse modo, é óbvio que o cidadão jamais assistiu a um debate tão 
acalorado como o de agora, onde a ideologia política é levada ao altar 
de todas as discussões, especialmente nas redes sociais. Esse radicalismo 
nunca pareceu ser um bom caminho para quem tem a pretensão de 
conquistar o poder tão somente pelo voto universal. 

As regras do jogo eleitoral estão traçadas pelas leis e cabe a todos 
os candidatos, sem exceção, respeitarem as normas preestabelecidas 
que fazem do Brasil uma gigantesca democracia.
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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
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O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

AdVogAdo, PAlestrAnte e Presidente do gruPo  emPresAriAl
multimArcAs – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

indefinição na política brasileira
Faltam apenas 4 meses para as eleições 

de 2022 e o cenário político brasileiro con-
tinua indefinido, inclusive em Minas Gerais 
que as únicas certezas são as candidaturas do 
ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) e do atual 
governador Romeu Zema (Novo). No entanto, 
nenhum deles anunciou o vice. 

No Brasil, a certeza de candidatos é apenas 
a polarização existente entre as estremas es-
querda com Lula (PT) e a direita com Bolsonaro 
(PL). No mínimo, o que se esperava é que, a 
essas alturas, o centrão já tivesse definido seu 
candidato. Mas, até agora, apesar de muitos 

disse me disse entre os partidos, nenhuma 
decisão importante foi tomada nesse sentido.

A questão política no Brasil é mais séria do 
que se imagina. Tivemos mais de uma década 
de governos corruptos que colocaram o país 
em um verdadeiro mar de lama. A corrupção 
no Brasil chegou a índices alarmantes. 

Depois, a esperança era que o atual go-
verno pudesse fazer uma verdadeira faxina no 
país dando continuidade no combate a cor-
rupção que, queira sim, queira não, aconteceu 
recentemente no Brasil. Contudo, os conflitos 
de interesses têm atrapalhado muito as coisas. 

Outro fato preocupante é o conflito existen-
te entre os poderes. Nos estados democráticos 
de direito, os três poderes (Executivo, Legislativo 
e Judiciário) têm que estar presentes e harmô-
nicos. Contudo, nos últimos tempos, temos 
presenciado a ingerência de alguns em relação 
a outros, o que não é bom e não é democrático.

No entanto, o grande problema político 
do Brasil é a falta de grandes líderes. Cadê os 
Juscelino Kubitschek? Cadê os Tancredo Neves? 
Cadê os Ulysses Guimarães? Cadê os Getúlio 
Vargas? Cadê os Teotônio Vilela? Precisamos 
repensar o processo político brasileiro!

candidatura sem apoio 
Pode não ter passado de mero “balão de ensaio” a possível 

candidatura do deputado Aécio neves (PSDB) ao governo de Minas. 
A defesa de seu nome para ser cabeça de chapa na disputa pelo 
Palácio Tiradentes tem circulado apenas entre um grupo de pesso-
as próximas, sem empolgar as lideranças, sobretudo das grandes 
cidades mineiras. E uma das razões prováveis para essa falta de 
sintonia é que Aécio, de uns tempos para cá, está morando em Santa 
Catariana, além de ter um apartamento funcional em Brasília, claro!

 dalmo no Psdb 
Semana passada, divulgamos os nomes dos deputados estadu-

ais mineiros do PSDB, porém, foi deixado de mencionar o parlamen-
tar dalmo ribeiro, “um tucano de carteirinha”, como dizem em seu 
reduto político, no Sul de Minas. 

Pimentel na disputa 
O ex-governador Fernando Pimentel (PT) decidiu ser candidato a 

deputado federal, no entanto, vai dividir também o seu tempo para 
defender a candidatura lula/Kalil nos rincões do estado. 

erro estratégico 
Com o escritório político funcionando no 14º andar de um edifício 

de luxo, na Savassi, o pré-candidato à reeleição romeu zema (Novo) 
certamente não almeja receber muitas visitas, até porque, o acesso 
ao prédio é repleto de burocracia para entrar. Cruz credo, gente! 

Fritura do Viana
Faz 2 anos que o senador carlos Viana (PL) percorre o interior, 

especialmente o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, se dizen-
do pré-candidato ao governo de Minas. Mas, agora, parece que sua 
candidatura “subiu no telhado”. Os bolsonaristas enrolaram o político 
ao convidarem para deixar o MDB e filiar-se ao Partido Liberal, sem 
oferecem consistência ao seu projeto político. Coitado dele, gente! 

hoje e amanhã
Caso seja candidato a reeleição, o atual presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), poderia 
ser reconduzido ao posto na próxima legislatura, isto é, se Alexandre 
Kalil (PSD) for o governador. Ou seja, é um projeto cheio de interroga-
ções. E, por isso, o parlamentar pode aceitar o desafio de ser escolhido 
conselheiro do Tribunal de Contas Do Estado de Minas Gerais (TCEMG). 
Esse é o comentário ouvido nos corredores daquela Casa.

 

Famílias divididas
Circula nos bastidores do Legislativo que o deputado doorgal 

Andrada (Republicanos) deve ser candidato a reeleição, porém, o seu 
tio, o ex-deputado Antonio carlos Andrade também almeja voltar 
ao parlamento mineiro como deputado estadual. A mesma situação 
estaria acontecendo com Adalclever lopes, que tem na concorrência 
um de seus irmãos. A conferir...

o ex-poderoso Psdb
“Para quem assistiu a imponência do PSDB na política nacional, 

inclusive em Minas, não consegue entender como a vaidade de 
muitos acabou levando a ex-poderosa sigla ao chão, ocasionando 
também na saída do João doria da disputa presidencial, o que dei-
xou esse panorama ainda mais complicado. Vai ser difícil o retorno 
do partido às lides políticas”. Opinião do presidente da Academia 
Brasileira de Letras e jornalista merval Pereira. 

educação para todos 
Na opinião de especialistas, as dificuldades para o aprendizado 

dos alunos nas escolas, neste período de pandemia, será um proble-
ma sério para toda geração envolvida nessa crise sanitária. Assim, 
o ideal é haver um engajamento completo dos diversos setores da 
sociedade para tentar reverter esse quadro.

racistas de plantão
Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmaras, José Vicente, ao par-

ticipar de um programa na TV Cultura, comentou: “Atualmente, são 
várias e boas leis prevendo penas aos racistas. A luta é no sentido de 
aplicar essas normas, levando as pessoas para a cadeia e, inclusive, 
servindo como exemplo aos demais infratores”.    

candidatura de Kalil pode ter
apoio de 50 deputados estaduais

Recentemente, durante encontro com 
líderes empresariais, o governador 
Romeu Zema (Novo) ouviu que para 
não ter problema no projeto de reelei-

ção ao governo de Minas, deveria fazer alianças 
partidárias fortes, diante da possibilidade do 
crescimento de seu adversário principal: o 
ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD).

No entanto, as indefinições relacionadas 
aos planos de Zema para a peleja têm algu-
mas explicações: apenas ele estaria sacra-
mentado para disputar o governo, o mesmo 
ainda não aconteceu com seu companheiro 
de chapa e isso também se estende a uma 
definição de nome para um postulante ao 
Senado.

Fontes ouvidas por nossa reportagem 
asseguram que, no momento, há uma forte 
pressão emanada nos bastidores do próprio 

Partido Novo em Minas para garantir uma 
chapa “puro sangue”, com Zema e seu vice da 
mesma sigla. Inclusive, isso contraria os pri-
meiros diálogos do próprio governador com 
o objetivo de ampliar a sua base de apoio. 

O imbróglio neste desenho da candidatura 
oficial está emperrado também quando o as-
sunto é a fixação do escolhido do grupo para 
pleitear uma vaga na Câmara Alta. Uma coisa 
parece certa, o deputado Marcelo Aro (PP) não 
seria o indicado.

Kalil é o preferido pela maioria
dos deputados estaduais

candidatura de Alexandre silveira
ao senado já é uma realidade

zema estaria sendo pressionado 
pelo Partido novo

eujácio silva

Kalil e Patrus 
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (ALMG) calcula-se que dos 77 depu-
tados estaduais, aproximadamente 50 deles ten-
dem a apoiar a campanha de Kalil. O trabalho de 
convencimento tem ficado basicamente a cargo do 
presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV).

Agora, após a consolidação da aliança do 
ex-prefeito de BH com o ex-presidente Lula (PT) 
resta esperar apenas detalhes pela complemen-
tação da chapa. Afinal, o senador Alexandre 
Silveira, presidente do PSD estadual, já está 
consagrado como candidato à reeleição. Ele, 
aliás, tem protagonizado encontros tanto na ca-
pital como nas regiões mais distantes do estado, 

prometendo se deslocar ainda mais quando a lei 
permitir fazer campanha aberta. 

No momento, Silveira está com uma grande 
estrutura de trabalho, saindo a campo para tentar 
conquistar os votos dos mineiros e se propondo a 
defender os interesses desses eleitores no Senado.

No campo oposto ao grupo de Kalil/Silveira ain-
da existe muito bate-cabeça. O Palácio do Planalto 
deixa claro a intenção de bancar a candidatura do 
deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL) ao Senado, 
mais isso esbarra nas conversas entre a assessoria 
política do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o 
grupo de Zema. E, para facilitar entendimentos mais 
amplos, o resultado da eleição pode ser aplacado a 
partir da possível retirada da candidatura ao Palácio 
Tiradentes do senador de Carlos Viana (PL).

300 mil votos
Este início de junho vai ser fundamental para 

os acertos de candidaturas aos diferentes postos 
em Minas Gerais. Esse é o caso, por exemplo, do 
deputado federal André Janones. 

Filiado ao partido Avante, o político é candidato 
a presidente da República, mas, em Brasília e em 
BH, é tido como certo o seu afastamento para voltar 
a disputar uma vaga na Câmara Federal. Segundo 
levantamento interno da sigla, Janones tem o 
potencial de conquistar algo em torno de 300 mil 
votos, se for candidato ao Congresso Nacional. E, 
naturalmente, isso interessa muito ao seu grupo, 
pois teria possibilidade de eleger uma bancada mais 
robusta em 2022.
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PBH prevê orçamento de mais de R$ 14 bilhões
para o próximo ano e superávit de R$ 82 milhões

Cumprindo etapa obrigatória da tramitação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Comissão 
de Orçamento e Finanças Públicas promoveu, no 
dia 25 de maio, audiência pública para apresenta-
ção do anteprojeto orçamentário elaborado pelo 
Executivo para o exercício de 2023. Na peça, que 
ainda deverá receber sugestões populares e emen-
das de vereadores, a prefeitura estima uma receita 
primária R$ 14,73 bilhões e despesa primária em 
torno de R$ 12,99 bilhões; o que aponta para um 
superávit primário R$ 82,454 milhões em valores 
correntes para 2023. 

Material simplificado sobre o PLDO 2023 foi 
apresentado pelo subsecretário da Fazenda Bruno 
Pacelli, que destacou que o superávit deve ser utili-
zado para o pagamento de juros da dívida corrente 
da prefeitura, projetada em R$ 147,74 milhões, o 
que deve gerar um déficit de R$ 76 milhões para o 
próximo exercício. 

superávit amortiza juros da dívida

O anteprojeto do Executivo, encaminhado à Câma-
ra no dia 13 de maio, prevê que a meta de resultado 
primário para o próximo ano é de R$ 82,45 milhões em 
valores correntes, devendo a receita primária situar-se 
em torno de R$ 14,73 bilhões e a despesa primária 
em torno de R$ 12,99 bilhões, somada ainda a uma 
projeção de pagamento de restos a pagar de despesas 
primárias da ordem de R$ 1,651 bilhões. 

Quanto à previsão do resultado nominal para 
2023, representado pelo conjunto das operações 
fiscais realizadas acrescentando ao resultado pri-
mário o saldo da conta de juros, prevê-se um valor 
negativo de R$ 76,122 milhões.

renúncias

Para Pacelli, as renúncias fiscais (IPTU, ITBI, 
ISSQN, dentre outros) previstas para 2023 alcan-
çam cerca de R$ 218 milhões, porém os valores 
não irão impactar a meta fiscal descrita. Já o risco 
fiscal, vindo, principalmente, de ações judiciais, foi 
estimado em R$ 58 milhões e, segundo o gestor, 
caso se realize, a providência do município será a 
abertura de crédito suplementar e, se necessário, 
cortes de custeio.

Ainda de acordo com o subsecretário, o pro-
jeto de lei apresenta também reserva de recursos 
para emendas individuais dos vereadores, no 
valor de 0,9% da receita corrente líquida prevista 
para 2023. Segundo ele, a partir da verificação de 
eventuais impedimentos das programações à sua 
viabilização, cada vereador terá condições de discutir 
suas emendas com o Executivo, que terá 60 dias 
para debater internamente sua viabilidade. Sendo 
possível sua execução, o vereador terá 15 dias para 
fazer adequações necessárias; daí em diante, o 
Executivo terá 45 dias para refazer a proposta. “Caso 
o remanejamento (da emeda) for possível de acon-
tecer por decreto, propomos que isso seja feito para 
dar celeridade às emendas individuais”, explicou.

Presente à audiência, o analista de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE), João 
Henrique Medeiros, questionou Pacelli sobre mu-
dança estrutural em comparação a LDO do ano 
anterior, com a retirada de artigos que não estão 
presentes no atual, mas que são de interesse do 
órgão, já que importam em maior transparência 
para a população. 

Conforme Pacelli, seria necessário um pouco 
mais de prazo para confirmar quais foram os dis-
positivos retirados, mas, a princípio, trata-se de 
emendas originárias do Legislativo. “Temos o hábito 
de enviar sem estes artigos (de anos anteriores) e o 
que posso afirmar é que não há intenção de reduzir 
a transparência na publicação nem na execução 
(orçamentária) da PBH”, afirmou o subsecretário.

Além de Professor Claudiney Dulim (Avante), 
participou da reunião o vereador Bruno Miranda 
(PDT).

subsecretário da Fazenda, bruno Pacelli

PB
H

https://webmail.cmbh.mg.gov.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=3472&part=2
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2022-2025/ldo/2023/elaboracao/i-%E2%80%93-projeto-de-lei
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2021/07/promulgada-emenda-%C3%A0-lei-org%C3%A2nica-que-cria-o-or%C3%A7amento-impositivo
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começando a viver o metaverso

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

As coisas estão se movendo rapidamen-
te no metaverso e no mundo mais amplo da 
Web3 como um todo. Dependendo de para 
quem você pergunta, esse espaço futurista 
baseado em blockchain é a próxima grande 
novidade para o marketing ou uma moda 
exagerada. Um conceito de universo on-
-line 3D que combina diversos ambientes 
virtuais. Uma iteração futura da internet. 
O metaverso permitirá que os usuários 
trabalhem, se encontrem, joguem e socia-
lizem em ambientes 3D. Vamos saber sobre 
alguns cases.

A varejista de moda Gap está dobrando 
sua estratégia de metaverso ao anunciar 
uma nova experiência virtual gratuita no 
Roblox, o popular videogame infantil que 
evoluiu para se tornar um importante centro 
comercial no metaverso. A “Club Roblox 
Boutique”, como a ativação está sendo 
chamada, tem sido construída em parceria 
com a SuperAwesome, uma empresa de 
tecnologia que colabora com “centenas de 
marcas e proprietários de conteúdo para 
permitir o engajamento digital seguro para 
menores de 16 anos”, de acordo com o site 
da empresa. 

O espaço virtual foi modelado a partir 
da loja principal da empresa na Times 
Square. Esta não é a primeira aventura da 
Gap no mundo em rápida expansão da 
Web3. Em janeiro, a empresa de varejo 
revelou sua primeira coleção NFT, que de-
senvolveu em parceria com o artista Brandon 
Sines - criador do famoso personagem Frank 
Ape. A próxima butique virtual da Gap, que 
deve ser lançada dia 27 de maio, segue uma 
série de ativações semelhantes de marcas de 
roupas para jovens - como PacSun e American 
Eagle - que foram construídas no Roblox e 
voltadas para aumentar o envolvimento com 
fãs mais jovens e experientes em tecnologia.

O metaverso parece estar nas mentes 
de alguns oficiais de alto escalão dentro do 
Pentágono. De acordo com um novo relatório 
da Wired, os militares dos EUA têm investido 
em tecnologias emergentes que combinam 
os mundos virtual e físico em um esforço para 
otimizar seus métodos de treinamento. A Red 
6 - uma empresa que está “revolucionando 
a realidade aumentada (AR) para aplicativos 
de treinamento militar”, de acordo com seu 
site - está desenvolvendo “uma mistura de 
realidade aumentada, inteligência artificial 

e gráficos de videogame”. Isso teoricamente 
permitirá que os “pilotos de caça dos EUA 
pratiquem combates aéreos contra opo-
nentes virtuais, incluindo aviões de guerra 
chineses e russos, enquanto puxam vários 
Gs”, por WIRED. 

O fundador e CEO da Red 6, Daniel Ro-
binson, disse à Wired que sua empresa está 
construindo “um metaverso militar como 
um videogame multiplayer no céu”. Simular 
combates em mundos virtuais para fins de 
treinamento militar não é novidade. Na dé-
cada de 1980, o Exército dos EUA associou-se 
à Defense Advanced Research Projects Agency 
(Darpa) para lançar o Simnet (abreviação 
de “simulated networking”), um programa 
destinado a construir “uma rede em larga 
escala de simuladores de combate interati-
vos”, de acordo com Centro de Informações 
Técnicas de Defesa. 

Os videogames também são usados   há 
muito tempo para fins de recrutamento: em 
2002, um videogame de tiro em primeira 
pessoa chamado “America’s Army” foi lan-
çado “em apoio ao recrutamento do Exército 
dos EUA”, de acordo com o site do jogo (o vi-
deogame foi encerrado no início deste mês).

nat macedo

inflação e juros
Ainda na TV Cultura, o ex-deputado federal e empresário emer-

son Kapaz disse que “o Banco Central tem aumentado a taxa básica 
de juros de maneira exponencial. Contudo, essa decisão não está 
ajudando a conter a espiral de crescimento da inflação. Há necessi-
dade de outro método para resolver a demanda”.

no colo de zema
A polêmica licença para exploração de minério em torno da Serra 

do Curral está atormentando o projeto político do governador romeu 
zema (Novo). Essa é a opinião dos matemáticos da política mineira. 

Presidente x ministro
Segundo apurou o jornalista gerson camarotti, o presidente Jair 

bolsonaro (PL) tem mandado cada vez mais recado atrevido para 
o ministro da Economia, Paulo guedes. Ele quer conter o aumento 
da inflação a todo custo e guedes é quem tem de encontrar uma 
solução. Que tema complicado! 

Preços do gás
De acordo com informações de entidades ligadas à economia, 

o botijão de gás, em 12 meses, teve um aumento de 33%, gerando 
uma enorme dificuldade para os moradores de regiões mais humildes 
das cidades. E esses acréscimos ainda podem acontecer no decorrer 
deste ano. Ave Maria, gente!

moradores de rua
A pandemia deixou rastros inconfundíveis nestes 2 anos pelo 

Brasil afora. Por exemplo, atualmente, calcula-se em 30 mil o número 
de moradores de rua em São Paulo. E, claro, a cena ficou mais intensa 
depois da onda de desemprego, de perda de renda e das dificuldades 
de manter as famílias minimamente amparadas.   

democracia e liberdade
“Os líderes políticos brasileiros, especialmente os últimos pre-

sidentes tiveram seus problemas, mas nenhum deles atentou, em 
suas épocas, contra a democracia e a liberdade de expressão, além 
de respeitarem os poderes constituídos”. Comentário do historiador 
marco Antonio Villa.  

sem meio ambiente
O polêmico assunto relacionado à preservação do Meio Ambiente 

no Brasil passou a ser tema discutido por todos e o tempo todo. Sobre 
isso, semana passada, o filósofo mario sergio cortella disse que o 
país se tornou um mau exemplo neste sentido. “Agora, é esperar 
pela chegada de um novo governo para mudar as leis e o roteiro na 
tentativa de conter a onda de destruição verificada”.

sem golpe militar
Sem citar fontes, o apresentador e jornalista marcelo tas disse 

ter informações de que os ministros e os comandantes das Forças 
Armadas são contra qualquer insinuação de golpe militar, principal-
mente sobre a polêmica envolvendo às eleições deste ano. Ainda, 
bem não é mesmo, pessoal?

Voto impresso
A imprensa de Brasília anda desconfiando que o presidente da 

Câmara Federal, Arhur lira (Progressistas), não tem demonstrado 
convicção ao defender o voto eletrônico nas eleições deste ano. Isso 
ainda vai dar xabú.

cresce o consumo de itens
de segunda mão no brasil

O consumo de artigos usados tem sido 
uma alternativa encontrada pelos 
brasileiros para driblar as dificulda-
des trazidas com a crise. Dados colhi-

dos pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) Brasil apontam que 33% dos 
consumidores adquiriram algum produto de 
segunda mão pela internet. 

O levantamento ainda revela que 62% deles 
costumam verificar a possibilidade de comprar 
um item usado antes de um novo. Dentre as 
principais procuras, estão os celulares (20%), 
carro/moto (19%), livros (17%) e eletrodomés-
ticos (17%).  

A demanda por artigos de segunda mão 
foi compreendida pelo mercado. Prova disso 
é que, de acordo com uma análise do Sebrae, 
com base em dados da Receita Federal, nos 
anos de 2020 e 2021, o crescimento de empre-
sas que comercializam produtos usados subiu 
48,58%. “Dentro do cenário pós-pandemia, 
muitos insumos aumentaram os preços e a 
população que perdeu poder aquisitivo preci-
sou priorizar itens básicos. A solução imediata 
foi buscar o que cabe no bolso. O mercado de 
usados chegou como uma opção viável para 
adquirir roupas, móveis, entre outras coisas”, 
explica a analista do Sebrae, Karina Hanun.

Ela acrescenta que esse setor é de extrema 
importância, pois incentiva a circulação de 
dinheiro, reutiliza e ressignifica objetos, além 
de aumentar o ciclo de cada um deles. “O 
mercado de usados também gira a economia, 
só que com valores mais acessíveis. Para quem 
vende, é a chance de gerar renda extra, para 
quem compra, a vantagem é adquirir boas 
peças por um preço mais em conta. Além disso, 
o reuso e o prolongamento do ciclo de vida útil 
provoca menos impacto ao meio ambiente”.

O economista Mathias Naganuma explica 
que, na pandemia, as pessoas começaram a 
perceber que não é preciso ter tantas coisas 
em casa. “Muita gente resolveu desapegar e 
encontrou uma forma de ter uma grana comple-
mentar. Esse mercado possibilita a circulação de 
bens e valores que, até um tempo atrás, eram 
praticamente inexistentes. Mostra ainda uma 
preocupação com a forma de consumir”.

Para o diretor de uma empresa que compra 
e revende equipamentos usados, Ricardo Mi-
chelazzo, a principal vantagem desse negócio 
é adquirir um produto de qualidade com um 
preço acessível. “Com nosso trabalho, muitos 
têm a chance de obter computadores a um 
valor mais baixo. Esse tipo de material não é 
reciclado como lixo e costuma dispor de uma 
vida útil maior do que a que damos a eles. Para 
se ter uma ideia, 98% dos itens que chegam 
para nós são recolocados no mercado em 
excelentes condições de uso”.

A empresa que iniciou como uma assistên-
cia técnica, após um tempo, acabou mudado 
de foco, uma vez que o dono percebeu que 
poderia entregar a solução para pessoas que 
precisavam de um novo computador e não se 
importavam que ele fosse de segunda mão. 
“Nós fazemos as coletas dos produtos in loco, 
avaliamos a possibilidade de restauração e, 
depois do conserto, eles voltam para o merca-
do. Todo o lucro dessas vendas é revertido em 
projetos de impacto social”.

Preço baixo, mas com lucro

Karina explica que, para determinar 
o preço de um produto de segunda mão 
é importante fazer uma pesquisa na 
internet. “O ideal é comparar a condição 
atual do artigo com a de quando ele foi 
comprado. O cálculo da precificação de 
um item usado varia entre 30% a 80% do 
valor original. Na hora de vender, a pessoa 
deve justificar o estado da mercadoria, ou 
seja, colocar em uma escala a qualidade 
que o cliente irá encontrar, por exemplo 
6/10 para algo com mais tempo de uso”.

Para Naganuma, outra alternativa 
é perguntando a si mesmo: quanto eu 
pagaria nesse item? “Outro critério é fazer 
um cálculo dividindo o preço pelas vezes 
que ele foi usado e descontar esse valor. 
Contudo, é sempre importante avaliar 
a mercadoria, se for um artigo de luxo, 
por exemplo, o custo agregado é mais 
alto. Tudo depende do tempo em que a 
pessoa deseja se desfazer do objeto, pois 
uma hora aparece alguém que queira 
comprar”, conclui.

“o mercado de

usados chegou como

uma opção viável

para adquirir roupas,

móveis e outros artigos”

modalidade tem sido a solução para adquirir itens a preço baixo

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t

https://www.thedrum.com/news/2022/01/14/week-the-metaverse-gap-nfts-second-life-back
https://www.google.com/search?q=m%C3%A9todo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjR9Z-M6fj3AhV4G7kGHZTQCgIQkeECKAB6BAgCEDc


E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
28 de maio a 4 de junho de 2022

daniel Amaro

terceira melhor data em vendas deve
 injetar r$ 18 bilhões na economia

Presentes mais procurados

F alta pouco para o Dia 
dos Namorados, consi-
derada a terceira data 
mais importante não 
apenas para os em-

presários, mas também para os 
casais apaixonados. Segundo 
pesquisa realizada pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, 
57% dos brasileiros pretendem 
comprar presentes para a come-
moração. Este ano, a expectativa 
é que sejam injetados cerca de 
R$ 18 bilhões na economia, valor 
próximo ao de 2021.

De acordo com o estudo, 56% 
dos consumidores garantem que 
devem comprar um único presen-
te, enquanto 31% pretendem ad-
quirir dois itens. Em média, o valor 
desembolsado será de R$ 196, 
sendo que essa quantia aumenta 
para R$ 234 entre as pessoas das 
classes A e B.

“O país ainda enfrenta um 
momento delicado de crise, o 
orçamento apertado e o aumen-
to da inflação impactam nas 
compras. Embora para muitos 
consumidores o momento seja 
de conter os gastos, esta é uma 
data importante, em que o ato 
de presentear acaba sendo uma 
demonstração de afeto”, destaca 
o presidente da CNDL, José César 
da Costa.

O levantamento ainda aponta 
um dado alarmante, visto que 
26% dos entrevistados que pre-
tendem comprar presentes irão às 
compras mesmo com contas em 
atraso. Dentre estes, 66% estão 
com o CPF negativado em serviços 
de proteção ao crédito. Além disso, 
8% deixarão de pagar alguma 
dívida para aquisição de uma 
lembrança para a pessoa amada.

“Para os que têm débitos 
em atraso ou estão negativa-
dos, existem outras formas de 
surpreender o parceiro. Fazer 
um esforço além da própria 
capacidade de pagamento pode 
comprometer ainda mais o or-
çamento. É preciso, acima de 
tudo, ter disciplina para conter 
os gastos e usar a criatividade”, 
orienta a especialista em finanças 
da CNDL, Merula Borges.

otimismo no 
comércio varejista

Pesquisa da Fecomércio MG 
aponta que 80% dos empresários 
acreditam que as vendas este 
ano do Dia dos Namorados serão 
superiores às de 2021. “Devido 
ao seu apelo emocional e comer-
cial, a comemoração movimenta 
praticamente todos os setores 
do comércio, sensibilizando con-
sumidores de diversas faixas de 
idade e renda. O estudo permite 

aos lojistas se estruturarem para 
aproveitar melhor as oportuni-
dades geradas pela data, que 
fecha o calendário promocional 
do primeiro semestre”, afirma a 
economista da Fecomércio MG, 
Gabriela Martins.

Arlindo Menezes é gerente 
de um restaurante e conta que 
a data faz aumentar o número 
de clientes no estabelecimento 
durante a semana da celebra-
ção. “A gente sempre faz algo es-
pecial, como promoções e uma 
decoração temática. Este ano, já 
estamos nos programando para 
ter música ao vivo para receber 
os casais. Em 2021, o movimento 
foi fraco por conta das medidas 
de isolamento, consequente-
mente, o faturamento não foi 
o desejado. Agora, esperamos 

crescimento de pelo menos 30% 
nos lucros”, revela.

Outro setor que tem retorno 
financeiro com o Dia dos Namora-
dos são as floriculturas. “Desde o 
início de maio estamos recebendo 
encomendas de buquês persona-
lizados. Cada unidade custa entre 
R$ 50 e R$ 150, dependendo do 
tipo de flor e embalagem esco-
lhida. Também temos cestas de 
café da manhã, canecas e caixas 
de chocolate. São presentes que 
agradam a todos. Este ano, acre-
dito que a data promete gerar 
excelentes lucros aos empresários 
do varejo”, afirma Natália Souza, 
proprietária de uma floricultura.

Giovanna Antunes é dona de 
uma loja de cosméticos e perfu-
maria e espera um movimento 
20% superior ao ano passado. 

“Temos essências masculinas e 
femininas e nossas promoções 
costumam atrair bastante os 
consumidores. O que mais vende 
são os kits com perfume, desodo-
rante e creme para o rosto e para 
as mãos. Maquiagens e produtos 
para limpeza de pele também são 
muito procurados”.

Gabriel Teixeira é proprietário 
de uma loja de presentes e afirma 
que a data é a terceira melhor 
em vendas. “As opções são as 
mais diversas e vão de R$ 15 até 
R$ 300. São almofadas ou copos 
personalizados, porta-retrato, pe-
lúcias, dentre outros. Mesmo com 
o delivery, as vendas dos últimos 
2 anos não foram tão boas e os 
lucros pequenos. Este ano, estou 
otimista e espero um faturamento 
40% maior que 2021”.

Roupas 37%

Perfumes, cosméticos e maquiagens 34%

Calçados 23%

Jantares 19%

Bombons e chocolates 19%
Fonte: CNDL/SPC Brasil

“esta é uma data

importante, em

que o ato de

presentear acaba

sendo uma

demonstração

de afeto”
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VACINE
SEU FILHO 

CONTRA

SARAMPO

COVIDe

A vacinação infantil é fundamental

para proteger nossas crianças.

Consulte os locais

de vacinação

em PBH.GOV.BR.

DE 6 MESES A 5 ANOS INCOMPLETOS: VACINA CONTRA O SARAMPO.

DE 5 A 11 ANOS: VACINA CONTRA A COVID-19. COVID SÃO DUAS DOSES, VIU?

dia dos namorados gera otimismo no
comércio varejista em minas gerais
Pesquisa da Fecomércio MG aponta que 80% dos empresários acreditam que as vendas este ano serão superiores à 2021

O Dia dos Namorados é ge-
ralmente uma data importante 
para o comércio varejista. Após 
um período de vendas abaixo 
do esperado em virtude da pan-
demia, os empresários mineiros 
estão confiantes de que os apai-
xonados trarão bons resultados 
para o setor em 2022. Segundo a 
pesquisa “Expectativas do Comér-
cio Varejista - Dia dos Namorados 
2022”, desenvolvida pelo setor de 
Estudos Econômicos, da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG), 80% dos empre-
sários que sentem o impacto da 
data acreditam que os resultados 
deste ano devem ser superiores 
aos de 2021.

O levantamento, realizado 
entre os dias 9 e 17 de maio, 
contou com a participação de 
403 empresas de Minas Gerais. 
“Devido ao seu apelo emocional 
e comercial, o Dia dos Namorados 
movimenta praticamente todos 
os setores do comércio, sensibili-
zando consumidores de diversas 
faixas de idade e renda. O estudo 
permite ao empresário se estru-
turar para aproveitar melhor as 
oportunidades geradas pela data, 
que fecha o calendário promocio-
nal do primeiro semestre”, afirma 
a economista da Fecomércio MG, 
Gabriela Martins.

Segundo a pesquisa, o perí-
odo do Dia dos Namorados gera 
impacto para 47,1% das empresas 

do comércio varejista do estado. 
As expectativas maiores estão no 
segmento de tecidos, vestuário e 
calçados. 70,2% dos empresários 
que atuam na área esperam um 
aumento das vendas no período. 
O setor de joias, ótica, artigos re-
creativos, esportivos e eletrônicos 
também é destaque, uma vez que 
62,1% desses empresários con-
firmaram otimismo em relação 
à data.

O estudo também apurou os 
motivos que justificam o otimismo 
dos empresários. Para 42,8%, o va-
lor afetivo da data deve fazer a di-
ferença. Já para 30,9%, é o abran-
damento da pandemia que deve 
resultar em vendas superiores. Por 
outro lado, entre os empresários 
com expectativa de resultados pio-
res frente ao ano passado, 45,5% 
acreditam que o motivo principal é 
a crise econômica.

Para as empresas que 
têm expectativas de melho-
res resultados neste ano, 
em relação à 2021, 78,4% 
informaram já terem rece-
bido todas as encomendas 
e estão preparadas para as 
vendas da data. No entanto, 
nem sempre a compra com 
antecedência é a melhor 
alternativa, principalmente 
para quem deseja econo-
mizar. O levantamento da 
Federação também permite 
identificar tendências em 
relação a variação de preço 
dos produtos.

A pesquisa aponta que, 
para atrair o consumidor e 
garantir bons resultados, 
46,8% dos empresários pre-
tendem oferecer promoções 
e liquidações no período. 
Tais medidas, que represen-
tam uma oportunidade de 
encontrar produtos com pre-
ços mais baixos, devem ser 
tomadas no momento mais 
favorável para as vendas. O 
que, segundo 91,1% dos em-
presários, será nos dias mais 
próximos à data. Segundo a 
pesquisa, apenas 4,2% dos 
consumidores devem com-
prar com antecedência.

melhor momento para compra
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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

cAmPAnhA - Há um esforço do Supremo Tribunal Federal (STF), do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, agora, da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), comandada pelo mineiro Josué 
Gomes da Silva, em defesa do Judiciário e da democracia. Josué 
entrou em contato com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco 
(PSD), e com Alexandre de Moraes, ministro do STF, com o objetivo 
de criar uma campanha da Fiesp focada no amparo do resultado da 
eleição, pois os negócios das empresas aqui e lá fora dependem da 
paz política em nosso país. Todos acham que o ex-presidente Lula 
(PT) já ganhou e que o saldo das urnas não poderá ser questionado 
por ninguém. Toda essa orientação à Fiesp tem sido dada pelo novo 
assessor da Federação, o ex-presidente Michel Temer.

JogAndo PArA A PlAteiA - Já são três os presidentes da Petrobras 
que caem depois do aumento dos combustíveis. Bolsonaro fica ir-
ritado e quando ele sacrifica um dirigente da estatal, é sinal que os 
caminhoneiros e tanqueiros não vão empreender nenhuma greve. 
Para o presidente da República, dispensar um mandatário é mais 
fácil que acabar com uma greve de caminhoneiros.

guedes e sergio moro - O ministro da Economia encontrou o 
ex-ministro da Justiça num evento e foi logo dizendo: “Bolsonaro 
(PL) ressuscitou o Lula (PT) ao não o prestigiar no Ministério. Sem 
Moro na pasta, o ex-juiz ficou fraco e o STF resolveu desfazer todo 
o processo que ele presidiu contra o ex-presidente”. Ou seja: “rei 
morto, rei posto”.

Após um casamento com recepção luxuosa, o ex-presidente Lula 
(PT) e Janja estão habitando em uma casa no Alto dos Pinheiros, em 
São Paulo. Inclusive, o contrato tem uma cláusula de confidencialida-
de, ou seja, não se pode revelar o valor do aluguel ou da compra do 
imóvel. Jornalistas descobriram que a casa estava sendo oferecida 
a R$ 20,5 mil de aluguel ou a R$ 5 milhões para a venda. A mansão 
tem 700 metros quadrados de área construída, 4 suítes, 8 banheiros, 
living, piscina, jardins e churrasqueira. 

luciano bivar, presidente do União Brasil, depois de alguns dias 
em Nova York, voltou disposto a ser o candidato à Presidência da 
República pelo seu partido. Já contratou marqueteiro e diz que até 
os próximos dias anuncia sua candidatura oficialmente. 

depois de anunciar sua desistência da candidatura a presidente 
do Brasil pelo PSDB, João Doria chorou. Deve ter se arrependido 
amargamente em propor, em passado recente, a expulsão de Aécio 
Neves do partido. 

A missão de geraldo Alckmin foi passada por Lula: trazer para 
sua campanha, apoio dos peessedebistas que vão ficar divididos de 
agora em diante.

o aniversariante
da semana,
o prefeito de

uberlândia, odelmo
leão, com a

primeira-dama,
Ana Paula Junqueira
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o jornalista e empresário Valdez maranhão recebeu, na semana passada em
seu buteco, o empresário e hoteleiro marcio mol e seu filho marquinho mol

marinha realiza sua maior
operação no estado de mg

Terminou, na semana passada, 
o Adestramento de Operações Ribei-
rinhas (AdestOpRib) realizado pela 
Marinha do Brasil (MB), na região 
de Furnas, em Minas Gerais. Mais 
de 700 militares estiveram reunidos 
com o objetivo de manter a condição 
de pronto emprego e a capacidade 
expedicionária, além de reforçar a 
presença no estado. 

Ressaltando a importância do 
exercício para Marinha, alguns al-
mirantes estiveram presentes no 
exercício, dentre eles, o comandante 
de Operações Navais, almirante de 
Esquadra Marcos Sampaio Olsen; o 
comandante da Força de Fuzileiros da 
Esquadra, vice-almirante Fuzileiro Na-
val Carlos Chagas; e o comandante do 
Primeiro Distrito Naval, vice-almirante 
Eduardo Vazques, responsável por MG, 

RJ e ES. Também estiveram presentes 
o capitão dos Portos de MG CMG, 
Vieira Barros, e o delegado Fluvial de 
Furnas Comandante França.

A presença da MB na região tem 
uma importância estratégica, de 
acordo com o prefeito de Capitólio, 
Cristiano Geraldo da Silva (PP). “Des-
de que a Marinha veio para o Lago 
de Furnas trouxe mais credibilidade 
e profissionalismo para o nosso prin-

cipal setor, que é o turístico, e mais 
segurança aos turistas que vêm de 
todas as partes do país”.

No dia 16 de maio, foi realizada uma 
Demonstração Operativa com apresen-
tação de dois Carros Lagartas Anfíbio 
(CLAnf), dois caças AF-1, dois helicópteros 
UH-15 “Super Cougar”, embarcações de 
transporte de tropa e lanchas da Delega-
cia Fluvial de Furnas. O evento foi aberto 
à imprensa e ao público.

Luís Henrique, empresário que foi 
até o local com sua família, afirmou 
que gostou da experiência de assistir 
a um exercício militar de tão perto. 
“Foi a primeira vez que vi uma apre-
sentação como essa, me senti dentro 
da operação, foi incrível. Ainda mais 
porque trouxe meu filho, que ficou 
encantado e pôde ver um pouco sobre 
a capacidade da Marinha”.
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domingo, 29 de maio

Jornalista Junior Brasil 
Camila Gonçalves Capanema

segunda-feira, 30

Jornalista Acílio Lara Resende
José Félix Altair - Nova Lima 
Deputado Sargento Rodrigues

terça-feira, 31 

Empresário Roberto Maluf
Engenheiro Silvio Bhering
Jornalista Ana Cristina Novato - Rádio Itatiaia 
Regina Duarte - ALMG

Quarta-feira, 1º de junho

Ex-prefeito Carlos Murta
Jornalista Jorge Faria 

Quinta-feira, 2

Jornalista Messias José 
Dr. Claudio Barbosa
Jornalista José Antônio de Almeida

sexta-feira, 3

Publicitário Carlos Rubens Doné
Carlos Eloy Carvalho Guimarães 

sábado, 4 

Romero Solha 
Amadeu Martini 
Amadeu Scarpelli
Liliane Dias - Rei da Feijoada

cavalgada em itapecerica

A jornalista, empre-
sária e vice-prefei-
ta de Itapecerica, 

Joyce Rios, comandou no 
final da semana anterior, 
a sua primeira Cavalgada 
Solidária, reunindo mais de 
200 amazonas e cavalhei-
ros, entre jovens, crianças 
e idosos, contando com 
apoio do Clube do Cavalo 
e tropas de Itapecerica, 
Lambari, Pedra do Indaiá, 
Carmo da Mata e Carmo 
do Cajuru.  

O evento tem a ver com 
o Rotary e Lions, juntamen-
te com o abrigo Frederico 
Corrêa, Em sua rápida fala, 
Joyce agradeceu ao empre-
sário Fabiano Cazeca, um 
dos apoiadores do evento, 
e também fez referência à 
Polícia Militar, com especial 
destaque ao Prefeito Wirley 
Rodrigues Reis, o Teko, a 
quem ela chamou de o 
melhor prefeito do País.

o prefeito teko, montando em um
burro de alta linhagem, prestigiou o evento
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baixo estoque nos bancos de leite
afeta o tratamento de bebês

A Emilly nasceu 
com 34 semanas 
e ficou internada 
na Unidade de Te-

rapia Intensiva (UTI) neonatal por 
quase 20 dias. Eu não conseguia 
amamentar minha filha e precisei 
receber doação de leite materno”, 
relata a operadora de caixa, 
Jennifer Braga. Assim como ela, 
milhares de outros bebês nascidos 
prematuros também necessitam 
dessa ajuda para terem um cres-
cimento e desenvolvimento sau-

dável, além de ficarem protegidos 
contra doenças. Porém, o número 
de doadoras não tem sido sufi-
ciente para manter os estoques 
em níveis adequados e atender 
integralmente à demanda.

Jennifer conta que sua filha 
mamava 2ml a cada 3 horas. 
“Qualquer sinal de recuperação 
era uma vitória imensa para nós. 
A mãe que doa um pouco do seu 
leite pratica um ato de amor que 
não tem preço. Eu tenho um enor-
me agradecimento às doadoras 
que ajudaram no momento mais 
importante do desenvolvimento 
da minha pequena”.

Em Minas Gerais, o Banco de 
Leite Humano (BLH) da Mater-
nidade Odete Valadares (MOV) 
é a referência, responsável por 
capacitar e dar assessoria técnica 
aos demais bancos e postos de 
coleta do estado. De janeiro a 
abril deste ano, chegaram às 
geladeiras da unidade 708 litros, 
o que representa uma média de 
177 litros por mês. Apenas em abril 
foram coletados 186 litros, quan-
tidade 25% abaixo dos 250 litros 
mensais, considerado ideal para 
o número de usuários do serviço.

De acordo com a coordena-
dora do BLH da MOV, Maria Her-

cília Barbosa, os bancos de leite 
no Brasil estão com os estoques 
abaixo do esperado. “Na Odete 
Valadares atendemos 140 nascidos 
prematuros por mês, não apenas 
da unidade, como também de ma-
ternidades parceiras. Com os níveis 
insuficientes, deixamos de ajudar al-
guns bebês maiores que poderiam 
estar recebendo exclusivamente 
leite humano pasteurizado. É ne-
cessário renovar constantemente o 
quadro de doadoras. A maioria das 
mulheres retornaram ao trabalho 
e a dupla jornada, muitas vezes, 
dificulta a doação”, afirma.

O Brasil é referência internacio-
nal por utilizar estratégias de baixo 
custo e alta tecnologia, além de ser 
dono da maior e mais complexa 
rede de BLHs do mundo, com mais 
de 400 unidades no país. “Minas 
Gerais possui 853 municípios, con-
tando com 12 bancos e 30 postos de 
coleta. Se houvesse mais unidades 
espalhadas pelo estado, talvez seria 
possível aumentar a quantidade de 
doações e atender uma demanda 
ainda maior”, destaca.

importância para prematuros

Conforme dados do Ministério 
da Saúde, todo ano nascem cerca de 
340 mil prematuros ou com baixo 
peso no Brasil, ou seja, bebês que 
chegam com menos de 37 semanas 
de gestação. O número representa 
aproximadamente 11% do total de 
nascimentos. No ranking mundial, 
o país ocupa a 10ª posição. O leite 
materno é um dos fortes aliados no 

combate à mortalidade infantil. Em 
relação ao ano 2000, a taxa caiu 
praticamente pela metade no país. 
De 26 óbitos a cada mil nascidos 
para 13 por mil em 2019.

Segundo a pediatra Priscila 
Martins, a recomendação é que os 
bebês recebam, exclusivamente, lei-
te materno durante os primeiros 6 
meses de vida. “Também de forma 
complementar até os 2 anos. Ele é o 
melhor e o mais completo alimento 
para a criança. Doar leite materno é 
importante para os recém-nascidos, 
principalmente, para aqueles que 
estão internados e não podem ser 
amamentados pela própria mãe”.

Ela acrescenta que o leite ma-
terno possui células de defesa 
importantes para a saúde do bebê, 
sobretudo os que nasceram prema-
turos. “Ele contém substâncias es-
senciais para prevenir a verminose, 
problemas respiratórios, doenças 
de pele, inflamação de ouvido, 
dentre outras. Dependendo do 
peso, apenas 1 ml por mamada já 
é o suficiente para nutri-lo”.

gesto que salva vidas

A psicóloga Márcia Gomes pro-
duzia leite em quantidades mais 
que suficientes e resolveu ser uma 
doadora. “Eu já tinha consciência 
da importância do leite materno 
durante os 6 primeiros meses de 
vida da criança. Na minha segun-
da gravidez, como eu dava muito 
leite e meu bebê não conseguia 
mamar tudo, decidi doar o que 
sobrava para ajudar outras mães”.

Ela afirma que praticar esse 
ato é maravilhoso. “Você não está 
apenas doando leite, você está 
salvando vidas. Muitas mulheres 
têm medo de doar com medo 
do leite acabar, mas posso afir-
mar por experiência própria que 
quanto mais estimular o peito a 
produzir leite, mais você o terá”.

Quem pode ser doadora?

Maria Hercília explica que 
qualquer mulher que esteja ama-
mentando e produza um volume 
de leite que exceda a necessidade 
de seu filho pode ser uma doadora. 
“A mãe precisa ser saudável, não 
tomar medicamentos que interfi-
ram na amamentação, não fumar 
ou beber, não ter tido hepatite ou 
ter feito transfusão de sangue nos 
últimos 12 meses”, explica.

Ela diz ainda que aquelas 
que contraíram a COVID-19 e já 
tenham se recuperado, passado 
o período de isolamento de 15 
dias, podem doar o leite sem 
problemas. “As vacinadas contra 
a doença também podem ser 
doadoras. Qualquer quantidade 
doada é importante. Cada litro de 
leite materno alimenta 10 bebês 
prematuros”, finaliza.

daniel Amaro

maternidade odete Valadares precisa de 250 litros de leite por mês, mas encerrou abril com apenas 186 litros
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“cada litro
de leite materno

alimenta 10 bebês 
prematuros”

ALIMENTE 
ESSA IDEIA. 

O Mesa Brasil Sesc atua 
combatendo a fome e o 
desperdício de alimentos, 
levando comida a quem 
mais precisa. 

SEJA UM PARCEIRO OU 
DOADOR DO MAIOR  
BANCO DE ALIMENTOS 
DA AMÉRICA LATINA! 

PESSOAS FÍSICAS: doação em dinheiro para a compra 
de alimentos ou itens de higiene e limpeza.  

EMPRESAS: doação de alimentos sem valor comercial, 
mas com valor nutritivo e próprios para o consumo, 
alimentos com data de vencimento próximo ou com 
produção excedente. Também é possível doar serviços 
de transporte, logística, materiais gráficos, embalagens e 
impressão de materiais didáticos.  

PROFISSIONAIS: ações educativas, oficinas e palestras. 

Entre em contato e faça 
parte da nossa rede do bem: 

(31) 3888-3037 
mesabrasil@sescmg.com.br

Venda seu carro da
forma mais vantajosa
com a Carro no Bolso.

Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.

Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso
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igor dias

número de pessoas “sem religião” no 
brasil tem se mostrado significativo

No Censo de 2010, os “sem religião” 
eram 8% da população brasileira, 
o equivalente a mais de 15 milhões 

de pessoas. Esse percentual vem crescendo 
a cada década. Eles eram 0,5% em 1960, 
1,6% em 1980, 4,8% em 1991 e 7,3% em 
2000. Com o adiamento do Censo Popu-
lacional de 2020, devido à pandemia de 
COVID-19, não é possível saber com certeza 
o que mudou na religiosidade do país na 
última década. 

Contudo, pesquisas eleitorais, cujas 
amostras são construídas com objetivo de 
refletir a realidade da população, dão pis-
tas importantes neste sentido. As primeiras 
análises do Datafolha de 2022, por exem-
plo, mostram que, em nível nacional, 49% 
dos entrevistados se dizem católicos, 26% 
evangélicos e 14% “sem religião”, já acima 
dos 8% identificados no último Censo.

De acordo com o professor de pós-
-graduação em Ciências da Religião, Carlos 
Frederico, há uma diferença entre religião 
e espiritualidade. “A primeira supõe-se a 
adesão de certas instituições e marcadores 
sociais, como uma comunidade, templo 
e rituais. Já a segunda tem relação com 
sentidos profundos da existência, conexões 
e capacidade de aderir a pessoas e ideias”.

Portanto, ser “sem religião” não 
significa ser sem fé ou crenças. No 
Censo de 2010, por exemplo, dos 
15,3 milhões de brasileiros que se 
diziam “sem religião”, 615 mil (4% 
deles) se consideravam ateus e 124 
mil se declaravam agnósticos (0,8%).

Segundo a doutoranda em Ciências 
da Religião, Cláudia Ritz, o grupo autode-
nominado “sem religião” em seu estudo, 
afirma ter crenças religiosas. “Ser ‘sem 
religião’ quer dizer ser desinstitucionali-
zado. Eles garantem ter fé e argumentam 
praticar as próprias crenças de maneira 
desvinculada das religiões, pois as con-
vicções estão com eles”. 

Eles mesmos conseguem gerir e re-
gulamentar as próprias crenças, mesmo 
sendo elas herdadas de processos de 
transmissão familiares ou institucionais 
que tenham frequentado. Além disso, esse 
grupo pode incorporar elementos de dife-
rentes tradições religiosas, apresentando 
credos plurais.

Nas análises do Datafolha para o Rio 
de Janeiro, os jovens de 16 a 24 anos que 
se dizem “sem religião” (34%) chegam a 
ultrapassar evangélicos (32%), católicos 
(17%) e outras religiões (17%). Em São 
Paulo, eles são 30% dos entrevistados, 
superando 27% de evangélicos, 24% de 
católicos e 19% de outras religiões.

Cláudia apresenta dois aspectos de 
sua pesquisa para esse fato. “A fragili-
zação da tradição religiosa, por isso a 
geração jovem se sente mais autônoma 
para escolher a própria crença e a urbani-
zação, pois, nesse processo, as pessoas se 
deslocam para outros centros”.

Ela também indica outros pontos re-
levantes a serem considerados. “Deve-se 
pensar ainda no aspecto da globalização 
e da tecnologia que dá uma difusão de 

acesso maior a outras culturas e tradições, 
esses são fatores que impactam direta-
mente na juventude atual”.

Os motivos para a população “sem 
religião” vir aumentando durante os anos 
podem ser diversos. A doutoranda ressalta 
que alguns pesquisadores dizem que o 
catolicismo acabou “doando” alguns fiéis 
para as demais religiões. “Se outras tradi-
ções estão com índice crescente é porque 
um fluxo está acontecendo”. 

Cláudia lembra fatores que podem 
contribuir para o deslocamento. “O fe-

nômeno do crescimento dos evangélicos 
tem que ser considerado e também o 
processo identitário da população negra 
é importante, pois traz correlação com 
religiões de matriz africana, apesar de 
eles também fazerem parte de outras re-
ligiões”. Ela afirma que o trânsito religioso 
no Brasil é algo evidente, porém avaliá-lo 
é complexo e exigiria um trabalho mais 
apurado. 

A estudante Gabriela Moraes, de 23 
anos, se considera “sem religião”, mas 
não sem fé. “A minha família é católica, 

então acredito em Deus, mas não só nele, 
possuo outras crenças e sempre fui muito 
livre em relação a isso, procuro não me 
prender a apenas uma instituição e seguir 
cegamente”. 

Ela conta que já visitou diferentes ter-
reiros e igrejas e não sentiu estranheza em 
nenhum. “Eu sempre respeitei todas as 
religiões e tinha a curiosidade de conhecer 
diferentes templos e culturas, acho que 
isso me ajudou a chegar à conclusão de 
que não preciso escolher apenas uma, se 
me sinto bem em várias”.

“ser ‘sem religião’
quer dizer ser
desinstitucionalizado.
eles garantem ter fé e
argumentam praticar
as próprias crenças”

os “sem religião” já são
maioria entre jovens de 16 a 24

anos no rio e são Paulo
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O ambiente simplificado para 
registro e licenciamento de empre-
sas é cada dia mais uma realidade 
em Minas Gerais. Mais seis muni-
cípios mineiros aderiram à Rede 
Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios (Redesim). Itinga, 
por exemplo, situada na região do 
Vale do Jequitinhonha, foi a última 
cidade a aderir ao registro, se unin-
do aos municípios de Conceição do 
Rio Verde, Lontra, Natercia,  Perdões 
e  Igaratinga.

Com as adesões, a Junta Co-
mercial do Estado de Minas Gerais 
(Jucemg) chega a 403 cidades 
integradas ao sistema nacional de 
registro, o que representa mais de 
90% de todo o movimento empre-
sarial no estado. A Redesim é res-
ponsável por estabelecer diretrizes e 
procedimentos para a simplificação 
e a integração do processo de regis-
tro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas nos âmbitos da 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Sobre o avanço da Redesim em 
Minas, o gerente de Integração da 
Jucemg, Gabriel Tavares, informa que 
já são 31 cidades integradas, do total 
de 35 adesões pactuadas para 2022. 
Sobre o cumprimento dessas metas, 
Tavares explica que “foi possível avan-
çar pelo contato ativo com os muni-
cípios, realizado por meio de e-mail, 
telefone, videoconferências e lives 
para apresentação da Sala Mineira 
do Empreendedor e Redesim MG”.

A Redesim, explica Tavares, 
“permite que as prefeituras possam 
participar do processo de abertura 
de empresas de forma integrada 
em um ambiente digital e com 
segurança, tendo a possibilidade de 
acompanhar toda a movimentação 
empresarial no município. O empre-
sário, por sua vez, pode legalizar 
sua empresa com mais rapidez e 
menos burocracia”, acrescenta.

sala mineira

O empreendedor também ga-
nhou mais espaço para fomentar 

suas atividades com o avanço da 
Sala Mineira do Empreendedor, 
como é o caso da cidade de Concei-
ção dos Ouros, onde foi instalado 
o projeto. A cidade no extremo Sul 
de Minas já faz parte da relação 
das 26 salas mineiras implantadas 
até maio, totalizando 341 salas 
de apoio em funcionamento em 
Minas. O projeto é uma idealiza-
ção da Jucemg em parceria com o 
Sebrae-MG e prefeituras.

Para Gabriel Tavares, a Sala 
Mineira permite melhorar e sim-
plificar o ambiente de negócios a 
partir do fornecimento de apoio 
para empreendimentos de todos 
os portes. “O objetivo é propiciar a 
melhoria do ambiente de negócios 
e o desenvolvimento econômico 
local, tornando-se o ponto único 
de contato do empreendedor com 
o poder público. A Sala Mineira 
funciona como um ponto de apoio 
aos municípios em relação ao 
empreendedorismo, gestão dos 
pequenos negócios e à Redesim”, 
completa.

Foi fechada no dia 19 de maio, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos con-
domínios de Uberlândia e do Alto Paranaíba. As negociações aconteceram entre o 
Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG), o Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Uberlândia, Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba (SETHAP) e a Federação dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Minas Gerais (Fethemg).

Essa é a primeira vez que se celebra uma convenção unificada entre Uberlândia 
e o Alto Paranaíba. Segundo o presidente do Sindicon MG, advogado especializado 
em direito condominial, Carlos Eduardo Alves de Queiroz, até então, havia alguns 
equívocos nas convenções, que acabavam por revelar a necessidade de uma boa 
gestão financeira. 

Entretanto, com as conversas que aconteceram entre os presidentes das três enti-
dades - além de Queiroz, também participaram o presidente e o tesoureiro do SETHAP, 
Pedro de Souza e Eurípedes Marçal, respectivamente, e da Fethemg, Paulo Roberto da 
Silva - foi possível gerar um documento com base na economicidade e racionalidade 
dos gastos, sem prejudicar nenhum dos lados. 

“Deu para negociar dentro da realidade. Os funcionários não perderam nada. Foi 
concedido reajuste salarial de 13%, de acordo com o INPC de 2021 e a convenção foi 
adequada à realidade do estado. Não ficou o ideal, mas agora está 90% melhor do 
que era”, afirma Queiroz.

Agora, o documento passa por revisão e os representantes das três entidades vão 
assiná-lo. Em seguida, a convenção segue para registro na Superintendência Regional 
do Trabalho. Todo esse trâmite deve levar cerca de 15 dias. 

O texto oficial deve estar pronto para consulta no início de junho. Assim que isso 
acontecer, uma cópia será disponibilizada no site do Sindicon MG para consulta. Basta 
acessar www.sindiconmg.org.br para acompanhar a publicação dessa e das demais 
convenções coletivas de trabalho em condomínios de Minas Gerais.

Jucemg avança na expansão da
redesim e sala mineira nos municípios
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sindicon mg fecha
cct de uberlândia
e Alto Paranaíba

carlos eduardo, eurípedes marçal e Paulo roberto após a assinatura da cct
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https://jucemg.mg.gov.br/
https://jucemg.mg.gov.br/
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37º congresso mineiro de municípios
vai acontecer em junho no expominas

Conhecido como o maior 
evento de entidade es-
tadual municipalista do 
país, o 37º Congresso Mi-

neiro de Municípios, da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), 
acontece nos dias 1º e 2 de junho, 
no Expominas, em Belo Horizonte. 
Após 2 anos sem ser promovido, 
devido à pandemia da COVID-19, 
gestores, prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, secretários munici-
pais, agentes públicos, imprensa 
e público em geral poderão parti-
cipar gratuitamente do Congresso, 
que terá como tema “Governança 
e desenvolvimento em foco nas 
gestões municipais”.

Em 2022, a AMM contará 
com a parceria do Sebrae para 
a realização do evento, dentro 
das ações do convênio Desen-
volve Minas Gerais, e é esperado 
um público recorde, cerca de 8 
mil participantes por dia. Com 
o apoio do Sebrae, de outros 
parceiros institucionais de peso, 
acontecerão, simultaneamente, 
salas técnicas, debates, fóruns, 
seminários, além da grande Fei-
ra para o Desenvolvimento dos 
Municípios, já em sua 35ª versão, 
que irão transformar o Expomi-
nas em um grande movimento 
em busca de melhorias para os 
municípios.

Os participantes também te-
rão acesso a 10 eventos com 
temáticas técnicas, que acontece-
rão simultaneamente, dentro da 
programação do Congresso, com 
um extenso conteúdo e pautas 
que englobam a gestão pública 
municipal.

O presidente da AMM, 1º 
vice-presidente da CNM, Julvan 
Lacerda, ressalta que está sendo 
preparado um Congresso especial, 
por marcar o fim de sua gestão da 
AMM. “Todo esse conhecimento, 
troca de experiências, o Prêmio 
Mineiro de Boas Práticas, os pai-
néis, a feira, tudo isso reflete na 
vida do cidadão. Queremos que 

essa edição marque a história da 
AMM, com recorde de participa-
ção e qualidade técnica, fechando 
com chave de ouro a nossa gestão, 
sempre em prol dos municípios 
mineiros, e já agradecendo a 
participação e o apoio que sempre 
tive dos gestores municipais. A 
luta continua”.

nova diretoria 

Após 5 anos tendo Julvan e 
sua diretoria à frente da AMM, a 
entidade contará com uma nova 
gestão, eleita para o período 
2022-2025, encabeçada pelo pre-
sidente eleito e prefeito de Coronel 
Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius 

Bizarro (PSDB). A nova diretoria e 
conselho fiscal da AMM, composta 
por 45 prefeitos e prefeitas de to-
das as regiões do estado, tomará 
posse durante o segundo dia do 
Congresso Mineiro de Municípios, 
encerrando o evento, às 18h.

salas técnicas 

Além dos 10 eventos temáti-
cos, o Congresso Mineiro de Muni-
cípios também terá salas técnicas, 
com palestras e apresentação de 
temas diversos.

Um exemplo acontecerá na 
Sala Jequitinhonha/Mucuri, no 
primeiro dia do evento, onde a 
Companhia Energética de Minas 

Gerais (Cemig), uma das principais 
parceiras institucionais da AMM 
no Congresso, terá uma progra-
mação inteiramente dedicada a 
apresentar os projetos da institui-
ção para melhorias e investimento 
nos municípios do estado. 

Outro destaque acontecerá 
na Sala Alto Paranaíba, na tarde 
do segundo dia do evento. Será a 
mesa redonda sobre as “Cidades 
inteligentes: conceitos e processos 
para transformar as cidades minei-
ras em territórios mais inteligentes. 
Na oportunidade, apresentada o 
prefeito de Carmo do Cajuru, fala-
rá sobre o case de sucesso, Edson 
Vilela, que tratará sobre Política 
Público-Privada (PPPs).

Presidente da Amm, 1º vice-presidente da cnm, Julvan lacerda
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zema empossa raquel dias como
defensora pública-geral de minas
No dia 23 de maio, em 

cerimônia realizada 
no auditório da sede 
I da Defensoria Públi-

ca de Minas Gerais (DPMG), o 
governador do Estado Romeu 
Zema (Novo) deu posse à nova 
defensora pública-geral de Minas 
Gerais, Raquel da Costa Dias, 
eleita e nomeada para o biênio 
2022-2024.

Raquel sucede o defensor 
público-geral Gério Patrocínio 
Soares, que deixa o cargo após 
dois mandatos (2018-2022). Ela 
é a quarta mulher a ocupar o 
posto mais alto da DPMG. Na 
atual gestão, atuou como chefe 
de Gabinete entre 2018 e o final 
de março de 2022.

Com 623 votos (93% do total 
de votantes), ela foi eleita pelos 
membros da DPMG, em votação 
eletrônica realizada por sistema 
on-line no dia 29 de abril.

Pronunciamentos

Zema exaltou o fato de Ra-
quel ser a quarta mulher a gerir 

a Defensoria mineira e afirmou 
se sentir em casa na instituição, 
com a qual se reuniu “mais de cem 
vezes nos últimos 2 anos”.

Ele destacou a DPMG como 
o “instituto no ente público que 
melhor representa o que acredito, 
que é o estado-servidor acima do 
estado-senhor. Desculpem-me o 
Executivo, ao qual pertenço, o Ju-
diciário, o Ministério Público, mas 
nenhum foi criado única e exclusiva-
mente com o intuito de prestar esse 
serviço àqueles que mais precisam. 
A DPMG tem essa nobreza, desde 
a sua fundamentação à origem”.

O governador salientou ter 
sido fundamental a participação 
da DPMG no acordo de Bruma-
dinho e declarou estar honrado 
e satisfeito com os avanços em 
Minas Gerais, no sentido de se 
criar instituições servidoras do 
cidadão mineiro.

Ele agradeceu a Gério Pa-
trocínio Soares pela condução 
brilhante nesses 4 anos e desejou 
uma excelente gestão para a nova 
defensora-geral do Estado.

missão cumprida

Soares, expressou sua gratidão 
pelo aprendizado e parcerias, essen-
ciais em sua gestão. “Hoje a sensa-
ção é de dever cumprido, leveza, de 
felicidade e de conquistas. Mais do 
que os números, basta olhar para 
a DPMG de hoje para ver o quanto 
ela cresceu nos últimos 4 anos. Se 
eu tive alguma contribuição nisso, 
agradeço àqueles que trilharam 
esse caminho comigo”, disse.

Ele lembrou dificuldades e de-
safios vividos, como Brumadinho 
e a pandemia, situações atípicas, 

que foram moldando a forma de 
trabalhar. “Agradeço defensoras 
e defensores públicos que me 
acompanharam no trabalho 
frente à DPMG”.

O defensor público ainda res-
saltou a importância dos parceiros 
da Defensoria entre as outras insti-
tuições mineiras, nominando-os e 
agradecendo-os. “Tenho a certeza 
de que a colheita dos resultados se 
deve às parcerias e ao aprendizado. 
Minha gestão foi conduzida pelo pla-
nejamento estratégico, busca pelo 
melhor para o cidadão e aprendiza-
do com os melhores”, afirmou Gério.

Soares desejou sucesso à nova 
defensora pública-geral. “Com 
a certeza de que vai trilhar um 
caminho priorizando a razão da 
existência da DPMG, que são as 
usuárias e usuários dos nossos 
serviços”.

Ao finalizar, declarou sentir-se 
“feliz com tantas autoridades 
aqui presentes” e pediu licença 
para manifestar “nosso respeito 
e agradecimento pelas assistidas 
e assistidos que estão lá embaixo 
aguardando por atendimento, 
com a expectativa de que seu 
direito seja cumprido e de ter vez 
e voz”.

novo ciclo

Raquel destacou a priorização 
na DPMG da atuação extrajudicial 
e consensual, mencionando ini-
ciativas da instituição. “Por meio 
da conciliação, da mediação, e de 
inúmeras parcerias firmadas com 
o próprio estado e diversos muni-
cípios mineiros, a Defensoria vem 
facilitando e encurtando o prazo 
de solução das demandas apre-

sentadas por nossas assistidas e 
assistidos”, disse.

Sobre sua gestão, afirmou que 
será pautada “no fortalecimento 
e crescimento institucionais e na 
inserção da instituição em plata-
formas digitais como a inteligên-
cia artificial, ferramentas de visual 
law e jurimetria, além de sistemas 
eletrônicos que dialoguem com os 
processos judiciais, de modo que 
cada vez mais pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade acessem 
nossos serviços e que a Defensoria 
se faça cada vez mais presente nos 
rincões de nossas Minas Gerais”.

Raquel agradeceu ao ex-de-
fensor-geral Gério Soares, cuja 
gestão “foi marcada pelo sucesso, 
e à classe de defensoras e defenso-
res, que nessa eleição optou pela 
união para que, por meio dela, a 
instituição persevere e prospere”.

A defensora-geral agradeceu 
ainda a Zema, “pela confiança 
em minha pessoa e pela parceria 
nos últimos anos, que não foram 
fáceis, particularmente em decor-
rência da pandemia da COVID-19”.

M
ar

ce
lo

 S
an

t’A
nn

a 
/ 

D
PM

G

uberlândia se torna a 22ª cidade do
país com maior potencial de consumo

Município tem capacidade para consumir mais de R$ 26,4 bilhões em produtos e serviços

Uberlândia é a 22ª cidade do Brasil em potencial 
de consumo. O destaque faz parte da nova edição 
do Índice de Potencial de Consumo dos municípios 
brasileiros (IPC Maps), cujos dados foram liberados 
no dia 24 de maio, pela IPC Marketing Editora. 

No ranking nacional, o município subiu uma 
posição em relação a 2021 (quando ficou em 23º 
lugar), estando à frente de 13 capitais (entre as quais 
estão Natal, Florianópolis, João Pessoa e Cuiabá, por 
exemplo). O mercado uberlandense é, ainda, o se-
gundo lugar em Minas Gerais e 4º no interior do país.

Conforme o estudo, a projeção para Uberlândia 
na aquisição de produtos e serviços, como mobiliá-
rio, eletrodomésticos e alimentação, é de R$ 26,481 
bilhões. Em comparação com os R$ 22,296 bilhões 
apurados no último ano, o potencial de consumo 
local cresceu 18,77%.

“Esse resultado do IPC Maps é mais um indicativo 
da força econômica de Uberlândia. E mostra que 
não podemos deixar de lado o trabalho que temos 
conduzido, frente à prefeitura, para que a cidade siga 
se desenvolvendo. Portanto, especialmente após 
dois anos de pandemia e em meio a um cenário 
econômico nacional e internacional crítico, é dessa 
solidez que precisamos para apoiar e incentivar o 
empreendedorismo e a atração de novos negócios”, 
destacou o prefeito Odelmo Leão (PP).

destaques de uberlândia

O IPC Maps analisa todos os 5.570 municípios 
do Brasil, com base em dados oficiais, por meio de 
recursos de geoprocessamento. No ranking, é apre-
sentado, em números absolutos, a expectativa de 
desempenho do consumidor frente a 22 categorias 
de produtos. O trabalho ainda traça indicadores que 
permitem uma leitura mais ampla da economia, a 
exemplo das categorias de hábitos de consumo, faixa 
etária dos consumidores e perfil empresarial.

No caso de Uberlândia, o setor de habitação lide-
ra a lista dos cinco principais produtos de consumo, 
com investimentos na ordem de R$ 5,8 bilhões por 

parte da população. Na sequência, estão: veículo 
próprio (R$ 3,1 bilhões), alimentação a domicílio 
(R$ 2,2 bilhões), alimentação fora do domicílio (R$ 1,5 
bilhão) e materiais para construção (R$ 1,09 bilhão).

O IPC Maps 2022 também mostra que o con-
sumo per capita da população está estimado em 
R$ 37.774,14 por ano entre os residentes na área 
urbana. Entre os que vivem na zona rural, o consumo 
per capital anual é de R$ 16.629,76.

No geral, as classes socioeconômicas B e C são as 
principais consumidoras, concentrando, respectiva-
mente, 39% e 37% de todo o potencial de consumo 
uberlandense. Juntas, as classes Be C correspondem 
a 76,5% do consumo da população.

Ainda de acordo com o IPC Maps, 60,5% das 
empresas atuantes em Uberlândia atuam no setor 
de serviços, com destaque para os segmentos de 
transporte, alimentação e saúde. O comércio (21,9%) 
ocupa a segunda posição, tendo no comércio varejista 
a aposta de 86% dos empreendimentos do tipo. Os 
setores da indústria (16,9%) e agribusiness (0,6%) 
completam a lista.

odelmo leão: “esse resultado do iPc maps é mais
um indicativo da força econômica de uberlândia”
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capacitação de agentes de viagem em bh é
sucesso em ação promovida pela Abih-se

Sergipe invadiu a noite mineira no 
dia 25 de maio, com a realização da 
3ª edição do Road show Viva Aracaju, 
que aconteceu no Coco Bambu de 
Belo Horizonte, Anchieta, e capacitou 
cerca de 120 agentes de viagem para 
a venda do destino Aracaju. A ação foi 
promovida pela Associação Brasileira 
de Indústria de Hotéis em Sergipe 
(ABIH-SE), em parceria a Secretaria 
de Estado do Turismo (Setur), a Pre-
feitura Municipal de Aracaju (PMA), e 
a operadora de turismo Azul Viagens. 
O evento contou com a presença de 
autoridades do Turismo de Sergipe e 
hoteleiros associados à ABIH-SE.

A noite foi embalada ao som do 
forró trio pé de serra e, vestida de Maria 
Bonita, a guia de turismo, Naime Melo, 
apresentou o destino Aracaju de forma 
que proporcionou aos agentes, uma via-
gem ao destino Sergipe e Aracaju, com 
a apresentação dos melhores pontos tu-
rísticos da capital e das demais cidades 
do estado, como também, a exibição 
da cultura e da gastronomia sergipana.

O Projeto de Promoção de Destino 
Turístico Viva Aracaju, em parceria 
com a PMA, tem o objetivo de impul-
sionar as atividades dos setores do 
trade turístico através de ações pro-
mocionais de marketing e aumentar 
a competitividade do destino turístico 
da capital sergipana no mercado 
nacional e regional. 

O secretário de Estado do Turismo, 
Sales Neto, ressaltou que já desenvol-
veu diversas parcerias de sucesso com 
a ABIH-SE, e que tem certeza de que os 
resultados serão positivos. “O mercado 
mineiro é extremamente importante 
e responde rapidamente, porque o 
público gosta muito de destino de sol, 

praia e mar, e é um público que está 
muito presente em nosso estado, e nós 
estamos aqui, especificamente com os 
agentes de viagem, ou seja, as pessoas 
que estão em contato direto com os 
clientes, para que eles possam conhe-
cer mais o nosso destino e potencializar 
as vendas de pacotes para o nosso 
estado”, disse o secretário. 

O secretário da Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e Turismo de Ara-
caju (Semict), Jorge Fraga, também pre-
sente no evento, falou em discurso sobre 
as qualidades de Aracaju e do povo 
hospitaleiro. “Quero trazer o abraço fra-
ternal do povo de Aracaju e quero dizer 
que o destino de Aracaju é um destino 
consolidado no Nordeste, e precisamos 
investir muito mais, e estamos fazendo 
isso, estamos levando para esse país, as 
belezas que nós temos”, declarou Fraga. 

A executiva de agências, Aline 
Félix, da Azul Viagens, disse que viu 
a casa cheia e que tem a certeza de 
que todos estavam em busca de co-
nhecimento para conhecer um pouco 
mais sobre   o destino, e que espera 
que a ação resulte em reservas para 
os hotéis associados. 

Em discurso, o presidente da 
ABIH-SE, Prof. José Wilson, relembrou 
sobre a relação com o estado de Minas 
Gerais, no período o qual dedicou 
aos estudos. “Vocês são muito ricos 
em música, cultura, gastronomia, e 
nós precisamos ter o cuidado para 
comunicar o que nós temos em Ser-
gipe, porque nós não trabalhamos 
com a comparação, nós trabalhamos 
com a vontade de servir e acolher. Eu 
sou o mais jovem empreendedor do 
turismo, venho da educação superior 
e encerrei o meu ciclo, migrando para 
o turismo. Estou muito feliz. Sou baia-
no, e há dois anos eu passei a investir 
no turismo de Sergipe”, revelou o 
presidente. 

A agente de viagem, Regina 
Carvalho, disse que conhece Aracaju 
e destacou os pontos visitados. “Amo 
Aracaju. Eu acho que tem uma praia 
linda, adoro o calçadão, adoro a culi-
nária, me apaixonei pelo Mercado e 
a história de Lampião e Maria Bonita. 
E acho que tem passeios incríveis que 
o mineiro gosta, e Aracaju faz um 
imenso sucesso com os clientes da 
gente”, relatou a agente.
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o seu consórcio multibrasileiro

Aulas de ballet têm atraído
cada vez mais público adulto

D izem que quase toda menina já 
sonhou, ao menos uma vez, em 
ser uma bailarina. O desejo de 
infância pode ser a realização 

da vida adulta e com o ballet clássico não 
é diferente. A modalidade para pessoas 
mais velhas tem ganhado cada dia mais 
adeptos que, entre saltos, pliés e rodopios, 
quebram preconceitos e criam uma nova 
relação com o próprio corpo.

É o caso da advogada Tatiana Rosales, 
40, que iniciou a prática há pouco mais 
de 2 anos. “Sempre fiz exercícios, mas 
queria começar algo diferente, que me 
desafiasse e trouxesse tranquilidade. Até 
que me indicaram o ballet adulto. Nunca 
pensei que a modalidade pudesse se ade-
quar a minha idade. Sei que não tenho o 
peso, altura e ossos compridos, como os 
da bailarina que está no imaginário das 
pessoas, mas não deixei que isso me im-
pedisse. Vesti o collant, saia, meia calça, 
sapatilha e fiz um coque logo na segunda 
aula. Não parei mais”.

Tatiana relata que não foi compreen-
dida pelas pessoas ao seu redor. “Muitas 
não entendiam os motivos de eu me 
vestir de bailarina. Não se trata de ser 
profissional, mas de descobrir uma coisa 
que eu amo, me faz bem e me completa. 
Tudo isso somado a inúmeros benefícios. 
Percebi que a minha consciência corporal 
e flexibilidade aumentaram. Me sinto 
menos ansiosa e mais feliz. Comecei a 
estudar sobre a história da dança e tem 
sido uma experiência fascinante”.

A CEO de uma escola de ballet e 
professora da modalidade, Juliana Reis, 

menciona uma série de benefícios que 
a prática traz. “As aulas têm um poder 
terapêutico, social, físico e emocional. Elas 
contribuem para o desbloqueio de cren-
ças e limitações, além de proporcionar 
uma autoconfiança, controle emocional, 
bem-estar e superação de limites. Para o 
físico, o ballet auxilia na reeducação pos-
tural, flexibilidade, coordenação motora, 
tonificação muscular, etc”.

Ela acrescenta que a técnica é ensinada 
desde o início, respeitando as condições 
físicas e as limitações dos alunos. “O obje-
tivo de cada pessoa também é levado em 
conta. Os passos do ballet são transmitidos 
com os mesmos cuidados e detalhes téc-
nicos que a dança clássica exige. Muitas 
vezes, por já terem mais maturidade e 
concentração, os adultos absorvem de 
forma rápida os princípios da modalidade”.

A partir da compreensão, evolução 
do aprendizado e resposta do corpo, é 
possível ir progredindo na dança. “Esse 
aluno vai entendendo a técnica, alinhan-
do corpo e consciência e subindo de nível, 
aprendendo movimentos mais comple-
xos. Tudo feito de forma gradativa, res-
peitosa e amorosa para extrair o melhor 
da prática. A dança é uma das atividades 
físicas mais completas que existem e pode 
ser estudada em qualquer idade”.

A professora de ballet Mariana Mace-
do esclarece ainda que, durante as aulas, 
os alunos vão construindo uma relação 
íntima com o corpo. “Eles vão amplian-
do a compreensão do que funciona e o 
olhar vai sendo apurado para os próprios 
limites. O cuidado que se deve ter é exata-
mente esse: saber a hora de fluir e espe-
rar. Hoje, tudo é muito imediato, contudo, 
nosso corpo tem um tempo próprio para 
aprender e, por isso, o ballet reforça essa 
reflexão de confiança, tempo e paciência”.

Ela reforça que a dança é para todas 
as idades. “É possível começar a praticar 
na fase adulta. Basta querer, gostar e 
encontrar uma escola e professores de 
confiança. As pessoas tendem a crer que o 
ballet adulto será semelhante ao infantil, 
mas não é. O trabalho é feito de outra 
forma, sem perder o primordial que é a 
técnica. O gostar e a dedicação são fatores 
essenciais para começar”.

Tatiana diz que quando uma pessoa 
ama a dança e se conecta com ela de forma 
especial, é sinal de que a prática deve estar 
presente no seu dia a dia. “Independente-
mente de como sejam os corpos, iniciar 
é necessário. Não é preciso ter receio ou 
vergonha. Por isso, calce as suas sapatilhas 
e dance hoje e sempre”, conclui.

modalidade traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental
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A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer oferece 38 vagas 
para aulas de futsal e futebol 
para alunos de 7 a 17 anos nas 
oficinas esportivas localizadas 
nos bairros São Marcos (região 
Nordeste) e Nova Granada (Oes-
te). A inscrição é realizada nos 
dias e horários das atividades, 
quando o responsável deverá 
apresentar a documentação do 
aluno.

No Arena Morro das Pedras 
(Rua Brás, 50, Nova Granada), as 
aulas ocorrem em três turmas. Às 
terças e quintas-feiras, de 11h às 
12h, para a faixa etária de 7 a 11 
anos; e às quartas e sextas-feiras, 
de 13h às 14h, para alunos de 12 
a 17 anos.

Na quadra do ginásio polies-
portivo São Marcos (Rua Maria 
Aparecida, s/nº), as aulas aconte-
cem de 13h30 às 15h, para alunos 
de 7 a 10 anos; e de 15h às 16h30, 
para os atletas de 11 a 15 anos.

Informações sobre inscrições 
podem ser obtidas pelo e-mail es-
porte.esperanca@pbh.gov.br e 
telefone 3246-5095.

esporte esperança
As atividades dessas oficinas 

fazem parte das ações do Esporte 
Esperança, programa desen-
volvido pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

Em função do período da pan-
demia, as atividades do programa 

foram paralisadas e retornaram 
em novembro último.  Atualmente 
cerca de 1.500 alunos estão inscritos 
em várias modalidades esportivas.

No Polo Esportivo e de Lazer 
Dom Bosco, os alunos praticam 
futsal, boxe, judô e ginástica 
rítmica. Nos campos do Vale do 
Jatobá, Santa Maria, Inconfidên-
cia e Radiante, futebol de campo. 
Nos núcleos comunitários, são 
realizadas aulas de futsal, vôlei, 
basquete e atividades recreativas.

Ainda neste semestre, será re-
tomado o Polo Esportivo e de Lazer 
na Praça Louis Braille, mais conhe-
cida como Praça da Saudade, no 
bairro Saudade, região Leste da 
capital. Neste Polo, serão abertas 
400 vagas de iniciação esportiva.

Pbh abre 38 vagas para aulas de futsal
e futebol para crianças e adolescentes
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Procópio elogia ronaldo e cita
tostão no mineirão: “simbólico”

Ex-jogador e ex-técnico do 
Cruzeiro, Procópio Cardozo Neto 
participou no dia 23 de maio no 
podcast Clube dos Setoristas, do Su-
peresportes, e se mostrou entusias-
mado com a fase vivida pelo clube 
sob a gestão de Ronaldo Nazário. 
Em campo, ele vê sinais de que o 
time dirigido pelo uruguaio Paulo 
Pezzolano conseguirá o acesso à 
Série A. Fora dele, percebe con-
fiança de funcionários, jogadores e 
torcedores na administração da So-
ciedade Anônima do Futebol (SAF).

“Quando o jogador sente que 
há seriedade, que há verdade, as 
coisas fluem. Quando você sente que 
o ambiente é mentiroso, só vem a 
piorar. Então, você vê que depois que 
o Ronaldo assumiu, os pagamentos 
estão em dia, os jogadores estão ale-
gres nas entrevistas. O torcedor está 
mais confiante”, destacou Procópio 
Cardozo durante o programa.

De acordo com o ex-jogador e 
treinador, a boa fase do time fez até 
a torcida esquecer de grandes ídolos 
recentes. “Nós temos que falar e ser 
sinceros: a vinda do Ronaldo foi sen-
sacional para o Cruzeiro. Hoje, não há 
o que se falar. ‘Ah, não tem esse, não 
tem aquele’. Ninguém fica chorando 
mais, não tem esse, não tem aquele. 
Os jogadores que entram, são eles 
mesmos. Você não está chorando 
mais a volta fulano, volta ciclano”. 

tostão
Na visão de Procópio, a grande 

demonstração de que o Cruzeiro 

está no caminho certo foi a presen-
ça do maior jogador da história do 
clube, Tostão, nas arquibancadas 
do Mineirão. Homem reservado e 
que pouco se expõe, o ex-atacante 
do clube e da seleção brasileira foi 
flagrado em um camarote na vitória 
celeste sobre o Sampaio Corrêa no 
dia 22 de maio.

“Olha, eu me surpreendi ao ver, 
alguém me mandou um vídeo do 
Tostão no Mineirão. Gente, vocês não 
podem imaginar. Vocês são jovens, 
eu estou acostumado com isso. Isso é 
raro. Isso é um sinal de que as coisas 
estão fluindo do bom para o ótimo. 
Esse simples fato é muito simbólico. 
A ida dele (Tostão) ao Mineirão. Ele 
nunca gostou de se envolver com 
clubes, com nada. E foi de camisa 
azul ainda. É uma coisa sensacional. 
Isso me chamou atenção demais”, 
disse Procópio.

Ex-companheiro de Tostão no 
Cruzeiro, na década de 1960, Procópio 
custou a acreditar que o amigo do 
futebol era um dos 58.397 presentes 
no Gigante da Pampulha.

“Eu, dormi alegre. Se fosse qual-
quer outro, porque o Cruzeiro teve 

jogadores fantásticos como Dirceu 
Lopes, Natal, Ilton Oliveira, William, 
Natal, Evaldo, Piazza, Raul. Mas o Tos-
tão era o jogador diferente em tudo, 
até no modo de jogar. Foi uma coisa 
que eu me surpreendi. Queria saber 
se era mesmo ele. Olhei, mas falei: 
‘é o Tostão mesmo?’. Isso é a prova 
de um ambiente bom, do momento 
bom, e isso só vem dar credibilidade 
para o Cruzeiro”.

“Quando eu vi o Tostão, eu 
não acreditei. Eu fui olhar de novo, 
fui olhar direito. Era ele mesmo. 
Tostão é um dos gênios do futebol 
para mim, e um cara sensacional. 
Mas ele não é de ir a futebol, não 
é de ir a lugar nenhum. Ele não se 
expõe. Eu o conheço. E não é porque 
ele é metido não. É o jeito dele de 
ser. Quando vi a imagem dele no 
Mineirão, fiquei feliz. Que bom! O 
fato de o Cruzeiro estar enfrentando 
essa situação terrível, o terceiro ano 
na Série B, foram dois anos terríveis. 
Agora, teve uma virada, já teve uma 
virada de chave. O fato de o Tostão 
ir ao jogo do Cruzeiro já diz tudo”, 
concluiu Procópio Cardozo.

Fonte: Clube dos Setoristas.
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“As aulas têm um
poder terapêutico,

social, físico
e emocional”

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/esporte.esperanca@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/esporte.esperanca@pbh.gov.br
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/clube-dos-setoristas/2022/05/23/interna-clube-dos-setoristas,3970419/clube-dos-setoristas-assista-ao-podcast-com-procopio-cardozo.shtml

