
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AlessAndrA Augusto

PáginA

7

mArcelo de s. e silvA

PáginA

4

eduArdo Azeredo

PáginA

3

José mAriA trindAde

PáginA

2

WAnderley PAivA

PáginA

12

39w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

ec
o

n
o

m
iA

 –
 P

ág
in

A 
4

EconomiA – PáginA 5

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  2 1  a  2 8  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 1   N º  1 9 8 1   R $  0 , 5 0

oPinião
–

PáginA 2

PolíticA – PáginA 3

denúncia de irregularidade 
pode comprometer o futuro
político de Aécio e Anastasia

Os projetos políticos do deputado Aécio Neves (PSDB) e do sena-
dor Antonio Anastasia (PSD) para o próximo ano podem sofrer um 

contratempo, diante da 
persistência de denún-
cias envolvendo o nome 
deles, especialmente de-
pois que foi celebrado um 
acordo de leniência entra 
a construtora Andrade 
Gutierrez e a Controla-
doria Geral do Estado. 
O objetivo é a devolu-
ção do valor de R$ 128,9 
milhões usados para a 
contratação irregular da 
empresa na construção 
da Cidade Administrati-
va, atual sede do gover-
no mineiro, nas gestões 
dos ex-governadores.

minerAção 
cresce 98% 
em 2021
e AnunciA 
exPAnsão
em minAs
Dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) não deixam 

dúvidas: a crise passou longe do segmento mineral durante 
a pandemia. Só no primeiro semestre de 2021, a mineração 

cresceu 98%, batendo um faturamento de R$ 149 bilhões. De olho 
na crescente demanda internacional por minérios, gigantes do setor 
já anunciaram que irão investir US$ 38 bilhões entre 2021 e 2025 no 
Brasil. Considerado o estado com os principais números da mineração 
no país, Minas Gerais receberá 28% deste valor nos próximos anos.
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envolvimento no episódio
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Definhamento
mental: entenda

o “vazio” relatado
durante a pandemia
Nem alegre, nem triste. Falta energia, mas 

nem tanto. Os relatos de “vazio” e “indiferença” 
cresceram durante a pandemia e fizeram espe-
cialistas em saúde mental buscarem por respos-
tas para entender qual o nome do sentimento 
de quem não está deprimido, mas também 
não está bem: “languishing”, traduzido para o 
português como “definhando”, foi o termo en-
contrado pelos psicólogos. “No definhamento, 
o sentimento é de apatia, de redução da moti-
vação e da iniciativa. A pessoa que está apática 
encontra-se com baixa reatividade, como se 
fosse um ‘tanto faz’”, detalha a psiquiatra Kelly 
Robis.

Brasileiras são as
que mais sofrem
preconceito por

amamentar em público
O edição do Brasil encerra a série #LeiteDeMãe reforçan-

do a importância do aleitamento materno. O ato, porém, é 
visto com maus olhos por algumas pessoas: o Brasil é o país 
onde as mulheres mais sofrem preconceito por amamentar 
em público. Foi o caso da empreendedora Kika Moreira. Ela 
estava em um shopping da capital e sentou em um banco 
para alimentar sua filha, quando um segurança pediu que ela 
fosse até o espaço reservado para isso. “Ele insistiu e chegou a 
pôr a mão no meu braço, me forçando a levantar. Quando fez 
isso, tirei o peito da boca da minha filha e esguichei leite no 
rosto dele. Ele ficou nervoso, mas eu disse que era exatamen-
te essa a distância que ele tinha que manter de nós”, relata.

A crise sanitária ocasionada pela COVID-19 atingiu também o mercado de seguros no Brasil. No entanto, o 
setor já apresenta sinais de recuperação no primeiro semestre de 2021. De acordo com dados da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNSeg), houve um crescimento de 19,8% e arrecadação de R$ 145,1 bilhões. “O seg-
mento continua crescendo acima de outras áreas da economia. Tem um efeito importante aí para a população 
que está comprando mais seguros do que qualquer outro serviço. O desempenho de 2021 vai depender ainda 
da vacinação, do comportamento da inflação, que já acumula alta de 8,4% em 12 meses, e do crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB)”, enfatiza Marcio Coriolano, presidente da entidade.
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mercado de seguros movimenta
r$ 145,1 bilhões no primeiro semestre

Jornalista J.D. Vital é eleito
para a Academia
Mineira de Letras
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A síndrome política do agosto está em marcha

nat macedo

Agosto é o mês de crise política e do 
cachorro doido. A disseminação da raiva 
canina é explicada pelo clima e evitada 
por meio da antirrábica, mas ninguém 
foi capaz de interromper o estranho 
efeito que faz do agosto o mês da marcha 
da insensatez que acaba sempre em crise 
no mundo político. Eu sempre desconfio 
de clima tranquilo no Planalto Central. 
Quando todos estão se entendendo por 
aqui é sinal claro de que o povo está 
perdendo. Os acordões acabam sempre 
em mensalão, Lava Jato, CPI e Polícia 
Federal. Os que não são descobertos 
passam em branca nuvem para os bas-
tidores da história. A crise atual nesta 
disputa acirrada entre o presidente Jair 
Bolsonaro e ministros do Supremo não 
é fruta da estação, se arrasta por meses 
e vem sendo adubada por declarações, 
gestos e ações que chegam exatamente 
neste mês de agosto no seu ponto má-
ximo e decisório. 

Mais uma vez um mineiro entra 
em cena. O presidente do Congresso, 
senador Rodrigo Pacheco (DEM) alerta 
que não é “o momento de discutir um 
impeachment de ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e muito menos de 
presidente da República”. Um lembrete 
bem sutil, sobre a proposta do presidente 
Jair Bolsonaro de tentar afastar ministro 
do STF, lembrando que o artigo 52 vale 

para os dois lados. Aliás, este é um 
texto constitucional que dá ao Senado 
a competência exclusiva para decidir 
sobre impeachment de presidente, vice-
-presidente, ministros e comandantes 
da Marinha, Exército e Aeronáutica. Está 
aí também a possibilidade de cassação 
do ministro da Defesa, que foi instituído 
depois de promulgada a Constituição. 

Voltando ao mês temido pelos políti-
cos, agosto, a história deixa claro que faz 
sentido a fama e os fatos. Lá em 1954, 
Getúlio Vargas sofria politicamente. 
Voltou ao poder pelo voto, mas Carlos 
Lacerda liderava uma oposição cerrada. 
Em agosto, Lacerda sofreu um atentado 
e as investigações chegaram a Gregório 
Fortunato, chefe da guarda presidencial 
e levou o governo Getúlio Vargas a uma 
crise que acabou com o tiro no próprio 
peito. Foi numa madrugada de 24 de 
agosto e me contou em detalhes, o 
fotógrafo oficial, Renato, que na época 
foi um dos primeiros a chegar ao local 
da tragédia. 

Também em agosto, no dia 25, 
Jânio Quadros assinou a renúncia com 
esperança de ser aclamado para voltar. 
O pedido foi imediatamente aceito pelo 
Congresso. João Goulart assumiu o po-
der. Costa e Silva teve uma trombose e 
Pedro Aleixo, civil, foi impedido de assu-
mir a Presidência por uma junta militar 

que governou até entregar o poder para 
Emílio Médici. 

O presidente Juscelino Kubitschek, 
morreu no dia 22 de agosto em acidente 
de carro. Notícias de atentado que até 
hoje provocam discussões e já foram in-
vestigadas à exaustão. Foi em agosto que 
Collor de Mello convocou a manifestação 
do verde-amarelo e a maioria foi de preto 
às ruas e o ato se transformou no ponto 
de partida para o primeiro impeachment 
da história recente da democracia brasi-
leira. Um teste. 

O candidato à presidência, Eduardo 
Campos, estava crescendo nas pesquisas 
até que no dia 13 de agosto, morreu num 
trágico acidente de avião. No dia 29 de 
agosto, a ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) estava no Congresso tentando se 
defender de denúncias das famosas 
pedaladas fiscais. Abriu as portas para 
o impeachment. Neste mês, o clima 
está muito mais tenso que os agostos 
anteriores. O presidente Jair Bolsonaro 
estica a corda contra o STF e Tribunal 
Superior Eleitoral. O retrato fica mesmo 
o da cerimônia da Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman). O presidente 
disse com clareza e letras claras, “todos 
sabem das consequências internas e 
externas de uma ruptura institucional, a 
qual não provocamos e nem desejamos”. 
Agosto está mesmo em andamento.

J.d. vital ocupará cadeira na
Academia mineira de letras

O jornalista e escritor J. D. Vital foi 
eleito para a Academia Mineira 
de Letras. Ele recebeu 35 votos e 

ocupará a cadeira de número 10, posto 
anteriormente ocupado pelo jornalista 
João Etienne Filho e pelo acadêmico 
Fábio Proença Doyle, que faleceu em 
abril deste ano. O fundador foi Brant 
Horta e o patrono é Claudio Manoel 
da Costa.  

Vital tem uma longa trajetória 
dentro da comunicação. Atualmente, 
atua como gerente de Comunicação 
e chefe do escritório da Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração 
(CBMM). Ele é autor dos livros-reporta-
gem “Como se faz um bispo, segundo o 
alto e o baixo clero” (Civilização Brasi-
leira, 2012) e “A revoada dos anjos de 
Minas” (Autêntica, 2016), entre outros. 
Ao edição do Brasil, ele fala sobre a 
carreira que o levou à eleição.

com 35 votos, vital ocupará a cadeira
de número 10, fundada por Brant Horta
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Aplicativos x taxistas
uitos são os desafios enfrentados pela sociedade 

brasileira em consequência das mazelas e do rescaldo 

neste período de mais de um ano e meio de pande-

mia. A flecha nefasta das dificuldades chegou forte, 

contaminando o dia a dia das pessoas, abalando a estrutura de 

quem ousou ficar no mercado para garantir o mínimo destinado 

ao sustento de suas respectivas famílias.

Na medida em que a COVID-19 vai sendo contida, planeja-se o 

retorno à vida normal. Esse é o roteiro certo e o desejo de todos. 

E, com isso, aumenta a circulação dos habitantes por transporte 

próprio, porém, uma quantidade enorme de cidadãos acabou mi-

grando para os carros de aplicativos devido ao preço baixo.

Agora, por conta da diminuição do contágio, as pessoas já 

se deslocam com mais desenvoltura pela capital.  No entanto, o 

descontrole da economia se mantém, impactando diretamente 

no cotidiano dos belo-horizontinos. E esse desgoverno econômico 

elevou o preço dos combustíveis em uma média de 27%, de janeiro 

a julho deste ano, na região metropolitana, provocando uma crise 

sem parâmetros em relação aos derivados do petróleo. 

Deste modo, no que se refere, especificamente, ao transporte 

por aplicativos, tudo está caminhando para uma crise capaz de 

colocar, em lados opostos, usuários e condutores. Os motoristas e 

as plataformas não conseguem mais atender aos passageiros nas 

mesmas condições de outrora.  Acumulam-se reclamações quanto 

ao maior tempo de espera por atendimento, cancelamento de via-

gens e aumento dos valores das corridas. Essa tem sido a queixa 

constante ouvida pelos quatro cantos de BH, o que tem provocado 

o retorno da preferência pelos táxis, deixados de lado desde antes 

da chegada do novo coronavírus.

Os motoristas de aplicativos almejam aumento na tabela de 

preços das corridas e os administradores das plataformas, por 

seu turno, ponderam que essa possiblidade não é atraente, pois 

os valores serão igualados aos táxis. Enquanto permanece esse 

debate, a população rodopia atônita no meio desse redemoinho.

Mediante a essa polêmica, volta à discussão sobre a efetiva 

necessidade de haver um controle mais rígido da municipalidade 

sobre o transporte coletivo em geral. O atual cenário não deixa 

dúvida quanto à falta de um braço forte a favor da coletividade, 

principalmente em meio à crise sanitária.
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como você recebeu a notícia 
da eleição para a Academia 
mineira de letras? 

Com grande alegria e um temor 
reverencial, como diria o presidente 
e acadêmico Tancredo Neves, ao qua-
lificar o respeito dos mineiros diante 
da autoridade.  

Medo de não estar à altura das 
personalidades que me precederam 
na Casa. Receio semelhante tomou 
conta de Otto Lara Resende, de São 
João del Rei, ao chegar à Academia 
Brasileira de Letras, embora fosse 
catedrático do jornalismo e da lite-
ratura. “Não sei como me sinto, ou 
como devo me sentir” – disse. Se ele, 
uma unanimidade nacional, sentiu-se 
atemorizado, imagine eu. Ainda mais 
que tive como antecessores duas 
estrelas do jornalismo mineiro, João 
Etienne Filho e Fábio Proença Doyle.

 
como você observa a im-
portância da Academia nos 
tempos atuais?

Ela sempre foi um centro criador 
e irradiador de cultura. Com a par-
ticipação de intelectuais, escritores, 
políticos, juristas, artistas plásticos 
e jornalistas. O reconhecimento da 
importância da Academia pode ser 
visto na edição do jornal “Diário de 
Barão” que deu manchete com minha 
eleição. Veja só, quem sempre esteve 
na coxia da reportagem ganhou a 
primeira página, com direito a foto.

O presidente da Academia, Rogério 
Faria Tavares, comentou a matéria vei-
culada pelo matutino cocaiense: “Tal 

entrevista demonstra, uma vez mais, a 
meu juízo, como a Casa de Alphonsus 
e de Vivaldi é respeitada e querida nos 
quatro cantos do nosso estado. Disso 
já havia me falado a acadêmica Maria 
Esther Maciel, quando notou a grande 
repercussão de sua eleição em sua 
cidade natal, Patos de Minas”.

Por que decidiu seguir a car-
reira de jornalista? 

“In illo tempore”, o caminho natural 
para o ex-seminarista era a sala de aula, 
como professor, ou a redação de jornal. 

Naquele tempo, o egresso do 
seminário, além do latim, sabia 
português. Pelo menos foi o que 
ouvi do chefe de redação Maurílio 
Brandão, quando subi, com tremor 
nas pernas, as escadas apertadas do 
Diário de Minas, na Praça Raul Soa-
res. Lá fui aprender jornalismo com 
Alcindo Ribeiro, ex-aluno dos padres 
salesianos. Na redação do Estado de 
Minas, brilhava outro ex-seminarista, 
o Carlos Felipe, nosso mestre em 
cultura popular. Depois, consegui ser 
aprovado, sem saber matemática, 
física e química, no vestibular da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) para o curso de Comunicação 
Social. Eu estava lá, em 1970, na pri-
meira vez em que o vestibular único 
era realizado no Mineirão, 25 mil 
alunos, prova de múltipla escolha, 
gabaritos, um horror.

Passei ajudado pelas novenas de 
minha mãe, dona Lulu, hoje nome de 
biblioteca na minha terra. Trabalhei 
nas sucursais de O Globo e O Estado 
de S. Paulo, nas rádios Antena Um e 
Alvorada e na TV Manchete.

como é seu processo de 
escrita? o que inspira você?

Ainda no seminário menor, li “In-
formação ao Crucificado”, de autoria de 
Carlos Heitor Cony. Tive a oportunidade 
de dizer a ele o quanto sua obra me 
influenciara. Foi durante um jantar na 
casa da Ângela Gutierrez. Estava angus-
tiado com as dificuldades para escrever 
“Como se faz um bispo, segundo o alto 
e baixo clero”, publicado pela Civilização 
Brasileira. “Você domina tanto esse 
tema que parece que dormiu sobre 
ele” – disse, acrescentando que era um 
mistério como a igreja selecionava os 
candidatos à mitra episcopal. 

Padre Alberto Antoniazzi me in-
centivara a continuar redigindo. Eu 
temia escrever bobagens, improprie-
dades. “Vá em frente, afinal você é 
jornalista” – me encorajou. 

O arcebispo Dom Walmor de Oli-
veira, recém-chegado a Belo Horizonte, 
foi mais direto: “vá firme, se houver 
algum problema, eu seguro as pontas 
em Roma” – brincou. Dom Walmor, 
membro da Academia Mineira de Le-
tras, como Dom Oscar de Oliveira e o 
Cardeal Carlos Vasconcelos Motta, era 
então membro da Congregação para a 
Doutrina da Fé, no Vaticano, o famoso 
Santo Ofício que atormentou Galileu 
Galilei. Foi assim que tudo aconteceu.
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ex-governAdor de minAs gerAis

A necessidade de união e entendimento
Por natureza, as pessoas são diferentes 

e pensam de forma diferente, é óbvio.
Para viver em coletividade, as formas 

de decisão foram aperfeiçoadas, e a de-
mocracia representativa é o modelo mais 
avançado que temos. A prevalência da 
força ao invés das ideias é típica de regimes 
que desejam impor seus pontos de vista.

No Brasil atual, todos acham que enten-
dem de tudo e que sua opinião e suas fontes 
de informação são as mais abalizadas. Entre-
tanto, a realidade é bem diferente. As redes 
sociais vieram através da tecnologia, mas 
trouxeram também a chamada “conversa 
de botequim” onde a responsabilidade é 
irrelevante. Como analista de sistemas que 
sou, lutei muito pela disseminação da tecno-
logia da informação desde a década de 1970 
quando trabalhei na IBM Brasil e depois nas 
empresas estatais que dirigi, Prodabel na ci-
dade de Belo Horizonte, Prodemge no estado 
de Minas Gerais e Serpro no governo federal. 

Já na atividade parlamentar, verifiquei 
o lado negativo do mau uso da tecnologia 
com os abusos digitais. Conseguimos 
aprovar as primeiras leis sobre os crimes 
cibernéticos com a atualização das tipi-
ficações penais e a introdução do Marco 
Civil da Internet, que previu a guarda dos 
“IPs - Internet Protocols”, possibilitando a 
localização da origem das mensagens  e 
ações digitais.

O nascimento do clima de guerra 
agressões verbais que enfrentamos está 
na radicalização de posições iniciada por 
Lula pelo lulismo com o “nós e eles” e 
incrementada por Bolsonaro com ameaças 
e entrevistas diárias.

As redes sociais disseminam as notícias 
falsas, as “fake news” e o desconhecimento 
sobre as funções dos três poderes da Repú-
blica, chegam a espantar.

É hora de buscarmos a pacificação e o 
reconhecimento de que supostas verdades 

podem não ser absolutas, especialmente 
em política.

Em um grande país como o Brasil, com 
220 milhões de habitantes, a 5ª maior 
população e a 5ª maior área entre 216 
países do mundo e uma das 10 maiores 
economias mundiais não podemos ter 
retrocessos democráticos. 

Orgulho-me de ter governado Minas 
Gerais, conciliando ideologias, harmoni-
zando posições sem ódio ou retaliações, e 
respeitando o Poder Judiciário e o Poder 
Legislativo. Injustiçado que fui por calúnias 
fantasiosas e mal-intencionadas. Hoje, 
livre e revigorado, enxergo com preocu-
pação o radicalismo crescente, mas vejo 
com esperança a chegada de 2022 na 
expectativa da alternância do poder e de 
opções que encerrem a briga radicalização 
permanente e intencional, e que sob a 
proteção divina levem o nosso país à união 
de esforços a favor do desenvolvimento.

sucessão na Faemg
Como noticiado pela imprensa, depois de 16 anos, o atual 

presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg), roberto simões, está deixando o 
comando da entidade. A eleição, que será realizada neste 
final de mês, está nitidamente polarizada pela primeira vez. 

sucessão estadual
Aos amigos, o senador carlos viana tem dito que está 

arrumando as malas. Ele estaria de saída do PSD para outra 
sigla, visando espaço para agregar seu projeto de se candi-
datar ao governo de Minas. Será? 

Política em uberlândia
Com seu estilo simples e direto de tratar os assuntos, o 

prefeito de Uberlândia, odelmo leão (PP), vai ampliando 
sua liderança política. Por conta disso, seu gabinete tem sido 
visitado, constantemente, para tratar do tema relacionado às 
eleições de 2022. Uns o querem para vice, outros o incentivam 
a disputar o governo, e poucos o mencionam para o Senado.

Política em BH
Segundo comentários nos bastidores da Assembleia Le-

gislativa de Minas Gerais (ALMG), o projeto da presidente da 
Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Nely Aquino (Pode), 
em se credenciar para disputar o cargo de vice na chapa de 
reeleição do Romeu Zema (Novo), já estaria “subindo no te-
lhado”. Os amigos do governador preferem fazer uma aliança 
neste sentido com o PSDB, cuja bancada de parlamentares no 
âmbito do Legislativo tem sido totalmente fiel aos projetos 
e interesses do governo mineiro. Coisas da política mineira. 

Política na região metropolitana
Ainda sobre o projeto político de romeu zema (Novo) 

no próximo ano, há quem defenda o nome da presidente da 
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel), ilce rocha (PSDB), como uma opção 
para ser vice do atual governador. É mulher, prefeita reeleita 
de Vespasiano e comanda uma associação com mais de 30 
municípios do entorno da capital.

ilce e Kalil
A informação relacionada a uma possível aproximação 

da prefeita de Vespasiano, ilce rocha (PSDB), com o grupo 
palaciano não deve agradar muito ao prefeito Alexandre 
Kalil (PSD), um dos maiores apoiadores dela na época de 
sua eleição para o comando da Granbel.

governador no interior
No início da administração, o governador romeu zema (Novo), 

com o intuito de economizar, não viajava de aviões. Muitas das 
vezes, ele postava fotos em que tomava café em estabelecimentos 
às margens das rodovias em suas poucas andanças pelo estado. 
Agora, como se aproxima o período eleitoral, disparou a visitar 
municípios distantes de BH e tem usado aeronaves oficiais, óbvio!

minas sem obras
Segundo a imprensa mineira, no momento, não há qual-

quer grande obra ou investimento significativo do governo 
federal no estado. E, como não poderia deixa de ser, a crítica 
recai sobre a bancada de parlamentares daqui, que não faz 
valer o peso de seu prestígio perante o governo em Brasília. 

sem apego jurídico 
Debatendo sobre diversos assuntos na TV Cultura, o 

renomado criminalista paulistano roberto delmanto Junior 
observou: “Pelo que foi divulgado pela imprensa, não há 
apego jurídico que justifique a possível cassação dos dois 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

ministro desqualificado
Irritado, o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, 

dimas ramalho atacou: “O ministro da Educação, milton 
ribeiro, ao dizer que a universidade federal no Brasil é para 
poucos, demonstrou não estar preparado para o cargo. Ele é 
um desqualificado”, sentenciou.

envolvimento de Aécio e Anastasia
em denúncias vira pesadelo político

O ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), desembar-
gador Nelson Missias de Morais, foi recebido, semana passada, pelo 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), para discutir assuntos 
relacionados à Magistratura Nacional. Ele esteve acompanhado da 
presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil. 
O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), atual presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), também 
participou do encontro.

A todo custo, o deputado federal 
mineiro Aécio Neves (PSDB) busca 
se desvencilhar das investigações 
focadas nas licitações irregulares 

acontecidas em sua administração, espe-
cialmente no tangente à construção da 
Cidade Administrativa, sede do governo 
mineiro. O tema voltou ao noticiário se-
mana passada, diante de um acordo entre 
o governo mineiro e a construtora Andrade 
Gutierrez. A empresa aceitou devolver o 
montante de R$ 128,9 milhões aos cofres 
estaduais, como forma de reparar, por in-
termédio do controlador-geral do Estado, 
Rodrigo Fontenelle, um reajuste de contas. 

Aécio se diz inocente em relação ao 
tema, no entanto, o acordo de leniência 
entre a construtora e Controladoria compre-
ende o período de 2004-2011, exatamente 
quando o tucano governava Minas Gerais. 
Esse assunto vem sendo objeto de controvér-
sia ao longo dos últimos anos, a ponto de, 
no fim de 2020, o Ministério Público (MP) 
estadual denunciá-lo, por conta de lavagem 
de dinheiro e corrupção. 

Outros nomes entram nessa lista, in-
clusive o ex-todo-pedroso presidente da 
Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), Oswaldo Borges 
da Costa, visto por todos como “eminência 
parda” na administração de Aécio Neves, 
no Palácio da Liberdade.

Quem também procura sucumbir no 
anonimato na hora de comentar sobre o 
tema é o atual senador Antonio Anastasia 
(PSD). Contudo, seu nome também está no 
rol do MP como um dos autores de parte das 

possíveis irregularidades. Ele, na qualidade 
de vice-governador, assumiu o comando 
de Minas Gerais em 2010, período de con-
clusão das obras da Cidade Administrativa 
e, portanto, por mais que ele queira se 
distanciar dessa polêmica, juridicamente, a 
previsão é de muitos aborrecimentos.

Ainda sobre Anastasia, seu passado 
político sempre foi de ligação a Aécio. Na 
primeira fase tucana em Minas, comandou 
a Secretaria de Estado do Planejamento. 
Depois foi eleito vice-governador em subs-
tituição ao empresário Clésio Andrade. Em 
2010, diante da renúncia de Aécio, para se 
candidatar ao Senado, Anastasia passou a 
comandar o estado. Foi reeleito em 2012 
e, 4 anos depois, sagrou-se vitorioso na 
disputa a uma vaga na Casa Legislativa. 
Quando seu padrinho político entrou em 
desgraça política, diante de denúncias 
nacionais, Anastasia abandonou o grupo, 
desfilou-se do PSDB e migrou para o PSD, 
partido do qual ainda faz parte. Com isso, 
passou a rezar a cartilha do prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, tendo como seu 
novo orientador nacional, o presidente da 
sigla, Gilberto Kassab.

Nos meandros políticos, a análise é que 
se essas questões judiciais permanecerem, 
Aécio e Anastasia poderão “morrer abra-
çados” no que se refere ao projeto político 
para 2022. O impasse é que dizer que não 
existe nada que manche seus nomes nos 
atos denunciados é ir contra a própria 
decisão da Andrade Gutierrez de aceitar o 
acordo  de leniência. Aliás, fato inédito e 
que resultou, até agora, nessa devolução 
milionária. Fora isso, o processo contra os 
agentes públicos envolvidos nesse cenário 
continua correndo nas esferas criminais.

o ministério denunciou Aécio neves

Anastasia abandonou o tucano
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Problemas
administrativos de

10 anos atrás
podem comprometer
as eleições dos dois
políticos em 2022

Vale e Sesi-MG se unem para promover
a prática do exercício físico em Itabirito

Para contribuir com a formação dos profis-
sionais ligados à rede pública ou organizações 
sociais das áreas de educação, assistência 
social e esportiva de Itabirito, a Vale, em par-
ceria com o Sesi-MG e apoiada pela Prefeitura 
Municipal de Itabirito, lançou o Projeto Trilhas 
do Saber. O objetivo é promover conteúdo e 
metodologias que reconheçam e estimulem 
a prática do exercício físico como direito, com 
ênfase na promoção de valores e desenvolvi-
mento humano.

O público-alvo são educadores e profis-
sionais que atuam no atendimento direto a 
projetos esportivos no contexto escolar público 
ou privado; profissionais de educação física e 
promotores de atividades físicas junto à comu-
nidade nos territórios; professores que acredi-
tam no potencial do brincar como elemento 
de diálogo e transformação social; treinadores 
que atuam de forma empírica com esporte em 
suas comunidades e jovens que possuem perfil 
de liderança e interesse nas atividades de lazer 
e esporte. “A Vale está comprometida com o 
fortalecimento da educação no município. 
Esse é um dos principais pilares da reparação. 
Para isso, entendemos que é fundamental a 
realização de projetos de desenvolvimento, 
capacitação e estímulo a profissionais e educa-
dores ligados ao esporte”, afirma Nildo Frasão, 
gerente de Territórios Evacuados da Vale.

Vão ser disponibilizadas aos participantes 
atividades em formato Ensino à Distância 
(EAD), com módulos contendo vídeos e manuais 
técnicos, dentro de temáticas como paciência, 
respeito, solidariedade, honestidade, entre 
muitas outras. Além da formação metodológica, 
por meio de capacitações virtuais, o projeto con-
templa ainda a formação em gestão de projetos 
para que os participantes se habilitem no desen-
volvimento de projetos esportivos e possam con-
tribuir com entidades e organizações municipais 
para ampliação dos trabalhos desenvolvidos e, 
ainda, para captação de recursos que possam 
garantir a sustentabilidade de iniciativas.

Outra frente de atuação do Trilhas do Saber 
será de tutoria nas escolas, com objetivo de con-
tribuir para que professores e demais profissionais 
elegíveis possam estimular, ainda mais, a cidadania 
e a interiorização de valores indispensáveis ao pro-
tagonismo e atuação infantojuvenil. Entendendo a 
importância das famílias e demais redes envolvidas 
com este público, haverá ainda uma etapa dedi-
cada ao fortalecimento dessas conexões, gerando 
momentos de trocas e discussão que ampliem a 
atuação da rede social esportiva nesses territórios.

lançamento do projeto

Para marcar o início dos trabalhos, no dia 11 
de agosto os participantes puderam acompanhar 
a palestra “Transformar pessoas para formar 
grandes equipes”, ministrada pelo campeão 
olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei de 1992, 
Talmo Oliveira.

Oliveira recebeu sua medalha de ouro em 
Barcelona, é mestre em Administração e Gestão 
de Esportes e graduado em Educação Física pela 
Universidade de Caxias do Sul-RS. Ao longo de 
sua carreira como treinador de voleibol, teve 
oportunidade de trabalhar com diversas equipes, 
desenvolver e experimentar diversas metodolo-
gias de trabalho voltadas para a valorização dos 
conhecimentos individuais e coletivos, sempre 
com objetivos de alcançar metas planejadas.

rodrigo Pacheco recebe
ex-presidente do tJmg,

desembargador nelson missias
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro

mArcelo de souzA e silvA

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

energia solar é alternativa para comerciante economizar

T alvez seja “chover no molhado”, 
mas precisamos dizer o quanto 
o último ano foi desafiador para 
os comerciantes, especialmente 
para as pequenas e médias em-

presas. Diversas contas acumuladas, projetos 
interrompidos e poucas perspectivas de 
crescimento.

Com o avanço da imunização em massa e 
a estabilidade dos indicadores da pandemia, 
aos poucos a retomada econômica e comer-
cial começa a engatinhar. Contudo, ainda 
existem muitos entraves que dificultam uma 
recuperação mais acelerada. E, sem dúvidas, 
as contas e despesas do dia a dia são um 
desses gargalos.

As contas de energia elétrica, por exem-
plo, sempre pesaram no orçamento de qual-
quer empresa. De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dentre 
os custos que mais impactam o bolso do 
comerciante, a energia representa 15,44%. 
No fim do mês de junho a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a ban-
deira tarifária vermelha, com reajuste de 
52% no valor final. Como era de se esperar, 
esse aumento foi recebido negativamente 
por todo o setor produtivo. Afinal, o reajuste 
da conta de luz vai onerar ainda mais as 
despesas do mês.

Esse cenário tem feito com que, cada 
vez mais, os lojistas busquem alternativas 

para reduzir as contas. A energia elétrica por 
assinatura é uma delas.  Para se ter ideia, de 
acordo com a Aneel, somente no primeiro 
semestre deste ano a busca por esse tipo de 
energia aumentou mais de 44%.

As companhias distribuidoras de energia, 
como a Companhia Energética de Minas Ge-
rais S.A (Cemig), possuem fazendas solares, 
que são locais espalhados pelo estado onde o 
sol incide em abundância. Nessas áreas estão 
instaladas placas fotovoltaicas que captam 
a luz solar e a transformam em energia elé-
trica. A partir do aluguel de um lote dessas 
placas, o comerciante passa a receber em seu 
estabelecimento essa energia. O desconto 
é aplicado na conta e não são necessárias 
obras nem instalação de equipamentos.

Para oferecer esta modalidade aos seus 
associados, a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), firmou, em 
2020, parceria com a Cemig e conseguiu uma 
redução de até 22% no valor final da conta 
de luz. Neste primeiro ano, os lojistas partici-
pantes já economizaram mais de R$ 700 mil. 
Em termos práticos: se o comerciante paga 
R$ 2 mil em uma conta de luz, ele passará a 
ter um desconto de até R$ 440 ao aderir ao 
programa. No acumulado do ano, significa 
uma economia de mais de R$ 5 mil. Além 
disso, houve redução de emissão de quatro 
mil toneladas de CO2 na atmosfera.

Esse último dado nos mostra que o im-
pacto do uso da energia solar não é somente 

no bolso, mas também no meio ambiente. 
A energia solar não causa danos, afinal, ela 
não depende de grandes espaços, como as 
usinas hidrelétricas. Evita o desmatamento, 
minimiza o efeito estufa e possui alta dura-
bilidade.

Estão aptas a aderir ao nosso programa 
pessoas físicas e jurídicas, clientes de baixa 
tensão e titulares da fatura de energia que 
sejam associados da CDL/BH. Não há ne-
nhum custo de contrato do serviço e serão 
pagos somente os serviços contratados por 
meio da conta de luz. E mais: os associados 
também podem aderir a planos residenciais. 
Neste caso, é preciso que o consumo médio 
mensal seja acima de R$ 200 e a economia 
é de até 15%.

Com tantas incertezas que ainda nos 
rondam, especialmente em relação à eco-
nomia, nos cercar de projetos que ajudam a 
reduzir custos operacionais é essencial para 
a manutenção dos negócios.

Por isso, a CDL/BH, como entidade re-
presentativa de um setor que corresponde 
a mais de 70% do Produto Interno Bruto 
(PIB) da capital, se compromete a promover 
parcerias que de fato contribuam para o 
comerciante. Queremos ajudar os setores 
de comércio e serviços, não somente a 
enfrentar crises e a economizar, mas pro-
porcionar melhores condições de trabalho, 
planejamento financeiro e também ter um 
negócio sustentável.

nome aprovado
Mesmo se transformando em um autêntico defensor dos 

interesses políticos e pessoais do presidente Jair Bolsonaro, 
o nome do procurador-geral do Ministério Público, Augusto 
Aras, vai ser aprovado com folga no Senado. Essa é a avaliação 
da imprensa especializada de Brasília. 

crise hídrica 
Para o ex-deputado federal e empresário emerson Kapaz, a 

crise hídrica, que desponta em todo o país, está tirando o sono 
de muita gente importante em Brasília. Segundo sua análise, 
faltou planejamento para evitar que a situação ficasse tão 
complicada a ponto de ser necessário um aumento substancial 
nas contas de luz, provocando inclusive o aumento da inflação.

ricardo cai, cai...
No âmbito da Câmara Federal, já se aventa a possibilidade 

de o atual líder do Governo, ricardo Barros (PP), ser forçado 
a deixar o posto. Isso passou a ser cogitado diante da citação 
de seu nome nos meandros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da COVID-19, no Senado. A conferir...

números alarmantes
Consta que uma média de 40% dos presos recolhidos ao 

Sistema Penitenciário Nacional são provisórios, ou seja, ainda 
não tiveram suas condenações. Certamente, se trata de uma 
grotesca falha do Poder Judiciário. 

culpa da Petrobras 
Economistas e outros analistas relacionados à estrutura 

financeira do país dizem que a Petrobras monopoliza a produ-
ção, distribuição e, consequentemente, os preços para a venda 
dos combustíveis. “Para minimizar os valores tão elevados 
da gasolina e do etanol, o ideal é que houvesse o mínimo de 
concorrência. Senão, esse assunto continuará indo e voltando 
o tempo todo sem uma solução”, acrescentam.  

Fatia do governo
“A pressão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

COVID, no Senado, contra o presidente Jair Bolsonaro tem a finali-
dade de jogar o governo federal para escanteio e estabelecer uma 
espécie de partida para se saber quem terá uma fatia maior do 
governo.  O centrão consegue fazer essa ciranda muito bem”. Esse 
foi o comentário do filósofo luiz Felipe Pondé. Cruz credo, gente!?

Presidente desidratado
Não se sabe por qual motivo, mas nos corredores da Câ-

mara Federal comenta-se muito sobre a falta de ações mais 
proativas do presidente do MDB mineiro, o deputado newton 
cardoso Junior.

retaliação à vista 
Depois de circular intensamente pelos bastidores do 

Palácio do Planalto, o jornalista gerson camarotti disse: “Os 
deputados federais que votaram contra a implementação do 
voto impresso, que foi derrotado na Câmara Federal, irão so-
frer retaliação na hora de receber as emendas parlamentares”.

cena única - Os nomes de muitos deles já estão em poder 
do gabinete da Casa Civil.

guedes em queda livre
Assessores palacianos já não fazem mais reverência ao 

ministro da Economia, Paulo guedes, quando ele participa 
de reuniões com o chefe da nação. Traduzindo: “a batata 
dele está assando”.

Brasília, o caldeirão 
Jornalistas da crônica política de Brasília têm convivido 

em uma espécie de “panela de pressão” devido aos múltiplos 
acontecimentos da Corte. Por lá, se fala muito em vacinação 
lenta, crise hídrica, inflação subindo, denúncias de corrupção 
na área de saúde, políticos oportunistas, etc.

serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

gesso:

drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.gilson

(31) 9 8725-9332
(31) 3227-0199

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

mercado de seguros cresceu
19,8%no primeiro semestre

A pandemia de COVID-19 
ocasionou grandes mu-
danças em diversas 
áreas da economia no 

ano passado. Nesse cenário, o 
mercado de seguros brasileiros 
também foi afetado e mudou rapi-
damente as necessidades, hábitos 
e expectativas dos consumidores. 
No entanto, o setor se mantém 
otimista e confirma recuperação 
no primeiro semestre de 2021, 
com crescimento de 19,8% e 
arrecadação de R$ 145,1 bilhões.

Os dados são da Confedera-
ção Nacional das Seguradoras 
(CNSeg) e não incluem seguro 
saúde e Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Via 
Terrestre (Dpvat). As receitas su-
peraram a do segundo semestre 
de 2019, período pré-pandemia, 
quando atingiu R$ 144,7 bilhões. 
De janeiro a junho, os destaques 
foram o segmento de cobertura 
de pessoas, que inclui vida e 
previdência, cuja arrecadação 
evoluiu 23,7%, seguido pelos 
ramos de danos e responsabili-
dades (15,4%) e títulos de capi-
talização (8,4).

E os números do segundo 
semestre de 2021 podem ser 
ainda mais otimistas. De acordo 
com a última edição do Índice de 
Confiança do Setor de Seguros 
(ICSS), 82% dos seguradores, 
59% dos corretores e 60% dos 
resseguradores afirmaram que 
haverá um cenário “melhor” 
nos próximos meses. Nenhum 
dos entrevistados projetou uma 
queda no faturamento do ramo 
neste ano.

O segmento patrimonial au-
mentou 20,7%, e o de seguro resi-
dencial teve crescimento de 19,1% 
em relação ao primeiro semestre 
do ano passado. O seguro habita-
cional também teve evolução de 
12,5% e o seguro rural de 37,9%.

Ainda conforme os dados da 
CNSeg, a parcela de coberturas 
de pessoas subiu a arrecadação 
em 16,3% no semestre. Os seguros 
de transporte também tiveram 
incremento de 34,1% em 6 meses. 
O seguro de responsabilidade civil 
surpreendeu com alta de 37,4%. 
“Esse último ganhou proporção 
por conta de processos judiciais. 
Por exemplo, muita gente que en-
tra na Justiça contra o fornecedor 
que não entregou a mercadoria 
ou por paralisação de atividades”, 
comenta o presidente da entida-
de, Marcio Coriolano.

O dentista Alexandre Carvalho 
teve sua casa furtada duas vezes 
em menos de 6 meses. “Ela estava 
vazia e os bandidos arrombaram 
a porta, reviraram os moveis e 
levaram vários objetos de valor. O 
prejuízo da primeira vez foi de R$ 7 

mil. Já na segunda, mesmo com os 
equipamentos de segurança insta-
lados, conseguiram entrar na resi-
dência e levaram cerca de R$ 3 mil”.

Por indicação de amigos, 
decidiu procurar cotação de um 
seguro residencial que tivesse 
cobertura contra furto. “Eu ima-
ginava que o valor seria bem alto, 
mas me surpreendi enquanto 
fazia a busca de uma empresa de 
qualidade. O custo mensal que 
pago é de R$ 47. É um dinheiro de-
sembolsado que você não percebe 
retorno imediato. Caso aconteça 
um furto novamente, a apólice de 
seguro tem cobertura e o prejuízo 
será muito menor”, afirma.

A coordenadora pedagógica 
Luciana Garcia pretende viajar 
para o México em setembro e 
contratou um seguro viagem. 
“Pesquisei muito os preços antes 
de fechar um negócio. Para entrar 
no país não é obrigatório ter o 
documento, mas nunca se sabe 
o que pode ocorrer. Não conheço 
bem o sistema de saúde de lá e 
pagar hospital particular pode me 
custar um bom dinheiro”.

Ela conta que pretende ficar 
no país por cerca de 15 dias. “É a 
primeira viagem internacional que 
vou fazer. Muitos disseram que o 
seguro não é tão necessário, mas é 
melhor garantir. Vou pagar R$ 720, 
mas o serviço inclui as despesas 
médicas hospitalares no caso de 
diagnóstico por COVID-19. Tem 
também cobertura se acontecer 
extravio da minha bagagem. 
Esses dois pontos foram os mais 
importantes para fechar o pacote”.

expansão e recuperação

O resultado do ano revela ex-
pansão de 12% da arrecadação, si-
milar à do período pré-pandemia. 
“Desde maio de 2020, o mercado 
tinha recomeçado a crescer. Ago-
ra, já estamos comparando com 
taxas do ano passado que haviam 
voltado a subir. O desafio é saber 
se a demanda por produtos de 
seguros vai continuar desenvol-
vendo ou se vai estacionar. No pri-
meiro caso, a tendência é fechar o 
ano com dois dígitos. Todo mundo 
segue preocupado com a proteção 
de seguros. Acho que tem tudo 
para ir para um patamar superior 
ao que tivemos até o momento”, 
diz o presidente da CNSeg.

Ela destaca que o mercado 
brasileiro continua crescendo 
acima de qualquer outro setor 
da economia. “Tem um efeito 
importante aí para a população 
que está comprando mais seguros 
do que qualquer outro serviço. 
O desempenho de 2021 vai de-
pender ainda da vacinação, do 
comportamento da inflação, que 
já acumula alta de 8,4% em 12 
meses, e do crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB)”, conclui.

mercado de seguros brasileiro continua crescendo 
acima de qualquer outro setor da economia
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

leíse costa

Faturamento da mineração cresceu
98% e alcançou r$ 149 bilhões
Investimentos e empregos foram anunciados em MG

“Resiliência” é a palavra escolhida pelo 
diretor-presidente do Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram),  Flávio Penido, para 
descrever o desempenho do setor mineral 
durante a pandemia da COVID-19. Dados 
do instituto apontam que, no primeiro 
semestre de 2021, o segmento registrou 
alta de 98% no faturamento em relação 
ao mesmo período de 2020, alcançando 
R$ 149 bilhões.

“O balanço da mineração brasileira 
para 2020 mostrou que o setor permane-
ceu resiliente durante a COVID-19, eviden-
ciando sua importância para a economia. 
Em 2020, o saldo comercial de minérios 
contribuiu com 64% do saldo comercial 
brasileiro. Recolheu aos cofres públicos, 
em plena pandemia, R$ 72 bilhões, mais 
do que em 2019, que foi de R$ 53 bilhões. 
Além disso, ao continuar operando, a 
indústria manteve e até criou empregos e 
também proporcionou oportunidades de 
negócios para milhares de empresas das 
cadeias produtivas. Em Minas, observamos 
aumentos expressivos no faturamento do 
setor, nas exportações, na arrecadação da 
Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM) e na geração 
de empregos”, afirma Penido.

Em evento do Ibram, o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), Sandro Mabel, falou sobre 
as razões da alta na mineração. “O sólido 
desempenho do setor mineral vem sendo 
favorecido por uma conjuntura de alta 
do dólar e reaquecimento da demanda 

internacional e a valorização dos pre-
ços dos minérios”, explicou na ocasião. 

números de minas

Dado a história e a diversidade do 
solo, Minas Gerais concentra os principais 
números da mineração no país. O estado 
tem a maior quantidade de minas e unida-
des produtoras em operação: 3.399. Dos 
15 principais municípios mineradores do 
Brasil, 12 são mineiros.

Devido a essa estrutura, no ano passa-
do, as exportações de minérios no estado 
ocuparam a segunda posição no Brasil, 
atingindo o valor de US$ 13 bilhões (35% do 

total nacional). O saldo da balança comercial 
mineral de Minas somou US$ 12,1 bilhões, o 
que corresponde a 37% do total do país. Só no 
primeiro semestre de 2021, as exportações 
minerais daqui somaram 70,5 milhões de 
toneladas, cerca de 40% do total brasileiro.

Em 2020, a arrecadação da CFEM em 
Minas Gerais foi de R$ 2,4 bilhões, equi-
valente a 39% do montante. A estimativa 
do Ibram é que R$ 1,5 bilhão foi repassado 
aos cofres dos quase 500 municípios onde 
ocorreu a produção mineral. No primeiro 
semestre de 2021, a arrecadação do impos-
to foi de R$ 1,95 bilhão (43,7% do total). 

“A grande diversidade geológica é um 
dos diferenciais do estado na mineração 

brasileira. Essa variedade mostra um 
amplo potencial de produção de recursos 
minerais, abrangendo bens como: ferro, 
ouro, alumínio, manganês, zinco, nióbio, 
lítio, água mineral, rochas ornamentais e 
de revestimento, gemas, diamantes, argilas, 
areia industrial, calcário, grafita, feldspatos, 
fosfatos e agregados para construção civil. 
Dentre todas as commodities, o minério de 
ferro tem lugar representativo na produção 
do estado, além do ouro”, destaca Penido.

r$ 6 bilhões até 2026 

Segundo dados do Ibram, o segmento 
deve receber investimentos de US$ 38 

bilhões entre os anos de 2021 a 2025. 
Esse valor será distribuído, principalmente, 
para Bahia (35%), Minas Gerais (28%) e 
Pará (23%).

Uma das empresas que volta a investir 
capital em Minas é a Gerdau. A produtora 
de aço anunciou um plano de investimento 
de R$ 6 bilhões no estado até 2026. A esti-
mativa da companhia é que o aporte gere 
cerca de 6 mil vagas de emprego diretos 
e indiretos.

Dois importantes investimentos na 
ampliação da produção de aço vão ocorrer 
em Ouro Branco, onde a empresa possui 
sua principal usina. A unidade terá a ca-
pacidade anual de produção de bobinas a 
quente ampliada em 250 mil toneladas/
ano, com o começo previsto para início 
de 2024. 

O grupo também ampliará a fabricação 
de perfis estruturais em 500 mil toneladas/
ano, dobrando a atual capacidade, e com 
início projetado para 2025. O investimento 
bilionário tem como objetivo atender a 
crescente demanda dos setores consu-
midores destes produtos no Brasil e na 
América Latina.

“A nova capacidade de bobinas a 
quente nos permitirá entregar, cada vez 
mais, aço com maior valor agregado aos 
nossos clientes. Por sua vez, o adicional 
de perfis estruturais, segmento no qual 
somos pioneiros no Brasil desde os anos 
2000, está alinhado à nossa estratégia de 
desenvolvimento da indústria de constru-
ção metálica, contribuindo para uma maior 
produtividade dos segmentos imobiliário, 
industrial e de infraestrutura”, comentou 
Marcos Faraco, vice-presidente da empresa.
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D A  C O C H E I R A

AN 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

tiro no Pé - O cantor Sérgio Reis, muito querido do público que gosta 
de música sertaneja, depois de ter sido deputado federal e abandonar 
a política para voltar à música, teve uma reunião com o presidente 
Bolsonaro. Ao que tudo indica para anunciar um movimento para o dia 
7 de setembro, que previa a invasão do Congresso e retirar na marra os 
ministros do STF. Por causa disso, o cantor vai ser investigado pela Polí-
cia Civil do Distrito Federal com a denúncia de formação de quadrilha.

A voz dA moderAção - O senador Rodrigo Pacheco (DEM) teve um 
encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, 
e confirmou a declaração “de que os homens de responsabilidade deste 
país deverão procurar o diálogo para resolver questões graves”. Pacheco 
sugeriu que ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do STF e 
o presidente Bolsonaro voltem a se reunir para acabar com a crise política 
que se abateu sobre o Brasil. Outro dia, Pacheco disse sobre a ideia de 
Bolsonaro pedir o impeachment dos ministros Luís Roberto Barroso e Ale-
xandre de Moraes e que este tipo de ruptura não é recomendável para um 
país que espera uma retomada do crescimento, pacificação geral e uma 
pauta de desenvolvimento econômico. A cada dia, Pacheco vai se apresen-
tando como o político de que precisamos para a Presidência da República.

como em BrAsíliA, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Câmara Municipal, que investiga a BHTrans, tem convivido com 
pedidos de habeas corpus preventivos de depoentes naquela comis-
são. Na verdade, é o velho adágio: “Quem não deve, não teme”.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

o empresário
dolor santos
comemora
aniversário

neste próximo
sábado

o conselheiro do tce-mg, sebastião Helvécio; o presidente da Jucemg,
Bruno Falci; e o presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva
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industriais mineiros seguem confiantes
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Presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, saiu impres-
sionado do almoço oferecido pelo presidente Bolsonaro. Além de 
fazer o churrasco para o anfitrião, Bolsonaro danou a contar piadas. 

o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) deu o troco em Bol-
sonaro sobre a declaração do presidente de que vice é tão incômodo 
como um cunhado. Mourão, no mesmo tom, disse: “Como cunhado 
não é parente, Hamilton Mourão para presidente”. 

Até a equipe econômica está fazendo previsões pessimistas para 
este segundo semestre. É que a inflação vai corroer os salários dos 
trabalhadores, diminuindo o consumo nos supermercados. 

depois de criticar vereadores no programa “Chamada Geral” 
de Eduardo Costa, na Rádio Itatiaia, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
está recebendo o troco de alguns parlamentares. Sua base está 
diminuindo na Câmara. 

sabe quem está ligando para a bancada petista no Senado, 
recomendando voto em André Mendonça? O ex-ministro José Dirceu. 
Bolsonaro agradece. 

A Prefeitura de nova lima já arrecadou R$ 29,5 milhões com 
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o que corresponde a 
um crescimento de 8% em relação ao valor arrecadado em 2020.

domingo, dia 22 de agosto
Ex-senador Ronan Tito 
Maria Helena Megale de Oliveira 
Luiz Ailton Pereira do Amaral 

segunda-feira, 23
Fernanda Vaz de Melo 
Sra. Vera Lúcia Alves de Brito - esposa do Otávio Elizio
Úrsula Nogueira - Rádio Itatiaia 
Flávio Rocha e sua esposa Berenice

terça-feira, 24
Juninho Karam
Áurea Monteiro 
Manoel Hagem 

Quarta-feira, 25
Roberto Gontijo 
Dr. Adriano Oliveira Cândido 

Quinta-feira, 26
Jornalista Rodrigo Mineiro 
Berenice Lima Valério 

sexta-feira, 27
Eduardo Lucas Xavier
Jornalista Roberto Melo 
Renato de Carvalho Coelho 

sábado, 28
Delegado Gilberto Monteiro 
Sra. Maria Helena Bicalho - esposa de Otimar Bicalho
Empresário Dolor Santos

O Índice de Confiança do Em-
presário Industrial (ICEI) aumen-
tou 0,4 ponto frente a julho (62,4 
pontos) e atingiu 62,8 pontos em 
agosto, mostrando industriais 
mais confiantes. O avanço foi 
explicado pela melhora na percep-
ção dos empresários com relação 
à situação atual da economia e de 
seus negócios, reflexo do avanço 
da vacinação contra a COVID-19 e 
da normalização das atividades 
econômicas.

 O indicador encontra-se acima 
dos 50 pontos – fronteira entre 
falta de confiança e confiança – há 
13 meses consecutivos. O índice 
cresceu 7,9 pontos ante agosto de 
2020 (54,9 pontos) e alcançou 
o valor mais elevado para o mês 
desde 2010, quando registrou 63 
pontos. O ICEI nacional também 
expandiu entre julho (62 pontos) 
e agosto (63,2 pontos), em 1,2 
ponto, e apontou empresários 
brasileiros mais confiantes. O ICEI 
resulta da ponderação dos índices 

de condições atuais e de expectati-
vas, que variam de 0 a 100 pontos. 

Valores acima de 50 pontos 
indicam percepção de situação 
atual melhor e expectativa posi-
tiva para os próximos seis meses, 
respectivamente. O componente 
de condições atuais aumentou 
pelo quarto mês seguido, mar-
cando 58,3 pontos em agosto, e 
sinalizou melhora da percepção 
dos industriais quanto às condi-
ções atuais das suas empresas 
e das economias do estado e do 
país. O índice cresceu 1,2 ponto 
frente a julho (57,1 pontos) e 12,6 

pontos ante agosto de 2020 (45,7 
pontos), sendo o mais alto para o 
mês desde o início da série histó-
rica mensal, em 2010. 

O componente de expectati-
vas para os próximos seis meses 
ficou estável entre julho e agosto 
e mostrou empresários otimistas 
pelo 14º mês consecutivo, regis-
trando 65,1 pontos. Os industriais 
sinalizaram perspectivas positivas 
com relação aos seus negócios e 
à economia. Frente a agosto de 
2020 (59,5 pontos), o indicador 
cresceu 5,6 pontos, e foi o mais 
elevado para o mês em 11 anos.
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA, PAlestrAnte, Pós-grAduAdA em terAPiA sistêmicA e Pós-grAduAndA
em terAPiA cognitivA comPortAmentAl – joycenogueirajornalista@gmail.com

AlessAndrA Augusto

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Identifique sinais de
abuso psicológico

Quando falamos de violência 
ou tortura pensamos logo 
em agressão física. O abuso 

ou violência psicológica tem por 
características palavras ou atos 
que coloquem a mulher em uma 
condição de humilhação, privação 
de sua liberdade de falar ou ex-
pressar, ser subjugada. Também 
gera a degradação da sua moral, 
quando é impedida de exercer sua 
vida social ou crença. 

É importante sempre falarmos 
sobre esse tema, pois como não 
existe uma agressão física com em-
purrões, socos e sem a utilização da 
força física, muitas vezes a mulher 
não sabe que está vivendo uma 
violência. É interessante notar que 
o agressor também não entende 
isso como uma violência. Ele en-
tende que agressão ou violência 
doméstica é apenas quando tem 
empurrão, chute ou espancamen-
to. Hoje, como essas mulheres 
estão tendo voz, entendemos essa 
violência psicológica, que inclusive 
consta na lei Maria da Penha e é 
passível de punição. 

O abuso não acontece por 
acaso ou do dia para noite, a 
pessoa já vem dando indícios no 
começo do relacionamento. Por 
exemplo, se eu tenho um namo-
rado que começa a me limitar 
em relação aos meus amigos, 
eventos sociais e pontuando em 
relação às minhas roupas. Quan-
do esse relacionamento evolui 
para um noivado ou casamento, 
a situação pode se estender na 
vida conjugal. Então, é impor-
tante prestar atenção aos sinais. 

Vale ressaltar que muitas pes-
soas acreditam que abuso psico-
lógico só acontece nas camadas 

mais baixas da sociedade e isso 
não é verdade. Há casos em que 
o companheiro aparentemente 
era perfeito e tinha uma situação 
financeira boa e se transforma 
nesse monstro. 

O ideal é que, ao se relacio-
nar, a mulher busque conhecer 
a família, o comportamento do 
companheiro, como ele era com 
os antigos relacionamentos, como 
era a conduta dele em relação a 
outras mulheres. Pergunte como 
foi o término, atente-se como ele é 
com a família, como se comporta, 
como é no profissional. Assim você 
passa a conhecer um pouco sobre 
o comportamento e temperamen-
to desse indivíduo. 

Geralmente quem pratica o 
abuso psicológico está mais carac-
terizado como abusador e manipu-
lador. Ele faz com que a vítima en-
tenda e acredite que a culpa é dela. 
Pois são usadas frases como “eu só 
fiz isso porque você me provocou”. 
Ou “se você não tivesse feito isso, 
eu não teria feito aquilo”. A vítima 
vai sendo envolvida e tendo esse 
prejuízo psicológico emocional. Ela 
se deprime e fica buscando nela o 
porquê dele agir assim. 

O trabalho do psicólogo é 
fazer a mulher perceber e reco-
nhecer que está vivendo isso. 
Existe essa dificuldade de reco-
nhecer que tudo que ela passa, 
mesmo sendo verbalmente, 
constitui-se como violência. Isso 
causa danos emocionais, dimi-
nuição da autoestima e prejuízo 
no desenvolvimento pessoal 
e profissional dessa mulher. O 
sentimento dela é de estar acu-
ada, humilhada e com medo. 
Existe um medo grande dela em 
sair desse relacionamento e/ou 
tomar qualquer atitude. 

Os psicólogos recebem e 
acolhem mulheres fragmentadas 
e desacreditadas, pois, como 
não existem marcas físicas, seu 
discurso muitas vezes é desvalo-
rizado. No processo terapêutico, 
objetivamos reestruturar essa 
autoestima e desconstruir cren-
ças disfuncionais e ressignificar 
os fatos, buscando libertá-la do 
trauma dessa relação. Em alguns 
casos, é preciso passar por um 
longo processo psicológico. É 
importante mostrar que existe 
vida após o abuso e essa mulher 
merece e tem o direito de ser feliz.

“definhando”: o estado de vazio mental
causado pela estagnação da pandemia
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Nem alegre, nem deprimido. 
Não é o fundo do poço, mas 
também não é o normal. Entre a 
depressão e o bem-estar pleno, 
encontram-se vários sentimentos. 
Um deles tem sido comumente 
descrito durante a pandemia: uma 
sensação de apatia e vazio. Para 
tentar nomear essa emoção, o psi-
cólogo Adam Grant resgatou pes-
quisas do sociólogo Corey Keys em 
que esse estado é descrito como 
“languishing”, traduzido para o 
português como “definhando”.

De acordo com Keys, definhar 
não significa que a pessoa está 
mentalmente doente, mas, tam-
pouco, mentalmente saudável. “É 
um estado emocional. As emoções 
são formas transitórias e instantâ-
neas de reação diante dos fatos. 
No definhamento, o sentimento 
é de apatia, de redução da mo-
tivação e da iniciativa. A pessoa 
que está apática encontra-se com 
baixa reatividade, como se fosse 
um ‘tanto faz’”, explica a psiquia-
tra Kelly Robis.

De acordo com a psiquiatra 
Jaqueline Bifano, não existe um 
perfil para o definhamento. “Qual-
quer faixa etária, afinal, todos nós 
fomos e estamos sendo impacta-
dos pela pandemia de alguma 
forma. Desde crianças em idade 
escolar a idosos que perderam o 
direito de ir e vir durante meses”, 
exemplifica.

A estudante Michelli Limeira, 
20, identificou esses sentimentos 
em si. “Não me sentia mal, mas 
com certeza não estava normal. 
O principal sintoma que me fez 
notar isso foi a falta de foco. Tare-
fas que antes eu conseguia fazer 
em pouco tempo, começaram a 
exigir um esforço muito maior de 
mim. Não que eu não conseguisse 
fazer, mas no final do dia, eu me 
sentia extremamente cansada, 
sem energia para mais nada”, diz. 

Como esclarece a  psicóloga 
Meire Cassini, o definhamento 
não é um termo novo, porém era 
usado individualmente, já a pan-
demia gerou um estado de apatia 
coletivo. “Diante deste vazio, 
percebe-se um comprometimento 
e cada pessoa pode apresentar 

determinadas características de 
desmotivação, falta de interesse 
e dificuldade de concentração, 
cansaço ou exaustão. Podendo, 
inclusive, impactar quadros de 
adoecimento, como de transtor-
nos de ansiedade e depressivos”, 
afirma.

Kelly considera que, diante da 
realidade, definhar não é  surpre-
sa. “A apatia é esperada quando 
as pessoas estão com um nível de 
esperança reduzido. Portanto, é 
possível que isso seja uma reação 
normal diante de um problema 
que, hoje, não apresenta um nú-
mero de solução grande”.

Tanto que o estado não é con-
siderado uma doença, mas exige 
atenção. “O definhamento mental 
não preconiza um tratamento 
específico, não sendo caracteri-
zado como um transtorno. Cada 
pessoa deve estar atenta a sua 
saúde mental e emocional, além 
de buscar estratégias e medidas 
de cuidados para que estes senti-
mentos tragam maior bem-estar 
e o quadro não evolua para outros 
sintomas”, explica Meire.

como não “definhar”’?

De acordo com Grant e as 
especialistas ouvidas, o primeiro 
passo para sair do definhamento 
é saber que está definhando 
para conseguir dar nome aos 
sentimentos. “O caminho para 
resolver problemas é conhecer 
nossas próprias emoções. Nos-
sos sentimentos não existem à 
toa, eles são o mecanismo que 
temos para, de forma instintiva, 
compreender o ambiente e se ele 

precisa ou não ser modificado. 
Por isso, precisamos conseguir 
nomear o que estamos sentindo 
em determinado momento para 
que a gente se pergunte: “Que 
desconforto é esse e por que o es-
tou sentindo?”, exemplifica Kelly.

Segundo ela, há formas de 
lidar com a situação. “O que 
acontece é que nosso ânimo tende 
à inércia. Ou seja, quanto mais 
parados estamos, mais imóveis 
tendemos a ficar. Para sair dis-
so, podemos buscar fazer uma 
atividade física, ter um contato 
maior com a natureza, aceitar a 
realidade atual e assumir uma 
perspectiva diferente em termos 
de esperança”, afirma.

Jaqueline reforça que não 
existe uma receita de bolo para 
não definhar, cada pessoa é 
uma e é preciso respeitar es-
sas individualidades. “Se nós 
estabelecemos metas diárias e 
alcançáveis todos os dias, conse-
guimos realizá-las. Isso faz com 
que a gente se sinta melhor. E 
não existe isso de se cobrar por 
ter sido melhor ontem do que 
hoje, é simplesmente fazer o seu 
melhor naquele dia”, diz.

Ela explica que se deve tentar 
atingir o aposto de definhar, que 
é o estado de flow (fluxo em 
português), quando uma pessoa 
realiza uma atividade e se sente 
totalmente absorvida em uma 

sensação de energia, prazer e 
foco no que está fazendo. “Jogos 
eletrônicos, de tabuleiro, apren-
der a tocar instrumentos musi-
cais, assistir séries, ler um livro, 
dançar, desenhar, dentre outras 
várias atividades que prendam a 
nossa atenção, mas não a ponto 
de gerar um estresse maior que 
o normal. Todas essas ações 
podem e devem ser realizadas 
no nosso dia a dia, pois tiram 
nosso foco dos problemas, da 
ansiedade e das angústias que 
estamos passando.  Elas extraem 
nossa atenção do passado, do 
futuro e nos coloca totalmente 
imersos naquilo que estamos 
fazendo no presente”, recomenda. 

“A pessoa que está
apática encontra-se com
baixa reatividade, como
se fosse um tanto faz”
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nat macedonat macedo

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

#leitedemãe

Agosto dourado: Brasil é o país onde mulheres
são mais criticadas por amamentar em público

Imagine a cena: uma mãe caminha 
no shopping com a filha de 9 meses 
e, em determinado momento, se 
senta em um banco para ama-
mentá-la. Para uns, algo comum. 

Para outros, motivo de preconceito. Foi 
exatamente o que a empreendedora Kika 
Moreira vivenciou em um shopping de 
Belo Horizonte.

“Ele veio me avisar que tinha um lugar 
próprio para amamentação: o ‘Espaço Fa-
mília’, agradeci e disse que continuaria ali. 
Ele insistiu e chegou a pôr a mão no meu 
braço, me forçando a levantar. Quando fez 
isso, tirei o peito da boca da minha filha 
e esguichei leite no rosto dele. Ele ficou 
nervoso, mas eu disse que era exatamente 
essa a distância que ele tinha que manter 
de nós”, relata.

Kika não está sozinha. Dados de uma 
pesquisa feita em 2015 pela Lansinoh Labo-
ratórios mostra que o Brasil é o país onde as 
mulheres são mais criticadas por amamentar 
em público. Cerca de 47,5% das brasileiras 
já sofreram esse preconceito. “Perguntei ao 
segurança se ele me abordaria caso estivesse 
comendo um sanduíche e ele disse que não. 
Expliquei que dava no mesmo, eu estava 
alimentando minha filha. A situação virou 
uma bagunça, pessoas me criticando, outras 
me defendendo. Quando minha filha ficou 
satisfeita, saí e deixei a confusão”.

Depois do ocorrido, Kika decidiu se unir a 
outras mães para um manifesto. “Ser mãe é 
isso: toda hora tem alguém para dar pitaco 
sobre como devo cuidar da minha filha e do 
meu corpo. Conheço a Gabrielle Faria, que era 
a coordenadora do ‘Mamaço’ aqui em BH e 
ela agendou um protesto no shopping. Foi 
lindo ver a administração do espaço sem saber 
como agir diante da nossa presença”, lembra.

Além de coordenar o “Mamaço”, a 
terapeuta Gabrielle foi idealizadora da 
lei de aleitamento na capital mineira. Ela 
decidiu iniciar essa luta após passar por 
um constrangimento dentro de um hospital 
infantil. “Meu filho tinha 2 anos na época e 
foi internado com dificuldade respiratória. 
Ele amamentava em livre demanda. Em 
uma noite, a enfermeira viu que eu estava 
dando peito a ele e disse que nessa idade o 
leite é fraco e que, provavelmente, por isso 
estava doente. Como eu já estava engajada 
na causa, quis levar informações científicas 
para ela ver que estava errada, mas ela não 
quis conversar”.

A luta não foi fácil. “Comecei uma pes-
quisa e vi a possibilidade de implementar 
uma lei que protegesse mãe e filho na 
capital. Fazendo parte diretamente da 
organização da Semana Mundial do Aleita-
mento Materno em BH e Contagem, passei 
a buscar o Legislativo para isso. Mas foi em 
vão, precisei de 2 anos e de muito diálogo 
para entrar em pauta e quase um para ser 
aprovada. Depois conseguimos a legislação 
a nível estadual”. 

Para ela, todo esse preconceito é um 
reflexo da cultura machista. “Como a socie-
dade vai se sentir com mulheres com seio de 
fora? Obviamente, a falta de informação é 
grande e resulta em pensamentos distorci-
dos sobre a questão”.

direitos
Mãe, lactante e advogada, Paula Azeve-

do explica que no âmbito trabalhista a mãe 
possui o direito de realizar dois descansos 
especiais durante a jornada de trabalho. 
“Eles são de meia hora cada para amamen-
tar o filho até que este complete 6 meses. As 
lactantes possuem atendimento preferencial 
em filas e transportes públicos, ainda que 
não estejam com seus bebês. Além disso, em 
alguns municípios, as mães já têm garantido 

o direito à amamentação em locais públicos 
e privados. No âmbito nacional, ainda está 
tramitando o projeto de lei que visa a inclu-
são do direito de amamentar em público no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.

Ela acrescenta que a mãe que sofrer 
qualquer tipo de constrangimento pode 
denunciar por meio de canal próprio do 
estado ou município, juntando as provas 
da situação. “As sanções para os estabele-
cimentos que não respeitarem variam de 
acordo com cada local. Mas, geralmente, 
consistem em pagamento de multa. No en-
tanto, isso não impede que a vítima acione 
o Judiciário para receber indenização por 
dano moral”.

Em Minas e em BH, as mães já pos-
suem essa proteção. “No âmbito estadual, 
existe a Lei 22.439 e no municipal existe a 
Lei 10.940. As duas asseguram à lactante 
o direito de amamentar em público, em 
local de sua escolha, ainda que, nesses es-
tabelecimentos, estejam disponíveis locais 

exclusivos para a amamentação, sob pena 
de multa”.

Contudo, Paula diz que somente as 
normas não são suficientes. “No Brasil 
há uma cultura de que leis, por si só, já 
garantem direitos, o que não é verdade. 
Para que uma regra cumpra sua função, é 
necessário que, antes de sua publicação, 
haja a construção de um cenário que, de 
fato, inclua aqueles indivíduos ou a ocor-
rência daquela situação. Se considerarmos 
a amamentação em público, primeiro é 
preciso que as pessoas tomem consciência 
da importância do ato”.

Ela própria só se deu conta dessa rele-
vância quando se tornou mãe. “Para mim, 
era apenas uma fase no desenvolvimento 
da criança. Claro, eu não sabia o que era 
amamentar e, tampouco, obtive conheci-
mento do processo emocional que esse ato 
envolvia. Não me lembro de uma campanha 
publicitária que fosse, de fato, eficiente a 
ponto de demonstrar a conexão que esse 
gesto cria e todos os seus benefícios”.

Entretanto, tudo mudou quando sua fi-
lha chegou. “O momento da amamentação 
é tão sagrado que fui capaz de tornar invisí-
vel qualquer olhar preconceituoso. Não me 
sentia constrangida. Mas, sinto que o tempo 
está passando e, como estamos rumo aos 6 
meses, as pessoas já começam a indagar até 
quando irei amamentar. É necessário que a 
sociedade enxergue esse gesto como um ato 
de amor para que possamos receber, como 
mães, o apoio que precisamos”.

Ao longo da série #LeiteDeMãe falamos 
sobre a importância do aleitamento mater-
no, a necessidade de acolher e dar suporte 
às mães que, por inúmeros motivos, não 
conseguem passar por esse processo. E, por 
fim, abordamos o respeito às mulheres que 
estão amamentando e como a lei contribui 
para que elas tenham o direito de alimentar 
seus filhos em público.

Advogada e mãe, Paula Azevedo
fala sobre os direitos das
mulheres de amamentarimagem do “mamaço” manifesto feito em um shopping da capital
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Almg: regulamentação de
ônibus fretados divide opiniões
A  regulamentação do fre-

tamento de ônibus 
intermunicipais, con-
forme prevê o Projeto 

de Lei (PL) 1.155/15, divide opini-
ões de deputados, autoridades, 
sindicalistas e motoristas autôno-
mos. O assunto gerou polêmica na 
reunião conjunta das Comissões 
de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte re-
alizada na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) no dia 17 
de agosto.

O PL é de autoria do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) e sua 
aprovação teria impacto direto 
sobre o chamado fretamento 
colaborativo, viabilizado por apli-
cativos como o Buser, que comer-
cializam passagens mais baratas 
que as das empresas de ônibus 
convencionais.

Para o deputado Bartô (Novo), 
ao favorecerem a livre concor-
rência, os aplicativos fizeram os 
preços das passagens caírem, be-
neficiando os passageiros. “Só o 
livre mercado é capaz de oferecer 
serviços melhores a preços mais 
baixos”, defendeu.

Na avaliação da deputada 
Laura Serrano (Novo), o projeto 
cria uma série de restrições que 
não agregam em nada em rela-
ção à segurança e à qualidade 
das viagens. No seu entender, ao 
reduzir a concorrência, os usuá-
rios acabam pagando mais caro. 
O deputado Bruno Engler (PSL) 
também defendeu os benefícios 

da maior concorrência entre os 
serviços fretado e regular. 

Como o PL 1.155/15 está 
pronto para votação em 1º turno 
no Plenário, o deputado Alencar 
da Silveira Jr. propôs modificar 
a proposição no 2º turno. Ele 
defendeu a apresentação de 
outro projeto específico para 
regulamentar os aplicativos e 
sugeriu que os ônibus fretados 
operem as linhas abandonadas 
pelas concessionárias antes de 
disputarem mercado nas rotas 
mais lucrativas. “Estou do lado 
da legalidade”, afirmou.

Os deputados Léo Portela 
(PL), Duarte Bechir (PSD), Cleiti-
nho Azevedo (Cidadania), Bosco 
(Avante) e Mauro Tramonte 
(Republicanos) defenderam uma 
ampla discussão sobre o assunto, 
de modo a conciliar os interesses 
de empresas de ônibus, trabalha-
dores, fretadores autônomos e 
passageiros.

Questionamentos jurídicos

O funcionamento de aplicati-
vos como o Buser foi regulamenta-
do em janeiro deste ano, quando o 
Governo do Estado editou o Decre-
to 48.121. Atendendo a recomen-
dação do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), a ALMG suspendeu 
os efeitos desse decreto por meio 
da Resolução 5.575, promulgada 
em agosto. 

O secretário de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade, Fer-
nando Marcato, esclareceu que 

havia um acordo para que o PL 
1.155/15 fosse aprovado na forma 
do substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça.

Conforme o texto, o serviço 
fretado deveria ser autorizado 
pelo Departa-
mento de Estra-
das de Rodagem 
(DER-MG) com 
até 3 horas de 
antecedência do 
início da viagem. 
Essa autorização 
só poderia ser 
concedida para o 
chamado circuito 
fechado, ou seja, 
o mesmo grupo 
de passageiros 
para os trechos 
de ida e volta. 
Além disso, seria 
proibida a venda de passagens 
individualizadas e por meio de 
terceiros. Porém, ao longo da 

tramitação, o PL 1.155/15 recebeu 
diversas sugestões de alteração. 
Ao analisar emendas apresenta-
das pelos deputados durante a 
discussão em 1º turno no Plenário, 
a Comissão de Transporte apre-
sentou o substitutivo nº 4. 

S e g u n d o 
esse novo tex-
to, seria neces-
sário enviar ao 
DER-MG a relação 
dos passageiros a 
serem transpor-
tados até 6 horas 
antes do início 
da viagem. Essa 
relação poderia 
ser parcialmente 
alterada e comu-
nicada ao DER-
-MG até o início 
da viagem. 

Além disso, 
o substitutivo nº 4 veda expres-
samente a prestação do serviço 
intermediado por terceiros. O 

fretamento também não poderia 
ter características de transporte 
público, ou seja, as viagens não 
poderiam ter regularidade de 
dias, horários ou itinerários e o 
embarque e o desembarque de 
passageiros não poderiam ser 
feitos em terminais rodoviários.

Marcato reiterou que o go-
verno não concorda com as al-
terações promovidas pelo subs-
titutivo nº 4 por entender que 
elas prejudicam os passageiros. 
Segundo ele, caso esse texto seja 
aprovado, será alvo de vários 
questionamentos jurídicos. 

Entidades que representam 
serviços de transporte fretado 
foram ouvidas durante a au-
diência e manifestaram sua 
preocupação com o PL 1.155/15. 
De forma geral, eles reforçaram 
os argumentos de que as regras 
previstas na regulamentação 
da atividade são anacrônicas e 
funcionam como barreiras para 
a livre concorrência.

Para os fretadores, não faz 
sentido cobrar a relação de pas-
sageiros horas antes do início 
das viagens com as tecnologias 
hoje disponíveis, nem exigir que 
o mesmo grupo de usuários usu-
frua do transporte nos trajetos 
de ida e volta. “Ninguém quer 
andar à margem da lei, mas ela 
precisa nos dar condições para 
trabalhar”, resumiu Amilton 
Ferreira, presidente da Associa-
ção do Transporte Alternativo 
Complementar e Compartilhado 
do Estado.

Na mesma linha, o CEO da 
Buser, Marcelo Abritta, afirmou 
que a inovação está enfrentando a 
resistência de um sistema antigo, 
com a discussão de questões já su-
peradas nos setores de telefonia, 
música e streaming, por exemplo. 
Segundo ele, a empresa oferece 
passagens com preços muito mais 
atrativos e oferece serviços de 
melhor qualidade.

concorrência desigual

A possibilidade de liberação 
da concorrência do serviço regu-
lar de ônibus com os fretamen-
tos preocupa a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT). 
Segundo o consultor jurídico da 
entidade, Thiago Barra de Sou-
za, as empresas concessionárias 
são obrigadas por contrato a 
operar linhas economicamen-
te inviáveis e administrar as 
gratuidades determinadas por 
lei, enquanto o Buser não tem 
essas obrigações. “Como falar 
em competição com essa assi-
metria?”, questionou.

Os representantes de sindi-
catos dos rodoviários, por sua 
vez, querem que o PL assegure os 
direitos trabalhistas da categoria. 
“Estamos juntos na luta para 
garantir emprego e trabalho para 
todos, seja no fretamento ou no 
transporte regular”, afirmou o 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários (Fettrominas), Erivaldo 
Adami da Silva.
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minas gerais na liderança da
produção de hidrogênio verde
Programa Minas do Hidrogênio foi lançado na sede da Fiemg

O hidrogênio verde é uma 
nova tendência de energia re-
novável e pode ser obtido da 
eletrólise da água ou da biomassa 
e biocombustíveis, como etanol 
e o metano. Minas Gerais, com 
abundância de todos esses recur-
sos e com todos os mecanismos 
para desenvolver o combustível, 
acaba de lançar o Programa Minas 
do Hidrogênio. O estado inicia 
uma trajetória de investimentos 
para tornar robusta toda a cadeia 
produtiva do setor: da molécula 
à produção dos equipamentos e 
o desenvolvimento tecnológico.

O programa é uma iniciativa do 
governo do Estado com o apoio do 
setor produtivo, por meio da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (Fiemg). No lançamento, 
realizado na sede da federação, em 
Belo Horizonte, estiveram presentes 
o ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, o vice-governador 
de Minas Gerais, Paulo Brant, e o 
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

“O momento é propício para 
Minas Gerais ser protagonista na 
geração de hidrogênio. Os investi-

mentos nessa cadeia estratégica vão 
incrementar a venda de commodities 
e fomentar a demanda em larga 
escala da geração de um gás, cuja 
exploração está na vanguarda tec-
nológica e atende a protocolos am-
biental e socialmente sustentáveis”, 
ressalta o líder empresarial mineiro.  

“O governo federal tem incenti-
vado fortemente as fontes renováveis 
de energia. Na última reunião do 
Conselho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE), aprovamos as diretri-
zes para o Programa Nacional do Hi-
drogênio. Apostamos em diferentes 
rotas de produção e na versatilidade 
de seu uso energético, buscando um 
mercado abrangente e com redução 
de custos”, afirmou o Ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Durante o evento, especialistas 
em energias renováveis apresen-
taram painéis sobre o potencial do 
estado para a geração de hidrogê-
nio. Ansgar Pinkowski, gerente de 
Inovação e Sustentabilidade da Câ-
mara de Comércio e Indústria Brasil-
-Alemanha do Rio de Janeiro, liderou 
o painel “Panorama da produção e 
consumo do hidrogênio no Brasil”. 

Daniel Gabriel Lopes, pesquisador, 
sócio-fundador e diretor da Hytron 
Energia e Gases, conduziu o tema 
“Processos e tipos de equipamentos 
envolvidos na cadeia do hidrogênio”. 
Já a palestra “Conceito de hidrogênio 
a partir de biomassa” foi apresen-
tada por Plinio Nastari, presidente 
e CEO da Datagro Consultoria e 
Marcelo Veneroso, presidente do 
Conselho de Mercados da Abimaq 
e diretor-consultivo da Fiemg, foi o 
responsável pelo tema “Qual o papel 
que o hidrogênio poderá representar 
para nossa sociedade”.

Na ocasião, Carlos Alexandre 
Príncipe Pires, diretor do Departa-
mento de Desenvolvimento Energé-
tico da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia, apre-
sentou o “Programa Nacional do 
Hidrogênio (PNH2)”.

O lançamento do Programa 
“Minas do Hidrogênio” foi uma 
realização da Fiemg, por meio de 
sua Câmara da Indústria de Energia, 
Petróleo e Gás e do Conselho de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável.

Se
ba

st
iã

o 
Ja

ci
nt

o

O SetraBH esclarece que busca continua-
mente a melhoria no atendimento de 
seus clientes promovendo nas empre-
sas, para condutores e trabalhadores 

operacionais, treinamentos periódicos de recicla-
gem com orientações sobre conduta e segurança 
no trânsito.

Informa que as reclamações já estão sendo 
analisadas, conjuntamente com as empresas 
responsáveis pelas operações das linhas, com 
o objetivo de corrigir falhas e condutas no aten-
dimento.

Ressalta que no primeiro semestre de 2021, 
quando a linha 67 recebeu o maior número de re-
clamações (290), ela realizou no período, 11.952 
viagens, transportando 330.473 passageiros, o 
que representa 0,087% dos usuários.

 Ao todo foram 481 reclamações no pri-
meiro semestre, considerando as cinco empre-
sas. No mesmo período foram realizadas por 
elas, 103.441 viagens, transportando 2.4 milhões 
de usuários, o que representa, 0,019% das pessoas.

Um número considerável pelo quantitativo de 
viagens e passageiros transportados.

O SetraBH também destaca que a colaboração 
dos usuários é muito importante para a melhoria da 
prestação de serviço. Todos os passageiros do Trans-
porte Coletivo de Belo Horizonte podem fazer suas 
reclamações e sugestões de melhorias no sistema. 
O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 
atende pelo telefone (31) 3248-7300. Importante 
informar o número da linha e do ônibus, horário e 
local da ocorrência para que o veículo e condutor 
sejam identificados e o problema corrigido.

notA setrABH – 18 de agosto de 2021
Ranking BHTrans de reclamações de usuários do transporte público de BH (de janeiro a julho)

Confira os quadros com os dados detalhados:

ranking BHtrans 2021
(de janeiro a julho)

Motivos mais
reclamados:

290 reclamações

78 reclamações

62 reclamações

27 reclamações

24 reclamações

Descumprimento de
quadro de horários

Comportamento
inadequado do operador

Descumprimento de ponto
de embarque e desembarque

Ônibus em mau estado
de conservação

Superlotação

1º

2º

3º

4º

5º

67

815

808

5250

51

“ninguém
quer andar
à margem
da lei, mas
ela precisa

nos dar 
condições

para trabalhar”

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2015&n=1155&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2015&n=1155&t=PL&aba=js_tabVisao
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empresários de tiradentes se
reinventam durante a pandemia

om as medidas de isola-
mento social adotadas 
para deter o avanço da 
COVID-19, muitos empre-

sários enfrentaram problemas para 
manter seus negócios funcionando. 
De acordo com a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), entre março 
de 2020 e maio de 2021, Minas 
Gerais apresentou um prejuízo de 
R$ 31,2 bilhões ficando atrás apenas 
de São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Foi o caso de 
Suely Pereira, dona 
da pousada Recanto 
de Minas, na cida-
de de Tiradentes, 
importante polo 
turístico no Campo 
das Vertentes (MG), 
que vivia seu me-
lhor momento antes 
da pandemia. “Está-
vamos vivenciando 
uma fase ótima. Com as propa-
gandas positivas da cidade e a alta 
do dólar, a procura por passeios 
turísticos estava excelente. Não 
tinha do que reclamar”, destaca.

Entretanto, com o fechamento 
do comércio e a queda do movi-
mento ficou difícil manter as con-
tas em dia, mas Suely conseguiu 
negociar com os proprietários 
e recebeu isenção do aluguel 
de julho de 2020. O tempo sem 
faturar com a pousada levou a 
proprietária a vender caldos para 

os moradores da cidade que, 
segundo ela, tem um gosto espe-
cial por dobradinha. “Sou do Rio 
de Janeiro e aprendi a fazer esse 
prato com minha mãe. Comecei a 
entregar a noite com um peque-
no custo e meu tempero caiu no 
gosto das pessoas, até hoje recebo 
encomendas”, disse.

Outro empresário que precisou 
se adaptar foi João Lombardi, chef 
e proprietário do tradicional res-
taurante Ora Pro Nobis que está há 

quase 20 anos em 
Tiradentes. Antes 
da pandemia, o res-
taurante contava 
com uma equipe 
grande de 11 cola-
boradores que foi 
reduzida para dois 
funcionários já no 
primeiro fechamen-
to ainda em 2020.

“O cenário eco-
nômico do país já 

não estava bom, mesmo antes 
da COVID-19. O turismo foi o pri-
meiro setor a ser atingido com o 
isolamento e as incertezas desse 
momento nos fizeram reduzir a 
equipe, mas sem dispensar todos 
os funcionários com a esperança 
de que fosse liberado para reabrir 
em breve”, explica.

A dificuldade em arcar com as 
despesas de aluguel de um restau-
rante fechado levou João a mudar 
de endereço. O restaurante que 
ficava localizado no Centro Histó-

rico foi para um imóvel um pouco 
mais afastado, onde o aluguel é 
mais em conta. Há um ano no 
novo endereço e com as medidas 
restritivas mais leves, o restau-
rante já recuperou sua clientela. 
“Atualmente, trabalho sozinho 
na cozinha, mas já estamos con-
tratando uma nova equipe. Com 

a mudança nós simplificamos o 
nosso cardápio e conseguimos ter 
preços mais atrativos”, destaca.

Com o avanço da vacinação 
e a flexibilização de medidas, as 
perspectivas futuras de João são 
as melhores. “A mudança de ende-
reço no meio de uma pandemia foi 
um ato de muita coragem porque 

nós já tínhamos uma história lá. 
Hoje, a gente vê que foi a coisa 
certa a se fazer e estamos felizes 
e esperançosos para o momento 
pós-pandemia”, finaliza.

O presidente da Associação 
Empresarial de Tiradentes (Asset), 
Wellerson Cabral, esclarece os 
prejuízos para o setor. “Com a 

suspensão das atividades durante 
esse longo período, os empre-
sários tiveram que se reinventar 
para diminuir os danos causados. 
Sem a possibilidade de operar de 
forma adequada, eles tiveram 
que encontrar outros meios de 
garantir a sobrevivência de seus 
empreendimentos”, argumenta.

“os
empreslários
tiveram que

reinventar para
diminuir
os danos

causados”
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uberlândia inaugura viaduto que
beneficiará mais de 20 mil veículos

A zona Leste de Uberlân-
dia ganhou no dia 17 
de agosto, mais uma 
importante estrutura 

para a mobilidade urbana da 
região. O prefeito Odelmo Leão 
(PP) inaugurou o viaduto Ronaldo 
Fernandes Pereira, localizado na 
Rua Conrado de Brito e que ligará 
os bairros Custódio Pereira e Alto 
Umuarama. A melhoria faz parte 
dos investimentos do programa 
municipal de infraestrutura e 
mobilidade urbana Uberlândia 
Integrada II. 

Com 35 metros de compri-
mento, o viaduto da Conrado de 
Brito está sobre a linha férrea, 
entre as ruas Tito Teixeira e 
Manoel Gomes dos Santos. O 
projeto contemplou ainda uma 
passagem para pedestres. A 
expectativa é que a estrutura be-
neficie os mais de 20 mil veículos 
e 5 mil passageiros do transporte 
público que transitam pela região 
diariamente e que contavam, 
anteriormente, apenas com o 
único viaduto existente na região, 
situado na Rua Paulo Frontin. 

“A região necessitava dessa 
melhoria e atuamos para que fos-
se atendida. É importante ressal-
tar os benefícios que esse viaduto 
trará para quem passa pela re-
gião, principalmente se tornando 
uma nova rota para o transporte 
público, reduzindo tempo de via-

gem e gerando qualidade de vida 
para o trabalhador que necessita 
desse meio de locomoção. Mesmo 
com as dificuldades impostas pela 
pandemia, nossa gestão segue 
consciente e trazendo avanços 
para Uberlândia”, disse o prefeito. 

Supervisionados pela Secreta-
ria Municipal de Obras, o viaduto 
foi construído pela empresa BT 
Construtora, contratada sob lici-
tação.

Com a inauguração do novo 
viaduto na Rua Conrado de Brito, 
algumas alterações viárias serão 
feitas pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (Settran) no 
entorno. A Conrado de Brito, entre 
a Avenida Dom Pedro II e a Rua 
José Rezende, terá sentido único 
de circulação (Alto Umuarama – 
Custódio Pereira). Já a Paulo de 
Frontin, entre a Dom Pedro II e a 
Ceará e Rezende terá sentido único 
de circulação (Custódio Pereira – 
Alto Umuarama).

uberlândia integrada

O viaduto é mais uma inter-
venção do Programa Uberlândia 
Integrada II, que já beneficiou 
a população com a entrega de 
outras seis obras, são elas: o 
prolongamento das ruas das 
Papoulas e dos Jasmins, a dupli-
cação da ponte Cícero Naves de 
Ávila, a ponte da Rua da Carioca, 

a ponte da Avenida Oscarina 
Cunha Chaves, o Terminal Dona 
Zulmira e a trincheira do trevo 
Ivo Alves Pereira.

Lançado inicialmente em 2011 
por Odelmo (2005-2012), o pro-
grama já contemplou diversas 
melhorias em infraestrutura e mo-
bilidade urbana em sua etapa I, 
como prolongamento da avenida 
Anselmo Alves do Santos, Corre-
dor Estrutural Leste e o Terminal 
Novo Mundo. Na etapa II, serão 
investidos mais de R$ 140 milhões 
provenientes do Programa de 
Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa) da Caixa 
Econômica Federal.

Inaugurada a estrutura levará, 
por lei, o nome do empresário 
Ronaldo Fernandes Pereira. Com 
mais de 45 anos de atuação no 
mercado imobiliário, Ronaldo 
fundou, ainda na década de 1970, 
a primeira imobiliária a atuar na 
área de vendas de imóveis de 
terceiros e locação de imóveis em 
Uberlândia. Durante sua carreira, 
o empresário atuou em diversos 
cargos dentro de importantes 
instituições como o Sindicato da 
Habitação Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba (Secovi-Tap), o Sin-
dicato da Indústria da Construção 
Civil no Estado de Minas Gerais 
(Sinduscon-MG) e na Associação 
Comercial e Industrial de Uberlân-
dia (Aciub).
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BAres e outros setores terão 
Que FAzer PromoçÕes

desAtivAção do AeroPorto
cArlos PrAtes

incêndio nA cinemAtecA

O comércio foi um dos se-
tores mais prejudicados desde 
o início da pandemia. Houve 
várias paralisações do funciona-
mento por parte da Prefeitura 
de Belo Horizonte e de outras 
cidades. O resultado disso foi 
o fechamento em definitivo de 
inúmeras empresas e muitas 
demissões. Agora que o comér-
cio está voltando ao normal, 
os bares, restaurantes, hotéis, 
motéis, lanchonetes e outros 
segmentos têm que investir em 
atrativos e promoções, além de 
evitar as demissões. As micros 
e pequenas empresas já estão 
trabalhando com número redu-
zido de funcionários. Portanto, 
temos que fazer promoções 
reais porque o consumidor não 
é bobo, pelo contrário, está pes-
quisando muito antes de com-
prar algum produto ou serviço.

No final de dezembro, a Infraero 
deixará de ser a responsável pelo 
Aeroporto do Carlos Prates, que fica 
na região Noroeste de Belo Horizonte. 
O terminal foi fundado em 1944 e 
possui uma área aproximada de 550 
mil metros quadrados.  De acordo com 
a Infraero, cerca de 1.800 voos que 
acontecem no local serão transferidos 
para outros aeroportos, inclusive o da 
Pampulha. O espaço tem ação voltada 
para a formação de pilotos, aviação 
desportiva e de pequeno porte, e ins-
trução e manutenção de aviões e heli-
cópteros. Faltando menos de 5 meses 
para a sua desativação, a população 
da capital ainda não sabe qual será a 
sua destinação. O poder público muni-
cipal tem que se mobilizar e encontrar 
uma alternativa que vai beneficiar 
uma população imensa da região. 
Quem sabe pode se transformar num 
parque com espaço para a cultura, 
meio ambiente, esporte e recreação.

Na semana passada, falamos 
do incêndio na Cinemateca bra-
sileira, em São Paulo, onde são 
guardados grande parte do acervo 
cultural e histórico do Brasil. Há 
tempos que ex-funcionários vi-
nham alertando que um incêndio 
poderia acontecer, já que tinha 
muito material inflamável que po-
dia entrar em autocombustão sem 
uma revisão periódica. Documen-
tos importantes para a memória 
pública podem ter sido perdidos 
de maneira irrecuperável. A TV 
Tupi, primeira emissora de TV do 
país, foi inaugurada na década de 
1950 e todos os arquivos podem 
ter sido consumidos pelo fogo. 
No último ano, a Cinemateca foi 
um triste exemplo da escassez 
de políticas públicas culturais do 
governo Bolsonaro. Funcionários 
foram demitidos e o espaço ficou 
abandonado à própria sorte.

c A n A l   A B e r t o

venda de combustíveis direto aos postos. O gover-
no federal publicou uma Medida Provisória (MP) 
para permitir a venda de álcool pelos produtores 
diretamente para os postos de combustíveis, sem 
intermédio de distribuidoras. Isso poderá diminuir 
o preço final na bomba. Atualmente, a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) estabelece que todo 
combustível deva passar por distribuidora antes 
de chegar aos postos. Em várias ocasiões, o pre-
sidente Jair Bolsonaro defendeu a venda direta 
como forma de reduzir os preços dos combustíveis. 
Também será permitido que um posto venda 
combustível de qualquer distribuidor, indepen-
dentemente da bandeira a qual é associado. Essa 
medida poderá ser questionada na justiça porque 
é uma quebra de contrato com as distribuidoras. 
Vamos ver se os preços realmente irão diminuir.

Amm e sebrae debatem turismo
na macrorregião no sul de minas

Boa Esperança, na macror-
região Sul de Minas Gerais, foi 
anfitriã do primeiro “AMM nos 
Municípios – AMM e Sebrae: 
juntos pelo desenvolvimento das 
cidades. 

 A nova fase do projeto De-
senvolve Minas Gerais, parceria 
entre a AMM e o Sebrae, debateu 
o desenvolvimento das cidades 
nas 10 macrorregiões do estado. 
O foco deste primeiro encontro foi 
o fomento do turismo.

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e 
vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Julvan Lacerda, reforça que Boa 
Esperança é um dos municípios 
que está na onda verde do “Minas 
Consciente” e, com isso, tornou 
um ambiente seguro para a rea-
lização do evento. 

“Estávamos ansiosos para 
voltar a promover os encontros 
presenciais dentro do projeto 
Desenvolve Minas Gerais, mas 
era preciso aguardar o momen-
to certo, pensando sempre na 
saúde da população. Este evento, 
e todos os outros em parceria 
com o Sebrae, tem o objetivo de 
levar capacitação e informação 
relevantes para a promoção do 
desenvolvimento dos municípios 
e, em Boa Esperança, trata-se, 
sobretudo, do investimento no 
turismo, devido ao potencial da 
região”, ressaltou. 

Mais de 90% dos pequenos 
negócios do turismo sofrem com 
a queda do faturamento, como 
mostra a 11ª edição da pesquisa 
Impactos do coronavírus nos 
pequenos negócios, feita pelo Se-
brae, em parceria com a Fundação 

Getulio Vargas (FGV), entre os dias 
26 de maio e 1º de junho.

De acordo com o estudo, o 
faturamento do setor caiu 68% 
no período, resultado pior que o 
registrado em março deste ano, 
quando houve queda de 59%.

 “Precisamos pensar em polí-
ticas públicas municipais e regio-
nais que criem melhores oportu-
nidades de acesso a crédito, entre 
outras ações que incentivem os 
empreendedores a investirem em 
seus negócios, gerando renda e 
desenvolvimento para os municí-
pios de Boa Esperança e de toda 
a macrorregião Sul de Minas Ge-
rais”, afirma João Cruz Reis Filho, 
diretor técnico do Sebrae Minas.

No evento, o prefeito de Boa 
Esperança e 2º tesoureiro da 
AMM, Hideraldo Henrique (MDB), 
falou sobre a “A transformação 
da cidade em destino turístico”, 
apresentando o trabalho feito na 
sua gestão à frente do município. 
“O turismo é hoje uma das prin-
cipais fontes de emprego e renda 
e Minas. É de suma importância 
esse projeto da AMM e do Sebrae 
para fomentar os projetos locais, 
quando vamos debater idéias, 
trocar experiências e mostrar o po-
tencial de cada região”, afirmou.

desenvolve minas gerais

O projeto Desenvolve Minas 
Gerais faz parte de convênio ce-
lebrado em 2019 entre a AMM e 
o Sebrae, durante o Delta Fórum 
– Encontro de Desenvolvimento 
Econômico para Lideranças e 
Territórios. O principal objetivo 
do projeto é criar estratégias para 
o desenvolvimento local com a 
mobilização do poder público, 
iniciativa privada e o terceiro setor, 
criando condições favoráveis de 
sobrevivência dos pequenos ne-
gócios, que são fonte de trabalho 
e renda para milhões de pessoas 
em todos os 853 municípios.

O projeto já realizou dezesseis 
edições virtuais do “AMM nos 
Municípios – Encontro Online nas 
Microrregionais”. Também foi rea-
lizado o “AMM e Sebrae para pre-
feitos empreendedores”, com nove 
webnários que debateram o empre-
endedorismo nos municípios nas 
regiões do Sebrae em Minas Gerais.

Vários cursos e mentorias de 
qualificação estão sendo reali-
zados desde 2020, capacitando 
milhares de servidores públicos 
em todo o estado com temas 
relevantes para as gestões das pre-
feituras e o desenvolvimento local.
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1º Festival da Música de Itabirito
premia novos talentos brasileiros

A prefeitura, por meio da Secre-
taria de Patrimônio Cultural e Turis-
mo, realizou, no dia 14 de agosto, a 
grande final do 1º Festival da Música 
de Itabirito. Com abrangência na-
cional, o evento foi uma iniciativa 
100% idealizada e custeada pela 
administração municipal. 

“Esse evento é um exemplo para 
que o Brasil possa promover a músi-
ca como Itabirito faz. É fundamental 
que o poder público estimule a 
cultura em suas mais diversas for-
mas. Talentos não são criados, são 
descobertos. Exatamente por isso 
temos que garantir oportunidades 
aos artistas”, destacou o prefeito 
Orlando Caldeira (Cidadania).

Em mais de 6 horas de apre-
sentações no anfiteatro do Parque 
Ecológico Municipal, os 20 finalis-
tas, 10 deles artistas de Itabirito e os 
demais de várias regiões do Brasil, 
apresentaram seu talento para os 
jurados Carol de Amar, Márcio Bu-
zelin, Grazi Medrado, Barral Lima e 
Rodrigo Brasil, referências do setor 
musical.

“Foi uma alegria enorme par-
ticipar do evento. Quando vi meu 
nome entre os finalistas do festival, 
fiquei feliz porque a música nos leva 
a lugares e nos permite conhecer 
pessoas. Adorei a cidade e fiquei 
muito contente em trazer minha 
arte”, comemorou a finalista Aline 
Rissuto, de Guarulhos, São Paulo.

“Fiquei muito alegre com o festi-
val. A inscrição de 700 artistas de 24 
estados brasileiros colocou Itabirito 
na rota dos grandes concursos de 
música do Brasil. É sempre impor-
tante fomentar a produção autoral, 
que é fundamental para qualquer 
artista. Nós queremos que ele faça 

parte do calendário anual de even-
tos da cidade”, afirmou a secretária 
de Cultura e Turismo, Júnia Melillo.

ganhadores 
Os grandes vencedores foram Ju 

Felício e Niko MC, de Belo Horizon-
te, com a canção “Em Amor”, que 
receberam o prêmio de R$ 12 mil. 
Em segundo lugar, ficou o grupo 
Pássaro Vivo, de Patos de Minas, 
que faturou R$ 8 mil com a música 
“O Presente”. Com a canção “Hoje 
Eu Não Vou”, o grupo 50 Tons de 
Pretas, de Porto Alegre, conquistou 
o prêmio de R$ 4 mil. 

“Não tem como mensurar a 
importância de ganhar esse festival. 
Será um divisor de águas porque 
esse é um trabalho autoral e é 
mais do que especial. Estou muito 
emocionada. A prefeitura está 
de parabéns pela iniciativa. Que 
outros artistas como eu, que estão 
iniciando suas carreiras, fazendo um 
trabalho autoral, tenham a mesma 
oportunidade”, destaca Ju Felício.

os grandes vencedores
foram Ju Felício e niko mc
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Ana e mauro, empossado vice-presidente
do skal nacional durante evento em Porto Alegre

diretor da Fenacthur, presidente do sindetur
rs e delegado do skal nacional região sul,

danilo martins, e o presidente do skal BH, marcos Prota

eliane e reinaldo Fleming, 
empossado na diretoria do skal nacional
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chef rocco, o aniversariante da semana valdez maranhão,
mauro tramonte e o chef vinicius salomão
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o sonho Atleticano cada dia mais real
O torcedor atleticano está 

eufórico e com bons motivos para 
sonhar com a conquista do Bi 
Campeonato Brasileiro e da Copa 
Libertadores. Líder do Brasileirão, 
com vantagem para decidir as 
quartas de final da competição 
continental e com a equipe cada 
vez mais entrosada e vibrante em 
campo, o técnico Cuca, ganhou 
mais um reforço de peso. O atacan-
te Diego Costa, ex-Atlético de Ma-
dri, Chelsea e seleção espanhola, 
chegou nesta semana para reforçar 
o poderoso ataque atleticano que 
já conta com o artilheiro Hulk. 
Boa parte da imprensa brasileira 
admite que o Galo tem um dos 
três melhores elencos do futebol 
brasileiro na atualidade, e vai 
brigar pelo título nacional, da Copa 
do Brasil e Libertadores.

O Galo juntamente com Pal-
meiras e Flamengo tem elencos 
reforçados e num campeonato de 
pontos corridos prevalece a força 
e qualidade do grupo. Assim, o 
Atlético começa a caminhar a 
passos largos para a tão sonhada 
conquista.

Inegável o ótimo trabalho 
que Cuca vem desenvolvendo no 
Atlético. O técnico atleticano têm 
muitas peças de reposição e tem 
conseguido organizar uma equipe 
bastante competitiva. O Galo lidera 
o Brasileirão com cinco pontos à 
frente do Palmeiras.

No elenco atleticano a verdade 
é que Cuca tem jogadores com 

muita velocidade, boa técnica, um 
ataque poderoso e uma defesa 
muito consistente, sendo destaque 
o setor defensivo, com o goleiro 
Éverson, zagueiros Júnior Alonso 
e Nathan Silva, além dos late-
rais Mariano e Guilherme Arana, 
formando um sistema defensivo 
extremamente equilibrado. Na 
parte ofensiva, Hulk, Savarino, 
Zaracho e Vargas vivem bom 
momento e são responsáveis pela 
maioria dos gols atleticanos. Isso 
implica numa equipe muito forte e 
competitiva, que tem a capacidade 
de sair de uma ação defensiva para 
o campo de ataque com rapidez e 
qualidade. Destaque também para 
o meia Nacho Fernández que vem 
sendo um verdadeiro maestro no 
meio campo atleticano. O argenti-
no tornou-se peça fundamental no 
esquema do técnico Cuca. 

O galo já soma nove vitórias 
consecutivas no Brasileiro e segue 
em busca de um recorde que per-
tence ao Guarani de Campinas, 
que obteve onze vitórias seguidas 
na competição de 1978. 

A intensidade e volume de 
jogo apresentados pelo Atlético, 
que já marcou 25 gols e sofreu 
apenas 11, tem sido determinante 
para o aproveitamento de líder 
até aqui. O equilíbrio defensivo e 
ofensivo adotado por Cuca explica 
a superioridade do time mineiro 
na competição. Com variações 
táticas, muita técnica e rodando 
o elenco em suas escalações, o 

Galo sufoca os adversários e se 
posiciona como um dos postulan-
tes a conquistar as competições 
que vem disputando neste ano 
de 2021. 

É gratificante ver o futebol mi-
neiro no alto da tabela na principal 
competição do país. No entanto, 
para a alegria se tornar completa, 
vamos torcer pela rápida e urgente 
recuperação do América e Cruzei-
ro. O Coelho vem lutando contra 
o rebaixamento nesta Série A e 
apresentou certa melhora com a 
chegada do técnico Vagner Manci-
ni. Já o Cruzeiro, tem o retorno do 
técnico Vanderlei Luxemburgo em 
sua terceira passagem pela equipe 
celeste. O time azul ainda não se 
encontrou nesta Série B. Precisa 
buscar a recuperação o mais rá-
pido possível. Luxemburgo parece 
ter dado uma injeção de ânimo 
ao elenco. O Cruzeiro apresenta 
melhora, mas precisa caprichar 
na pontaria. Perder pontos em 
casa seguramente vão fazer muita 
falta na reta final da competição. O 
torcedor celeste, mesmo com as di-
ficuldades, promete apoio ao time. 

A rivalidade neste momento 
deve ser deixada de lado. O Cruzei-
ro é gigante pela própria natureza. 
Não merece estar nesta situação. 
Precisa retornar à elite do futebol 
nacional, para brigar por títulos 
importantes de igual para igual 
com seu grande e histórico rival 
alvinegro. Avante Galo! Força Zerô 
e Coelho!

minas storm realiza treinos
para a temporada 2021/22

A Tempestade Mineira, time 
profissional de basquete do Minas 
Tênis Clube, está oficialmente for-
mada e reunida para dar início aos 
trabalhos da temporada 2021/22. 

A semana inicial de treinos 
sob a orientação do técnico Léo 
Costa também prezou pelo início 
de trabalhos técnicos com bola, 
arremessos, movimentação e en-
trosamento da equipe em quadra. 
Quanto à parte física, os atletas 
estão cumprindo um intenso 
programa de preparação que se 
iniciou antes mesmo da junção 
do elenco em Minas para a fase 
técnica e tática. Sempre contan-

do com os comandos de Paulo 
Alberto de Paula, o preparador 
físico ressalta a importância da 
orientação adequada para esta 
fase inicial da temporada. 

“Costumo realizar um conta-
to prévio com os atletas, antes 
mesmo de chegarem ao Clube, 
para iniciarem um trabalho que 
já seja direcionado por mim. Isso 
adianta e facilita muito para que 
agora, com o time reunido, faça-
mos apenas alguns ajustes para 
seguir com o foco de moldar o 
time para a temporada”, destacou 
o integrante da comissão técnica 
do Minas Storm.  

Na busca por títulos e grandes 
resultados, a Diretoria do Minas 
segue montando elencos com no-
mes de peso, como a contratação 
do pivô Maique, que disputou o 
último NBB pelo Paulistano, e a 
dupla Gui Deodato (ala) e Alexey 
(armador), que estavam no Bauru 
Basket. Também integra a equipe 
o armador argentino Facundo 
Corvalán, que tem grandes pas-
sagens pela seleção de seu país. E 
os nomes de destaque não param 
por aí!

A Tempestade Mineira tam-
bém se prepara para receber o 
“cara das enterradas” Renan Lenz, 
que teve grande atuação pelo 
time do São Paulo e o pivô baha-
mense Tavario Miller, que vem 
do intenso e já tradicional time 
argentino Boca Juniors. O Clube 
também anunciou as renovações 
do ala estadunidense Shaquille 
Johnson e de Gui Santos, ala/
armador formado nas categorias 
de base do Clube e que retorna ao 
Clube após importante prepara-
ção realizada nos Estados Unidos 
em diversos times da NBA. 

Também segue no time o ala/
pivô Felipe Queirós e os reforços 
vindos do forte e jovem time que 
está disputando atualmente a Liga 
de Desenvolvimento de Basquete 
(LDB).
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diego costa diz realizar
sonho no Atlético mineiro
Depois de 15 anos na Europa, 

Diego Costa desembarcou 
em Belo Horizonte na ma-

nhã desta terça-feira para assinar 
o primeiro contrato profissional da 
carreira com um time brasileiro. E, 
aos 32 anos, atuar no país onde 
nasceu é, para ele, a realização 
de um sonho.

“Poder vir pro Galo, um time 
com tradição, uma torcida, uma 
massa apaixonada. Depois de 
muitos anos na Europa, tinha o 
sonho de poder jogar no futebol 

brasileiro e nada melhor que 
aqui” - disse à Rádio Itatiaia.

O atacante foi anunciado ofi-
cialmente pelo Atlético no último 
sábado, e desde lá, diz que vem 
recebendo muitas mensagens de 
carinho da torcida.

“Só tenho palavras de agra-
decimento. É sempre importante 
o jogador sentir esse calor da 
massa. Quero agradecer do mi-
nuto 1 e espero que este ano seja 
abençoado, repleto de títulos” 
afirmou.

Com Hulk como protagonista, 
o Atlético vem de uma tempo-
rada praticamente perfeita até 
o momento. Lidera de forma 
disparada o Brasileirão, com 5 
pontos de frente para o vice-líder, 
Palmeiras. Segue vivo na Copa do 
Brasil e, nesta quarta, enfrenta o 
River Plate para tentar avançar à 
semifinal da Libertadores.

Diego, claro, não vai poder 
atuar na partida - ele ainda 
precisa de tempo para reade-
quação física, já que não joga 

desde dezembro de 2020 -, mas 
confia na boa fase dos novos 
companheiros de time.

“O Galo tem um time impres-
sionante, vem fazendo uma tem-
porada muito boa e eu venho para 
tentar somar, ajudar da melhor 
maneira possível. Dá pra ver que 
o time está bem encaixado, numa 
dinâmica muito boa. Espero me 
agrupar e dar um pouco do meu 
melhor pra poder somar. E que 
amanhã (quarta) possamos pas-
sar à semifinal (da Libertadores)”.

Promessa à torcida

Diego se disse feliz por estar 
finalmente podendo voltar aos 
gramados. O atacante estava sem 
clube desde o fim de 2020, quando 
rescindiu contrato com o Atlético 
de Madrid, e vinha de sucessivas 
lesões (coxa e hérnia de disco) que 
o tiraram a sequência e espaço no 
time espanhol. Ele manteve a força 
física sozinho, mas ainda precisará 
de um tempo para estrear.

“Muito feliz, ansioso, esperando 
conhecer meus companheiros e, em 
breve, estar aí treinando e fazer o que 
eu mais gosto. Quero agradecer o 
carinho, e dizer ao torcedor que 
não vai faltar dedicação, raça e cla-
ro, gols, que eles vão esperar. Vou 
tentar fazer meu melhor dentro 
de campo pra poder retribuir todo 
carinho que venho recebendo”.

estreia

Não haverá pressa também 
no que diz respeito à inscrição 
dele nos torneios que o Atlético 

disputa. Na Libertadores, ele 
poderá atuar em caso de classi-
ficação às semifinais. No Brasi-
leirão, o prazo final de inscrição 
vai até 24 de setembro, na 22ª 
rodada. E para a Copa do Brasil, 
ele poderá ser regularizado até 
24 de agosto, para disputar as 
quartas de final.

Vale lembrar que para o regis-
tro na CBF, o Atlético precisa da 
janela internacional aberta (ela 
está vigente até o fim do mês) e 
receberá a documentação de Die-
go Costa via Atlético de Madrid/
Federação Espanhola de Futebol, 
mesmo que o jogador esteja livre 
no mercado desde 29 de dezem-
bro de 2020.

carreira

Diego Costa nasceu na cida-
de de Lagarto, no Sergipe, mas 
nunca atuou profissionalmente 

no Brasil. Ele começou a carreira 
no Braga, de Portugal, de onde 
foi emprestado ao Penafiel, tam-
bém português, até finalmente 
chegar ao Atlético de Madrid, 
em 2007.

O time colchonero foi, sem 
dúvida, o clube de maior desta-
que da carreira de Diego. Por lá, 
ele conquistou seis títulos: um do 
Campeonato Espanhol (2013/14), 
um da Liga Europa (2017/18), três 
da Supercopa da Europa (2010, 
2012 e 2018) e um da Copa do Rei 
(2012/13). O atacante defendeu a 
equipe em 215 jogos e marcou 84 
gols em três passagens diferentes.

Ele até chegou a ser convo-
cado por Felipão para a Seleção 
Brasileira em 2013, mas acabou 
escolhendo defender a Espanha. 
Com a camisa da Roja, ele jogou 
as Copas do Mundo de 2014 e 
2018, marcando três gols na edi-
ção disputada na Rússia.
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