
Pandemia afastou homens
dos consultórios médicos e

cuidado com a próstata diminui
A crise sanitária afastou milhares de brasileiros da rotina de cuidado e 

prevenção a doenças. Entre os homens, grupo já conhecido pela resistência 
em ir ao médico, os índices são alarmantes. Dados inéditos do Ministé-
rio da Saúde, compilados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 
mostram que as consultas urológicas no Sistema Único de Saúde (SUS) 
caíram 33,5%. Em síntese, todos os indicadores de combate ao câncer de 
próstata estão em queda. “Cerca de 25% dos pacientes morrem devido a 
enfermidade e 20% são diagnosticados em estágios avançados. Apesar 
desses dados, dois terços dos homens com idade acima de 40 anos não 
realizam o toque retal e a metade nunca realizou o PSA”, alerta Francisco 
Guerra, presidente da SBU mineira.
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sAúde Pode movimentAr
r$ 313,9 Bi AindA em 2021

O setor de saúde pode movimen-
tar cerca de R$ 313,9 bilhões, até o 
final do ano, de acordo com dados 
do IPC Maps. Nesta projeção estão 
despesas com medicamentos, itens 
para curativo, planos de saúde, além 
de tratamentos médico e dentário. O 
montante representa um acréscimo 
de 13,8% em comparação a 2020 e 
de 21,8% em relação a 2019. Para o 
responsável pela pesquisa, Marcos 
Pazzini, a quantia movimentada 
pelo segmento é importante para 
o momento atual. “A economia de 
consumo é responsável por mais de 
6% de tudo que os brasileiros vão 
gastar neste ano. Se levarmos em 
conta que temos as necessidades 
básicas, esse número mostra que 
as pessoas estão preocupadas com 
a saúde em termos de prevenção, 
pagamento de plano de saúde e 
medicamentos”.

economiA – PáginA 4

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

nomes de candidatos à 
Assembleia legislativa

já começam a surgir
Uma discussão política co-

meça a tomar conta do noti-
ciário de Minas Gerais. Como 
não poderia deixar de ser, o 
futuro do Governo e do Senado 
mineiro está em evidência. 
Nos bastidores, já começa a 
se formar a lista de sugestões 
para a disputa por uma vaga 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Alguns 
dos possíveis candidatos são a 
presidente da Câmara de Vereadores de BH, Nely Aquino (Pode), 
o presidente da Comissão do Agronegócio da OAB Minas, Manoel 
Mário, o empresário Marcelo Queiroz (PTB), o prefeito de Mato 
Verde, no Norte de Minas, empresário Oscar Lisandro (PDT) e o 
secretário de Governo da Prefeitura de Ipatinga, Roberto Soares.

Ranking de cientistas mais
produtivos e influentes da

América Latina tem médica mineira
 
A médica mineira Maria da Consolação Vieira Moreira está entre os 

cientistas mais produtivos e influentes da América Latina. O título é do 
relatório AD Scientific Index 2021, que avalia a relevância de cada profis-
sional da ciência. Em retrospecto à carreira, a pesquisadora destaca dois 
trabalhos especiais em sua trajetória profissional. “Durante minha tese 
de doutorado nos Estados Unidos, princípio da década de 90, desenvolvi 
estudos pioneiros na área de citocinas. Eles foram muito utilizados e citados 
nas publicações atuais sobre a COVID-19”.

Brasileiros reformaram
mais suas residências

durante isolamento social

Com a pandemia da COVID-19, alguns 
brasileiros mudaram a forma de enxergar 
a sua moradia. De acordo com levanta-
mento realizado pela Casa do Construtor, 
em parceria com a AGP Pesquisas, 68% da 
população realizou algum tipo de reforma 
residencial nos últimos 12 meses e 38% asso-
cia as obras diretamente aos novos hábitos 
decorrentes do isolamento social. Segundo 
a consultora imobiliária Arlene Gomes, em 
Belo Horizonte não foi diferente. “As pessoas 
se viram dentro de casa com toda a família 
precisando conviver em poucos ambientes. 
Quem teve condições, procurou regiões com 
áreas de respiro, como Nova Lima e Lagoa 
Santa, para realizar o home office. Outra 
parte da população começou a reformar o 
imóvel que vive, especialmente, para pontos 
de trabalho”, diz.

13º salário será destinado ao pagamento de dívidas
Para aqueles que estão no aperto financeiro, o 13º salário é um benefício esperado pelos trabalhadores, seja 

para colocar as contas em dia, poupar ou até mesmo comprar algo. Na capital mineira, segundo um estudo 
feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal 
de Minas Gerais (Ipead/UFMG), o abono de Natal já tem destino certo. A maioria dos belo-horizontinos, 35%, 
usarão o dinheiro para quitar dívidas, como a fatura do cartão de crédito, cheque especial e financiamentos. 
A parcela dos que planejam poupar para outros fins e para os impostos do início do próximo ano, como IPTU 
e IPVA, aparecem com 23% e 12%, respectivamente. A pesquisa também mostrou que 10% dos entrevistados 
vão investir em viagens.
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nely Aquino deve participar 
do pleito em minas gerais
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Patrulha abominável
O Brasil foi tomado de assalto por uma 

onda de indignação, que se espraiou rapi-
damente, em virtude de uma postagem 
feita por um atleta a propósito de desenho 
mostrando um super-herói de história em 
quadrinho, o Superman atual, filho do 
Clark Kent, em pleno beijo com seu parceiro, 
assumindo sua bissexualidade.  

Imaginando que os defensores da cena 
alegassem não ser “nada demais”, por ser 
apenas um desenho, o jogador da Seleção 
Brasileira de Vôlei, Maurício de Souza, con-
cluiu sua postagem com uma advertência: 
“vai nessa que vai ver onde vai parar”. 
Pronto, o circo estava armado.

Douglas Souza, assumidamente gay e 
também da Seleção Brasileira de Vôlei, con-
siderou a postagem do seu companheiro de 
time de caráter homofóbico e alfinetou: “se 
uma imagem como essa te preocupa, sinto 
muito, mas eu tenho uma novidade para a 
sua heterossexualidade frágil”.  

O certo é que, resultante dessa troca de 
farpas em rede social,  Maurício de Souza 
teve seu contrato de trabalho rescindido 
pelo Minas Tênis Clube, por exigência dos 
dois patrocinadores do time de vôlei: a Fiat 
Automóveis e a Gerdau.  

O tradicional clube mineiro não teve 
alternativa a não ser cumprir a grotesca or-
dem, mas foi alvo de ruidosa manifestação 
de sócios e de populares em sua porta, na 
rua da Bahia. A despropositada decisão dos 
patrocinadores causou grande revolta na 
opinião pública, principalmente porque ele 
fora defenestrado também da Seleção Brasi-
leira, por ter expressado uma opinião como 
cidadão, sem qualquer intenção de incitar 
quem quer que seja contra homossexuais.

Maurício de Souza ganhou o apoio de 
muitos brasileiros, por estar sendo alvo de 
uma infame campanha de perseguição. Sua 
conta no Instagram pulou de números pífios 
de seguidores para quase 3 milhões, em 
poucos dias.  Sua postagem, que viralizou, 
já supera a marca de 54.500 comentários.

Nada contra as pessoas e suas pre-
ferências sexuais, mas após lutarem por 
mais respeito dos cidadãos e por direitos 
civis antes atribuíveis apenas a casais hé-
teros -  e obterem justo sucesso -, parcela 
significativa dos  homossexuais, empo-
derados arvora-se no direito de patrulhar 
seus supostos detratores, acusando-os de 
cometerem um crime ainda inexistente no 
Código Penal Brasileiro.  

Segundo o princípio da legalidade 
penal, sob inspiração do Direito Romano, 
“nullum crimen, nulla poena sine praevia 
lege”, não há crime, nem pena, sem prévia 
lei. Este princípio também está previsto 
no art. 5º. XXXIX da Constituição Federal 
Brasileira.  

Não se pode olvidar haver o Supremo 
Tribunal Federal posto lenha nessa foguei-
ra. Em decisão teratológica, de junho de 
2019, passando por cima da Constituição 
e do mais importante princípio penal, por 
8 votos a 3, o STF considerou que atos 
preconceituosos contra homossexuais e 
transexuais passariam a ser enquadra-
dos, por extensão, no crime de racismo, 
em represália às casas legislativas que 
estariam se omitindo em tipificar o crime 
de homofobia, como se fossem obrigadas 
a aprová-lo. Com essa decisão, a Suprema 
Corte assumiu o papel de legislador, ao 
arrepio de suas atribuições previstas em 
nossa Carta Magna.

Talvez por estarem com os ânimos ati-
çados por esta típica vitória de Pirro, alguns 
homossexuais usam tal decisão extensiva 
como verdadeira panaceia na tentativa de 
incriminar alguém.  É o que estamos viven-
ciando, salvo melhor juízo,  neste caso con-
creto, em que o jogador de vôlei Maurício 
de Souza  foi apenado,  implacavelmente e 
sem direito a defesa, em decorrência desse 
patrulhamento abominável.  

De ouvidos atentos à reação dos conser-
vadores, também a Câmara Federal deve 
pautar o polêmico assunto. A Deputada Bia 
Kicis protocolou no último dia 5 de novem-
bro o Projeto de Lei 3.911, nomeado de Lei 
Maurício de Souza, para tipificar  o crime de 
cerceamento ilegítimo.

Penso que já passa dos limites razoáveis 
do bom senso essa sede de vindita extrema, 
que além de tirar o pão, tira o oxigênio de 
quem tiver opinião contrária ao grupo que 
gritar mais alto.

É de paz que precisamos.

E D I T O R I A L

nat macedo

cardiologista mineira é destaque
científico na América latina

A médica mineira Maria da Consolação Vieira Mo-
reira figura na lista dos cientistas mais produtivos 
e influentes da América Latina. Ela é cardiologista 

do Hospital Felício Rocho e pesquisadora pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). O título é do relatório AD 
Scientific Index 2021, que avalia a relevância de cada profis-
sional da ciência. A análise é feita por meio da combinação 
de diferentes índices e bancos de dados que calculam o 
desempenho de produção dos cientistas e o impacto de 
seus estudos nos respectivos campos de pesquisa.

Maria da Consolação possui uma rica trajetória na 
medicina. Ao edição do Brasil, ela fala mais sobre sua 
carreira e os trabalhos que, para ela, foram mais desafia-
dores. “Durante meu trabalho de tese de doutorado nos 
Estados Unidos, princípio da década de 90, desenvolvi 
estudos pioneiros na área de citocinas. Estes estudos 
foram muito utilizados e citados nas publicações atuais 
sobre a COVID-19”.

maria da consolação: “Ainda há, na pesquisa,
uma grande luta pela frente que deve ser
enfrentada por jovens que irão continuar”

D
iv

ul
ga

çã
o/

H
os

pi
ta

l 
Fe

lí
ci

o 
Ro

ch
o

celular: solução e problema
esquisas divulgadas no Brasil constatam uma tendência 
mundial quando o assunto é o uso do celular por adultos e 
crianças, sem distinção de etnias e classes sociais. A situação 
chega a ser preocupante para especialistas no tema, quando 
se constata, por exemplo, a existência de 20% dos brasileiros 

que apresentam uma enorme dependência do aparelho. Esses dependen-
tes não conseguem ficar mais de 30 minutos sem o uso de smartphones.

Até recentemente, o índice de pessoas que alegavam ficar, no 
máximo, uma hora longe do celular era de 19%. No entanto, por conta 
da pandemia da COVID-19, esse número chega agora a 40%. Claro que 
esse avanço tecnológico veio para beneficiar a vida das pessoas. Eis que, 
especialmente os jovens, estão  efetivamente imersos no processo de co-
municação instantânea. Por essa razão, alguns professores e especialistas 
em educação humana defendem aulas específicas sobre o assunto nas 
escolas fundamentais. O  argumento é  de que essa parceria é relevante 
até mesmo por uma questão de saúde pública.

Vale dizer que, para esses especialistas, deveria haver um melhor 
preparo nas instituições de ensino com a finalidade de evitar o uso de 
celular de maneira obsessiva, como caminhando ou até mesmo, em 
alguns casos, desenvolver doenças,  ao invés de servir apenas seu objetivo 
inicial: ser um meio de conexão com o mundo.

Enquanto a volta das aulas formais não retorna plenamente, seria 
importante acolher as sugestões do psicólogo Davi Alves. Na sua con-
cepção, é importante que a pessoa reconheça a função do smartphone 
para si e, assim, crie uma relação baseada na clareza. A orientação do 
especialista é de que cada indivíduo avalie o tempo realmente necessário 
para utilizar o aparelho como ferramenta de trabalho, por exemplo. No 
caso de estudo, quanto tempo você selecionará para isso? Se for para 
manter relações afetivas, por quantas horas se dedicará diariamente? 
Segundo o psicólogo, se existir lucidez sobre a questão, fica mais fácil 
exercer o controle da situação. 

A psicóloga Katiúscia Nunes alerta que sintomas como irritação, 
ansiedade, angústia, agitação, frustração, nervosismo, desconforto e 
tédio podem ser desenvolvidos por pessoas que estão em uma relação 
abusiva e emocional com o celular. São os mesmos sinais de um quadro 
de abstinência.

A própria psicóloga reforça: “A pura e simples imersão ao mundo 
virtual traz prejuízos às relações em geral, pois a pessoa passa a deixar 
de lado os amigos e familiares e acaba não aproveitando os momentos 
sociais”. Para além desta realidade, continua ela, esse comportamento 
pode causar danos  na concentração e gerar desatenção, inclusive, no 
trabalho e no ambiente escolar. No pior dos cenários, pode haver estresse, 
ansiedade e depressão, incidindo, até mesmo, em consequências no corpo, 
como má postura, risco de inflamações e dores no pescoço, coluna e dedos.

  A questão é tão séria que a psicóloga Ellen Fiuza destaca alguns 
parâmetros para lidar com esse transtorno em pacientes. Ela é enfática 
no assunto: “Há pessoas que precisam de ajuda especializada, pois para 
alguns reduzir o tempo de uso do celular é simples, mas para quem é 
viciado, pode ser um grande desafio diante de um mundo completa-
mente globalizado”. Ela, entre outras medidas, sugere criar uma rotina 
que incorpore o uso de ferramentas analógicas, como blocos de notas, 
planner e bullet jornal, pois isso afasta o adicto de tecnologias, o que 
pode amenizar o vício.

Penso que já
passa dos limites
razoáveis do bom 
senso essa sede

de vindita extrema

como você avalia a sua trajetória 
na medicina até aqui?

Me formei na Faculdade de Medicina 
da UFMG, em 1980, em uma turma de 160 
médicos, com 49 mulheres, o que represen-
tava cerca de 30% da classe. Somente eu 
fiz a opção pela cardiologia, que era uma 
especialidade médica pouco procurada pelas 
mulheres. Eu já era casada e mãe de dois 
filhos. Decidi fazer a residência na Universi-
dade de São Paulo (USP) e depois fui estudar 
fora do Brasil.

Desde então, segui carreira docente, sou 
professora de medicina há 36 anos. Ingressei 
na Faculdade de Medicina da UFMG por con-
curso público, em 1985. Iniciei minha carreira 
como docente auxiliar de ensino e cheguei à 
professora titular. Ou seja, há décadas venho 
enfrentando a difícil tarefa de exercer ensino, 
assistência médica, principalmente, na área de 
transplante de coração, pesquisa, administra-
ção e participação nas Sociedades de Cardio-
logia. Enfrentei dificuldades de toda natureza.

Considero ter contribuído para o fortaleci-
mento da minha Instituição e para a formação 
de muitos alunos que deverão multiplicar os 
conhecimentos. Valeu a pena, tenho o privilégio 
de ter o reconhecimento de meus pares, no Bra-
sil e no Exterior, dos meus alunos, orientandos 
e dos meus pacientes.

 

de todas as suas pesquisas, qual 
você tem mais orgulho e por quê?

Construí com muita dedicação o Programa 
de Transplante de Coração que, além do grande 
alcance social, é um Centro de Excelência no 
nosso País. Além desse, durante meu trabalho 
de tese de doutorado nos Estados Unidos, no 
princípio da década de 90, desenvolvi estudos 
pioneiros na área de citocinas. Esses trabalhos 
foram muito utilizados e citados nas publica-
ções atuais sobre a COVID-19. São pesquisas 
que ajudaram um pouco na compreensão dessa 
nova doença.

como você recebeu a notícia sobre 
o relatório da Ad Scientific 2021?

Ter meu trabalho reconhecido por uma 
instituição tão renomada como a AD Scientific é 
uma honra e uma vitória. Não só para mim, mas 
para tantas pessoas que, de alguma forma, se 
envolveram com minha pesquisa e contribuíram 
em virtude do desenvolvimento da ciência médica 
e da cardiologia. Me sinto honrada e feliz por 
perceber a valorização de tanto empenho coletivo. 

estamos em um período onde a ciên-
cia tem sido desrespeitada constante-
mente no nosso país. como tem sido 
ser pesquisadora nessa realidade?

Fazer pesquisa nunca foi fácil. Estamos vi-
vendo uma crise sem precedentes, que atingiu 
todos os setores, inclusive as cadeias produtivas 
da ciência. Mesmo assim, continuamos em fren-
te fazendo o que é possível. Quando tudo pas-
sar, teremos que enfrentar o pós-Covid. Porém, 
não sabemos como será a medicina, a pesquisa 
e o mundo quando chegar esse momento.

dados apontam que as mulheres ain-
da são minoria na ciência. o que pode 
ser feito para mudar essa realidade?

A pergunta é complexa e não tem uma res-
posta simples. Já está havendo mudanças. Hoje, 
cerca da metade dos alunos de Medicina são 
mulheres. Segundo os dados do nosso Conselho 
Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, 30% dos cardiologistas no Brasil são 
mulheres. Na pesquisa, as mudanças têm sido 
mais lentas. Ou seja, ainda precisa de muita 
luta e resiliência. É preciso mais incentivo, trei-
namentos, oportunidades, presença de mestres 
inspiradores para que um número maior de 
jovens mulheres ingresse na pesquisa.

Qual sua mensagem para estudan-
tes e futuros pesquisadores?

Descubram a sua vocação científica. A pesqui-
sa é um extraordinário desafio, mas que precisa 
ser encarado com os meios que estão ao nosso 
alcance. Ainda há uma grande luta pela frente que 
deve ser enfrentada por jovens que irão continuar.
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eujácio silva

joão vitor prefeito?
Ocupando o cargo de vice-presidente da Rádio Itatiaia, o ex-ve-

reador e atual deputado estadual, joão vítor Xavier (Cidadania), 
segundo amigos, é a aposta de um grande grupo políticos para a 
sucessão do prefeito Alexandre Kalil (PSD). É aguardar para conferir.

comentário único. O polêmico vereador gabriel Azevedo 
(Sem partido) também nutre expectativas em relação à Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH) e joga todas as fichas para 
conquistar o mandato daqui a três anos. 

racha no mdB
Ao longo dos anos, o MDB mineiro sempre foi um partido 

fatiado. Agora, as brigas internas estão cada vez mais intensas de-
vido às opiniões divergentes entre o presidente da sigla, newton 
cardoso Filho e o secretário geral, Adalclever lopes. Aliás, os 
matemáticos da política mineira apostam: nessa ferrenha briga, 
lopes deve levar a melhor. Quem vai saber, não é mesmo gente?

 

sucessão no tjmg
Ainda é cedo, mas nos bastidores do Judiciário mineiro 

já se fala abertamente sobre a sucessão do atual presidente, 
gilson lemes, cujo pleito acaba no primeiro trimestre de 2022.    

 

Brant governador?
Quando a notícia sobre a possibilidade do vice-governador 

Paulo Brant (PSDB), ser candidato ao posto de Zema (Novo), 
chegou no Palácio Tiradentes, o alvoroço foi grande. Isso quer 
dizer que o grupo do atual governador está realmente dividi-
do, apostam pessoas ligadas a Brant. Este assunto, com certe-
za, ainda vai render muitas manchetes nos próximos meses.

 

Kalil candidato
Continuam os rumores de que o prefeito de BH, Alexandre 

Kalil (PSD), não vai deixar a prefeitura para se candidatar 
ao governo de Minas. Em resposta às insinuações, ele já 
avisou: está selecionando os nomes de auxiliares que, com 
ele, deixarão os seus respectivos postos no dia 31 de março.

 

tensão em Brasília
Ao analisar os últimos acontecimentos nos bastidores da Câ-

mara Federal, a jornalista Ana Flor disse: “Ao longo de décadas, 
nunca se viu um período de tanta tensão como o que está aconte-
cendo agora, especialmente, por causa do comportamento mais 
áspero do presidente Arthur lira (PP)”, vaticina a comunicadora.

 

contra Bolsonaro
Ainda de Brasília: enquanto o presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur lira (PP), é um aliado confesso do presi-
dente Bolsonaro (Sem partido), o vice-presidente da Casa, 
marcelo ramos (Pl), oposição ao Planalto, procura fazer tudo 
ao contrário de lira. Para analistas, essas posições antagôni-
cas podem resultar em desavenças. Cruz credo.  

 

Produção de carne
Falando à TV Cultura, o filósofo luiz Felipe Pondé pegou 

uma carona nos debates atuais sobre o meio ambiente para 
reforçar: “O Brasil vai precisar, cada vez mais, de tecnologias 
para aumentar a produção de carnes bovinas sem causar 
mais danos à Terra para, assim, conseguir manter o posto de 
responsável por 15% da produção mundial de carne”.

cena única. Resta saber se esse debate agrada os fazen-
deiros. Senão, vai ser uma briga pesada.

 

sem educação
“Ao invés de turbinar as estruturas para garantir um ensino 

mais organizado, o Ministério da Educação tem atuado no 
sentido contrário, incentivando a desorganização do setor. Isso 
é um vexame mundial”. Opinião do empresário e ex-deputado 
por São Paulo, emerson Kapaz.

iPsemg – Belo horizonte
- notA de reconhecimento -

Por meio desta nota, eu, Antonio Lucio Alves, 
venho agradecer e parabenizar toda a equipe de 
cardiologia do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), pelo 
excelente acolhimento, atendimento e interven-
ção a mim prestado durante minha internação. 
São eles: Andre Chuster de Souza; Isabella Belo 
Brandao; Manoel Augusto Baptista Esteves; Ana 
Luiza Valadão Arruda; Jose Renato Carneiro; 
Marcelle Coelho Oliveira.

Que Deus abençoe imensamente a todos vocês 
que se dedicam a cuidar da saúde e do bem estar 
dos que precisam!

Paciente Antonio lucio Alves
novembro/2021

lista de pré-candidatos à Assembleia
legislativa cresce em minas gerais

O fim do ano está chegando, com 
isso, os interessados em participar 
das eleições de 2022 já articulam 
suas possíveis candidaturas. É o 
momento de definir seus partidos, 

especialmente, para quem almeja disputar 
um posto na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Se tornar um parlamentar da Assembleia, 
porém, é um desafio que termina por inibir 
muitas candidaturas. E, ao que tudo indica, 
isso já aconteceu com o prefeito de Itapecirica, 
Wirley Rodrigues (Pode), o Têko. Ao ser reelei-
to, no ano passado, ele anunciava a pretensão 
de alçar vôos mais altos, mas agora, por que-
rer ir até o fim de seu mandato na prefeitura, 
preferiu abdicar do pleito de 2022, segundo 
conversas com amigos e correligionários.

nomes influentes

Em verdade, a partir de agora, começa 
a dança de nomes que irão entrar nessa 
disputa. É o caso, por exemplo, da presiden-

te da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
Nely Aquino (Pode). Ela continua mantendo 
o tema em pauta, embora, da CMBH, vários 
outros nomes também devam participar do 
evento.

Também da capital, o empresário Mar-
celo Queiroz já articula abertamente sua 
possível candidatura. Ele, atualmente, está 
filiado ao PTB mineiro, no entanto, continua 
procedendo consulta às suas bases para sa-
ber qual a possibilidade de migrar de sigla 
em um momento oportuno. Marcelo já tem 
feito contato com lideranças de Belo Horizon-
te e também no Vale do Jequitinhonha, com 
destaque, no entanto, para muitas cidades 
do Alto Paranaíba, inclusive na cidade de 
Patrocínio, terra de origem de sua família 
e também de parte de suas atividades pro-
dutivas.

Muito ligado ao setor produtivo e presiden-
te da Comissão do Direito do Agronegócio da 
OAB Minas, Manoel Mário também tem sido 
sondado pelos representantes do setor rural, 
especialmente do agro. Ainda sem partido, ele 
tem se movimentado para encontrar uma le-
genda condizente com seu projeto político. No 
momento, se reuniu com possíveis nomes que 
disputarão a Câmara Federal para a atuação 
em um projeto conjunto. 

Em Belo Horizonte, comenta-se ainda o 
interesse dos seguintes nomes: advogado 
Carlos Caran, Léo (ex-zagueiro do Cruzeiro), 
Henrique Maderite, Maurício do Vôlei e Cláu-
dio Brandão que, embora resida em Belo 
Horizonte, tem sua ligação com o município 
de Pará de Minas.   

Apesar de haver uma hermética bancada 
de 6 deputados, o Norte de Minas poderá ter 
um nome diferenciado nesta próxima emprei-
tada. Trata-se do atual prefeito de Mato Verde, 
Oscar Lisandro Teixeira (PDT). Empresário do 
ramo de hotelaria e do segmento de educação, 
ele já anunciou: vai deixar a prefeitura em 
abril próximo.

Em Ipatinga, no Vale do Aço, os comentá-
rios indicam: Roberto Soares, atual secretário 
de Governo da prefeitura local, tem tudo para 
aceitar o desafio de uma candidatura à Casa 
Legislativa Estadual.

manoel mário preside a
comissão do agro na oAB minas

nely Aquino (Pode) é presidente
da câmara de vereadores de Bh

marcelo Queiroz (PtB) é
influente em várias regiões
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Zema e Fiemg anunciam na coP 26 mapeamento
das 200 maiores indústrias do estado

O governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), participou no dia 11 de novem-
bro, do anúncio do mapeamento das emissões 
e da captura de carbono da cadeia produtiva 
das 200 maiores indústrias de Minas Gerais. O 
evento foi realizado na sede do Governos Locais 
pela Sustentabilidade (Iclei), durante a COP-
26, em Glasgow, na Escócia. O objetivo é que 
essas empresas contribuam para o alcance das 
metas de mudanças climáticas e preservação 
do meio ambiente. 

O chefe do executivo destacou o empenho 
do Estado em fomentar o desenvolvimento 
sustentável. “Queremos deixar claro que o pro-
duto mineiro será produzido com preocupação 
ambiental. Em Minas Gerais, o setor produtivo 
atende à nossa adesão ao Race to Zero (Corrida 
para o Zero), tanto a indústria quanto a agricul-
tura, o que é uma importante parceria. Temos 
investido na redução do carbono e Minas tem 
total condição de contribuir com essa ação 
mundial”, afirmou.

O portfólio apresentado na conferência foi 
construído em parceria firmada entre o Go-
verno de Minas, a Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) 
e a Fiemg. O documento contém iniciativas, 
ações e projetos voltados para a economia 
de baixo carbono e, também, medidas de 
enfrentamento e adaptação aos efeitos de-
correntes das mudanças climáticas tomadas 
por diferentes instituições públicas e privadas 
localizadas no estado. 

Para o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, 
a ação mostra a preocupação das indústrias 
de Minas Gerais no cuidado com o meio am-
biente. “Essas primeiras 200 indústrias são 
importantes para que possamos fazer um 
diagnóstico do setor. Isso é necessário para 
vermos o que é preciso fazer e quais são as 
leis que interferem, hoje, no meio ambiente 
e na indústria. Estamos fazendo este esforço 
para reduzir o impacto da indústria no meio 
ambiente. É uma ação para vermos o que está 
acontecendo, o que estamos fazendo e, ain-
da, o que podemos fazer. Começaremos com 
esse grupo em Minas para ampliarmos isso 
no futuro. É um marco. Vamos avaliar, ver as 
leis e propor mudanças junto ao parlamento 
e o Governo”, disse. 

O Iclei é uma rede global com mais de 2,5 
mil governos locais e regionais comprometida 
com o desenvolvimento urbano sustentável. 
O programa é ativo em mais de 125 países, 
discutindo políticas de sustentabilidade e 
impulsionando ações locais para o desenvol-
vimento sustentável.
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Acordo entre AMM e governo do
estado foi homologado pelo TJMG
Foi assinada no dia 8 de novembro a 

homologação do acordo entre a Associação 
Mineira dos Municípios (AMM), o Estado de 
Minas Gerais, o Ministério Público Estadual, o 
Tribunal de Contas do Estado de Minas (TCE-
MG) e o Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), que 
envolve o pagamento de recursos de R$ 6,76 
bilhões, devidos aos municípios mineiros e 
prestadores de serviços, e relativos aos repas-
ses obrigatórios e voluntários para a saúde. A 
forma de adesão dos municípios ao acordo será 
divulgada em breve.

O presidente da AMM e vice-presidente 
da CNM, Julvan Lacerda, foi representado na 
solenidade pelos consultores jurídicos da as-
sociação, Wederson Advíncula e Flávio Boson 
Gambogi.

A assinatura do termo aconteceu na aber-
tura da XVIª Semana Nacional da Concilia-
ção, organizada anualmente pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e que mobiliza 

tribunais de justiça, tribunais do trabalho e 
tribunais federais de todo o País. O objetivo 
é impulsionar os métodos autocompositivos, 
em especial a conciliação e a mediação, no 

Judiciário. Em 2021, foram agendadas para 
ocorrer, no período, nas diversas comarcas 
mineiras, mais de 21 mil audiências de 
conciliação.
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

BrunA cArolinA BiAnchi de mirAndA

AdvogAdA e gestorA dA eQuiPe de sistemA FinAnceiro hABitAcionAl no escritório
rücKer curi AdvocAciA e consultoriA – bruna.miranda@curi.adv.br

STJ sobre a multa decendial nos contratos
do Sistema Financeiro Habitacional

“A multa decendial, devida em razão do 
atraso no pagamento da indenização objeto 
do seguro obrigatório, nos contratos vincu-
lados ao Sistema Financeiro da Habitação, 
é limitada ao valor da obrigação principal, 
sendo inviável o acréscimo de juros”. Assim 
concluiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
recentemente acerca da incidência de juros 
de mora na aplicação da multa decendial, 
a ser paga pelas seguradoras quando há 
eventual atraso nas indenizações nas de-
mandas decorrentes do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH). 

Muito embora o entendimento jurispru-
dencial seja no sentido de que as seguradoras 
têm legitimidade para figurar no polo passivo 
das demandas que envolvem o SFH, desde 
que tal responsabilidade esteja prevista na 
apólice, cumpre ponderar que é legitimidade 
exclusiva da Caixa Econômica Federal defender 
a apólice pública e o patrimônio do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais (FCVS). 
Portanto, é imprescindível demonstrar e 
comprovar o vínculo do imóvel objeto da lide, 
com a apólice pública, a fim de trazer a CEF a 
ingressar no processo visando a exclusão da 
respectiva seguradora.

Não obstante, ao se executar decisão que 
condenou a seguradora ao pagamento de 
multa decendial, a controvérsia que surge é: 
se é devida ou não a incidência de juros de 
mora sobre referida multa. Muito embora 
os exequentes incluam no cálculo da multa 
decendial os juros de mora de 1%, cumpre 
destacar que a aplicação da multa decendial 
deve obedecer ao limite estabelecido no art. 
412 do Código Civil de 2002, isto é, de que o 
valor da cláusula penal não pode exceder a 
quantia da obrigação principal e o estipulado 
na cláusula do contrato, que estabelece 2% 
sobre a indenização sem prejuízo da correção 
monetária, uma vez que tal cumulação importa 
em ilegalidade. 

Interpretação diversa do esclarecido 
acima, contraria o entendimento do STJ 
que já decidiu que a multa decendial está 
limitada ao valor da condenação principal, 
sem o acréscimo dos juros moratórios. A 
decisão do Superior reconheceu em parte 
os recursos das seguradoras, limitando a 
multa ao montante da obrigação principal. 
“Agravo interno no recurso especial. Ação 
indenizatória por vícios de construção. Multa 
decendial. Limitação ao valor da obrigação 

principal. Súmula nº 83/STJ. 1. A jurisprudên-
cia desta Corte é firme no sentido de que a 
multa decendial pactuada para o atraso do 
pagamento da indenização é limitada ao 
montante da obrigação principal. Incidência, 
portanto, do Enunciado nº 83/STJ. 2. Agravo 
interno não provido.”

Importante destacar que a natureza da 
multa decendial é proporcionar subsídios ao 
segurado para a reforma do imóvel e não 
“enriquecer o segurado”. Conforme prevê 
o art. 413 do Código Civil de 2002, a pena-
lidade deve ser reduzida equitativamente 
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte ou se o montante da 
penalidade for manifestamente excessivo, 
tendo-se em vista a natureza e a finalidade 
do negócio.

Portanto, é de extrema importância a 
revisão e impugnação dos cálculos quando 
o exequente inclui no cálculo do cumpri-
mento da sentença, os juros sobre a multa 
decendial. Ao executado (seguradora) caberá 
impugnar o excesso de execução, visto que a 
multa decendial deve obedecer ao previsto 
no art. 412 do Código Civil de 2002, bem 
como o estipulado na cláusula do contrato.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

setor de saúde deve movimentar
r$ 313,9 bilhões até o fim de 2021

Dados do IPC Maps apontam que o setor 
de saúde deve movimentar cerca de 
R$ 313,9 bilhões até o final de 2021. O 

montante representa um acréscimo de 13,8% 
em comparação a 2020 e de 21,8% em relação 
a 2019. Nos cálculos, foram levados em conta 
despesas com medicamentos e itens para 
curativo, bem como serviços relativos a planos 
de saúde e tratamentos médicos ou dentários.

A análise mostra também que os brasilei-
ros devem desembolsar R$ 160,9 bilhões só 
com planos de saúde e tratamentos, e quase 
R$ 153 bilhões com medicamentos em 2021. 
Na contramão desse ritmo de consumo está 
a quantidade de farmácias no Brasil. De 2019 
para cá, mais de 40 mil unidades fecharam 
suas portas, totalizando hoje 126.275 esta-
belecimentos.  

Para o responsável pelo IPC Maps, Mar-
cos Pazzini, a quantia movimentada pelo 
setor é importante para o momento atual. 
“A economia de consumo é responsável por 
mais de 6% de tudo que os brasileiros vão 
gastar neste ano. Se levarmos em conta que 
temos as necessidades básicas, esse número 
mostra que as pessoas estão preocupadas 
com a saúde em termos de prevenção, paga-
mento de plano de saúde e medicamentos. 
O setor, então, representa uma parcela forte 
de consumo e, devido ao envelhecimento da 
população, a tendência é que esse potencial 
cresça para uma participação ainda maior no 
gasto das famílias”.

Para Pazzini, a pandemia teve grande in-
fluência nos números. “A população passou a 
se preocupar ainda mais com sua saúde. Além 
disso, perceberam que, em alguns casos, a 
internação em uma rede particular é superior 
a uma do serviço público. Desse modo, a ten-
dência é que, assim que a pessoa conseguir, 
irá bancar um plano de saúde, nem que seja 
o mais simples, mas que trará a segurança 
de um atendimento de qualidade quando 
for preciso”.

Daniel Dias Ribeiro, diretor de um labo-
ratório médico, observa que a crise sanitária 
da COVID-19 teve um impacto negativo neste 
mercado, mas acabou criando oportunidades 
que tornaram possíveis manter o fluxo de 
pacientes. “Inicialmente, tivemos uma queda 
muito grande no número de atendimentos, 

março e abril de 2020 foram os meses mais 
críticos. A partir daí começamos a oferecer 
os exames específicos para COVID-19, como 
RT-PCR e sorologias. Foi isso que nos ajudou a 
manter uma operação viável e, aos poucos, os 
pacientes foram voltando. Atualmente, existe 
um equilíbrio, os atendimentos normalizaram 
e estamos mantendo um volume razoável de 
exames relacionados ao novo coronavírus”.

Para ele, é nítida a volta gradual de todas 
as atividades. “No setor de laboratório não 
está sendo diferente. Como as consultas mé-
dicas clínicas e cirúrgicas estão normalizando, 
a demanda por exames segue o mesmo cami-
nho. Por isso, mantemos expectativas positivas 
para o próximo ano. Mas, também estamos 
investindo. Melhoramos nossos processos, re-
novamos todo o nosso parque tecnológico, fo-
camos no atendimento domiciliar e agilizamos 
nosso atendimento nas unidades. Digamos que 
a pandemia nos ‘forçou’ a ser mais eficazes”.

A mesma expectativa de crescimento é 
sentida por Flávia Ribeiro, sócia-fundadora de 

uma farmácia de manipulação. “Estimamos 
que o faturamento neste segundo semestre 
atinja 5% de crescimento em comparação ao 
ano passado. Nossa expectativa de aumento 
para 2022 é de 26%. Quando a pandemia 
começou, estávamos em processo de abertura 
de uma nova filial. Com a sociedade insegura, 
comércio fechado, tudo ficou muito incerto. 
Porém, quando todos começaram a focar na hi-
gienização e zelo com a imunidade, ganhamos 
uma chance. Começamos a fornecer diversos 
suprimentos e medicamentos para as mais 
variadas áreas da saúde e, por esse caminho, 
conseguimos contornar a crise”.

Para ela, o cenário já caminha para uma 
normalidade. “Podemos observar que as 
pessoas já estão se sentindo mais seguras. 
Com isso, estão retornando suas rotinas. Logo, 
prevemos que o consumo de produtos que 
estavam paralisados, como suplementos, por 
exemplo, irá voltar. É notório o aumento do flu-
xo de clientes em nossas unidades, tanto para 
encomendas, como para retiradas”, conclui.

Brasileiros devem desembolsar r$160,9 bilhões só com planos de saúde
e tratamentos, e quase r$153 bilhões com medicamentos em 2021
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 calote oficial
“O não pagamento formal dos Precatórios Federais, em 

2022, conforme prevê a lei, é um calote, especialmente, contra 

trabalhadores da área da educação. Isso vai prejudicar muita 

gente que desconhece o motivo de tanta maldade. Avaliação 

do jornalista merval Pereira.

 

Pagando o preço
“O aquecimento global, inclusive no Brasil, vai trazer con-

sequências irreparáveis para a agricultura, ainda que agora, 

os produtores rurais não estejam tão preocupados com esta 

realidade. Mas a conta vai ser cara”, aposta o ex-deputado 

federal e advogado ambientalista Fábio Waldman.

 

sem importância
Recentemente, o presidente Bolsonaro (Sem partido) sina-

lizou a possibilidade de aproximação ao Tribunal de Contas da 

União. Mas, o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, 

dimas ramalho, resumiu: “Coitado do presidente! Ele não vai 

conseguir influenciar em nada junto aos ministros do TCU. É 

gastar saliva sem resultado”, prevê. Será, gente?

 

Paulistas e mineiros
Em São Paulo, onde se filiou ao PSD, o apresentador de 

TV datena já deixou claro: vai trabalhar abertamente pela 

candidatura do presidente do Senado, rodrigo Pacheco, como 

a terceira via na sucessão presidencial. Um eleitor qualificado, 

diga-se de passagem.

 

Política em montes claros
Do alto dos seus 84 anos, o prefeito de Montes Claros, 

humberto souto (Cidadania), sem meias palavras, manda 

avisar: não adianta o procurarem buscando apoio para as 

eleições do próximo ano, em especial, os candidatos a depu-

tados federais. Ele, segundo consta, não vai apoiar ninguém.

  

Política em sabará
Consta nos bastidores que Wander Borges (PsB), prefeito 

de Sabará, na região Metropolitana de BH, ainda tem espe-

rança de deixar a prefeitura para se candidatar a deputado 

estadual. Acontece que alguns de seus parentes, funcionários 

da prefeitura, não querem a renúncia do prefeito, pois perde-

riam as “boquinhas”.

 

Política nacional
Depois de um tempo sumido do cenário político nacional, 

o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur virgílio (PSDB), 

aparece agora como um dos cabos eleitorais no projeto do 

governador do Rio Grande do Sul, eduardo leite (PsdB), 

rumo as prévias para saber se tem chances de ser candidato 

à Presidência pelo partido dos tucanos. A briga está acirrada 

entre leite e o governador joão dória. Que vença o melhor...

 

Poderoso centrão
Ao anunciar sua filiação ao Partido Liberal (PL), o presi-

dente jair Bolsonaro aderiu de vez aos políticos da bancada 

evangélica e, ao mesmo tempo, abraçou completamente a 

bandeira do centrão. Que faça bom proveito.

 

loteamentos clandestinos
Em todo o Brasil, no entorno das grandes cidades, foram 

formados muitos loteamentos clandestinos ao longo dos anos. 

E, segundo estudiosos do meio ambiente, esse movimento 

afeta o curso das águas nas capitais. Mas, agora, é difícil que 

algo seja feito.

crise econômica
Especialistas apontam que, em razão das oscilações dos 

índices econômicos, cerca de 456 mil postos de trabalho po-

dem ser fechados nos próximos meses. E esse cenário só vai 

melhorar quando a atividade econômica estiver plenamente 

funcionando.

 

sem munição
“As Forças Armadas Brasileiras só têm munição para, em 

média, uma hora de guerra. Isso é o fim do mundo!” Comentá-

rio do apresentador datena. Informação a ser verificada, claro.

mailto:bruna.miranda@curi.adv.br
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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.

13º salário de belo-horizontinos será
destinado a pagar contas atrasadas

O final do ano chegou e um 
dos benefícios mais aguardados 
pelos trabalhadores é o pagamen-
to do 13º salário, principalmente, 
por conta das dificuldades finan-
ceiras enfrentadas nos últimos 
meses. E a quantia já tem destino 
certo para a maioria dos belo-
-horizontinos, segundo revela um 
estudo feito pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas, 
Administrativas e Contábeis da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (Ipead/UFMG). Para 35% 
dos entrevistados, o dinheiro será 
usado para pagar contas atrasa-
das e quitar dívidas pelo sexto ano 
consecutivo.

Entre as pendências que os 
belo-horizontinos pretendem 
pagar estão a fatura do cartão de 
crédito, cheque especial e finan-
ciamentos. A fatia dos que plane-
jam poupar para outros fins e para 
os impostos do início do próximo 
ano, como IPTU e IPVA, aparecem 
com 23% e 12%, respectivamente.

A pesquisa também mostrou 
que algumas pessoas irão usar 
o benefício para viajar. No ano 
passado, 3,42% dos entrevis-
tados tinham essa intenção, 
já em 2021, o número chega a 
10%. Segundo informa o Ipead, 
a variação indica uma mudança 
no comportamento de consumo 
causada pela atenuação da pan-
demia de COVID-19.

Os demais destinos do 13º 
salário são realizar investimentos 
financeiros (8%), não sabem (7%), 
dar de entrada ou antecipar par-
celas de financiamento (3%), rea-
lizar compras para as comemora-
ções do fim de ano (3%) e poupar 
para gastos escolares do próximo 
ano (2%). Nenhum entrevistado 

respondeu que gastará com com-
pras de presentes de Natal e 1% 
afirmou já ter usado o benefício 
recebido de forma antecipada ao 
longo do ano.

O economista e especialista em 
finanças Ricardo Fonseca avalia 
que o consumidor está mais cau-
teloso neste momento. “Estamos 

passando por uma grave crise 
econômica, com inflação elevada 
e taxa de desemprego atingindo 
mais de 14 milhões de pessoas. 
Primeiramente, a prioridade será o 
pagamento das contas atrasadas. 
Umas das razões é porque liqui-
dando créditos antigos, o cidadão 
poderá abrir novos”, explica.

Ainda de acordo com Fonseca, 
com boa parte preferindo quitar 
dívidas e outra parcela fazendo 
uma poupança, a quantia des-
tinada ao consumo será bem 
menor em 2021. “Está faltado 
cerca de um mês para o Natal, a 
data mais aguardada pelo comér-
cio. Muitos itens comercializados 

nesta época terão forte redução 
no interesse de compra e podem 
impactar o varejo. Somado a isso, 
os aposentados e pensionistas 
tiveram o benefício antecipado e 
puderam sacar as duas parcelas 
em julho deste ano”.

Benefício antecipado

Assim como aconteceu em 
2020, por conta da pandemia do 
coronavírus, os aposentados e 
pensionistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) também 
tiveram o recebimento do 13º 
salário antecipado este ano. O 
pagamento para os cerca de 31 
milhões de segurados foi feito 
em duas parcelas entre maio e 
julho, injetando R$ 52,7 bilhões 
na economia. Normalmente, a 
remuneração costuma ocorrer 
nas competências de agosto e 
novembro.

servidores estaduais

Já para o funcionalismo públi-
co mineiro, o 13º salário será pago 
no dia 15 de dezembro em parcela 
única. Essa é a primeira vez que o 
abono natalino é quitado em dia 
e não mais parcelado como vinha 
acontecendo em anos anteriores. 
Cerca de 600 mil servidores, 
ativos e aposentados, receberão 
o abono, movimentando apro-
ximadamente R$ 2,5 bilhões na 
economia mineira em dezembro 
deste ano.

entre as pendências que serão quitadas estão a fatura do cartão de crédito, cheque especial e financiamentos
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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

A voZ dAs ruAs - Quando tenho tempo, passo no Café Nice para rever amigos 
que, com certeza, estão lá todas as tardes. Dia desses, em uma das minhas 
visitas, ouvi o seguinte comentário político: “Bolsonaro perdeu seu discurso 
de combate à corrupção quando demitiu o então ministro Sérgio Moro do 
seu governo e brigou para acobertar o mal feito de seus filhos. Afinal, ele se 
elegeu dizendo que deixaria a ‘velha política’ para trás. Ledo engano. Está 
envolvido com o pessoal do centrão e tenta se agarrar a fórmula antiga do 
‘toma lá dá cá’, querendo, de todo jeito, comprar o voto dos mais pobres, 
dando uma bolsa com o nome de Auxílio Brasil de R$ 400”.

BoA notíciA - BH já vacinou todos os adultos contra a COVID-19. Enquanto 
isso, na última terça-feira, alguns estados, dentre eles Minas Gerais, São 
Paulo, Goiás, Rondônia, Roraima, Sergipe, Acre e Amapá, comemoravam 
24 horas sem mortes pelo coronavírus.

sujAndo o rio em sABArá - Talvez as autoridades de Sabará não saibam, mas 
as margens do Ribeirão Arrudas, em Marzagão, está cheia de entulho. Isso pode 
assorear o canal que passa naquela localidade a caminho do seu encontro com 
o Rio das Velhas, em General Carneiro. O Prefeito Wander Borges (PSB), que é 
muito cuidadoso com sua cidade, poderia deixar no local um guarda municipal 
disfarçado para flagrar as pessoas que estão emporcalhando o Arrudas.

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

escolas estaduais recebem prêmio por
experiências bem-sucedidas de ensino remoto

A suspensão das atividades 
presenciais foi um desafio para 
escolas de todo o país. Em Minas 
Gerais, as unidades de ensino se 
reinventaram e desenvolveram 
estratégias que garantiram a 
participação e o aprendizado 
dos estudantes durante o ensino 
remoto. Como reconhecimento 

a essas iniciativas, as esco-
las estaduais Doutor Pompílio 
Guimarães, em Leopoldina, e 
Indígena Capitãozinho Maxaka-
li, em Bertópolis, estão entre 
as vencedoras da 5ª edição do 
Prêmio Territórios, realizado pelo 
Instituto Tomie Ohtake e seus 
parceiros.

O prêmio tem como objetivo 
mapear, reconhecer e disseminar 
as experiências pedagógicas bem- 
sucedidas que foram e têm sido 
desenvolvidas pelas escolas desde 
o início da pandemia de Covid-19. 
As unidades buscaram responder 
a esses desafios, considerando 
as dificuldades e as limitações 
envolvidas, de forma consistente 
e inovadora.

Em Minas Gerais, para ga-
rantir que o processo de ensino 
e aprendizagem tivesse continui-
dade, mesmo com o fechamento 
das escolas, foi implementado o 
Regime de Estudo não Presencial. 
A principal ferramenta do ensino 
remoto são os Planos de Estudos 
Tutorados (PETs). Nas duas uni-
dades estaduais vencedoras, as 
estratégias apresentadas foram 
direcionadas para a entrega e 
a adaptação do material.
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A jornalista rosália dayrell com o ex-presidente
michel temer (mdB) em recente visita a Belo horizonte
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vem aí os candidatos da Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallag-
nol que já preparam uma dobradinha. Deltan, inclusive, renun-
ciou seu cargo de procurador da República para entrar na política. 

cada vez que Bolsonaro abre a boca a coisa fica difícil na 
economia. Agora, para agradar ao povão, ele fala mal da 
Petrobras e diz que vai vendê-la. Logo, o mercado fica nervoso 
e o dólar sobe novamente. 

depois que foi lançado como candidato à Presidência 
da República, em Brasília, Rodrigo Pacheco (DEM) passou a 
sofrer uma campanha sórdida nas redes sociais, claramente 
identificadas como partidárias de Bolsonaro. 

o Parque municipal continua fechado ao público, princi-
palmente ao infantil que sempre gozou do privilégio de uma 
manhã ou uma tarde dentro daquele logradouro. Pelo visto, 
a prefeitura não conseguiu ainda a acabar com o perigo das 
doenças transmitidas pelos gatos. 

Principal torneio de futebol amador do Brasil, a Copa 
Itatiaia, está de volta. A edição será disputada a partir de 19 
de dezembro e é especial, pois será a 60ª do torneio, que não 
foi realizado em 2020/2021 por causa da pandemia.

Quem acaba de concluir seu doutorado em direito pela  
Faculdade de Direito da UFMG é o conselheiro Gilberto Diniz. 
Ele defendeu sua tese frente a uma banca de elevado nível, 
integrada por professores catedráticos.

domingo, dia 14 de novembro

Jornalista Carlos Alberto dos Santos 
Coronel Paulo Duarte 
Jornalista Vera de Oliveira 

segunda-feira, 15

Marilia Sarte, ex-diretora de Instituto de Educação
Walmir Moura Soares 
Amauri Ferreira 

terça-feira, 16

Eliseu Soares 
Edmundo Pé de Alface

Quarta-feira, 17

Marilene Cunha 
Luiz Parreiras -Brumadinho 

Quinta-feira, 18

Luiz Carlos Gambogi
Marlene Ferraz

sexta-feira, 19

Sra. Diva Ladeira, esposa de Hermógenes Ladeira
Ex-deputado Edson Soares 
Maria Izabel de Castro e Silva, esposa de Roberto Elísio 

sábado, 20

Ex-ministro Walfrido dos Mares Guia
Coronel José Eustáquio Natal
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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

PedAgogA e gerente de ProgrAmAs dA visão mundiAl
giovanna@agenciagia.com
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O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o direito a brincar e a dignidade das crianças
A crise atual provocada pela 

pandemia do novo coronavírus 
fragilizou direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes em 
todo o Brasil. Mais uma vez 
voltamos nossa atenção para 
os temas da infância - e precisa-
mos ter em mente que há ainda 
muito a ser construído (e recons-
truído) para que alcancemos um 
cenário minimamente aceitável 
de equidade e justiça social.

Atualmente, por exemplo, 
constata-se pelo país afora que 
milhões de crianças não têm 
sequer o direito a brincar. Ato 
tão importante para a sua for-
mação, reconhecido, inclusive, 
por documentos internacionais, 
como a Convenção dos Direitos 
da Criança, mas também pela 
legislação nacional, como é 
possível identificar no artigo 
227 da Constituição Federal, no 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e também no Marco Legal 
da Primeira Infância.

Brincar tem sua importância 
estabelecida legalmente, por-
que é reconhecido como uma 
atividade indispensável para 
o desenvolvimento integral da 
criança, auxiliando-a em suas 
habilidades motora, social, 
emocional e cognitiva. É por 
meio da brincadeira que ela 
tem a oportunidade de entender 
o mundo e aprender sobre si e 
o outro. Por isso, a promoção 
desse direito, para muito além 
de um dever dos pais, mães, 
responsáveis e da família, é uma 
obrigação do Estado.

No entanto, se por um lado 
existe o reconhecimento legal 
de que precisamos garantir o 
direito à brincadeira, por outro, 
não há na prática a aplicação do 
que é previsto no direito. Afinal, 
como pensar em divertimento e 
recreação, se um em cada qua-
tro brasileiros diz que a quanti-

dade de comida na mesa para 
alimentar a família foi menos 
do que o mínimo ideal durante 
a pandemia, segundo pesquisa 
deste ano do Datafolha? Nota-se 
aí o descumprimento do art. 4º 
do ECA e uma complexidade do 
problema que nos afronta.

E os dados alarmantes não 
param por aí: de acordo com 
o relatório “O Estado da Inse-
gurança Alimentar e Nutrição 
no Mundo” - elaborado por 
diferentes agências da ONU e 
uma das principais referências 
de dado para a construção de 
políticas públicas contra a fome 
- até 811 milhões de pessoas se 
encontravam em situação de 
desnutrição em 2020 no mundo 
todo. Além disso, o estudo tam-
bém aponta que 30% da popu-
lação global não teve acesso a 
refeições de qualidade durante o 
último ano - problema agravado 
agudamente pelo aumento dos 
preços dos alimentos, uma situ-
ação que temos observado com 
preocupação no Brasil.

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
a inflação oficial do País acumula 
alta de 9,68% nos últimos 12 me-
ses, a mais alta desde 2016. Em 
algumas capitais, a cesta básica já 
consome 65% do salário mínimo, 
empurrando os mais pobres cada 
vez mais perto para uma curva de 
vulnerabilidade que, até um tempo 
atrás, não se identificava no Brasil. 
Para as crianças, a situação é sem-
pre mais dramática, pois alimenta-
ção de qualidade é fundamental 
para o seu desenvolvimento.  

Esses dados, portanto, mos-
tram como a desigualdade so-
cial tem impedido que meninas 
e meninos tenham seus direitos 
mais fundamentais respeitados 
e garantidos. Isso se concretiza 
também quando vemos crian-
ças, em diferentes contextos 
sociais, precisando se preocupar 
mais com o trabalho do que com 
a educação formal. Ao tirarmos 
delas o acesso à única ferramen-
ta de crescimento humano, não 
estamos fazendo nada além 
de perpetuar um sistema que 
é desigual, cruel e indignante.

Outro problema: o aumento 
da população urbana, cada vez 
mais desordenado, toma sem freio 
os espaços nos quais as crianças 
poderiam ter oportunidades se-
guras de interação e lazer, intensi-
ficando diversos tipos de violência, 
seja nas escolas, entre as famílias, 
nas ruas e outros espaços comuns. 

Todos esses fatores acabam 
por influenciar negativamente o 
acesso da criança à brincadeira, 
recreação e atividades culturais 
e artísticas. Não podemos deixar 
escapar a necessidade de que o 
tema seja lembrado o tempo 
todo. Afinal, a promoção dos 
direitos fundamentais das crian-
ças, incluindo o direito a brincar, 
é resultado de um trabalho cons-
tante e perene da sociedade.

cuidado dos homens contra câncer
de próstata diminuiu na pandemia

Em Minas, exames preventivos caíram 31%
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O medo da COVID-19 afastou as pesso-
as dos hospitais. Após quase 2 anos 
de pandemia, entretanto, grande 

parte dos homens ainda não retomou a 
rotina de prevenção ao câncer de próstata. 
A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) 
compilou dados inéditos do Ministério da 
Saúde que mostram os impactos à saúde 
masculina neste período, sobretudo no 
que diz respeito ao diagnóstico precoce. A 
entidade faz o alerta: todos os indicadores 
de combate à doença estão em queda.

De acordo com o levantamento, as 
coletas de Antígeno Prostático Específico 
(PSA) - exame de sangue que detecta tecido 
prostático e biópsia, que, juntas ao exame 
de toque retal, diagnosticam a doença - 
diminuíram 27% e 21%, respectivamente. 
As consultas urológicas no Sistema Único 
de Saúde (SUS) caíram 33,5%, enquanto 
as internações de pacientes diagnosticados 
com a doença tiveram queda de 15,7%. O 
número de cirurgias para retirada do órgão 
também está 21,5% menor em comparação 
entre 2019 e 2020.  

Em 2021, as consultas com urologista 
continuam baixas. Até julho, foram reali-
zados 1.812.982 atendimentos. Em 2019, 
este número foi de 4.232.293. Em alguns 
estados, a queda do exame de biópsia da 
próstata entre 2019 e 2020 é alarmante: 
Acre (90%), Mato Grosso (69%) e Rio Gran-
de do Norte (50%). Já o Rio de Janeiro apre-
senta declínio de 39% e Minas Gerais 31%. 
São Paulo e Distrito Federal tiveram baixo 
impacto, de 6% e 7%, respectivamente.

O urologista José Eduardo Tavora 
afirma que a negligência do homem 
em relação à saúde é um fator antigo já 
conhecido pelos especialistas. “As cam-
panhas educativas também diminuíram 
e o homem precisa muito ser lembrado 
porque ele não tem a proatividade da mu-
lher em relação à prevenção. Isso é grave, 
pois graças a uma literatura da medicina 
extensa, sabemos hoje que o diagnóstico 
precoce do câncer de próstata atinge uma 
taxa de cura acima de 95%. Portanto, 
quanto mais tarde, mais avançada a 
doença pode estar e a chance de cura e 
qualidade de vida caem proporcional ao 
tempo do tratamento”, diz.

Francisco Guerra, presidente da SBU 
mineira, destaca que o câncer de prós-
tata é o segundo tipo mais frequente 
no homem, perdendo apenas para o 
de pele (não melanoma). “Para en-
tendermos a importância disso, basta 
salientar algumas informações, como a 
ocorrência de um caso da doença a cada 
8 minutos. Uma morte é registrada a cada 
40 minutos, cerca de 25% dos pacientes 
morrem devido a enfermidade e 20% são 
diagnosticados em estágios avançados. 
Apesar desses dados, dois terços dos ho-
mens com idade acima de 40 anos não 
realizam o toque retal e a metade nunca 
realizou o PSA. Para isso há uma conjun-
ção de fatores como a falta de cultura de 
priorizar a saúde, machismo, medo de 
sentir dor, receio de possível diagnóstico 
e desconhecimento”, explica.

O gerente de atendimento Humberto 
Rodrigues perdeu um irmão vítima da 
doença e sabe bem sobre a importância 

da prevenção. “Nunca havia feito o exa-
me de próstata. Mas, depois da perda do 
meu irmão, não hesitei em marcar uma 
consulta com o médico urologista. Foi bem 
tranquilo, o toque retal é muito simples e 
dura poucos minutos. O médico especia-
lista ainda pediu exame de rotina, como 
testosterona, urina e PSA, que são de praxe 
para o controle. Deu tudo certo”, conta.

cuidados com a próstata

A próstata é uma glândula localizada 
abaixo da bexiga, por dentro dela se passa 
a uretra, canal por onde a urina percorre 
para ser expelida do corpo. Esse pequeno 

órgão, com formato de uma maçã, é 
responsável por produzir parte do sêmen, 
líquido liberado durante o ato sexual que 
contém os espermatozoides.

Homens negros têm maior predisposi-
ção à doença, além disso, envelhecimento, 
obesidade e histórico familiar em pai, 
irmão ou tio são fatores de risco. Segundo 
o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 
fase inicial, a doença avança silenciosa-
mente. Muitos pacientes não apresentam 
nenhum sintoma ou, quando apresentam, 
são semelhantes aos do crescimento be-
nigno da glândula, como dificuldade para 
fazer xixi e necessidade de urinar mais ve-
zes durante o dia ou à noite. Na fase avan-

çada, pode provocar dor óssea, sintomas 
urinários ou, quando mais grave, infecção 
generalizada ou insuficiência renal.

Apesar da palavra “câncer” assustar e 
remeter a tratamentos agressivos. A SBU 
esclarece que nem todo tipo necessita de 
cirurgia, quimioterapia e outros tratamen-
tos e pode ser acompanhado através de 
exames preventivos.

A recomendação da SBU é que os 
homens, a partir de 50 anos, e mesmo 
sem apresentar sintomas, marquem uma 
consulta com um urologista para avalia-
ção individual. Aqueles que pertencem 
ao grupo de risco devem começar seus 
exames a partir dos 45 anos.

“o estudo
também
aponta

que 30% da
população
global não

teve acesso a
refeições de
qualidade
durante o

último ano”
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número de reformas residenciais
cresceu durante o isolamento social
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De repente, a designer grá-
fica Beatriz Vilar, 27, viu 
seu ambiente de trabalho 

invadir sua sala de jantar. “No 
início, eu não tinha nem uma 
cadeira confortável. E o pior é 
que por eu utilizar dois monitores, 
um notebook, teclado e mouse, a 
mesa de jantar ficava uma zona 
e eu passei a nem usar ela mais 
porque não fazia sentido tirá-los 
já que no outro dia ia precisar de 
novo”, lembra sobre o início do 
home office, devido à pandemia, 
em março de 2020.

Seis meses depois da mu-
dança, em setembro de 2020, 
a vacina contra a COVID-19 e a 
normalização da rotina pareciam 
distantes. Foi então que a designer 
planejou uma reforma na casa 
para garantir um espaço de tra-
balho. E ela não estava sozinha. 
Levantamento realizado pela 
Casa do Construtor e pela AGP 
Pesquisas revelou que 68% dos 
entrevistados fizeram algum tipo 
de reforma nos últimos 12 meses. 

“Minha rotina mudou com-
pletamente, mas me adaptei 
muito bem. Quanto mais o tempo 
passava, mais certo parecia que a 
agência que eu trabalho adotaria 
o modelo de home office e, agora, 
isso já está confirmado. O escri-
tório está aberto, mas a maior 
parte é feita em casa e isso facilita 
muito em relação a otimização do 
tempo”, avalia Beatriz.

Segundo a pesquisa, 38% dos 
que fizeram mudanças no imóvel 
afirmam que o motivo foram os 
novos hábitos decorrentes da 
pandemia. “Os dados mostram 
claramente que, diferente de 
quase todos os outros setores, o 
mercado de construção civil não 
sofreu quase nada com a crise 
sanitária. As pessoas foram força-
das a ficar mais tempo em casa e, 
com isso, detalhes que passavam 
despercebidos começaram a inco-
modar mais, por exemplo, aquela 
mancha na parede, a lâmpada 
queimada”, diz Antonio Perina, 
diretor comercial da AGP Pesqui-
sas e responsável pela condução 
do estudo.

O que as pesquisas indicam, a 
consultora imobiliária Arlene Go-
mes confere no dia a dia. “As pes-
soas se viram dentro de casa com 
toda a família precisando conviver 
em poucos ambientes. A venda e 
locação de imóveis aumentaram 
muito com isso. Quem teve condi-
ções procurou regiões da Grande 
BH com áreas de respiro, como 
Nova Lima e Lagoa Santa, para 
realizar o home office. Em Retiro 

das Pedras, praticamente, já não 
há mais locações. Outra parte da 
população começou a reformar o 
imóvel que vive, especialmente, 
para pontos de trabalho”, conta. 

Mesmo com o fim das restri-
ções de mobilidade na maioria 
dos estados, a análise mostra 
que 70% dos entrevistados ainda 
pretendem fazer novas reformas 
nos próximos 6 meses. “São 
tendências que vieram para ficar. 
O trabalho híbrido é um caminho 
sem volta e as pessoas vão estar 
mais dentro de suas casas. A 
crise sanitária mudou a forma de 
enxergar o imóvel e as constru-
ções”, diz. 

De acordo com a consultora, a 
alta procura, inclusive, afetou os 
preços. “O Índice Geral de Preços 
de Mercado (IGP-M) é composto 
pelos valores dos materiais da 
construção civil e tudo subiu, já 
que era muita demanda para pou-
co produto disponível no mercado. 
Marcenaria, cimento e mão de 
obra são alguns dos exemplos de 
aumento, tanto de procura como 
de preço”, afirma.

Para Perina, as novas mu-
danças de comportamento vão 
garantir bons números para a 
construção civil. “O setor foi bem 
penalizado na crise de 2015 e 
2016 e, desde então, retomou o 
crescimento. Lançamentos, refor-
mas, geração de empregos, venda 
de materiais, todos estão atingin-
do níveis históricos de resultados, 
e a tendência é que este ciclo dure 
mais alguns anos”, conclui.

“As pessoas se
viram dentro de
casa com toda a

família precisando
conviver em

poucos ambientes”

sua empresa está digitalizada
ou transformada digitalmente?
summit experience, evento on-line e gratuito promovido pela cdl/Bh e sebrae minas,discute a diferença desses processos e como eles impactam os negócios

Nunca se falou tanto em digi-
talização e transformação digital 
como ao longo dos dois últimos 
anos. Impulsionados pela pande-
mia da Covid-19, comerciantes e 
empresários se viram obrigados a 
marcar presença no universo digi-
tal, a modificar processos e inovar.

De acordo com o Índice de 
Transformação Digital da Dell 
Technologies 2020 (DT Index 
2020), 87,5% das empresas no 
país realizaram alguma iniciativa 
voltada à transformação digital 
em 2020. O número ficou acima 
da média mundial, de 80%. Já ou-
tro levantamento promovido pela 
Sambatech e Samba Digital reve-
lou que em 2021, os empresários 
brasileiros investiram entre 10% e 
30% do total do faturamento em 
transformação digital.

Mas será que essas mudanças 
estão sendo realmente eficazes, 
e mais: as pessoas sabem a dife-
rença entre digitalização e trans-
formação digital? Para ajudar 
a responder essas perguntas, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) se une 
ao Sebrae Minas e, nos dias 29 
e 30 de novembro, promove gra-
tuitamente o Summit Experience 
Comércio e Serviços, um evento 
on-line que terá programação vol-
tada para descomplicar o mercado 
virtual e as novas tecnologias para 
os pequenos negócios do varejo.

Durante os dois dias do even-
to, serão realizados seis painéis 
e quatro talks shows, no total 
de 14 horas de conteúdo com a 
participação de 18 profissionais 
renomados no mercado ligados à 

inovação, gestão, varejo e novas 
tecnologias.

“No último ano a forma como 
nos relacionamos e também como 
gerenciamos os nossos negócios 
passou por grandes transforma-
ções. Algumas vieram para ficar 
e, além disso, outros comporta-
mentos e tendências ainda estão 
por vir. O empresário precisa 
estar atento a essas novidades e 
adaptá-las ao seu contexto para 
conseguir sobreviver e escalonar”, 
destaca o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva.

“A inovação é o grande di-
ferencial para impulsionar as 
vendas, superar as expectativas 
dos clientes e maximizar os 
resultados. Por isso, este ano, o 
Summit Experience vai discutir 
sobre tendências de mercado, 

hábitos de consumo, transformação 
digital e como esses assuntos inter-
ligados impactam no dia a dia dos 
pequenos negócios. Além disso, va-
mos apresentar estratégias que po-
dem ser adotadas para que o varejo 
possa obter melhores resultados em 
cenários cada vez mais incertos”, 
explica o superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha.

Entre os convidados, se desta-
cam Arthur Igreja, autor do livro 
”Conveniência é o nome do negó-
cio” e co-fundador da plataforma 
AAA. Igreja vai explicar sobre os 
desafios do varejo em se adaptar 

às mudanças de comportamento 
do consumidor, acompanhando a 
evolução das novas tecnologias e 
dos novos modelos de negócios.

Também participa desta edi-
ção do Summit Experience, Allan 
Costa, diretor de inovação da mul-
tinacional ISH, grupo brasileiro 
que atua no ramo de segurança 
cibernética e Tecnologia da In-
formação (TI). Costa irá mostrar 
como inovar pode ser simples, 
fácil e barato e as ferramentas 
que permitem aumentar o nível 
de inovação na sua atividade 
profissional ou empresarial.

Já no painel “Insights: di-
gitalização X transformação 
digital!”, Grazi Mendes, head 
of people da ThoughtWorks, 
Lisiane Lemos, co-fundadora do 
Conselheira 101 e eleita uma 
das pessoas mais influentes 
pela Forbes Under 30, e Marcus 
Piangers, autor do best seller “O 
papai é pop”, discutem sobre 
quais comportamentos e habi-
lidades serão essenciais para 
os empreendedores daqui pra 
frente. As inscrições, gratuitas, 
podem ser feitas pelo site da 
CDL/BH, www.cdlbh.com.br.

marcelo de souza: “o empresário precisa estar atento a essas novidades”

CD
L/

BH

superintendente do sebrae minas, Afonso maria rocha
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secult apresenta o projeto “minas para o mundo”
Portugal é o primeiro país a receber comitiva mineira

Em um evento histórico, o 
Governo de Minas, por meio da 
Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo (Secult), abriu no dia 10 
de novembro em Lisboa, Portugal, 
o projeto “Minas para o Mundo”. A 
iniciativa, que integra o Programa 
Reviva Turismo, busca interna-
cionalizar a imagem do destino 
Minas Gerais para outros países, 
atraindo turistas e investimentos 
para o território mineiro.

O lançamento do projeto foi 
feito na Convenção dos Municípios 
Brasileiros, realizado no Hotel 
Dom Pedro com a presença do 
secretário de Estado de Cultura e 
Turismo, Leônidas Oliveira, do pre-
sidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), Marcelo de Souza e Silva, 
o prefeito de Capitólio, Cristiano 
Silva (PP), o vice-prefeito de Poços 
de Caldas, Júlio César de Freitas, 
e o diretor executivo da Serra da 
Mantiqueira empreendimentos, 
William Meireles.

O secretário Leônidas explicou 
que o motivo do projeto ser inicia-
do em Portugal se deve ao fato de 
suas raízes históricas comuns e a 
relação com a Europa. Ele ainda 
reforçou outras ações, como o 
lançamento do Via Liberdade, 
criando uma nova rota turística 
ao longo da BR-040, unindo Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Goiás 
e Brasília. A iniciativa concentra 
nove patrimônios culturais da 
humanidade, mais de 100 cida-
des tombadas como patrimônios 
históricos do Brasil e 70% do patri-
mônio histórico nacional.

Leônidas pontuou também 
os dados positivos no turismo 

mineiro, com crescimento de 10%, 
sendo o dobro da média do país, 
superando até os destinos praianos 
tradicionais. Outra informação foi 
a de entrantes pelo Aeroporto de 
Confins, ultrapassando números 
anteriores ao da pandemia, com 
média mensal de 2 milhões de pes-
soas fazendo circular R$ 3,6 bilhões 
na economia entre junho e agosto.

“Começamos com ‘Minas 
para Minas’, depois o ‘Minas para 
o Brasil’. Isso possibilitou que o 
trade turístico não quebrasse. 
Temos recursos de R$ 150 milhões 

com juros reduzidos no Banco 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG). Conseguimos in-
vestimentos de R$ 25 milhões em 
marketing por meio de editais e, 
agora, lançamos o projeto ‘Minas 
para o Mundo’. Sendo que os três 
acontecem concomitantemente”, 
pontuou Leônidas.

Em Portugal, Minas participa 
da Convenção dos Municípios 
Brasileiros com o objetivo de 
apresentar o potencial turístico 
para empresas portuguesas e 
europeias do segmento, além 

de possibilitar a interlocução 
direta, como a feira de negócios, 
encontro com investidores e troca 
de experiências. Ainda durante a 
Convenção está prevista a assi-
natura do protocolo de intenções 
entre a Fundação de Arte de Ouro 
Preto (Faop), vinculada à Secult, e 
o Instituto de Formação dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa (IF-
-CECPLP). O objetivo é o desenvol-
vimento e o intercâmbio de ações 
conjuntas de extensão no campo 
da cultura em parceria com outras 
instituições afins.

O secretário Leônidas adian-
tou ainda que a divulgação 
mineira será expandida e já 
tem próxima agenda marcada, 
a partir do dia 28 de novembro, 
por 10 dias, na França, com a 
presença do vice-governador, 
Paulo Brant, onde serão assi-
nados acordos bilaterais com 
Minas Gerais. Em seguida, tam-
bém estão previstas agendas 
com missão de negócios em 
outros países europeus, Estados 
Unidos e nações da América 
Latina.

municípios

O prefeito de Capitólio, Cris-
tiano Silva, e o vice-prefeito de 
Poços de Caldas, Júlio Tesar de 
Freitas, em suas falas destacaram 
o turismo de natureza e de experi-
ência, principalmente do multiuso 
das águas. Cristiano evidenciou 
a questão das belezas naturais, 
inclusive com o lago de Furnas, en-
quanto Freitas destacou a atração 
de turistas pelas águas termais.

O diretor executivo da Serra da 
Mantiqueira Empreendimentos, 
William Meireles, pontuou o com-
plexo agroecológico, ecoturístico e 
imobiliário no entorno do Parque 
Estadual da Serra Negra da Man-
tiqueira e da Serra das Flores, na 
Zona da Mata.

Representando Belo Hori-
zonte, o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, destacou 
o comércio e turismo da capital 
mineira, setores fundamentais 
para a retomada econômica. 
“Nosso município é considerado 
Cidade Criativa da Gastronomia 
pela Unesco. Viemos aqui em 
Portugal mostrar, em parceria com 
o Governo do Estado, um gostinho 
do que podemos oferecer da nossa 
fantástica cozinha, que é apenas 
um dos grandes atrativos”, disse 
em referência ao jantar de gala 
de abertura com a temática da 
Cozinha Mineira.

Já a idealizadora do evento, 
Maristela Valadares, ressaltou que 
a convenção tinha um objetivo 
de dar voz aos estados e muni-
cípios brasileiros, principalmente 
neste momento de retomada do 
turismo.
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Bares e restaurantes 
comemoram faturamento

A queda das últimas restrições de fun-
cionamento e a proximidade das festas 
de fim de ano animam os empresários 
de bares e restaurantes. Segundo a nova 
pesquisa nacional da Abrasel, realizada 
em outubro, 79% dos consultados acre-
ditam que as vendas irão aumentar até 
o fim de 2021. No entanto, o céu ainda 
não é de brigadeiro - longe disso. Quase 
um terço (32%) dos respondentes segue 
trabalhando no prejuízo. A maioria des-
tes (60%) ainda não conseguiu reajustar 
o cardápio para sair do vermelho.

“Nenhum empresário está assim 
por opção. Se ainda não aumentamos 
os preços do cardápio é pelo medo de 

afastar os clientes neste momento de 
retomada. Porém, 75% dos estabeleci-
mentos dizem que não terão mais como 
segurar esse repasse se os custos con-
tinuarem crescendo”, diz o presidente-
-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

A inflação nos principais insumos de 
bares e restaurantes pressiona ainda 
mais o setor. O IPCA de alimentos e 
bebidas nos últimos 12 meses está em 
14,6%. Mas a percepção dos empre-
sários, medida pela pesquisa, aponta 
para elevação acima deste patamar. 
A maioria deles (55%) afirmou que os 
insumos aumentaram, somente este 
ano, mais de 15%. A carne, a energia 

elétrica e os laticínios são os que mais 
subiram. Já a cerveja, o aluguel e os 
hortifrútis tiveram a menor percepção 
de acréscimo.

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, explica que “para o consu-
midor, preço justo é um dos fatores 
determinantes na escolha de um esta-
belecimento de alimentação. Assim, o 
desafio é equilibrar as contas e reverter 
dificuldades de abastecimento sem 
onerar o cliente final. Por isso, o Sebrae 
tem apoiado empresários no replaneja-
mento do negócio, visando ajustar as 
operações, repensar itens do cardápio 
e rever serviços”.
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segurança jurídica
nas relações
de trabalho

A presidente do Con-
selho de Relações do 
Trabalho e Gestão Es-
tratégica de Pessoas da 

Federação das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (Fiemg), Érika 
Morreale Diniz, participou no dia 
10 de novembro, em Brasília, da 
solenidade de Consolidação do 
Marco Regulatório Trabalhista 
Infralegal. O objetivo é simpli-
ficar e eliminar as burocracias 
originadas da operacionalização 
da legislação.

A Fiemg foi convidada para a 
cerimônia por ser uma das enti-
dades que mais tem contribuído 
com sugestões para o aprimora-
mento das relações de trabalho 
no Brasil.

Trata-se da mais importante 
Consolidação das normas in-
fralegais, ou seja, aquelas que 
hierarquicamente estão abaixo 

das leis, desde a edição da CLT 
em 1943, trazendo significativa 
modificação que gera impacto 
efetivo na melhoria do am-
biente de negócios. Envolvem 
mais de 2 mil atos normativos, 
entre Decretos, Portarias, Notas 
Técnicas, Manuais da Fiscali-
zação, entre outros, que serão 
consolidados em apenas 15 atos 
normativos.

O trabalho contou com três 
etapas: organização, eliminação 
do que era possível e já estava 
obsoleto e modernização. A regu-
lamentação do ponto eletrônico 
é uma das questões centrais da 
Consolidação, exemplo de um dos 
vários pleitos feitos pela Fiemg 
que estará contemplado. “Um 
trabalho feito a quatro mãos”, 
segundo o secretário executivo 
do Ministério do Trabalho, Bruno 
Dalcolmo.
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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

A experiência de Belo Horizonte 
para o Monitoramento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e 
o alinhamento local dos principais 
instrumentos de planejamento a essa 
agenda global aos projetos estratégi-
cos da Prefeitura foi um dos destaques 
do evento on-line “Uma Visão de Futu-
ro para Alagoas - Projetos Estratégicos 
e Observatório de Políticas Públicas”. 

Realizado no dia 3 de novembro, 
o evento é fruto da parceria entre o 
Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-Habi-
tat), o governo de Alagoas e o Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP). O encontro reuniu experi-
ências no campo do monitoramento e 
avaliação de políticas públicas em in-
terface com os ODS e da Nova Agenda 
Urbana (NAU), com vistas a contribuir 
para a constituição de um Observatório 
local no Estado de Alagoas. 

A convite do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (CEBRAP), o 
gerente de Indicadores da Diretoria 
Central de Planejamento da Secre-
taria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Rodrigo Nunes 
Ferreira, representou a capital mineira 
na reunião. 

A experiência de Monitoramento 
dos ODS de Belo Horizonte foi apre-
sentada no Painel “A Nova Agenda 
Urbana (NAU) e o Monitoramento de 
Políticas Públicas”, que abordou os 
desafios para a produção e análise 
de indicadores de política urbana, 
considerando-se  as prioridades da 
NAU e as dinâmicas socioterritoriais 
das cidades. 

O trabalho de mais 12 de anos de 
produção e análise de informações 
promovidas pela Rede do Observató-
rio do Milênio de Belo Horizonte foi o 
enfoque da apresentação do gerente, 
que destacou as principais realizações 
e entregas ao longo do período e os 
principais desafios para o monitora-
mento de indicadores. “A parceria 
entre universidades locais e a gestão 
pública, propiciada pela rede do Ob-
servatório, tem sido fundamental para 
qualificar as informações com vistas a 
subsidiar o desenho das políticas pú-
blicas do município’’, afirmou Rodrigo. 

Em sua exposição, o gerente 
apresentou a vinculação dos pro-
jetos estratégicos da Prefeitura de 
Belo Horizonte aos ODS, bem como 
o alinhamento local dos principais 
instrumentos de planejamento à 

referida agenda global, ação que 
foi institucionalizada por meio do 
Decreto Municipal 17.135/2019, que 
estabelece a Agenda 2030 dos ODS 
como referência para o planejamento 
de médio e longo prazo das políticas 
públicas municipais. Ele também 
enfatizou a estrutura do Plano Plu-
rianual de Ação Governamental de 
Belo Horizonte  (PPAG), que permite 
que cada um de seus programas, 
ações e subações possam ser lidos à 
luz dos ODS. 

Como principais desafios para a 
atualização de dados para o monito-
ramento de indicadores, o gerente en-
fatizou a necessidade de potencializar 
o uso das bases de dados dos registros 
administrativos locais, a fim de suprir 
as lacunas deixadas pela desatua-
lização dos dados censitários, bem 
como para criar novos indicadores que 
permitam abordagens multitemáti-
cas. “A organização e sistematização 
de dados locais é fundamental para 
identificarmos, inclusive, as diferenças 
regionais e as desigualdades espaciais 
e sermos mais eficientes no desenho 
de nossas políticas e, neste sentido, 
Belo Horizonte está em constante 
avanço”, declarou.

Zema e Anglo American fecham
parceria de r$ 4,4 bilhões em minas

A missão oficial de Minas Gerais no Reino Unido 
já gerou os primeiros resultados práticos voltados à 
atração de novos investimentos para o Estado. No dia 
9 de novembro, em Londres, o governador Romeu 
Zema (Novo) assinou acordo com a Anglo American, 
com destinação de R$ 4,4 bilhões previstos pela 
mineradora até 2025.

O acordo assinado amplia a parceria entre Minas e 
a Anglo American. Atualmente, o Estado e a empresa 
têm diversos convênios em vigor, incluindo investi-
mentos totalizando mais de R$ 70 milhões para pavi-
mentação de rodovias estaduais no Médio Espinhaço.

O objetivo do plano apresentado é dar suporte 
a continuidade operacional do sistema Minas-Rio, 
incluindo melhorias tecnológicas, obras civis e traba-
lhos preparatórios para futuras expansões.

“Minas Gerais foi o primeiro estado a aderir ao 
Race to Zero. Sabemos que em poucos anos o mundo 
só vai comprar produtos verdes. Não adianta ter uma 
bela mina se está degradando o meio ambiente. É 
provável que você terá dificuldades em colocar esse 
produto no mercado. O mesmo vale com o aço, com 
o café, com as commodities, com o automóvel. Então, 
já estamos fazendo um trabalho para que Minas 
Gerais venha a ser um estado que produz de forma 
sustentável. Isso que vai abrir mercados e nos dar 
tranquilidade em relação ao futuro”, ressaltou Zema, 
que foi recebido na sede da empresa, em Londres, 
pelo CEO Global Mark Cutifani.

No mesmo sentido, o presidente da Divisão de 
Metais Básicos, Ruben Fernandes, salientou a preo-
cupação da companhia em relação às questões am-
bientais. “Queremos fazer uma mineração diferente. 
Nosso foco é valorizar parcerias com comunidades 
e governos. Temos mostrado isso em Minas. Nossa 
empresa tem essa preocupação”, destacou.

“Desde o início das operações do Minas-Rio 
sempre buscamos relação de transparência e parceria 
com o Estado”, completou a CFO Técnica e Susten-
tabilidade do grupo Anglo American, Ana Sanches.

Participaram do encontro o presidente da Anglo 
American no Brasil, Wilfred Bruijn, entre outros 
executivos, os secretários de Estado Marília Melo 

(Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e 
Mateus Simões (Geral), o diretor-presidente do Indi, 
João Paulo Braga, o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio 
Roscoe, além de representantes da Embaixada do 
Brasil em Londres e do consulado britânico.

mineração sustentável

Seguindo o foco da missão oficial de Minas Gerais 
no Reino Unido, que são os investimentos susten-
táveis, em função da participação do governador 
na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de 2021 (COP26), em Glasgow, o tema 
meio ambiente também foi colocado em pauta no 
encontro em Londres.

A Anglo apresentou seu Plano de Mineração 
Sustentável, que guia ações em três pilares de susten-

tabilidade global – Ambiente, Social e Governança. 
Em Minas Gerais, o Plano de Mineração Sustentável 
inclui investimentos em conservação de áreas verdes, 
parcerias para melhorias nos sistemas de educação 
e saúde, medidas de eficiência energética e geração 
de energia solar, entre diversas outras ações.

Também foi apresentado o Relatório de Mudanças 
Climáticas 2021 da empresa, que contém o progresso da 
mineradora em direção à sua meta de operações neu-
tras em carbono, para os Escopos 1 e 2, e de redução pela 
metade das emissões de Escopo 3, ambas até 2040.

A empresa mostrou, ainda, o trabalho desenvol-
vido para recuperar 23 nascentes degradadas das 
bacias do rio Santo Antônio, que nasce no município 
de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e cer-
ca de 8 mil metros lineares de áreas de preservação 
permanente da região. A inciativa conta com verba 
de R$ 2 milhões da Anglo American.

O novo investimento se soma aos mais de R$ 147 
bilhões já assinados pela atual gestão com empresas 
que operam ou atuarão no estado, cumprindo a meta 
do governo Zema em atrair oportunidades e gerar 
empregos. Somente em 2021 já são R$ 58,2 bilhões 
em volume de investimentos, superando o recorde 
anual de R$ 57 bilhões alcançado em 2019.

sobre a Anglo American

A Anglo American é uma empresa líder global em 
mineração. O portfólio de operações competitivas 
de classe mundial, que inclui uma ampla gama de 
opções de desenvolvimento futuro, fornece metais e 
minerais para um mundo mais sustentável, atenden-
do ao rápido crescimento das demandas diárias de 
bilhões de consumidores.

Como produtora responsável de diamantes (por 
meio da De Beers), cobre, metais do grupo da platina, 
minério de ferro de qualidade premium, carvão me-
talúrgico para siderurgia e níquel, além do projeto de 
nutrientes naturais em desenvolvimento, a empresa 
afirma estar comprometida em atingir a neutralidade 
nas emissões de carbono nas operações até 2040.

sobre o minas-rio

O sistema Minas-Rio, que entrou em funciona-
mento em 2014, é uma operação de exportação de 
minério de ferro totalmente integrada, com mina 
e usina de beneficiamento em Conceição do Mato 
Dentro, na região Central do estado, mineroduto 
com 529 km de extensão e terminal dedicado no 
Porto de Açu/RJ.

A capacidade nominal do projeto é de 26,5 mi-
lhões de toneladas de minério por ano. A empresa 
possui 100% da operação, com exceção da instalação 
portuária, a qual detém 50% em joint venture na 
Ferroport. A companhia gera cerca de 12,4 mil empre-
gos no país, sendo 5,1 mil diretos e 7,3 mil indiretos. 
Em Minas Gerais, são 8,6 mil posições, sendo 2,4 
mil diretas e 6,2 mil indiretas, tendo seu escritório 
corporativo em Belo Horizonte.
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Bh é destaque em evento da onu para
o monitoramento de agenda global
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Secretária de Governo e Comunicação
participa de inauguração em Uberlândia
A secretária municipal de Governo 

e Comunicação, Ana Paula Junqueira, 
representando o prefeito Odelmo 
Leão (PP), esteve presente no dia 9 de 
novembro na inauguração da Casa de 
Semiliberdade de Uberlândia, da Supe-
rintendência de Atendimento Socioedu-
cativo (Suase). O espaço terá 20 vagas 
para jovens de 12 a 18 anos do sexo 
masculino autores de atos infracionais.

Durante a oportunidade, a secretá-
ria estendeu o apoio da Prefeitura ao 
espaço. “Estamos de portas abertas 
para parcerias e projetos, como já re-
alizamos em outros equipamentos de 
ressocialização do Estado. Já estamos 
conversando com os responsáveis pela 
Casa e nos colocamos à disposição 
para o que conseguirmos contribuir no 
resgate desses jovens”, afirmou.

As autoridades e convidados 
presentes passaram por uma visita 
guiada para conhecer as instalações 
da unidade de Uberlândia e, ao fim 
da cerimônia de inauguração, fizeram 
o descerramento da placa.

“Uberlândia terá a condição de ter 
um ciclo mais completo do atendimento 
semieducativo. Importante momento, 
história que se inicia, uma resposta de 
maneira integrada, uma sinergia entre a 
sociedade civil organizada. Com a inau-
guração deste espaço, fazemos cumprir 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e o comprometimento com a ética 
e zelo pela comunidade”, destacou o 
secretário Adjunto de Estado de Justiça 
e Segurança Pública, Jeferson Botelho, 
representando o responsável pela secre-
taria, Rogério Greco.

A semiliberdade está prevista no 
ECA e prioriza a utilização de recursos 
existentes na comunidade, com o 
desenvolvimento de um trabalho 
com as famílias e a construção de 
parcerias que possibilitem a utilização 
dos espaços públicos pelos jovens. 
No cumprimento da medida, eles 
são encaminhados para a formação 
profissional e participam de oficinas e 
atividades de cultura, esporte e lazer.

casa de semiliberdade
A Casa de Semiliberdade é uma 

realização a partir de um compro-
misso firmado entre o Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) e 
o Estado de Minas Gerais, por meio 
da 2ª Pactuação de Atos Prepara-
tórios para a Expansão do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioedu-
cativo (Pacto de Expansão). Para 
o funcionamento da unidade, foi 
adotado o modelo de cogestão, 
que consiste em uma parceria com 
uma entidade sem fins lucrativos 
que administra a unidade, sob 
supervisão da Suase.
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http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.secretariageral.mg.gov.br/
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gAsolinA cArA elevA Preço
dos APlicAtivos de trAnsPorte

minAs gerAis Poderá ter chuvAs
intensAs em novemBro

técnico cucA Poderá ser susPenso Por Agressão

A população brasileira está muito revoltada com os cons-
tantes aumentos no preço da gasolina, do diesel, do etanol e do 
gás de cozinha. O litro da gasolina, por exemplo, já é vendido 
por até R$ 8 no país. Em 2021, já foram 11 reajustes nos valores, 
o que traz muitos problemas para a população. Motoristas de 
aplicativos estão deixando de trabalhar ou cobrando o preço 
das corridas praticamente iguais aos taxistas. Isso acaba pre-
judicando os usuários desses serviços que ficam sem opção de 
escolha para um transporte mais barato. Deixou de ser um bom 
negócio. A situação está muito complicada para quem usa carro 
para trabalhar ou depende dele para deslocamento. Os estados 
decidiram congelar o valor do ICMS cobrado sobre os combustí-
veis por 90 dias, mas isso não impedirá o aumento na bomba.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima que 
os dias em Minas Gerais serão intercalados com melhorias no 
tempo e muitas chuvas durante todo o mês de novembro. A 
notícia é boa e temos que torcer para que essa previsão seja 
positiva. Por tradição, novembro é o terceiro mês mais chuvoso 
em Minas. Em outubro, já tivemos registros acima da média 
e em alguns lugares foi possível constatar até 200mm. Uma 
curiosidade a respeito das chuvas é que num estado consi-
derado o mais mineral do país, elas são sempre necessárias 
para melhorar a qualidade do ar. Isso porque o pó de minério, 
além de incomodar os moradores nas cidades onde existem 
empresas mineradoras, pode ser muito prejudicial para a saúde.

Após a derrota para o Flamengo, o técnico Cuca, do Atlético, 
perdeu a cabeça no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Com 
os ânimos aflorados, um segurança se colocou à frente para 
conter o treinador durante uma confusão. Neste momento, Cuca 
desferiu socos contra os braços do funcionário e, em seguida, o 
empurrou. O momento foi registrado pelas câmeras internas do 
corredor. Diante disso, poderá ser denunciado e suspenso pelo 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Neste ano, já 
tinha tomado uma suspensão de 4 jogos por chamar um árbitro 
de “vagabundo”. O curioso é que ele sempre procura manter a 
calma nas partidas e no trato com as pessoas. O mínimo que ele 
tem a fazer é pedir desculpa ao funcionário porque este estava 
trabalhando. Cuca anda muito nervoso, talvez pela pressão e 
cobrança por um título que o time não conquista há 50 anos.

c A n A l   A B e r t o

iPtu poderá ter aumento acima do normal. 
Todos os anos, boa parte dos donos de imó-
veis de todas as regiões do país necessitam 
encarar aquela que é uma das mais impor-
tantes taxas imobiliárias do Brasil, o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-
na (IPTU). Em Belo Horizonte, os proprietários 
de imóveis podem preparar o bolso porque 
o IPTU poderá ter aumentos exorbitantes. A 
previsão de reajuste está em torno de 10%, 
ou seja, o IPCA acumulado de janeiro a de-
zembro deste ano. Com essa elevação, terá 
que prevalecer o bom senso da prefeitura em 
conceder também um desconto maior para os 
contribuintes que desejarem pagar o imposto 
à vista. A população faz a sua parte, mas quer 
preço justo e ver o retorno desse dinheiro em 
serviços de qualidade.

tragédia em mariana completa 6 anos e 
ninguém é punido. Há seis anos ocorria o 
rompimento da Barragem do Fundão, em 
Mariana. No dia 5 de novembro de 2015, o 
povoado, com mais de 300 anos, 612 habi-
tantes e apenas 251 casas simples, foi varrido 
do mapa em questão de minutos. Devastou 
outros vilarejos, histórias de vida, matas 
ciliares, a fauna e a flora do Rio Doce. Além 
disso, impactou diversas cidades de Minas 
Gerais e do Espírito Santo até o seu encontro 
trágico com o mar, sendo uma das maiores 
tragédias socioambientais ocorridas no país. 
As comunidades destruídas não foram total-
mente reconstruídas e ainda faltam respostas 
para a recuperação do meio ambiente. Até 
hoje ninguém foi punido. Que as tragédias 
de Mariana e Brumadinho possam ser um 
“divisor de águas” na história da mineração, 
do meio ambiente e do desenvolvimento 
verdadeiramente sustentável. E que os res-
ponsáveis não fiquem impunes. Temos que 
cobrar por justiça.

orçamento secreto do governo Bolsonaro 
é derrubado pelo stF. O governo de Jair 
Bolsonaro criou um orçamento paralelo bilio-
nário em emendas para conseguir apoio de 
aliados no Congresso Nacional. No entanto, 
para acabar com essa farra indecente do 
dinheiro público, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu essas emendas, chamada 
de Orçamento secreto, que atropela leis 
orçamentárias, já que são os ministros e não 
os congressistas que deveriam definir onde 
aplicar os recursos. Além disso, os acordos 
e o direcionamento do dinheiro não foram 
públicos, num claro interesse eleitoral do 
governo. É um artifício pelo qual os deputados 
ou senadores têm o poder de encaminhar 
aos ministérios sugestões de aplicação de 
recursos da União. Mas não é divulgado o 
nome do parlamentar que figura como autor 
da solicitação. Isso é uma atitude de políticos 
desonestos porque não há transparência no 
uso do dinheiro público como é feito nas 
emendas parlamentares.

governador e prefeito planejam fazer da
expoQueijo um dos maiores eventos do Brasil

A ExpoQueijo Brasil - Interna-
tional Cheese 2021 já é conside-
rada um dos maiores festivais do 
ramo. Mas, a expectativa para os 
próximos anos é colocar a expo-
sição entre os principais eventos 
do Brasil. O compromisso foi feito 
pelo governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo), e pelo pre-
feito de Araxá, Robson Magela 
(Cidadania), durante a abertura 
oficial promovida dia 4 de no-
vembro no Tauá Grande Hotel. A 
cerimônia reuniu produtores de 15 
estados brasileiros, autoridades 
políticas e amantes do queijo de 
todo o país.

A festa reuniu cerca de 50 mil 
pessoas no decorrer dos quatro 
dias e contou com concurso inter-
nacional, palestras, treinamentos, 
degustação de queijos, exposição 
de produtos, atrações musicais 
e culturais. A ExpoQueijo Brasil - 
International Cheese 2021 já é o 
maior evento de queijos certifica-
dos (registros dos Serviços de Ins-
peção Municipal (SIM), Estadual 
(SIE), Federal (SIF), Sisbi ou Selo 
Arte do Brasil.

De acordo com o governador, 
o Estado não vai medir esforços 
para que a ExpoQueijo aconteça 
uma vez por ano em Araxá. “Que-
remos dar total apoio para que 
essa exposição seja realizada na 
cidade anualmente e que seja am-
pliada cada vez mais. Minas Gerais 
é o estado com maior número de 

laticínios no país e onde os quei-
jos artesanais são reconhecidos. 
E nada melhor que um evento 
como esse para dar visibilidade, 
reconhecimento e valorização do 
produtor”, afirma Zema.

O prefeito Robson Magela res-
salta que a intenção é realizar um 
grande evento mensalmente. “Eu 
sempre digo que a recuperação da 
economia araxaense passa direta-
mente pela retomada do turismo. 

É muito gratificante ver nossa 
cidade cheia novamente, os hotéis 
com 100% de ocupação e uma 
festa tão bem organizado e que 
divulga nosso município para todo 
o Brasil. Podem ter certeza que a 
Prefeitura de Araxá sempre será 
parceira desses grandes eventos 
e junto com o Governo do Estado 
vamos transformar a ExpoQueijo 
Brasil em um dos maiores eventos 
do país”, destaca.

governador romeu Zema e o prefeito de Araxá, robson magela
PM

A

Agressores de mulheres não poderão
ocupar cargos públicos em contagem

Na cidade de Contagem, des-
de o dia 29 de outubro está em 
vigor a Lei 5.188/2021, que coíbe 
a efetivação e atuação de pessoas 
que foram condenados em âmbito 
federal na Lei 11.340 (Maria da 
Penha).

De modo geral, essa medida 
faz com que a norma se apli-
que a pessoas condenadas em 
última instância por agressão 
às mulheres. Nesse sentido, fica 

estritamente proibido assumir 
cargos em órgãos da administra-
ção pública municipal, também 
estando vedadas as nomeações 
em funções comissionadas, de 
recrutamento amplo, gratificadas 
e remuneradas.

mais sobre a lei 5.188/2021

Requerida pelo vereador Da-
niel Carvalho (PL) no ano passado, 

o projeto de lei foi desarquivado 
pelo parlamentar nesta legisla-
tura como PL 124/2021, com a 
assinatura de coautoria da vere-
adora Glória da Aposentadoria 
(PSDB). Ele recebeu pareceres 
favoráveis da Procuradoria Geral 
e das comissões da Casa, antes 
de ser aprovado por unanimidade, 
tanto em primeiro turno, em se-
tembro, quanto em segundo turno 
e redação final no mês seguinte.
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O candidato da Chapa 33 ReNova OAB, o advogado 

Sergio Leonardo, lidera a disputa pela eleição à presidên-
cia da OAB Minas, com 26% dos votos. Pesquisa eleitoral 

foi realizada pela 
Quaest Consulto-
ria e Pesquisas, 
com inscritos da 
OAB/MG. Tanto 
na intenção de 
votos espontânea 
quanto na esti-
mulada, Sergio 
Leonardo aparece 
à frente dos ou-
tros concorrentes.
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galo com uma mão na taça

O torcedor atleticano 
está eufórico e com 
bons motivos para so-
nhar com a conquista 

do bicampeonato Brasileiro. 
Líder do Brasileirão e com a 
equipe cada vez mais entrosada 
e vibrante em campo, o técnico 
Cuca e seus comandados ca-
minham a passos largos para 
a tão sonhada tríplice coroa. A 
imprensa brasileira admite que, 
atualmente, o Atlético Mineiro é 
a melhor equipe no país e vem 
apresentando um futebol de 
altíssimo nível.

O Galo, juntamente com 
Palmeiras e Flamengo, tem 
elencos reforçados e num cam-
peonato de pontos corridos 
em turno e returno prevalece 
a força e qualidade do grupo. 
Faltando apenas sete rodadas 
para o término da competição, 
o Atlético Mineiro tem ampla 
vantagem em relação ao Pal-
meiras e Flamengo. E a torcida, 
que nos últimos jogos foi um 
espetáculo a parte no Mineirão, 
segue com o grito de campeão 
preso na garganta. Porém, 
quando se trata de mineiro, 
toda prudência é fundamental 
neste momento. O torcedor 
espera esse título nacional há 
exatos 50 anos.

É inegável o ótimo trabalho 
que Cuca vem desenvolven-
do no Atlético. O técnico tem 
muitas peças de qualidade no 
elenco e uma capacidade incrí-
vel de criar estratégias táticas 
variadas, o que torna o time 
muito competitivo e com amplo 
repertório ofensivo, além, claro, 
da melhor defesa da competi-
ção nacional.

No elenco atleticano a ver-
dade é que Cuca tem jogado-
res com muita velocidade e 
habilidades únicas. Destaque 
para Hulk, Diego Costa e Keno, 
ataque muito poderoso e de 
rara inteligência. A defesa co-
mandada pelo paraguaio Júnior 
Alonso, ao lado de Nathan Silva, 
vem se tornando uma muralha 
na defensiva alvinegra. Desta-
ques também para Guilherme 
Arana, Allan e Jair, sob a batuta 
do maestro da equipe, o argen-
tino Nacho Fernández. Zaracho 
é outro argentino que vem se 
destacando e fazendo belos gols 
e jogadas que levam a massa à 
loucura nas arquibancadas.

A intensidade e volume de 
jogo apresentados pelo Atlético 
impressionam. Com a vitória 
sobre o Corinthians no dia 10 
de novembro, o Galo chegou 
a 13 vitórias seguidas em casa, 

igualando o feito do Palmeiras 
de 2018. A filosofia adotada por 
Cuca explica a superioridade 
do time mineiro na disputa. E, 
nesta reta final, ganhou um re-
forço muito importante. A massa 
atleticana pode voltar ao Minei-
rão, com seguidos recordes de 
público na competição nacional. 
Um verdadeiro espetáculo nas 
arquibancadas, provando que a 
torcida do Galo é, sem dúvidas, 
uma das mais apaixonadas e 
empolgantes do Brasil.

É gratificante ver o futebol 
mineiro no alto da tabela na 
principal competição do país. 
Acompanhar o querido América 
apresentando um bom futebol 
e com grandes chances de per-
manência na Série A também 
muito nos orgulha. E para a 
alegria se tornar completa, 
vamos torcer pela rápida e ur-
gente recuperação do Cruzeiro. 
Escapamos do rebaixamento à 
Série C graças ao trabalho do 
técnico Vanderlei Luxemburgo. 
O Cruzeiro é gigante pela pró-
pria natureza, tão combatido 
e jamais vencido. Não merece 
estar nesta situação. Precisa 
retornar à elite do futebol na-
cional para brigar por títulos 
importantes. A Nação Azul cinco 
estrelas merece.

O atacante Rafael Sobis, 36 anos, 
foi às lágrimas ao anunciar o fim da 
carreira depois da vitória do Cruzeiro 
sobre o Brusque, no Mineirão, pela 
35ª rodada da Série B. Em entrevista 
ao Premiere FC, ele explicou que a 
despedida foi previamente comunica-
da aos colegas de elenco, porém, só 
seria efetivada mediante a conquista 
de um resultado positivo que deixasse 
o time em situação confortável no 
campeonato.

“Cara, o dia chegou, né?! A vida 
é assim, o tempo passa, uns têm que 
sair para outros chegarem. Uma noite 
especial, com vitória. Eu avisei que 
se a gente vencesse, se ficássemos 
mais tranquilos, seria meu último 
jogo. Então, acabou. Fica a história, 
vou nascer de novo para uma nova 
vida e sempre que puder estarei neste 
estádio. Espero que o Cruzeiro volte 

o mais rápido possível ao seu devido 
lugar”, diz o atacante.

Revelado no Internacional, clu-
be do qual se tornou ídolo, Sobis 
também jogou por Betis (Espanha), 
Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos), 
Fluminense, Tigres (México) e Ceará, 
além de representar as seleções sub-
20, olímpica e principal do Brasil. 
Por tudo que vivenciou em outras 
agremiações, o agora ex-camisa 10 
cruzeirense preferiu não apontar um 
momento mais marcante no futebol.

“Tive uma carreira vitoriosa, 
então é difícil, eu seria injusto com al-
guns momentos se escolhesse outros. 
De ponta a ponta só tenho a agrade-
cer todos os lugares que fui, todas as 
camisetas que vesti, as culturas que 
aprendi. Levei muito do futebol, que 
me ensinou muito. Estou feliz demais 
e encerrando com uma vitória para 

coroar um pouquinho”, completa 
Sobis, que teve duas passagens pelo 
Cruzeiro: a primeira de junho de 2016 
a dezembro de 2018 e a segunda de 
novembro de 2020 até o presente.

Em 176 jogos, marcou 37 gols 
e conquistou três títulos: Copas do 
Brasil de 2017 e 2018 e Campeonato 
Mineiro de 2018. O atacante também 
ergueu taças importantes por outros 
times, como as Copas Libertadores 
de 2006 e 2010 pelo Internacional e 
o Brasileirão de 2012 no Fluminense.

Vanderlei Luxemburgo enalteceu 
a trajetória de Sobis. “É um jogador 
que tem uma história bonita e que 
fatalmente estará no futebol, seja 
como executivo ou técnico. É um rapaz 
inteligente, quando você conversa 
com ele vê que é outro nível. Essas 
pessoas como o Rafael Sobis não 
podem se afastar do futebol”.

O Minas Tênis Clube foi 
um dos grandes destaques 
da 1ª Semana Nacional dos 
Clubes, realizada pela Confe-
deração Nacional de Clubes 
(Fenaclubes) e pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). A 
instituição foi representada 
pelo vice-presidente minaste-
nista, Carlos Henrique Martins 
Teixeira, e pelo presidente do 
Conselho Deliberativo, Kouros 
Monadjemi, e recebeu três 
prêmios durante o maior even-
to do setor clubístico do Brasil.

Carlos Henrique Martins 
Teixeira destaca que as pre-
miações são a consagração 
de um período de muito tra-
balho e dedicação para fazer 
um clube de excelência em 
todos os seus pilares de atu-
ação. “Há 86 anos, o Minas 
oferece o melhor nas áreas 
de lazer, esporte, educação e 
cultura. Com a pandemia do 
novo coronavírus, mostramos 
ainda mais o nosso compro-

metimento, força e seriedade 
que resultou nessas importan-
tes conquistas no segmento 
clubístico”, completou.

clube top 100 - Placa ouro

A Fenaclubes concedeu 
a honraria Clube Top 100 ao 
Minas Tênis Clube, um reco-
nhecimento aos clubes que se 
destacaram no ano e que con-
tribuem de forma significativa 
para o desenvolvimento da 
comunidade e da sociedade na 
qual estão inseridos por meio 
de ações esportivas, sociais, 
culturais e de lazer.

Em virtude de conseguir o 
prêmio pelo quinto ano con-
secutivo, o Minas foi um dos 
dez clubes que recebeu a Placa 
Ouro, que o certifica como um 
dos principais do país.

Prêmio Fenaclubes

O Minas também con-
quistou o Prêmio Fenaclubes 

na categoria Clube Esportivo, 
com o case Clube Olímpico. 
O vídeo especial contou a 
trajetória dos atletas minas-
tenistas que representaram 
seus países nas Olimpíadas 
Tóquio 2020 e como o Clube 
fez parte dessa caminha-
da, principalmente, dando 
suporte durante o período 
da pandemia do novo coro-
navírus.

Prêmio clube Formador

O trabalho e a dedicação 
minastenista na formação de 
atletas rendeu o Prêmio Clube 
Formador, entregue pelo CBC, 
pelas conquistas do Minas 
nas categorias vôlei, natação 
e ginástica de trampolim, no 
ciclo olímpico 2017-2020. Ao 
todo, 13 clubes foram reco-
nhecidos pelo trabalho em 
revelar e desenvolver atletas 
desde a base até a excelência 
de ponta.

gramado do estádio Parque do sabiá
passa por recuperação total

rafael sobis anuncia aposentadoria
após vitória do cruzeiro no mineirão
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minas ganha três prêmios em um dos
maiores eventos clubísticos do país
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A Prefeitura de Uberlândia, 
por meio da Fundação Uberlan-
dense do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel), iniciou o serviço de recupe-
ração total do gramado do Estádio 
Parque do Sabiá. A previsão é que 
o trabalho seja concluído em 15 
dias e esteja liberado para uso 
em 60 dias.

Na primeira etapa de serviço 
está sendo feito o corte vertical, 
rente ao chão, e aeração do solo 
(perfuração e remoção do gra-
mado para permitir que o ar, a 
água e os nutrientes penetrem e 

cheguem às raízes). Já na segunda 
fase, será feita a descompactação, 
adubação e nivelação de algumas 
partes com areia para que o gra-
mado fique saudável e bonito.

“O Estádio Parque do Sabiá 
é um dos principais do país e 
orgulho de todos nós. A Prefei-
tura, por meio da Futel, realiza 
constantes melhorias e serviços 
de manutenção para que fique 
em ótimas condições de uso. No 
ano que vem, teremos o Campe-
onato Mineiro e outros eventos 
esportivos e, com certeza, o nosso 

gramado estará entre os melhores 
do Brasil”, disse Edson Zanatta, 
diretor-geral da Futel.

outras melhorias
Outros serviços também foram 

realizados no local, como pintura 
interna do anel superior e do fosso 
que contornam todo o estádio, 
além da fachada principal, estru-
turas metálicas que dividem as 
cadeiras cativas e numeradas da 
arquibancada especial, piso do 
saguão principal e das escadarias 
que dão acesso às cadeiras cativas 
e piso dos banheiros.

Houve ainda a limpeza de to-
das as arquibancadas de cimento, 
pintura das telas protetoras do bar 
principal e do acesso ao campo e 
meio fio (em volta ao gramado), 
assim como plotagem da cober-
tura dos bancos de reservas e 
renovação de toda a comunicação 
visual interna e externa.

Também foram instalados 53 
blocos de concreto nos degraus de 
acesso ao camarote, à tribuna de 
honra e às cabines de imprensa, 
com o objetivo de tornar esse 
trajeto mais confortável para os 
jornalistas e torcedores, já que 
os degraus dessa área do estádio 
eram mais altos que os demais.
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