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Segundo estimativa do Instituto Na-
cional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca), o Brasil deverá registrar 177 
mil novos casos de câncer de pele em 
2022. A sondagem foi realizada tendo 
como base os dados gerados pelos Re-
gistros de Câncer de Base Populacional 
(RCBP) e o Sistema de Informações 
Sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 
da Saúde. As avaliações indicam que o 
período com maior risco para as pessoas 
é justamente o verão, quando muitas 
costumam frequentar a praia ou até 
mesmo a piscina dos clubes. O problema 
é que a exposição prolongada ao sol é 
a principal causa desse tipo de câncer. 
Por isso, um item indispensável e grande 
aliado para prevenção da doença é o 
protetor solar. A dermatologista Débora 
Gaburri explica que a enfermidade pode 
acometer qualquer um, mas que é mais 
comum em pessoas com idade superior 
a 50 anos.

BrAsil terá 177 mil novos
cAsos de câncer de Pele

sAúde e vidA – PáginA 7

A
le

xa
nd

er
 R

at
hs

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Três ex-prefeitos têm
nomes mencionados
para possível regresso

à Prefeitura de BH
Os nomes de três ex-prefeitos começaram a ser citados quando 

o assunto é a eleição de Belo Horizonte. Marcio Lacerda teria até 
pensado em disputar o governo de Minas este ano, mas, diante 
da falta de popularidade, deverá se recolher e deixar para colo-
car o seu nome à prova na sucessão da PBH. Correligionários do 
ex-governador e ex-prefeito Fernando Pimentel (PT) apostam em 
sua eleição para deputado federal agora em 2022 e depois, quem 
sabe, até participe do pleito municipal. Quanto ao ex-governador e 
ex-prefeito Eduardo Azeredo, não há nada de concreto, porém, não 
está descartada sua presença na peleja municipalista.

marcio lacerda teria interesse em voltar à PBH
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Stalking é enquadrado como
crime e lei pode auxiliar na luta

contra a violência de gênero

A lei 14.132 foi sancionada em 2021 e torna crime o 
stalking, ato de perseguir alguém on-line ou fisicamente. 
Conforme especialistas, a norma é importante para a tu-
tela da integridade feminina, além de ajudar no combate 
a violência sofrida por elas. Para a advogada Lindamaria 
Lima, o respeito é algo que foi se perdendo ao longo dos 
anos. “O hábito de menosprezar as desigualdades como a 
de gênero, fomenta a prática de tais perseguições. É pre-
ciso uma mudança cultural quanto à igualdade existente 
entre as classes, bem como no reforço no direito inerente 
à dignidade da pessoa humana”.

2022 nem começou e dados de uma pesquisa realizada 
pelo Serasa apontam que, nos últimos 12 meses, 75% das 
famílias possuíam alguma dívida. Contudo, o início de um 
novo ano traz consigo a esperança de que é possível sair 
do vermelho. Só que, para isso, é preciso além de educação 
financeira, um controle dos gastos. É o que informa o es-
pecialista em investimentos e planejador financeiro Thiago 
Martello, que julga como primordial a restrição de crédito. 
“Os bancos e governo devem diminuir a facilidade de acesso 
e deixar claro para a população que o pagamento após o 
seu uso não é algo simples”.

descubra como
sair do vermelho
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40% dos pequenos negócios
investiram durante 2021

Melhorar a estrutura física, comprar equipamentos novos, 
capacitar colaboradores e, até mesmo, apostar em insumos 
de melhor qualidade são algumas estratégias das organiza-
ções para aumentar a competitividade e a lucratividade do 
negócio. Segundo uma pesquisa do Sebrae em parceria com 
a Fundação Getulio Vargas (FGV), 4 em cada 10 (40%) micro 
e pequenas empresas realizaram investimentos em 2021. 
Entre as que mais injetaram dinheiro estão as companhias do 
ramo da indústria (47%), seguidas pelos de serviços (39%) e 
comércio (35,2%). Já entre o universo das empresas que estão 
encontrando dificuldades para investir no próprio negócio, os 
três principais motivos alegados foram as incertezas sobre a 
manutenção do nível de demanda (44,6%), a limitação de 
recursos (42,1%) e o custo do financiamento (29%).
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No ano passado foi san-
cionada a lei 14.132 que 
transforma o stalking, per-
seguição on-line ou física 

a alguém, em crime. Para inúmeros 
especialistas da área, a norma é im-

portante para a tutela da integridade 
feminina, além de ser um auxílio no 
combate à violência sofrida por elas. 

Segundo a advogada e consul-
tora em privacidade e proteção de 
dados, Lindamaria Lima (foto), é 
preciso que outras medidas sejam 
tomadas. “O respeito é algo que foi 
se perdendo ao longo dos anos. O 

hábito de menosprezar as desi-
gualdades como a de gênero, 
fomenta a prática de tais perse-
guições. É necessário que haja 
uma mudança cultural quanto 
à igualdade existente entre as 
classes, bem como no reforço 
no direito inerente à dignidade da 
pessoa humana”.
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Analistas-tributários estão indignados contra
ataques do governo à Receita Federal

E D I T O R I A L

Em resposta aos recentes ataques per-
petrados pelo governo à Receita Federal 
do Brasil (RFB), nós, analistas-tributários, 
estamos reunidos em assembleias, nesta 
semana, para debater estratégias voltadas 
à construção de uma ampla mobilização 
nacional. Esta ação conduzida pela categoria 
é motivada, sobretudo, pelo corte de metade 
do orçamento da Receita aprovado pelo 
governo, bem como pelo descumprimento, 
por parte do Poder Executivo, do seu próprio 
compromisso firmado junto aos servidores da 
carreira tributária e aduaneira em garantir 
recursos necessários para a regulamentação 
do bônus de eficiência e produtividade.

Estas ações arbitrárias e irresponsáveis 
do governo, aprovadas no âmbito da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para 2022, tornam 
iminente a possibilidade de paralisação das 
atividades da Receita Federal e fragilizam 
gravemente as diversas áreas de atuação do 
órgão, como a arrecadação, a fiscalização e 
o controle aduaneiro. Diante deste cenário 
de ameaças, nós, analistas-tributários, não 
mediremos esforços para defender a nossa 
instituição, que figura entre as mais impor-
tantes do Estado brasileiro, uma vez que é 
responsável pela arrecadação de recursos 
imprescindíveis para o custeio das iniciativas 
políticas e das políticas públicas da União.

Cabe ressaltar que o remanejamento 
de despesas ordinárias da Receita Federal 
para outros órgãos e finalidades, conforme 
aprovado e sancionado na LOA de 2022, 
configura um claro desrespeito à Constituição 
Federal de 1988. Isso porque, a Carta Magna 
estabelece, em seu artigo 37, inciso XXII, que 

as administrações tributárias da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios 
são “essenciais ao funcionamento do Estado” 
e, por esta razão, devem, obrigatoriamente, 
ter “recursos prioritários para a realização de 
suas atividades”.

Diante das constantes perdas dos servido-
res da Receita Federal, acordamos em 2016 
com o governo federal uma mudança na re-
muneração, que passou a prever uma parcela 
variável, denominada bônus de eficiência e 
produtividade, que prevê o cumprimento de 
metas institucionais. Essas metas correspon-
dem ao desempenho e ao mérito do corpo 
funcional da Receita, e focam na prestação 
de serviços e nos objetivos da arrecadação. 
A gratificação integra o acordo salarial da 
carreira debatido desde o ano de 2015 e con-
substanciado na Lei nº 13.464/2017.

Em 2021, após 6 anos aguardando a 
regulamentação do acordo, evoluímos na 
negociação, após o compromisso firmado 
pela Presidência da República, pelo ministro 
da Casa Civil e o próprio ministro da Econo-
mia junto aos servidores da carreira tributária 
e aduaneira da RFB de pacificar a questão, 
regulamentando o bônus de eficiência. Após 
anos de exaustivas tratativas, tal compro-
misso foi desonrado pelo próprio governo 
federal, não nos deixando outra saída além 
de travarmos uma batalha intransigente 
em defesa dos nossos direitos. Reiteramos 
que não se trata de uma negociação para 
reportar as perdas do governo Bolsonaro, 
mas sim, do Poder Executivo cumprir um 
acordo firmado já há seis anos, desde a 
promulgação da Lei em 2017.

Também cabe destacar que mesmo viven-
ciando perdas salariais nos últimos anos e sem 
contarmos com a regulamentação do bônus 
já aprovado em lei, nós, analistas-tributários 
e demais servidores da Receita Federal segui-
mos honrando a nossa instituição. Os recordes 
de produtividade alcançados, a cada ano, 
pelo órgão, são fruto do trabalho e empenho 
de cada servidor da Casa, que atua no aten-
dimento aos milhões de contribuintes brasi-
leiros, bem como na proteção das fronteiras 
secas, portos e aeroportos do país. 

O ataque vivenciado pela Receita atual-
mente não possui precedentes e o Sindire-
ceita tem buscado todos os caminhos para 
enfrentar este grave momento. Conscientes 
de que a união é imprescindível para vencer-
mos esta batalha, nosso Sindicato lançou, 
em dezembro, uma carta aberta assinada em 
conjunto com o Sindifisco Nacional, entidade 
de representação dos auditores-fiscais da 
RFB. No documento, ressaltamos um conjun-
to de medidas adotadas em protesto contra 
as ações do governo, entre elas a entrega 
efetiva de todos os cargos comissionados e 
funções de confiança, bem como o afasta-
mento do cumprimento de metas.

Seguiremos adotando todas as ações 
necessárias em defesa da Receita Federal, 
dos nossos direitos e da carreira tributária e 
aduaneira. O desmonte da Receita afetará 
toda a sociedade brasileira e trará impactos 
devastadores à segurança nacional e econo-
mia do país que já enfrenta um grave cenário 
de crise fiscal. Não permitiremos ainda mais 
retrocessos. Em 2022, a mobilização é a 
nossa palavra de ordem.

lei contra stalking pode ajudar a
combater violência de gênero

nat macedo

o que é stalking?

Stalking é definido como perseguição rei-
terada por qualquer meio, como a internet 
(cyberstalking), que ameaça a integridade física 
e psicológica de alguém. A prática interfere ainda 
na liberdade e privacidade das vítimas que são, 
em sua maioria, mulheres.

como reconhecer a prática?

Você identifica exatamente no momento em 
que observa um terceiro te perseguindo. Pode 
acontecer de várias maneiras, como por mensa-
gens inoportunas, ligações constantes, aparição 
em locais onde a vítima está e de forma indeseja-

da. A perseguição se concretiza quando a pessoa se 
restringe, ou seja, perde sua liberdade com receio 
de encontrar o perseguidor. 

 

A lei que criminaliza a ação foi sancio-
nada. Qual a importância disso?

A importância está atrelada ao desenvol-
vimento do direito junto às tecnologias, o que 
não era uma realidade fática ao Código Penal. 
Antigamente, tal possibilidade de perseguição 
era enquadrada como perturbação da tranqui-
lidade alheia, punível com prisão de 15 dias a 2 
meses e multa. Hoje, a lei nº 14.132/2021 alterou 
o Código Penal para trazer o crime de stalking 

(art. 147-A). Com isso, há uma maior segurança 
para os cidadãos, principalmente as mulheres, 
maiores alvos de perseguidores. 

 

mesmo com a lei, em sua opinião, ou-
tras medidas poderiam ser tomadas 
para melhorar este cenário?

O respeito é algo que foi se perdendo ao longo 
dos anos. O hábito de menosprezar as desigual-
dades como a de gênero, fomenta a prática de 
tais perseguições. As medidas que deveriam ser 
tomadas vão além de atos normativos, porque é 
necessário que haja uma mudança cultural quanto 
à igualdade existente entre as classes, bem como 
no reforço no direito inerente à dignidade da 
pessoa humana.

Em primeiro momento, poderíamos ter mais 
conscientização no uso das redes sociais para 
mostrar a vantagem da ferramenta e fortalecer 
que é incorreto, ilícito e ilegal, por exemplo, a 
prática para fins repressivos. É importante reforçar 
a certeza que a internet não é mais terra sem lei.

 

esse tipo de crime tem crescido. A que 
você atribui isso?

A falta de conhecimento de aplicação de leis e 
condutas na internet. Infelizmente, grande parte 
da população ainda entende que uma tecnologia 
não poderá ser rastreável, ou ainda, que não have-
rá consequências. Realmente a punição não atinge 

a tecnologia, mas sim o usuário mal-intencionado 
que está por trás dela.

 

como denunciar um perseguidor?

O crime do artigo 147-A é realizado mediante 
representação, ou seja, é a manifestação de von-
tade do ofendido ou do seu representante legal 
no sentido de autorizar o desencadeamento da 
persecução penal em juízo. Observado qualquer 
tipo de conduta de perseguição ou stalking, a 
vítima deverá, imediatamente, procurar a dele-
gacia mais próxima ou ainda fazer um boletim de 
ocorrência eletrônico. 

É importante guardar prints de tela com as 
mensagens, bem como gravações de áudio e vídeos 
de câmeras de segurança. E ainda que tenha os 
registros de entrada em edifícios, testemunhos de 
pessoas que confirmem a perseguição e histórico 
de ligações reforçam a denúncia. A vítima também 
pode ir ao cartório para fazer uma ata notarial 
atestando o conteúdo de aplicativos de mensagens.

 

Quais as punições para a pessoa que 
cometer stalking?

De acordo com o Código Penal, reclusão de 6 me-
ses a 2 anos, além da aplicação de multa. Tal pena 
pode ser aumentada se o crime for cometido contra 
criança, adolescente, idoso, mulher por razões da 
condição de sexo feminino e mediante concurso de 
duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma.
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duas mil edições
este primeiro editorial de 2022 vamos deixar de registrar a história 

dos acontecimentos de Minas para discorrer sobre a nossa própria 

biografia. Estamos nos referindo à publicação histórica de 2 mil 

edições do nosso jornal. 

Presente na vida dos mineiros ao longo de quase quatro décadas, esse é 

um marco para todos aqueles que, em algum momento, fizeram parte dessa 

jornada que, no dia 24 de junho, completa exatos 40 anos de circulação 

ininterrupta. 

Nosso objetivo sempre foi o de tentar sintetizar os fatos que marcaram 

todo esse período, desde a eleição democrática do então candidato a go-

vernador Tancredo Neves, em 1982, razão precípua de nossa existência. À 

época, entendíamos que defender o voto livre era uma maneira de contribuir 

para o retorno da democracia no Brasil depois de 30 anos de regime militar. 

Nossa publicação semanal foi uma inspiração do empresário Olavo 

Antunes e teve no comando o jornalista Artur Luiz Ferreira, que liderava uma 

equipe de 11 jornalistas. Desses, apenas Eujácio Antônio Silva, editor-chefe, 

e Neilton Sávio Moreira Dias, repórter fotográfico, permanecem na casa. O 

primeiro repórter contratado foi o jornalista José Maria Trindade. Atualmen-

te, morando em Brasília e fazendo sucesso no rádio e TV, Zé Maria, como é 

conhecido, segue no edição do Brasil como um dos articulistas.

O edição em toda sua trajetória abordou diversos assuntos, uma de 

nossas manchetes mais polêmicas tinha o seguinte título: “Operação quebra 

urna quer inviabilizar o resultado da eleição de Tancredo”. Em 1982, um dos 

jornalistas que acompanhou de perto essa denúncia foi Gervásio Horta. 

De acordo com informações daquela época, o grupo opositor, liderado por 

Eliseu Resende, estava inconformado com a possibilidade de perder o pleito. 

O tema logo chegou à grande imprensa e diante da pressão sofrida, o que 

se viu foi a confirmação de Tancredo e Hélio Garcia no comando do estado, 

a partir de março de 1983.      

Outro texto que repercutiu bastante foi a matéria que apontou que a 

poderosa Itambé estaria usando quantidade excessiva de soda cáustica para 

“curar o leite” que, diariamente, era vendido nas prateleiras dos supermerca-

dos mineiros. O assunto foi parar na Justiça e a empresa acabou tendo que 

fazer uma nota esclarecendo os fatos e desmentido a denúncia que, naquela 

oportunidade, não convenceu os consumidores.

 Outra questão relevante nas páginas da nossa história foi o fato do 

edição ter mostrado, denunciado e comprovado, conforme apontou o próprio 

Banco Central (BC) que o Mil Banco, pequena instituição financeira da época, 

dirigida pelo empresário  Eustáquio  Mesquita, estava ludibriando centenas 

de clientes, inclusive fornecendo informações falsas ao próprio BC. 

Na nossa biografia recente, mais precisamente em 2018, Romeu Zema 

(Novo), atual governador de Minas Gerais, ainda nem havia divulgado 

publicamente que seria candidato ao Governo do Estado, quando decidiu 

conceder entrevista exclusiva ao edição. Essa foi a primeira vez que o então 

empresário contou que iria se aventurar na cena política estadual, na qual 

acabou se saindo vitorioso.

Todas essas e outras narrativas agora fazem parte de nossos arquivos e 

do caminho seguido pelo edição do Brasil, que deseja continuar escrevendo 

a história dos mineiros por muitos mais anos.
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V I G Í L I A S

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

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

três ex-prefeitos são lembrados
para um possível retorno à PBH

A partir deste início de 2022, como não poderia 
deixar de ser, as principais pautas serão referentes 
à sucessão mineira e nacional. No entanto, grupos 
políticos já se organizam para tratar de outros temas 
como a eleição na capital mineira.

A sutileza ao abordar esse assunto se deve ao 
fato deste pleito acontecer somente daqui a exatos 
3 anos. Contudo, semana passada, entrou em cena 
uma nova informação: a probabilidade do retorno do 
ex-prefeito Marcio Lacerda à lide política partidária. 

Atualmente, o nome dele é aludido como inte-
grante da lista de postulantes ao Palácio Tiradentes 
para este final de ano. Entretanto, suas chances 
eleitorais seriam mínimas, especificamente no que 
se refere ao governo estadual, segundo os matemá-
ticos da política mineira.     

Só para rememorar: foi Lacerda quem, à época, 
praticamente bancou a candidatura do atual prefei-
to Alexandre Kalil (PSD) para sucedê-lo. Vitorioso, 
Kalil fez questão de manter em sua estrutura de 

governo nomes ligados a Lacerda, com destaque 
para o influente secretário de Obras e Infraestrutura, 
Josué Valadão. Na área de Saúde, o técnico Fabiano 
Pimenta é influentíssimo. E ele, segundo informa-
ção, está no posto desde o primeiro momento da 
então administração lacerdista, tendo continuado 
no cargo até agora. Fora esses dois representantes, 
registra-se a presença de pessoas ligadas à antiga 
administração, especialmente na Superintendência 
de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). 

Azeredo e Pimentel 
Como em política tudo é possível de acontecer, é 

bom o eleitor ficar atento, pois outros dois nomes de 
ex-prefeitos também encabeçam o debate. Trata-se 
de Eduardo Azeredo e do petista Fernando Pimentel. 
Quando por lá estiveram, finalizaram suas admi-
nistrações bem avaliadas pelos belo-horizontinos.

Relativamente a Azeredo, os amigos e antigos 
correligionários não confirmam, mas também não 
desmentem as informações sobre um possível pro-
jeto futuro de sua parte.

Já Fernando Pimentel, embora seus parceiros 
não queiram assumir se há essa pretensão de seu 
retorno à titularidade de administração da capital, o 
certo é que essas mesmas fontes acrescentam: “No 
momento, o seu projeto se direciona a candidatura 
a deputado federal. Porém, uma vez eleito, tudo 
pode mudar”. 

  

empresariado 

Indagado sobre esse cenário, o empresário 
e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, 
considerado uma das lideranças empresariais da 
cidade, disse que esse tema será colocado em 
pauta a partir de 2023. “Em minha avaliação, o 
eleitor deverá preferir nomes com reconhecida 
capacidade administrativa. A aposta precisa ser 
em um candidato que não represente apenas a 
renovação, como muitos propalam. É necessário 
muito mais para disputar o cargo e ter chances de 
vitória”, acredita.

Presidente da AMM fala
das perspectivas para 2022

O ano de 2022 é de desafios para os municípios 
de Minas Gerais, que precisam reajustar os orçamen-
tos à nova realidade da pandemia. Além disso, as 
cidades enfrentam outros fatores como a vacinação 
contra a COVID-19 e o congelamento do IPVA.

Em entrevista à Itatiaia, o presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, 
falou sobre o orçamento das cidades para 2022. 
Ele ressaltou que houve aumento de arrecadação 
em 2021, mas que a inflação prejudicou os cofres 
públicos. “Tivemos um aumento de arrecadação 
decorrente do dinheiro que o governo injetou na eco-
nomia, tanto diretamente, com o Auxílio Emergencial, 
como indiretamente, nas prefeituras, nos bancos, nas 
empresas. Aumentou a arrecadação, mas trouxe junto 
à inflação, que come os municípios pelo pé”.

Julvan disse ainda que o dinheiro disponibiliza-
do aos municípios do acordo do governo de Minas 
com a Vale não é suficiente para desafogar os gastos. 
“Para os municípios ficou R$ 1,5 bilhão, uma fatia 
pequena, mas muito significativa e importante. 
Com relação ao custeio dos municípios ele não afeta 
tanto porque ficou estabelecido que esse dinheiro só 
pode ser usado para aquisição de bem de capital e 
construção, então não vai ajudar muito no custeio, 
que é o principal gargalo dos gestores municipais. 
Porém ele vem em um momento importante porque 
ao dar essa condição de fazer investimento de ca-
pital, pode ser construído um posto de saúde, uma 
escola, comprar uma ambulância, um caminhão, 
e coloca dinheiro no caixa para atender outras 
situações”, ressaltou.  

iPvA
Sobre a polêmica envolvendo o congelamento 

do IPVA em Minas, Julvan afirma que o momento 
pede isso e que não se pode colocar mais peso sobre 
a população, que já sofre com a alta inflação. “É 
claro que isso vai dar um prejuízo no caixa dos mu-
nicípios, a gente esperava que fosse uma movimen-
tação menos danosa. A gente concorda que deveria 
ter esse desconto, a gente tem essa sensibilidade, 
mas que fosse feita com um parâmetro de justiça 
para que não pesasse tanto, porque o impacto que 
a Assembleia causou aos municípios foi do valor do 
dinheiro da Vale, ou seja, deu com uma mão e tirou 
com a outra. Os municípios vão deixar de arrecadar 
aproximadamente R$ 1,5 bilhão”.

Ele diz ainda que não houve movimento de 
prefeitos contra a medida porque os gestores en-
tenderam que o momento exige providências. “Não 
fizemos movimento nenhum no sentido de inviabi-
lizar isso, a gente sabe que o momento exige isso, 
que a população precisa disso, e as prefeituras têm 
que trabalhar no sentido de atender a população. 
Não digo que foi consenso, mas a grande maioria 
dos prefeitos concordam que foi uma ação benéfica 
para esse momento que estamos vivendo”.

relação com o governo 
Em relação ao relacionamento dos municípios 

com o Governo de Minas, Julvan diz que hoje o 
diálogo das cidades com o governo estadual é 
saudável, mas que espera mais parceria do estado 
para investimento e obras nas cidades, para além 
de colocar os repasses em dia.

“A gente tem conversado bem, deixando claro 
que quando os interesses do município conflita-
rem com os do estado, não existe essa relação, 
nós temos é que cobrar e a gente cobra mesmo. 
Reconhecemos que o governo teve avanços signi-
ficativos, o governo botou o trem nos trilhos, mas 
agora precisa colocar carga nos vagões e definir 
os rumos. O governo está começando a fazer 
parceria com os municípios, com possibilidade de 
investimento, de construção, então a gente entra 
o ano com a esperança de que o governo volte a 
ser parceiro com os municípios”. 

Fonte: Itatiaia

Almg recebe visita do
novo embaixador de israel

Com o objetivo de ampliar a cooperação entre Mi-
nas Gerais e Israel, o 1º vice-presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), recebeu no Salão Nobre, o novo 
embaixador daquele país, Daniel Zohar Zonshine.

Segundo o parlamentar, Israel pode contribuir 
com o estado e com o Brasil a partir da transferência 
de tecnologias voltadas ao campo. Ele salientou que 
o agronegócio passou por uma grande reviravolta 
nos últimos anos.

“Antes avançávamos, sobretudo, na quantidade 
produzida. Agora, com o uso da tecnologia, avança-
mos em qualidade e também em sustentabilidade”, 
afirmou, acrescentando que, nesse sentido, as tec-
nologias desenvolvidas em Israel podem incremen-
tar ainda mais o agronegócio mineiro e brasileiro.

Outro aspecto abordado por Arantes e também 
pelo deputado João Leite (PSDB) diz respeito à se-
gurança na zona rural. Eles enfatizaram que o crime 
tem migrado para o campo.

“Os agricultores têm sofrido com essa situação. 
Há roubos de produtos nas fazendas ou nas estra-
das”, comentou João, para quem uma parceria pode 
ajudar a reduzir esse problema.

Ele também enfatizou as dificuldades da Polícia 
Militar do Estado no combate a facções criminosas. 
“Minas tem 853 municípios. É um estado muito 
grande e o contrabando de armas, drogas e pessoas 
passa por aqui”, destacou.

Ele disse que a situação se torna ainda mais 
complicada pela quantidade e potência dos arma-
mentos dessas facções, que superam os da polícia. 
“Seria importante uma parceria no sentido de capa-
citar ainda mais homens e mulheres que integram 
a polícia para lidar com essa situação”, afirmou.

energia e saneamento 
Também foram destacadas pelos parlamen-

tares as áreas de energia e de saneamento, 
que poderiam se beneficiar com parcerias entre 

Minas e Israel. João destacou o desafio da Cemig 
para manter suas linhas de transmissão pelo 
estado e disse que uma iniciativa em parceria 
poderia, por exemplo, disponibilizar drones para 
acompanhar o funcionamento dessas linhas e 
identificar as que estão com problema.

Já Arantes salientou que 30% da água é 
desperdiçada antes de chegar nas torneiras das 
residências e que o custo para tratamento de 
esgoto é alto no Brasil.

O embaixador  Zonshine ressaltou que as 
relações entre o estado e Israel, por meio de 
parcerias entre governos ou entre empresas, 
serão benéficas para os dois lados. Ele salientou 
o papel de tecnologias desenvolvidas por Israel 
para uso na agricultura, como a irrigação por 
gotejamento, já utilizada no Brasil, que reduzem 
o custo da produção.

O embaixador também disse vislumbrar possí-
veis colaborações na área da segurança e também 
em saneamento e energia. “O tratamento de 
esgoto é desenvolvido em Israel. Entre 80% e 90% 
de todo o esgoto é tratado”, relatou.

O cônsul honorário de Israel em Belo Horizon-
te, Silvio Musman, lembrou que já foi realizado 
um seminário sobre as tecnologias israelenses 
de monitoramento de desperdício de água para 
a Copasa.

daniel zohar zonshine (embaixador de israel no Brasil),
Antonio carlos Arantes (1º vice-presidente da Almg)
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nome de marcio lacerda
volta à cena política

Projeto de Fernando Pimentel
passa pelas eleições deste ano

Presidente da cdl/BH, marcelo de souza
e silva, faz uma avaliação do cenário
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eleições na Amm
O prefeito de Itapecerica, Wirley reis (Podemos), o popu-

lar têko, colocou seu nome como pré-candidato a presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM). Reeleito em 
2020, com mais de 80% dos votos, têko é o atual presi-
dente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais 
(ACHMG) e da Associação dos Municípios da Microrregião 
do Vale do Itapecerica (AMVI), bagagem que vem ganhando 
confiança e simpatia entre os prefeitos mineiros. As eleições 
na AMM acontecem no primeiro semestre de 2022.

mistério em minas
Um dos grandes mistérios da política mineira no momento é qual 

será o nome convidado para compor a chapa na qualidade de vice do 
governador romeu zema (Novo) nas eleições ao Palácio Tiradentes 
este ano. Quem tiver essa informação privilegiada, favor divulgar.

A cPi e a cemig
Para os jornalistas mineiros, a CPI instalada na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com a finalidade de 
apurar possíveis desmandos na Cemig, produziu um efeito 
devastador na empresa. Durante 2021, a empresa passou todo 
o ano desmentido notícias e procurando justificar os motivos 
das ações da diretoria. Contudo, segundo consta, o assunto 
continua vivo, podendo oferecer ainda muita munição aos 
opositores do governo. É aguardar para conferir...

sucessão em moc
Em Brasília e em Montes Claros continuam as informações 

de que o deputado federal marcelo ramos (PSL) tem a pre-
tensão de se tornar candidato à sucessão do atual prefeito, 
Humberto souto (Cidadania). Para tanto, ele precisa ser 
reeleito para o cargo, naturalmente. 

sucessão em BH
Tem petista animado dizendo que o ex-governador Fernando 

Pimentel reúne potencial para uma megavotação no caso de 
disputa à Câmara Federal. Esses mesmos partidários já começam 
a sonhar com a Prefeitura de Belo Horizonte daqui a 3 anos. Será? 

zema x Bolsonaro
Segundo ordens do Palácio do Planalto, quando os 

ministros estiverem em Minas, devem evitar a presença do 
governador zema (Novo). E se forem feitas agendas conjun-
tas, que seja somente em casos excepcionais. Parece que a 
política partidária já entrou em campo.  

Jornalista na política
Agora é realidade: o jornalista eduardo costa, da Rádio Ita-

tiaia, já não esconde a pretensão de se dedicar à política partidá-
ria. Naturalmente, seu primeiro desejo seria disputar a sucessão 
em Belo Horizonte, mas como diz no popular: “até lá, muita 
água vai passar por debaixo da ponte”, não é mesmo, gente. 

Políticos na periferia
Marqueteiros de plantão já estão dando dicas para nomes 

que almejam participar do pleito ao governo de Minas. Por 
exemplo, o prefeito Kalil (PSD) vai ter que se desdobrar para 
ser mais conhecido no interior, já o governador zema (Novo) 
será aconselhado a se envolver mais nos meandros das diver-
sas comunidades da região metropolitana.

disputa acirrada
No momento, há uma verdadeira guerra interna entre 

Kalil (PSD) e zema (Novo) para saber quem vai conquistar 
o apoio político do prefeito de Betim, vittorio medioli, e do 
administrador de Uberlândia, odelmo leão (PP). Que vença 
quem tiver o melhor argumento.
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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

José luiz mAtHiAs Borel

PuBlicitário, ProFessor e Presidente dA AssociAção
mineirA de ProPAgAndA (AmP) – jlsilvabhz@gmail.com

2022: investir para crescer

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O que muitos especialistas estão preven-
do para esse ano como um Produto Interno 
Bruto (PIB) menor, inflação mais alta, juros 
elevados e aumento do desemprego, deixa 
claro que os desafios serão grandes. Teremos 
um ano extremamente desafiador. No mundo 
inteiro a preocupação com inflação é grande; 
a COVID-19 fez com que muitas empresas 
se adequassem com uma estrutura menor 
devido à diminuição do consumo, agora, 
com a vacinação e o cenário de retomada 
das atividades da economia, provavelmente 
teremos uma oferta maior que a demanda, 
que vai impactar nos preços, já estamos 
observando um grande aumento no custo 
logístico, de alimentação e commodities, além 
da preocupação com a energia fruto de um 
crescimento não planejado pelas empresas 
como temos visto na questão do gás natural 
e carvão na China e Índia, portanto, teremos 
sim preocupação com a inflação em 2022.

Os números do último trimestre de 2021 
acenderam a luz vermelha, profissionais de 
finanças e instituições financeiras debatem 
o desempenho da economia brasileira, e 
já começam a apontar medidas e reformas 
estruturais necessárias para que o país volte 
a crescer e apresentar melhores indicadores 
sociais e econômicos. Dados como o cres-
cimento do PIB e a situação do mercado 
de trabalho e renda sempre geram grande 
expectativa, pois são fatores determinantes 
para o bom humor do mercado e bem-estar 
da população, principalmente em ano de 
eleições.

Para o mercado mineiro da publicidade & 
propaganda o rumo é claro: investir para cres-
cer. Esta máxima está mais forte do que nunca 
para o mercado mineiro de agências de comu-
nicação. No nosso segmento, o tripé talento, 
informação, e tecnologia precisa funcionar 
corretamente, pois se não o cliente sente muito 
rapidamente a fragilidade no atendimento. O 
mercado mineiro está vivendo um momento 
de muito trabalho de prospecção, tenta por 
todos os meios, novos clientes e marcas para 
recompor a carteira. Precisamos construir, 
novamente, marcas fortes a partir de Minas 
Gerais. Afinal, é justamente disso - marcas de 
sucesso - que a indústria da comunicação em 
Minas Gerais mais precisa neste momento. 
De alguns anos para cá, perdemos um grupo 
expressivo de empresas que estavam entre 
aquelas que mais se utilizavam das ferramentas 
da comunicação. Grandes clientes da indústria 
alimentícia, do varejo de linha branca, do setor 
de super e hipermercados, entre outros, foram 
incorporados pela onda da globalização. Onda 
que “engoliu” também os bancos, um dos pila-
res mais tradicionais da propaganda mineira. 
Se isso esvaziou nosso mercado, a nossa eco-
nomia também não foi muito favorável para o 
surgimento de novas empresas que pudessem 
ocupar o lugar dos antigos anunciantes. O fato 
é que ainda somos, essencialmente, grandes 
fornecedores de matérias-primas. Exportamos 
o material bruto e importamos os produtos 
prontos. Inclusive com a sua comunicação 
pré-formatada, vinda de São Paulo, do Rio de 
Janeiro ou outros centros internacionais. 

Por isso, precisamos apoiar urgentemente 
o surgimento de novas marcas aqui, no nosso 
mercado. Mas antes de pensar em marcas de 
sucesso, precisamos pensar no sucesso das 
marcas. Ou seja: na sua construção, no seu 
fortalecimento, enfim, no longo trabalho que 
devemos fazer para garantir o nascimento e o 
crescimento saudável de uma nova safra de 
anunciantes. Esse é o desafio que a propagan-
da mineira tem pela frente. É um esforço de ca-
tequese mesmo, educando e formando uma 
nova mentalidade junto às empresas que, se 
ainda não são grandes, oferecem potencial 
para crescer. Só que em vez de encararmos 
isso como uma dificuldade, deveríamos tratar 
essa tarefa como uma oportunidade. Com a 
experiência, o talento, a tecnologia e a estru-
tura que reunimos na propaganda mineira, 
poderemos começar uma série de novas e 
duradouras parcerias. 

A boa notícia é que já estamos empenha-
dos nisso. Por um lado, ficamos mais fortes em 
virtude de todas as dificuldades que enfrenta-
mos. Por outro, reforçamos o nosso espírito 
de união, sabendo que juntos – profissionais, 
agências, veículos e fornecedores – trabalha-
mos bem melhor. Então, hoje, o nosso papel 
é atuar em conjunto com o cliente. Deixamos 
de ser apenas “vendedores de anúncios” e 
passamos a enxergar além, buscando novas 
soluções para viabilizar novas possibilidades 
de negócios. É uma nova forma de prospecção 
junto ao próprio cliente, estratégia que vem 
tornando o nosso relacionamento muito mais 
proativo.

saiba como sair do vermelho em 2022

O endividamento se tornou uma realidade 
assombrosa no ano passado. Dados de uma 
pesquisa realizada pelo Serasa apontam que, 
nos últimos 12 meses, 75% das famílias possu-
íam alguma dívida. Mas, com o início de um 
novo ano, é inevitável não ter a esperança de 
que dias melhores virão. É possível, então, sair 
do vermelho em 2022? 

De acordo com o economista Pedro Lima 
sim, mas para isso a pessoa deve conhecer o 
cenário financeiro em que se encontra. “Isso 
envolve colocar no papel todas as dívidas, 
contas a pagar e recebimentos. Algumas das 
informações importantes, a saber, são o valor 
total do débito, a taxa de juros, multas e outros 
encargos que podem incidir sobre o montante, 
além das condições de negociação da empresa 
credora”.

Segundo ele, a partir disso, é possível ter 
clareza sobre quanto se ganha  e gasta por 
mês. “Isso permite que a pessoa saiba se 
consegue poupar algum valor para ser dire-
cionado ao pagamento do débito. Com todas 
as informações em mãos, ela pode procurar 
formas de negociação que sejam interessan-
tes dentro do seu contexto. Caso descubra que 
não há espaço no orçamento atual para tal, 
a recomendação é buscar alternativas para 
reduzir os gastos e economizar ou conseguir 
uma renda extra”.

Foi exatamente o que fez a auxiliar de 
cozinha Meire Souza. Ela recorda que, mesmo 
tentando melhorar as parcelas no banco, não 
sobraria dinheiro no fim do mês. Por isso, deci-
diu buscar outros meios de gerar renda. “Meu 
marido está desempregado e estou segurando 
‘as pontas’ sozinha, o que é difícil. Nossa dívi-
da, inclusive, veio daí. Uma necessidade aqui 
e outra ali no cartão de crédito e acabou se 
tornando uma bola de neve. Decidi começar a 
fazer unha em domicílio nos finais de semana. 
É cansativo, às vezes atendo durante o sábado 
todo, mas também sei que é preciso nesse 
momento”.

Com o dinheiro das unhas, Meire está con-
seguindo pagar sua dívida. “Estou na terceira 
parcela de um acordo de 18 mensalidades. Vai 
ser demorado, mas, ‘limpar meu nome’ é uma 
questão de honra. Estou na esperança de que 
meu esposo consiga se recolocar no mercado 
de trabalho em breve. Quando isso acontecer, 
pretendo acelerar um pouco o pagamento 
dessa pendência e evitar ao máximo usar o 
cartão. Aprendi da pior maneira que não é 
uma saída muito inteligente”.

O especialista em investimentos e pla-
nejador financeiro Thiago Martello julga ser 
primordial a restrição de crédito. “Os bancos 
e governo devem diminuir a facilidade de 
acesso e deixar claro para a população que o 
pagamento após o uso não é algo simples. Mas 
essa postura, infelizmente, é difícil de aconte-
cer, pois os bancos ganham milhões em cima 
disso. Tanto é que todo ano um deles bate um 

recorde. Por isso, não há o interesse de cons-
cientizar as pessoas de tomarem esse cuidado, 
pelo contrário, existe uma normalização desse 
endividamento”.

Ele acrescenta que isso pode ser observado 
nas inúmeras ofertas existentes. “Compre tal 
coisa agora e só comece a pagar daqui a tantos 
meses. O mercado está programado para fazer 
com que a gente caia na cilada do crédito. E só 
nós conseguiremos mudar a realidade desse 
ciclo. Precisamos ter conhecimento do nosso 
orçamento e do que, de fato, podemos pagar 
ou não”. 

Martello conclui dizendo que a educação 
financeira é o caminho. “É preciso começar 
desde a escola para que as pessoas cheguem 
à fase adulta já sabendo como controlar suas 
finanças. E, principalmente, trabalhar a dis-
ciplina porque ela é a chave para uma vida 
sem dívidas”.

educação financeira e planejamento são chaves para a recuperação
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75% das famílias estão endividadase o cruzeiro?
Perguntar não ofende. Para além da badalação da pre-

sença do ex-jogador ronaldo, sócio majoritário do Cruzeiro, 
o que a torcida vai querer saber é como fica o processo contra 
os ex-dirigentes que levaram o clube a esta situação de pe-
núria. O cenário é ruim, principalmente agora que o goleiro 
Fábio, um dos maiores ídolos do clube, se desligou do time 
deixando claro que não obteve o aval da nova diretoria para 
seguir como titular.

ônibus sem controle 
Os empresários de ônibus da região metropolitana de Belo 

Horizonte resolveram colocar a “faca no pescoço” do governo 
mineiro. Querem um reajuste de 50% nas tarifas. A não ser que 
o governo estadual adote a mesma política da Prefeitura de 
Belo Horizonte de subsidiar os valores das pessoas que usam 
os coletivos gratuitamente. Se essa moda pega...

sem crescimento
Técnicos do Banco Central começaram o ano deixando 

transparecer a possibilidade de um crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) Brasileiro na faixa mínima. Ou seja, isso foi só 
para não dizer que será próximo de zero. Cruz credo, pessoal.   

lá e cá....
Mesmo participando do Regime de Recuperação Fiscal, 

imposição do governo federal, o Rio de Janeiro viu sua dívi-
da pública explodir. E, segundo o deputado federal rogério 
correia (PT), em Minas, caso a ALMG aprovasse o mesmo 
regime, idealizado pelo governo do estado, poderia acontecer 
a mesmíssima situação. Ou seja, na avaliação do parlamentar, 
isso geraria um sacrifício imenso aos funcionários públicos de 
todos os setores: Executivo, Legislativo e Judiciário por uma 
situação inócua.

Ambientalistas descrentes
Ambientalistas de diferentes ideologias estão descrentes 

com a política adotada para conter a degradação da Amazônia 
e do Pantanal. Em Brasília, o que se ouve é que, nos últimos 3 
anos, a devastação foi geral, sem dó nem piedade.

Política mineira
As eleições deste ano acontecerão em outubro. No entan-

to, já têm nomes que vão disputar uma vaga para a ALMG. 
Alguns deles, mais afoitos, já se dizem até mesmo candidatos 
à presidência da Casa. Eu, hein?!

guerra desnecessária
Para o jornalista gerson camarotti, a guerra travada pelo 

governo federal em relação ao combate à COVID-19 não teria 
de ser necessariamente no roteiro em que se estabeleceu. 
“Não faz sentido, no primeiro dia do ano, haver uma nova 
polêmica, por exemplo, a respeito da vacinação de crianças 
e adolescentes. Isso era assunto para ter ficado para trás, mas 
parece que o Planalto adora nutrir desavenças para demostrar 
o seu poder”, disparou o comunicador.
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A ASSEMBLEIA FISCALIZA 
E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

Saiba mais em 
almg.gov.br/fi scaliza

As deputadas e os deputados exigem que os serviços 
públicos prestados a você sejam cada vez melhores.

Um trabalho que acontece na educação, na saúde,
na segurança, em iniciativas como as CPIs da Tragédia 
de Brumadinho, dos Fura-Filas da Vacina e da Cemig.

40% das micro e pequenas empresas
realizaram investimentos em 2021

Abertura de empresas em Minas
cresceu 23% no ano passado

Em 2021, 69.041 empresas foram 
constituídas em Minas Gerais, expansão 
de 23% em relação aos negócios aber-
tos em 2020, quando o número foi de 
56.040. Por outro lado, houve redução de 
5% na quantidade de empreendimentos 
que fecharam as portas. No ano passado, 
39.396 encerraram as atividades, contra 
41.436 em 2020. Os dados são da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais 
(Jucemg).

Os resultados positivos são fruto da 
política da atual gestão, que prioriza 
ações para incentivar o empreendedoris-
mo, eliminar a burocracia e melhorar o 
ambiente de negócios para quem quer in-
vestir e gerar emprego e renda no estado.

Dentre as iniciativas, Minas Gerais 
lidera o ranking brasileiro de dispensa 
de alvarás para atividades classificadas 
como de baixo risco. Com a inserção de 
701 atividades que não necessitam de 
alvará e exigências normativas, o estado 

se destaca no cenário nacional como 
referência para alavancar o crescimento 
econômico.

Entre as empresas classificadas como 
de baixo risco e que não oferecem perigo 
à saúde e segurança da sociedade estão 
bares, padarias, salões de beleza, lojas 
de roupa, borracharias, entre outros 
empreendimentos.

Além disso, 460 atos obsoletos foram 
revogados de 2019 a 2021, sendo 133 
atos de janeiro a outubro de 2021, o que 
mostra o esforço para fazer Minas Gerais 
avançar e atrair investimentos.

Minas registrou adesão histórica de 
190 municípios que assinaram Decreto 
de Liberdade Econômica. A lista envolve 
cidades de várias regiões do estado que 
formalizaram intenções por meio de 
decretos municipais e diretrizes do pro-
grama Minas Livre Para Crescer.

O projeto estratégico do Governo de 
Minas reduz a burocracia e os entraves 

para potencializar o desenvolvimento 
econômico, criando um ambiente propí-
cio aos negócios e impactando a vida de 
milhões de mineiros e empreendedores 
de todos os portes.

O decreto estabelece normas de pro-
teção à livre iniciativa e ao livre exercício 
de atividade econômica, além de dispor 

sobre a atuação do Estado como agente 
normativo e regulador. Assim, órgãos 
estaduais devem, na liberação de qual-
quer atividade econômica, estabelecer 
um prazo de até 120 dias para análise do 
pleito. Caso a resposta não seja enviada 
ao solicitante dentro desse período, o 
pedido será aprovado tacitamente.

Outra medida é a simplificação. Com 
isso, documentos digitais passam a se 
equiparar aos documentos físicos para 
comprovação de direitos relacionados ao 
exercício de atividade econômica.

 
recorde histórico

A marca histórica de R$ 191 bilhões em 
atração de investimentos nos últimos 36 
meses de gestão é outra demonstração da 
eficiência das políticas de desenvolvimen-
to econômico do estado. Deste montante, 
R$ 86 bilhões já são realidade com empre-
sas operando no estado. Com a chegada 

dos investimentos, Minas terá a criação de 
aproximadamente 100 mil empregos di-
retos. Ao todo, nos últimos 3 anos, foram 
281 projetos em 118 municípios.

Apesar do momento atípico vivido 
desde 2020, que obrigou o estado a lidar 
com grandes dificuldades econômicas 
por causa da pandemia da COVID. Minas 
conseguiu dar respostas importantes. Em 
conjunto com as Secretarias de Estado 
de Saúde (SES-MG) e de Desenvolvimen-
to Econômico (Sede), o governo criou o 
plano Minas Consciente, referência no 
país para a retomada segura e gradual 
das atividades econômicas. 

Paralelamente, o estado iniciou em 
janeiro de 2021 a maior operação de vaci-
nação da história de Minas. Até o dia 5 de 
janeiro, segundo dados do vacinômetro, 
mais de 85% dos mineiros acima de 12 
anos tinham recebido as duas doses da 
vacina contra a COVID e 16% tomaram a 
dose de reforço.
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De acordo com uma pesqui-
sa do Sebrae em parceria 
com a Fundação Getulio 

Vargas (FGV), 4 em cada 10 (40%) 
micro e pequenas empresas rea-
lizaram investimentos em 2021. 
Entre  as companhias que mais 
injetaram dinheiro estão 
as do ramo da indús-
tria (47%), seguidos 
pelos de serviços 
(39%) e comércio 
(35,2%).

O estudo tam-
bém mostrou as 
dificuldades encon-
tradas pelas empresas 
para investir no próprio 
negócio. Os três principais moti-
vos alegados foram as incertezas 
sobre a manutenção do nível de 
demanda (44,6%), a limitação 
de recursos (42,1%) e o custo do 
financiamento (29%).

“Apesar da maioria dos peque-
nos negócios não ter conseguido 
fazer investimentos, vemos que os 
empreendedores têm procurado 
inovar e melhorar a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos, 
apesar das adversidades encon-
tradas neste ano”, afirma o pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles.

O empresário Jayme Maga-
lhães é proprietário de uma con-
fecção de roupas masculinas e 
fez um bom investimento no seu 
negócio no primeiro semestre do 
ano passado. “Nós adquirimos 

uma máquina automática de bor-
dar mais moderna e apostamos 
no treinamento de dois dos nossos 
funcionários que vão operar o equi-
pamento. A ideia é aumentar nossa 
produção em 30% em 2022 e 
lançar uma nova linha de produtos. 
Também precisamos reformular o 
espaço de trabalho para receber o 
dispositivo, trocar o piso e melhorar 

a fiação”, conta.
O total gasto foi de 

R$ 35 mil. “Esse va-
lor foi conseguido 
com um emprésti-
mo. Tentei obter a 
quantia e o banco 
negou por duas 

vezes. Na terceira 
vez consegui, mas com 

juros maiores, que quase 
triplicaram o montante inicial. 
Mesmo com todos os documentos 
financeiros em dia foi difícil pegar 
esse dinheiro, que pretendo pagar 
em 24 meses. Acredito que muitos 
outros empresários não investem 
em melhoria por conta da buro-
cracia das instituições em conce-
der crédito”, reclama Magalhães.

geração de empregos

A indústria é o único setor 
que apresentou uma melhora na 
perspectiva de contratação para 
o próximo trimestre. Segundo a 
sondagem, 16,4% dos empreen-
dedores desse setor pretendem 
aumentar seus quadros de pes-
soal, contra 15% que tinham a 
mesma intenção em outubro, e 

outros 68,9% vão manter o mes-
mo quantitativo de funcionários.

Magalhães afirma que vai 
aumentar o quadro no próximo 
trimestre. “Atualmente, temos 50 
colaboradores. Nosso objetivo é 
contratar mais 10 para atender 
a demanda de aumentar nossa 

produção em 30%. Também preci-
samos de pessoal para confecção da 
nova linha de inverno 2022”, revela.

Apesar do segmento de ser-
viços ser o que mais pretende 
contratar, com 18,2%, a intenção 
de ampliação de pessoal caiu em 
relação a outubro, quando 21,8% 

dos donos de pequenos negócios 
tinham esse desejo, e outros 76% 
pretendem manter seus contra-
tados, fazendo com que apenas 
5,8 % pensem na possibilidade 
de demissões.

Já entre os empreendedores 
do comércio, 10% planejam con-

tratar, 81,3% querem manter seus 
quadros e outros 8,7% pensam em 
demissão. Em 2021, os pequenos 
negócios foram responsáveis por 
70% das novas vagas de trabalho 
criadas e por 30% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, 
segundo dados do Sebrae.

“A ideia é
aumentar nossa

produção em 30%
em 2022 e lançar
uma nova linha

de produtos”

incertezas sobre a manutenção do nível de demanda é o principal problema entre as empresas com dificuldade para investir no próprio negócio
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http://www.jucemg.mg.gov.br/
http://www.jucemg.mg.gov.br/
http://www.jucemg.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/minasconsciente
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

valdez maranhão, idealizador da Feijoada do maranhão em BH,
secretário da semapa, liviomar macatrão, acompanhado de sua esposa

luana e da filha Analu, e dos jornalistas léa zacheu e William santos

o gerente geral do Hotel rio Poty, em são luís, Armando Ferreira ao
(centro), recebeu um grupo na suíte do hotel para a passagem de 2022.

o casal de BH, Hélio lage e sua esposa sávia, Felipe e elisângela,
léa zacheu, valdez maranhão de BH, Yndrig, ivanildo e regina
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cinemark anuncia novo programa de
fidelidade para clientes de minas gerais
No dia 6 de janeiro, a Cinemark 

lançou o novo programa de fideli-
dade da Rede para os consumido-
res de Minas Gerais: o Cinemark 
Club. Com o pagamento de uma 
assinatura mensal, eles têm direito 
a uma série de benefícios, como 
dois ingressos 2D por mês válidos 
para qualquer dia da semana, 
até 20% de desconto em snacks 
selecionados, um combo (pipoca e 
refrigerante) no mês de aniversário 
do cliente, brindes exclusivos e 
muito mais vantagens. O valor é de 
R$ 39,90 por mês, mas a Cinemark 
preparou uma promoção especial 
para o lançamento: os primeiros 
10 mil assinantes poderão ter o 
programa por apenas R$ 29,90 
mensais no primeiro ano.

O novo programa permite a 
troca de pontos por produtos - dois 
pontos a cada R$ 1 real em com-
pras realizadas na bomboniere, 
nas bilheterias, nos totens de 

autoatendimento, no site ou no 
APP Cinemark, basta informar o 
CPF. A mensalidade do Cinemark 
Club também rende pontos para 
os assinantes. O programa já foi 
lançado em Belo Horizonte e no 
Distrito Federal.

“O Cinemark Club foi pen-
sando para o nosso cliente mais 
frequente, que está sempre an-
tenado nas novidades da Rede e 
nos lançamentos. Com o progra-
ma, os apaixonados por cinema 
terão uma série de vantagens e 
descontos exclusivos para tornar 
a experiência de ir ao cinema 
ainda mais especial”, conta Daniel 
Campos, diretor de marketing da 
Rede. “Apenas com a mensalida-
de, por exemplo, o assinante já 
tem dois ingressos por mês para 
conferir seus conteúdos favoritos 
nas salas da Cinemark, além de 
garantir promoções, combos e 
muito mais”, complementa.

rede cinemark

Líder mundial em venda de 

ingressos, a Rede Cinemark repre-

senta cerca de 30% do mercado 

brasileiro de cinema, com 636 

salas de cinema em 86 complexos 

distribuídos por 50 cidades em 17 

estados e o Distrito Federal. É da 

Rede Cinemark a primeira sala de 

cinema em 3D da América do Sul. 

Em 2014, a Cinemark trouxe uma 

nova tecnologia, as poltronas com 

movimento D-BOX que contam 

com um recurso que simulam 

vibrações, quedas e trepidações. A 

Cinemark também trouxe ao Brasil 

a tecnologia Extreme Digital Cine-

ma - XD, com telas maiores que as 

convencionais e uma sonorização 

ainda mais potente, reunindo 

o que há de mais moderno em 

tecnologia 2D e 3D.

FAKe neWs nA músicA - A notícia era alvissareira e orgulhava todos nós mineiros. A 
informação dava conta que a música de Toninho Horta e Fernando Brant era conside-
rada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, braço cultural da Organização 
das Nações Unidas (ONU) com sede em Paris. Apesar do fato, achávamos estranho 
que o patrimônio não considerava Milton Nascimento, o líder do chamado Clube da 
Esquina, que não foi nem citado na homenagem. Todos os admiradores da cultura 
mineira comemoravam o grande feito, quando a Unesco soltou uma nota desmen-
tindo tudo. A dupla se diz chocada com a fake news e ficou triste em ver seus nomes 
envolvidos na situação. Agora, seus amigos estão se movimentando e sugerem ao 
secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Leônidas Oliveira, que considere 
a obra dos dois como Patrimônio Imaterial de Minas.

BolsonAro  - O presidente da República, que ainda se recupera de uma obstrução 
intestinal por ter ingerido camarões em Santa Catarina, está padecendo de outra 
indigestão. Pesquisa que ele mandou fazer no Ministério da Saúde sobre a vacinação 
de crianças entre 5 e 11 anos teve um resultado que não espelhou sua vontade. A 
maioria foi favorável a imunização nessa faixa etária e, ainda, se manifestou contra 
a ideia de se exigir receita de pediatras autorizando a aplicação. O presidente perde 
muita oportunidade de fazer o melhor e dá com “os burros n’água”.

cruzeiro - O que seria a salvação do Cruzeiro, a chamada Sociedade Anônima 
do Futebol (SAF), veio demonstrar que os dirigentes dos últimos tempos foram 
incompetentes para administrar. Como agora a Raposa tem dono e visa lucro, estão 
fazendo uma limpa e economizando onde podem para dar sustentação ao time 
que vai surgir nos próximos dias para disputar o campeonato. Até mesmo o goleiro 
Fábio, ídolo da torcida e que já havia disputado 976 partidas pelo clube celeste, não 
foi poupado. Para os novos gestores, mesmo com uma história de vida no Cruzeiro, 
Fábio já é velho e não vale a pena renovar seu contrato. Lamentável que os dirigentes 
passados do Cruzeiro não souberam “medir a água e o fubá”.

Piada pronta que anda pela internet: se Bolsonaro passou mal com 

camarão, imagina com Lula.

Aliás, o presidente demonstrou que ainda não digeriu bem a eleição 

pela urna eletrônica. Cada vez que as pesquisas não lhe são favoráveis, ele 

propala que o equipamento impossibilita uma votação limpa e transparente. 

Vai espernear como Donald Trump fez lá na América.

o cerco está apertado para Alexandre Kalil (PSD), que vai disputar a 

eleição para governador neste ano.  Os prazos vão chegando e o prefeito 

até hoje não fez nenhuma visita ao interior visando sua campanha. Tem boa 

votação na região metropolitana, mas perde para Zema (Novo) no interior.

o Banco central e a Receita Federal iniciaram movimento que pode 

chegar à uma greve contra a ideia de Bolsonaro de dar aumento apenas 

para os policiais federais. Mais uma crise que o próprio presidente criou.

uBerlândiA foi a segunda cidade do estado que mais abriu empresas em 2021. 
Conforme dados da Junta Comercial de Minas Gerais, foram mais de 4 mil novos 
empreendimentos. Esse é o resultado da inovação que a secretária de Governo e 
Comunicação, Ana Paula Junqueira, vem desempenhando na administração pública 
desde 2017, facilitando e desburocratizando a abertura de companhias no município.

domingo, 9 de janeiro

Toninho Loja Discoteca 
Nadir Guimarães 
Carolina Lopes Cançado 

segunda-feira, 10

Jornalista Sérgio Moreira
Átila Victor
Ângela Avelar Moreira

terça-feira, 11

Glauton Félix de Jesus 
Reinaldo de Lima, ex-craque do Atlético
Sérgio Coelho Matos - Rádio Itatiaia 

Quarta-feira, 12

Padre Fernando Lopes, Rede Catedral
Deputado Alencar da Silveira Junior 

Quinta-feira, 13

Aureliano Chaves Filho
Geraldo Magela Santos - Maxicred

sexta-feira, 14

Acimar dos Santos Antão 
Márcio Abjaud
Capitão Rildo Marcelo Alves 

sábado, 15

Jornalista Maurílio Costa
Antônio Carlos Vilaça Ribeiro
Regina Aparecida da Silveira

são luís - maranhão
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daniel Amaro

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA clínicA e orgAnizAcionAl

elAine riBeiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Férias, pausa e renovação: como aproveitar?
O ano de 2021 trouxe, para 

grande parte das pessoas, um 
sentimento de esgotamento 
maior do que em anos ante-
riores. Sintomas como fadiga 
crônica, insônia, dificuldade de 
concentração e esquecimento, 
baixa na imunidade, perda ou 
ganho de apetite, depressão, 
irritabilidade e raiva, são indi-
cativos de que algo não está 
bem, e têm levado mais pessoas 
à busca de psicólogos e psiquia-
tras. No entanto, juntamente 
com a chegada de 2022, o mês 
de janeiro é, para muitos, tempo 
de férias e descanso. 

E como usar da melhor for-
ma esse tempo livre dentro 
desse contexto em que passa-
mos tanta tensão? Pausas são 
tempos propícios para uma 
revisão de vida, para repensar 
o que desejamos para nossas 
vidas, para rever nossos hábitos. 
O ativismo, aquela necessidade 
constante de produzir, fazer e 
estar em movimento, somado 
aos excessos tecnológicos e de 
informação, têm favorecido 
crises de esgotamento. Desligar-
-se efetivamente das atividades 
do trabalho nem sempre é fácil 
e, geralmente,  acontece após 
alguns dias. 

Esse tempo necessário para 
o nosso corpo compreender que 
podemos acordar um pouco 

mais tarde, fazer atividades 
diferentes e, especialmente, nos 
permitir usufruir do tempo de 
descanso, exige um período de 
adaptação. Mesmo para mães, 
pais, ou aqueles que cuidam de 
alguém ou não podem parar 
totalmente, realidade para a 
maioria das pessoas, é possível 
pensar em alguma forma de 
diversão, de lazer. Para evitar o 
esgotamento, é necessário mu-
dar o ritmo, diminuí-lo, alterar 
um pouco a rotina. Nem sempre 
é a mudança de emprego que 
ajudará uma pessoa a reduzir 
seu cansaço, mas o seu estilo 
de vida. Desta forma, não ape-
nas seu trabalho será fonte de 
satisfação, mas outros aspectos 
como a vida social, o lazer, a 
espiritualidade. 

Para um ano novo real-
mente renovado não pense em 
milhares de planos ou férias 
cheias de coisas para fazer. O 
que também nos cansa, muitas 
vezes, é a rotina. E uma coisa 
que podemos fazer mesmo sem 
estar em férias, é mudar um 
pouco nosso dia, inserir algu-
ma atividade diferente, voltar 
para a casa por outra rota, 
experimentar um novo sabor, 
parar debaixo de uma árvore 
por um momento e tomar um 
sorvete. Parece bobo, mas essas 
pequenas coisas “diferentes” 

renovam o nosso cotidiano. E 
jamais esqueça de adicionar a 
este cronograma, a tarefa mais 
importante: não fazer nada! 
Muitos hoje, como mencionado 
acima, não conseguem fazer o 
cérebro operar em rotação mais 
baixa. É como um motor de alta 
velocidade, mas que precisa pa-
rar. O motor pode fundir, e aí, só 
um motor novo para resolver o 
problema. Mas, o cérebro, não. 
Busque atividades que te des-
cansem, outras que te façam 
descobrir o sabor da vida, pois, 
tudo em nós, necessita de uma 
grande integração. Não basta 
ser o melhor na academia ou 
a pessoa que mais lê livros. 
É preciso reaprender a viver! 
Dentro daquilo que parece o 
caos, como uma pandemia, 
ainda existe o tempo chamando 
agora, como o de contemplar a 
árvore ou o arbusto que cresce 
no seu quintal em silêncio.

 O mundo faz barulho, nos-
so cérebro capta tudo isso, mas 
o nosso interior, ali, onde só 
existem coisas que permitimos 
deixar entrar, precisa ter um 
espaço em silêncio. Isso não 
é para você passar um bom 
ano, é mais que isso: é para 
uma vida saudável. A palavra 
é reaprender. Reaprender é 
uma das atribuições mais an-
tigas do homem: do andar ao 
caçar, do viver ao sobreviver. 
Os desafios mudaram pelo pró-
prio desenvolvimento da raça 
humana. Por fim, cuidar-se já 
é um ato de amor próprio e se 
você chegou até esse ponto 
do texto, não é porque você 
deseja somente ler. Existe algo 
dentro de você que precisa 
ser reaprendido. Reaprenda a 
viver agora, volte para o cami-
nho seguro, cuide-se, ame-se 
para que você possa cuidar do 
próximo, amá-lo.

inca estima 177 mil casos
de câncer de pele em 2022

Os raios solares possuem 
maior incidência durante o verão. 
É justamente na estação mais 
quente do ano que muitas pes-
soas aproveitam o período das 
férias para frequentar a praia ou 
até mesmo a piscina dos clubes. 
A maioria busca ficar com a pele 
bronzeada, principalmente, com 
a proximidade do Carnaval. A 
exposição ao sol por um longo 
tempo pode trazer complicações 
graves e consequências para a 
pele como o câncer. Nesta época, 
um item indispensável e grande 
aliado para prevenção da doença 
é o protetor solar.

Segundo estimativa do Ins-
tituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (Inca), 

o Brasil deverá registrar 177 mil 
novos casos de câncer de pele em 
2022, sendo o tipo não melano-
ma o mais incidente. A pesquisa 
tem como base as informações 
geradas pelos Registros de Câncer 
de Base Populacional (RCBP) e o 
Sistema de Informações Sobre 
Mortalidade (SIM) do Ministério 
da Saúde.

A dermatologista Débora Ga-
burri explica que o câncer de 
pele mais comum é o carcinoma 
basocelular. “Ele aparece como 
uma ferida que não cicatriza e, 
muitas vezes, a pessoa pensa ser 
uma espinha que nunca melho-
ra. Outro sintoma são as lesões 
avermelhadas com sangramento”. 
Espinocelular é o segundo tipo 
mais frequente e também pode se 
manifestar como uma ferida que 
não cicatriza.

O mais temido é o melanoma 
que pode levar a morte. “Ele se 
apresenta como lesões planas 
e pretas e tem maior risco de 
transformação para doença. Na 
maioria das vezes, a pessoa vem 
ao consultório devido às pintas 
salientes que, normalmente, não 
oferecem tanto perigo”.

Débora alerta que o câncer 
de pele pode acometer qualquer 
um, mas que é mais comum em 
pessoas com idade superior a 50 
anos. “Ao perceber algum sinto-
ma, é fundamental procurar um 
médico imediatamente e não usar 
medicamento por conta própria”.

cuidados redobrados 

Um dos principais fatores de 
risco da doença é a exposição ao 
sol. A dermatologista explica que 
a radiação do raio UVB penetra 
superficialmente na pele e causa 
queimaduras e vermelhidão. O 
mais prejudicial à saúde é o raio 
UVA, que penetra profundamente, 
causando envelhecimento precoce 
e câncer. “A exposição ao sol deve 
ser feita com maior cuidado possí-
vel, sendo que o melhor horário é 
antes das 10 da manhã e após as 
16 horas. É preciso usar sempre o 
protetor solar”.

Débora ressalta que o pro-
tetor tem que ser aplicado meia 
hora antes da exposição solar e 
reaplicado a cada duas horas. 

“O Fator de Proteção Solar (FPS) 
mais adequado é acima de 30. 
As crianças só podem usar depois 
dos 6 meses e têm que ser os in-
fantis, pois oferecem menos risco 
e possuem maior proteção física 
do que química. Uma pele mais 
oleosa deve utilizar um protetor 

em gel que seja menos pegajoso. 
Aqueles com pele seca podem 
usar um creme”.

A quantidade aplicada interfere 
na proteção contra os raios solares. 
O ideal é uma colher de chá para 
cada área do corpo. “Em média 
as pessoas passam uma camada 

fina, ou seja, apenas 50% do FPS 
que está no rótulo do produto para 
não ficar muito grosso ou com a 
pele melada. A recomendação é 
comprar um FPS mais alto para po-
der aplicar uma camada mais fina 
e não baixar muito a proteção”, 
explica a dermatologista.

um dos principais fatores de risco da doença é a exposição ao sol
“Ao perceber algum 

sintoma a pessoa deve 
procurar um médico 

imediatamente”
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Folias de reis celebram 5 anos
como patrimônio cultural de minas

GUIAS DISPONÍVEIS E OUTROS SERVIÇOS EM PBH.GOV.BR/IPTU OU PELO PBH APP

IPTU
A PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE 

ESTÁ DANDO 

O MAIOR DESCONTO 

DA HISTÓRIA DO

DE DESCONTO 10% PARA QUEM 

PAGAR 2 OU MAIS 

PARCELAS ATÉ 

20 DE JANEIRO.

VOCÊ APROVEITA O DESCONTO 

E A CIDADE CONTINUA FUNCIONANDO.

O 6 de janeiro, Dia de Reis, 
marca uma data importante para 
a cultura tradicional presente no 
estado. As Folias de Minas cele-
bram com todos os mineiros o 5º 
ano de seu reconhecimento como 
Patrimônio Cultural de Minas 
Gerais, com mais 1.600 grupos 
cadastrados em todas as regiões 
do estado.

Os estudos foram realizados 
pelo Instituto Estadual do Patrimô-
nio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (Iepha-MG) em parceria 
com as prefeituras. Em 2017, após 
um ano de  pesquisa e identifica-
ção por meio de cadastro virtual 
disponível no portal do Iepha, o 
Conselho Estadual de Patrimônio 
Cultural de Minas Gerais aprovou, 
por unanimidade, o registro das 
Folias como patrimônio cultural 
de natureza imaterial. 

Os grupos cadastrados es-
tão presentes em mais de 400 
municípios, com destaque para 
Uberaba, com 133; João Pinheiro 
(34),  Uberlândia (32), Presidente 
Olegário (30) e Sete Lagoas (29). 

O presidente do Iepha-MG, 
Felipe Pires, salienta a importân-
cia do reconhecimento das Folias 
como patrimônio cultural.  “A 
tradição de montar presépios re-
presentando a natividade é muito 
antiga e está presente em diversos 
territórios de cultura cristã em 
todo o mundo. Em Minas Gerais, 
o que torna essa prática especial 
são as características particulares 
que essa tradição aqui adquire, e 
suas relações com as nossas folias 
de reis”, destaca Pires. 

Como uma das práticas cul-
turais mais antigas e difundidas 
no estado, as Folias, também de-
nominadas Ternos, Companhias, 
Caravanas, entre outros, foram 
se tornando, ao longo dos anos, 
um componente de considerável 
importância na construção do 
imaginário, identidade e memória 
do povo mineiro. 

Com suas distintas sonorida-
des, devoções, denominações e 
formas, as Folias do estado fazem 
parte do diversificado e complexo 
universo de celebrações feitas em 
Minas Gerais, tendo se tornado, ao 
longo dos anos, uma importante 
referência cultural do povo mi-

neiro. Essa diversidade contribuiu 
para que o Iepha/MG instruísse, 
pela primeira vez, um processo 
de registro que abrangesse todo 
o território mineiro. Esse processo, 
inovador e desafiante para a Insti-
tuição, foi desenvolvido de forma 
colaborativa e com a participação 
de foliões, de prefeituras muni-
cipais e de pesquisadores, por 
meio de uma plataforma virtual, 
lançada no site do Iepha-MG, no 
dia 6 de janeiro de 2016, na qual 
é possível cadastrar os grupos de 
Folias do estado. A plataforma, 
disponível no site do Iepha-MG, 
permanece aberta com o recebi-
mento contínuo de informações. 

salvaguardas 
das folias 

Como ação de salvaguarda 
das Folias de Minas, o Iepha-MG 
promove, desde 2016, o Circuito 
de Presépios e Lapinhas. A edição 
de 2021 integrou, de forma espe-
cial, a programação dos 50 anos 
do Instituto, e contou com mais 
de 500 presépios residenciais e 
comunitários de 302 municípios 
de todas as regiões do estado. 
Tradicionalmente, os presépios 
recebem visitas até 6 de janeiro, 
data em que se comemora o dia 
de Santos Reis. 

tradição 

No Brasil, a tradição dos presé-
pios alcançou contornos próprios, 
mas influenciados pelos hábitos e 
costumes europeus da representa-
ção da natividade, acompanhan-
do as festas do ciclo natalino e, 
em especial, as folias criadas em 
honra e devoção aos santos Reis 
Magos. Contando com figuras de 
animais, pastores, casinhas, pe-
quenas conchas e plantas, a cena 
de um presépio varia de acordo 
com os costumes do lugar. 

Em Minas Gerais, o presépio 
está presente desde o século 18, 
com muitos desses montados nos 
chamados oratórios-lapinha e ma-
quinetas (caixas envidraçadas). 
Os oratórios-lapinhas, típicos do 
estado e procedentes da região de 
Santa Luzia e Sabará, geralmente 
acolhiam cenas ligadas à nativida-
de de Jesus.

A tradição e arte dos presépios 
encontram no Brasil uma de suas 
vertentes mais criativas, repleta 
de elementos sincréticos, traz as 
marcas da regionalidade. É neste 
desejo de manter a tradição cultu-
ral e religiosa que a Fundação de 
Arte de Ouro Preto (Faop) criou há 
mais 48 anos o Concurso Nacional 
de Presépios e tem por finalidade 

estimular as experiências de 
criações contemporâneas além 
de resgatar o sentido poético do 
presépio mineiro.

Publicações

No site do Iepha-MG estão 
disponíveis o documentário e o 
caderno que retratam as Folias de 
Minas. O filme, dirigido por Felipe 
Chimicatti e Pedro Carvalho, sob a 
coordenação da equipe técnica do 
Instituto, também está no canal 
do Iepha no YouTube.

No documentário, mestres e 
foliões de diferentes devoções e 
de três localidades - São José da 
Serra, em Jaboticatubas; bairro 
Aparecida, em Belo Horizonte, e 
o distrito de Paciência, no muni-
cípio de Porteirinha, narram os 
rituais que estruturam as folias, 
desde o início da jornada com a 
visita da bandeira até a festa de 
encerramento.

A produção audiovisual e a 
publicação apresentam ainda ele-
mentos como o canto, a reza, os 
toques de instrumentos musicais, 
as danças, as comidas votivas e 
o uso de objetos sagrados, como 
máscaras, toalhas, fitas e a ban-
deira com a imagem dos santos 
de devoção.

Componente importante na
construção do imaginário,

identidade e memória do povo mineiro
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A cidade de Montes Claros, no Norte de 
Minas, começou a receber, no dia 3 de janeiro, 
a primeira remessa de cestas básicas adqui-
ridas pelo Sistema Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para distri-
buição entre moradores afetados pelas fortes 
chuvas na região. No dia 6 de janeiro, 10 mil 
kits de alimentos chegaram ao município. 
Além disso, em trabalho de mobilização da 
base industrial, a entidade conseguiu arreca-
dar mais de R$ 392 mil, que serão utilizados 
para a compra de mais insumos. 

Em consonância à visão humanitária da 
entidade, o Sistema Fiemg adquiriu, com 
recursos próprios, 20 mil cestas básicas e 
cinco mil kits de higiene pessoal. Todo o 
quantitativo será entregue a cidadãos do 
Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 
A definição dos municípios que receberão os 
donativos é feita conforme orientação da Co-
ordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), 
do Governo de Minas, e acompanhada pelas 
equipes regionais da Fiemg. 

As 10 mil cestas básicas que começaram 
a chegar a Montes Claros serão redistri-
buídas a 80 cidades da região que mais 
sofreram impactos com as tempestades 
do fim do ano. A lista das cidades que re-
ceberão o material está em definição pela 
CEDEC. Já as demais cestas adquiridas pela 
Fiemg foram entregues em Belo Horizonte 
no dia 5 de janeiro. Em seguida, elas se-
rão encaminhadas para mais municípios. 

início de ano é
tempo de planejar

O início do ano é o mo-
mento ideal para planejar 
as despesas dos meses que 
virão. É a partir desta época 
que os condomínios fazem 
suas assembleias para elei-
ção dos novos síndicos, pres-
tação de contas e orçamento 
para mais uma etapa.

Para isso, primeiramente, 
é preciso convocar os morado-
res. A chamada para a Assem-
bleia Geral Ordinária deve ser 
divulgada com antecedência. 
A convocação deve conter 
data, local, horário e tema. 

Durante a reunião, o sín-
dico que está saindo apre-
senta o balanço da gestão 
e repassa ao novo gestor 
documentos e informações 
necessárias para a condução 
do condomínio. A mesma 
regra vale se o síndico for reeleito. Ele deve apresentar o balanço do 
ano anterior e as contas do condomínio para os condôminos.

Nos dois casos, a assembleia também pode ser aproveitada para 
o planejamento financeiro para o ano. Nele, devem constar as obras 
previstas, como reforma, pintura, troca de lâmpadas, etc. “Tudo o 
que carece de taxa extra tem que ser apresentado para a aprovação 
em assembleia”, explica o presidente do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG), ad-
vogado especializado em direito condominial, Carlos Eduardo Alves 
de Queiroz. 

Além disso, no planejamento também devem ser incluídos aumen-
tos anuais de serviços e impostos que constituem a taxa mensal. Entre 
eles estão os salários dos funcionários, taxas de água e luz, produtos 
de limpeza e serviços, entre outros. “Esse plano é importante, sobre-
tudo para os condomínios que tem taxa mensal fixa. Se não forem 
previstos os aumentos de início de ano, o valor arrecadado não cobrirá 
as despesas”, alerta Queiroz. 

Em 2022, especialmente, é importante que o síndico seja realista 
nos gastos, já que 2021 terminou com inflação alta, conta de luz com 
tarifa majorada pela bandeira vermelha escassez hídrica, aumento 
nas passagens de ônibus em várias cidades e aumento do salário 
mínimo. Isso significa que, se houver necessidade, a taxa mensal do 
condomínio pode ter que aumentar, e essa é uma realidade que todos 
devem encarar.

Nem sempre é fácil mudar a gestão e aprovar gastos. Na grande 
maioria dos prédios, as assembleias estão sempre vazias e as poucas 
pessoas que comparecem geralmente não querem saber de aumento 
nos gastos. Por isso, cabe ao síndico conscientizar os condôminos para 
a importância de se manter o prédio em boas condições e as contas 
no azul.

Presidente destaca foco da
Almg no cidadão em 2021

O compromisso do Parlamento 
estadual com os mineiros foi desta-
cado pelo presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), no 
último dia 20 de dezembro, no Ple-
nário, durante Reunião Solene para 
o encerramento da 3ª Sessão Legis-
lativa Ordinária da 19ª Legislatura.

Em seu pronunciamento, Agos-
tinho enfatizou que o foco no cida-
dão pautou o conjunto de ações 
da ALMG em 2021, ano marcado 
por inúmeros desafios, conforme 
salientou.

Ele destacou como missões as-
sumidas pelo Legislativo neste ano 
o apoio aos municípios mineiros, 
a promoção do desenvolvimento 
socioeconômico e o enfrentamento 
à COVID-19.

Nesse sentido, lembrou do Reco-
meça Minas, plano do Parlamento 
para recuperar o desenvolvimento 
econômico e social do Estado, que 
facilitou a regularização de dívidas 
tributárias, direcionando os recursos 
obtidos para a desoneração fiscal e 
o financiamento dos setores mais 
impactados pela pandemia. “A ação 
foi exitosa, mas o aumento da inse-
gurança alimentar exigiu medidas 
ainda mais urgentes”, disse.

Por isso, a Assembleia criou 
o Força Família, auxílio emergen-
cial no valor de R$ 600, pago em 
parcela única, no mês de outubro, 
a famílias em extrema pobreza. Fo-
ram beneficiadas mais de 1 milhão 
de famílias.

Segundo o deputado, outra 
vitória do Legislativo neste ano foi 
a destinação direta e desburocrati-
zada às cidades mineiras de R$ 1,5 
bilhão do acordo judicial entre o 
governo e a mineradora Vale pelo 
rompimento da barragem em Bru-
madinho, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

O presidente da ALMG citou, 
ainda, como iniciativas de desta-
que, a criação da Procuradoria da 
Mulher e a instituição da Bancada 
Feminina da Assembleia, que con-
tribuem para o combate à desigual-
dade de gênero, à discriminação e à 
violência contra a mulher.

Fiscaliza é destacado
Também foi destacada a re-

alização do Assembleia Fiscaliza, 
no qual os secretários de Estado 
e dirigentes de órgãos públicos 
prestam contas de sua gestão, 
com o objetivo de ampliar o papel 
fiscalizador do Legislativo sobre o 
Executivo.

A atuação da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) dos 
Fura-Filas da Vacinação, que 
abordou irregularidades na va-
cinação de servidores estaduais, 
e os trabalhos da CPI da Cemig, 
que investiga possíveis irregula-

ridades na gestão da companhia, 
também foram enfatizados pelo 
presidente.

Por fim, Agostinho salientou 
que os resultados alcançados de-
correm do fato de a Assembleia 
exercer suas atribuições constitu-
cionais com independência e com 
irrestrita liberdade de atuação para 
cada um dos 77 parlamentares, que 
representam as vozes dos mineiros 
que os elegeram.

“A falta de transparência, a 
ausência de diálogo ou acintes au-
toritários que porventura buscarem 
imiscuir a autonomia do Legislativo 
mineiro serão, incessantemente, 
confrontados com assertividade e 
com trabalho, para que seja garan-
tido, acima de qualquer picardia 
pessoal ou de alguns grupos, o im-
prescindível interesse das pessoas”, 
afirmou o presidente da ALMG.

norte de minas: Fiemg entrega 10 mil cestas básicas
e arrecada mais de r$ 392 mil para mais doações

Base industrial 
Além de utilizar recursos próprios para a compra de 20 mil cestas 

básicas e 5 mil kits de higiene pessoal, o Sistema Fiemg trabalha na 
mobilização de indústrias e empresas para a arrecadação de mais 
dinheiro. Já estão confirmadas as doações de mais de R$ 392 mil (o 
que permitirá a compra de mais 10 mil cestas, totalizando 30 mil), 
além de 24,5 mil litros de leite do Sindicato da Indústria de Laticínios 
do Estado Minas Gerais (SILEMG); e seis mil litros de leite da Embaré/ 
Camponesa. Veja o compilado:

• Gerdau: R$ 100 mil;
• SINDIFER MG: R$ 24,5 mil
• CrediFIEMG: R$ 10 mil;
• SILEMG: 10 mil litros de leite do SILEMG
• Localiza: R$ 100 mil;
• MRV: R$ 100 mil;
• Usiminas: R$ 50 mil;
• Embaré/ Camponesa: seis mil litros de leite.

“A Fiemg decidiu fazer uma campanha com os nossos associados e 
indústrias na captação de recursos para que a gente compre, ou mesmo 
na captação dos próprios produtos, como itens de cesta básica, de 
higiene pessoal, e de vestuário, para que a gente faça a doação para 
esses municípios mais atingidos. E vamos trabalhar, agora, para captar 
um volume maior do que esse para que essas pessoas que perderam 
tudo, nesse momento, possam ser acolhidas pelo resto dos mineiros”, 
explicou o presidente do Sistema Fiemg, Flávio Roscoe.
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Agostinho Patrus: “este novo ano será marcado por inúmeros desafios”

o presidente destacou a criação da Procuradoria da mulher
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governo reduz para 7% alíquota do icms
do querosene de aviação nos voos de cargas

Minas Gerais pode se tornar 
um hub logístico de cargas aéreas 
no país. O Decreto 48.319 prevê 
tratamento tributário diferencia-
do no estado para as operações 
com querosene de aviação (QAv), 
destinadas ao abastecimento de 
aeronaves de transporte de carga.  
Com a alteração proposta na legis-
lação, o Governo de Minas passa a 
oferecer a alíquota de 7% no ICMS 
do QAv a todas as companhias 
aéreas que operarem esses voos a 
partir de Minas Gerais.  O decreto 
- vigente desde 10 de dezembro 
- alterou o item 65 do Anexo IV 
do RICMS.

contrapartida

A contrapartida desse bene-
fício é a frequência mínima de 
dois voos mensais de carga com 
mesmo destino e origem, o que 
significa, por exemplo, a realiza-
ção de dois voos de BH para São 
Paulo durante o intervalo de um 
mês e levando-se em conta os 
mesmos aeroportos. É importante 
ressaltar que qualquer companhia 
que operava um voo em Minas Ge-
rais já pagava alíquota de 25% de 
ICMS do QAv, mais que o triplo do 
valor cobrado antes da publicação 
do decreto. 

De acordo com a diretora de 
Desenvolvimento Logístico da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Renata Muinhos, 
para usufruir do benefício, será 
necessário que as companhias 
aéreas assinem um protocolo de 
intenções com o Governo de Minas 
manifestando a sua vontade.

“A ideia é que em pouco tem-
po Minas Gerais se torne um hub 
de cargas aéreas. Hoje em dia, 
algumas iniciativas já estão em 
funcionamento para a concreti-
zação desse projeto, dentre elas, 
o cargueiro internacional semanal 
que sai de BH e, agora, a política 
para os cargueiros regionais. 
Juntos, esperamos que essas ini-
ciativas sejam complementares, 

trazendo carga do interior de 
Minas - e de outros estados - para 
abastecer o cargueiro maior e 
possivelmente aumentar sua 
frequência”, acrescenta.  

Preço inviabiliza rotas 

Com a redução alíquota do 
ICMS que incide sobre o querosene 
de aviação espera-se que haja um 

aumento de voos de carga em Mi-
nas, tanto daqueles com origem e 
destino dentro do próprio estado, 
quanto de voos entre Minas e 
outros estados. Essa medida tem 
como objetivo trazer maior com-
petitividade para as companhias 
aéreas, que têm o QAv como um 
dos seus maiores custos opera-
cionais, além de oferecer previsi-
bilidade para os empreendedores 

que, provavelmente, irão contar 
com rotas regulares de aviões 
cargueiros.  

A legislação valerá para o 
abastecimento de aeronaves em 
todo o estado, seja partindo da 
capital ou de aeródromos regio-
nais, fortalecendo a conectividade 
do nosso estado e a busca pelo 
seu protagonismo no transporte 
aéreo. 

Com o Decreto 48.319 em vigor, 
novas rotas para escoamento de 
mercadorias podem surgir em Mi-
nas Gerais, beneficiando produtores 
regionais por meio da celeridade, 
transporte seguro e preços de fretes 
mais acessíveis. A intenção da Dire-
toria de Desenvolvimento Logístico 
da Sede é de que a nova legislação 
possa criar rotas regulares, esti-
mulando as companhias aéreas e 
possibilitando mais segurança para 
os empreendedores.  

Renata lembra que a aviação 
é o meio de transporte preferen-
cial para a circulação de algumas 
mercadorias, sobretudo aquelas 
de alto valor agregado, sendo 
também fundamental nas cadeias 
de produção globais, uma vez que 
fornecedores precisam de agilida-
de nas suas entregas. 

O potencial de sucesso do esta-
do como hub logístico ainda está 
subestimado. Em 2021 (dados de 
janeiro a novembro), o montante 
exportado por Minas Gerais foi 
de US$ 33,9 bilhões. Desse total, 
5,9%, ou US$ 2,1 bilhões foram 
exportados por via aérea. Essas 
exportações se concentram predo-
minantemente no Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo/Guarulhos, 
que concentra 88,1% das exporta-
ções do estado por via aérea.

Na sequência, os demais ae-
roportos que tiveram participa-
ção nas exportações mineiras, 
em 2021, foram o de Viracopos, 
Internacional de Belo Horizonte, 
Internacional do Rio de Janeiro e 
o Internacional de Brasília, com 
participação de 8,0%; 3,4%; 0,4% 
e 0,0002% respectivamente.
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iPvA em mg terá os mesmos vAlores de 2021

este Ano teremos eleiçÕes dos novos governAntes

Depois de uma queda de braço entre o governo e 
os deputados estaduais, o valor do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não terá 
reajuste em Minas Gerais, em 2022. O governador Ro-
meu Zema (Novo) decidiu manter os mesmos valores 
da tabela de 2021. Em caso contrário, se fosse adotado 
o indicador padrão da tabela Fipe, o reajuste seria de 
22%. Outra notícia que vai beneficiar os motoristas 
é que o vencimento do imposto será nos meses de 
março, abril e maio. Anteriormente, o pagamento era 
sempre no primeiro trimestre do ano, o que continua 
acontecendo na maioria dos estados brasileiros. A 
extensão do prazo para o pagamento é uma forma 
de aliviar o bolso do contribuinte no início do ano, já 
que muitos têm outras contas.

Em 2022 estaremos escolhendo os novos deputa-
dos, senadores, governadores e o presidente do Brasil. 
Mais uma vez, pela vontade democrática, vamos saber 
que serão os responsáveis pelas administrações das 
coisas públicas. A nós, eleitores, cabe ter muito critério 
e responsabilidade social na hora de escolher esses 
nomes, pois não podemos depositar nossa confiança 
em qualquer um. Muitos candidatos não sabem nem 
o que significa apresentar um projeto, devido à falta 
de conhecimento. Estamos cansados de ver políticos 
desonrarem os seus compromissos, fazendo mau uso 
do dinheiro público. O voto é a nossa grande arma 
para tirarmos da vida pública esses cidadãos que 
enganam os eleitores e o Brasil.

c A n A l   A B e r t o

infecções respiratórias sobrecarregam rede 
pública de saúde de BH. Nesta semana, os 
leitos de enfermaria da rede pública de saú-
de de Belo Horizonte ficaram superlotados 
no atendimento a pacientes com infecções 
respiratórias. Segundo médicos do Comitê 
de Enfrentamento da COVID-19 da prefeitura, 
nas próximas duas semanas, será necessária 
muita atenção ao impacto tanto de casos de 
COVID quanto de quadros gripais na rede de 
atendimento. O cenário é preocupante em 
meio à variante ômicron. A ciência já indicou 
em estudos recentes que essa variante é mais 
transmissível, ou seja, infecta as pessoas com 
mais facilidade do que outras cepas. No Brasil, 
ainda não é possível saber se a variante tem 
causado salto de infecções e nem se pode 
desenhar um cenário confiável do comporta-
mento do vírus no país. Médicos e especialistas 
afirmam que a pandemia pode estar crescendo 
de maneira acelerada aqui. As pessoas têm 
que ter a consciência de que todo o cuidado 
ainda é pouco para conter o vírus.

Após um ano de mandato, prefeitos cum-
priram poucas promessas. Toda eleição é a 
mesma coisa: centenas de candidatos fazem 
de tudo para ganhar os votos dos eleitores. 
Prometer faz parte das propostas eleitorais, 
mas devemos avaliar quais compromissos são 
viáveis de execução. Um levantamento do Por-
tal G1 considerou 1.091 promessas assumidas 
pelos então candidatos das 26 capitais durante 
a campanha eleitoral de 2020. Apenas 18% 
foram cumpridas parcialmente e 66% ainda 
não foram desempenhadas após um ano 
de mandato. O prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil, fez compromissos específicos 
em um programa de governo registrado no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em entrevistas 
e debates. Das 52 que ele fez, cumpriu 13 e 7 
em parte. Desde 2010 é obrigatoriedade que 
os candidatos aos cargos do Executivo apresen-
tem programas de governo no ato do registro 
de suas candidaturas na Justiça Eleitoral.

Quem economizou energia elétrica ganhará 
bônus na conta de luz. As pessoas que conse-
guiram reduzir o consumo de energia elétrica 
entre os meses de setembro a dezembro do 
ano passado terão descontos na conta agora 
em janeiro. Quem atingiu a meta de reduzir o 
consumo acima de 10% terá um valor equiva-
lente a R$ 50 para cada 100 kWh economiza-
dos. O pagamento é na forma de um desconto 
na fatura subsequente ao período economi-
zado. A medida começou a valer em 1º de 
setembro de 2021, em meio à pior crise hídrica 
dos últimos 91 anos. A verdade é que a conta 
de luz dos mineiros deveria ter sido reduzida 
há muito tempo, porque está chovendo muito 
desde o mês de novembro e os reservatórios 
no Sudeste estão bem cheios. E a previsão é 
de mais chuvas nos próximos dias, inclusive 
no Norte de Minas, onde sempre prevaleceu 
a seca. Por lá, as enchentes em várias cidades 
estão causando muito sofrimento à população.

Prefeitura de uberlândia apresenta
balanço de ações do novo Agro

itabirito abre inscrições para o
1º concurso de marchinhas de itabirito
Com o objetivo de desenvolver e 

aprimorar a cultura musical e valorizar 
artistas, compositores e intérpretes, 
a Prefeitura de Itabirito, por meio da 
Secretaria de Patrimônio Cultural e 
Turismo, realizará o 1º Concurso de 
Marchinhas de Carnaval de Itabirito.

As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 7 de fevereiro, por meio de 
formulário on-line. Podem se inscre-
ver artistas individuais ou em grupo 
residentes em Itabirito há pelo menos 
um ano. Cada participante poderá 
inscrever até três músicas. As canções 
participantes do concurso deverão ser 

originais, inéditas e abordar o tema 
“O Carnaval de Itabirito”.

“O 1º Concurso de Marchinhas é 
mais uma grande oportunidade que 
promovemos aos artistas de Itabirito. 
É uma importante iniciativa para mo-
vimentar a cena artística, estimular 
novas produções e fomentar o mer-
cado musical”, destaca a secretária 
de Patrimônio Cultural e Turismo, 
Júnia Melillo. 

A fase classificatória será reali-
zada por uma comissão especializa-
da. Serão selecionadas 15 canções 
finalistas, a serem apresentadas na 

grande final do concurso, ao vivo, no 
dia 19 de fevereiro. Na ocasião, serão 
eleitas as três canções ganhadoras 
que receberão prêmios em dinheiro.

1º lugar: troféu + r$ 5 mil
2º lugar: troféu + r$ 3 mil
3º lugar: troféu + r$ 2 mil

 
Todos os finalistas receberão
um prêmio de participação

no valor de R$ 1 mil.

A Secretaria Municipal de Agrone-
gócio, Economia e Inovação (SMAEI) 
apresentou os resultados do Progra-
ma de Desenvolvimento de Novos Ne-
gócios Rurais, o Novo Agro em 2021. 
Criado pela Prefeitura de Uberlândia 
em 2017, o programa, além de acom-
panhamento técnico e capacitações, 
também conta com a realização de 
eventos e feiras. Com a iniciativa, em 
2018, o programa Novo Agro rendeu 
ao prefeito Odelmo Leão (PP) o Prê-
mio Sebrae de Prefeito Empreendedor. 

“O Novo Agro cria condições para 
que os pequenos produtores tenham 
acesso a capacitações, treinamentos, 
recursos produtivos e oportunidades 
de mercado, gerando valor e renda 
no campo”, declarou a secretária 
Municipal de Agronegócio, Economia 
e Inovação, Thalita Jorge.

Agroecologia 
 Ao todo foram realizadas 120 

horas de assistência técnica, dentro 
do pilar da Agroecologia, para os 32 
produtores inscritos, que cultivaram 
cerca de 50 espécimes de hortaliças 
e 11 de frutíferas, além da reativação 
da Feira Novo Agro, que acontece no 
Parque do Sabiá, e da realização da 
Semana do Produtor Rural, que ofer-
tou palestras, dias de campo e vários 
outros eventos voltados ao produtor. 

Também ocorreram mais de 70 
visitas em hortas escolares, institucio-
nais e comunitárias a fim de elaborar 
um projeto de suporte e assistência 
técnica em 2022. Além disso, a SMAEI 
está realizando experimentos agro-
nômicos com culturas cultivadas em 
especial por pequenos produtores 
rurais do Município. O objetivo desses 
experimentos é demonstrar cientifica-
mente o potencial do pó de basalto se 
utilizado como insumo na agricultura, 
bem como obter a quantidade ideal 
de pó a ser ministrado em cada umas 
das culturas. Para tanto, foram inicia-
dos experimentos em conjunto com 
a UFU e o IFTM e com a participação 
da Fundação de Excelência Rural de 
Uberlândia (Ferub).

Agroindústria 
Dentro do pilar da Agroindústria, 

durante o ano de 2021 houve em 
parceria com a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado 
Minas Gerais (Emater) a retomada 
dos treinamentos de Boas Práticas de 
Manipulação (BPM) e de gestão aos 
produtores rurais das agroindústrias 
de pequeno porte de produtos de 
origem vegetal e animal, objetivando 

assim, a melhora da qualidade do 
processo de fabricação e do produto 
final, a diminuição de custos, além de 
agregar novos valores. Ao todo foram 
disponibilizadas 55 horas de treina-
mento para 26 agro industriários.

Aquicultura 
O pilar da aquicultura realizou a 

reforma na estrutura de 10 tanques 
de alvenaria com capacidades que 
variam entre 54 m³, 83 m³ e 300 m³ 
e incentivou a produção de pescados 
e alevinos, realizando 24 visitas 
técnicas. 

A SMAEI também realizou a ca-
pacitação de produtores com a rea-
lização de dois cursos de Aquaponia, 
que contaram com a participação de 
31 pessoas, em parceria com a Ferub, 
capacitando para a produção de pes-
cados e vegetais de forma sustentável.

Avicultura caipira 
A Avicultura Caipira, mais um 

dos pilares do Programa Novo Agro, 
fomentou a adesão de produtores ao 
Programa, além de auxiliar na regu-
larização de 15 produtores no Registro 
da Granja Avícola no Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA). 

Durante todo o ano, a SMAEI vem 
realizando o monitoramento da doen-
ça de Newcastle e Influenza Aviária 
por meio de coleta de amostras em 
galinhas, e após a análise laboratorial 
os resultados são sempre negativos. 
Durante as visitas técnicas de acom-
panhamento verifica-se o manejo, a 
alimentação das aves, as condições 
higiênico-sanitárias e de bem-estar. 

O Programa também oportuniza 
aos produtores da avicultura palestras 
sobre Avicultura Caipira e reuniões 
mensais entre a equipe técnica da 
Coordenadoria de Pecuária da SMAEI 

e Emater para programação de ações 
e visitas técnicas orientadas (61 reali-
zadas durante 2021). 

Ao todo, este pilar já fomenta 
uma média mensal de 17.900 dúzias 
de ovos caipiras (214.800 ovos), bene-
ficiados na Unidade de Beneficiamen-
to de Ovos e Derivados da Associação 
Camponesa de Produção da Reforma 
Agrária (Acampra) e a inclusão men-
sal de cerca de 4.610 dúzias (55.320 
ovos) na merenda escolar por meio do 
Programa Municipal de Alimentação 
Escolar (PMAE), além do comércio 
varejista em todo o município.

gastronomia 
Em 2021, o pilar de Gastronomia 

do Programa Novo Agro retomou 
a Feira Novo Agro, que acontece às 
terças-feiras no Parque do Sabiá.

turismo rural 
O sexto pilar do Novo Agro, o 

Turismo Rural, realizou durante todo 
o ano de 2021 inúmeras visitas a zona 
rural de Uberlândia, incluindo distritos 
e propriedades com potencial turístico 
(indicadas pelos outros pilares ou por 
solicitação dos proprietários). Tam-
bém esteve presente com palestras 
online na Semana do Produtor Rural, 
e promoveu, em parceria com o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) e o Sindicato Rural o curso de 
Agente de Turismo Rural (264 horas) 
com 16 participantes. 

“O Novo Agro tem como objeti-
vo principal potencializar negócios 
rurais já existentes e fomentar novos 
empreendimentos, gerando assim, 
emprego, renda e melhoria da quali-
dade de vida para a nossa população 
rural. Em 2021, realizamos 998 horas 
de visitas técnicas, capacitações e 
treinamentos”, finalizou Thalita.
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Premiação do concurso

Bolsonaro cada vez 
mais longe da reeleição

Historicamente, o pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
atual ocupante do Palá-
cio do Planalto, é o pior 
colocado nas pesquisas 
eleitorais. Considerando-
-se os levantamentos de 
intenção de votos quanto 
os de aprovação do traba-
lho do presidente, ele está 
em situação mais desfavorável que Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma 
Rousseff (PT). Até hoje, todos os presidentes brasileiros 
que disputaram a eleição seguinte ao seu primeiro go-
verno conseguiram se reeleger. No final do ano anterior a 
eleição, o candidato vitorioso já aparecia como líder nas 
pesquisas de intenção de votos no 1º turno, ao contrário 
do que acontece atualmente. É a primeira vez que um 
presidente da República, em busca da reeleição (Bolso-
naro), irá competir contra um candidato que já ocupou a 
mesma função (Lula). Bolsonaro está pagando um preço 
alto por todos os seus desmandos.
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o seu consórcio multibrasileiro

Estreante no Módulo I do Cam-
peonato Mineiro em 2020, o Athletic 
Club, de São João del-Rei, é um dos 
primeiros clubes do país a se tor-
nar Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF). A empresa V2 Participações, 
criada pelos empresários Vinícius Diniz 
e Victor Felipe Oliveira, especialmente 
para investir em futebol, adquiriu 49% 
de participação no controle do clube. 
Diniz é CEO da Urbaville Urbanismo, 
de Belo Horizonte e Victor é o CEO da 
holding 3F Investimentos, atuante em 
todo o Brasil.

Para os sócios gestores, o Athletic 
é uma “joia rara” porque, diferente da 
grande maioria dos clubes brasileiros, 
não possui dívidas e tem, hoje, um for-
te trabalho direcionado às categorias 
de base, figurando entre as primeiras 
posições do ranking nacional.  

Organização e profissionalismo 
têm sido as palavras de ordem no 
Athletic nos últimos anos. O clube 
secular ficou adormecido até 2018, 
quando retomou suas atividades 
profissionais no futebol. E hoje a 
agremiação colhe frutos de uma 
administração eficaz e uma gestão de 
futebol austera e antenada aos novos 
rumos do esporte. Além do acesso ao 
Módulo I do Campeonato Mineiro em 
2020, o clube causou burburinho no 
primeiro semestre ao contratar o cra-
que uruguaio Sebastián “Loco” Abreu. 

Agora, o Athletic alça mais um 
voo rumo ao crescimento com a 
implementação do modelo de SAF 
sancionada pelo Governo Federal 
por meio da Lei 14.193 em agosto 
deste ano. A SAF foi protocolada pelo 
clube no mês passado e aprovada em 
dezembro. Desde setembro o Athletic 
mantinha conversas com empresários 

e, com a aprovação do conselho do 
clube para que se tornasse Sociedade 
Anônima de Futebol, o caminho ficou 
aberto para que o time passasse a ser 
administrado pelo sócio nos moldes 
de uma empresa. 

De acordo com o diretor adminis-
trativo financeiro e representante dos 
sócios gestores do Athletic, Luís Nobre, 
a SAF chega ao clube para potencia-
lizar ainda mais o trabalho de exce-
lência que já vem sendo realizado: 
“o Athletic Club é um time que possui 
as contas em dia, sem dívidas e com 
uma administração responsável, di-
ferente de muitos dos grandes clubes 
do país, que passam por um momento 
financeiro delicado. Isso torna o clube 
muito atraente para investimentos. O 
novo modelo de gestão vai ampliar a 
visibilidade do clube e seus ativos no 
mercado brasileiro e internacional, 
profissionalizar todos os processos 
administrativos e de negócio e ofe-
recer mais oportunidades de acesso 
ao capital”. 

Com a SAF implementada, o 
Athletic acredita que a possibilidade 
de investimentos será maior e a 
governança mais rígida e transpa-
rente. De acordo com Leandro Bini, 
presidente do clube, o modelo vai 
proporcionar ao Athletic uma gestão 
ainda mais profissional e elevar a 
sua estrutura: “Temos uma expecta-
tiva muito grande de que esse novo 
modelo profissionalize ainda mais o 
departamento de futebol e a SAF é o 
caminho certo para que isso ocorra 
na gestão do Athletic. Tenho certeza 
de que escolhemos um bom caminho, 
que vai dar muitos frutos para nosso 
time e nosso torcedor”, afirma. 

Neste primeiro momento como 

Sociedade Anônima de Futebol, o 
Athletic vai focar primeiramente em 
melhorias na infraestrutura do clube: 
o Estádio de Futebol Joaquim Portugal 
vai ser modernizado e será construído 
um novo centro de treinamento e 
formação de jogadores de base, com 
padrão de grandes clubes nacionais 
e internacionais. O projeto do CT é 
do reconhecido arquiteto Bernardo 
Farkasvölgyi, da Farkasvölgyi Arquite-
tura, responsável também pelo novo 
estádio do Atlético-MG. 

Para o Luis Nobre, o Esquadrão 
de Aço, como é conhecido o Athletic, 
passará a ter mais condições de cres-
cimento com melhor gerenciamento, 
direcionando seus esforços para a 
formação de bons atletas: “Busca-
mos longevidade e mais qualidade. E 
conseguiremos isso com mais inves-
timento na base, um programa de 
formação social cidadã para crianças, 
adolescentes e jovens, com técnica, 
comprometimento e profissionalismo, 
que hoje já qualificam o Athletic Club 
como um celeiro de atletas”. 

Este novo formato de gestão 
permite que clubes de futebol, que 
em grande parte adotam o modelo 
de associação sem fins lucrativos, pos-
sam se tornar empresas. A partir dessa 
premissa, podem ter o capital social 
vendido para novos sócios e receber 
investimentos privados e públicos, de 
empresas e de pessoas físicas. Outro 
ponto positivo é que o novo modelo 
oferece aos clubes uma maior viabili-
dade para superar crises financeiras, 
como as que possuem alguns dos 
grandes times brasileiros, oferecendo 
novas possibilidades de negociação e 
de capum tação de recursos.

A Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
assumiu oficialmente a estrutura 
esportiva do Sesi Gravatás no dia 3 
de janeiro. O espaço, alugado por 10 
anos, concentrará três modalidades 
paralímpicas, oito modalidades de 
iniciação esportiva olímpica e três 
atividades de qualidade de vida. 

No caso do paradesporto, as 
atividades são oferecidas por meio de 
parcerias entre a Futel, Praia Clube e o 
Clube Desportivo para Deficientes de 
Uberlândia (CDDU), a Associação dos 
Paraplégicos de Uberlândia (Aparu), 
a Associação dos Deficientes Visuais 
do Triângulo Mineiro (Adevitrim) e a 
Associação dos Deficientes Visuais de 
Uberlândia (Adeviudi).

Segundo o diretor de esportes 
da Futel, Emerson Brasileiro, serão 
abertas, a partir do dia 10 de janeiro, 
cerca de 1,7 mil vagas, abrangendo 
as modalidades de iniciação espor-
tiva olímpica (natação, futebol de 
campo, futsal, vôlei, futebol society, 
basquete, capoeira e atletismo), 
as atividades de qualidade de vida 
(hidroginástica, ginástica funcional 
e caminhada orientada) e as mo-
dalidades paralímpicas (atletismo, 
natação e halterofilismo). 

A partir de março, também serão 
oferecidas outras duas modalidades 
olímpicas: judô e karatê. “Todas as 
atividades são oferecidas gratuita-
mente à população e, nesse primeiro 
momento, entre os dias 10 e 14 de 
janeiro, as matrículas serão voltadas 

exclusivamente para alunos já matri-
culados no Sesi Gravatás. Em seguida, 
entre 17 e 28 de janeiro, serão abertas 
para o público em geral”, ressaltou 
Emerson.

A estrutura esportiva do Sesi 
Gravatás engloba duas piscinas semio-
límpicas, pista de atletismo, arena de 
areia (com quatro quadras), campo 
society sintético, campo de grama 
natural, academia com equipamen-
tos, salas para atividades físicas, sala 
de fisioterapia com equipamentos, 
vestiários masculinos e femininos, ba-
nheiros, depósito e estacionamento. 
Todos esses espaços poderão ser uti-
lizados de segunda a sexta-feira, das 
7h às 21h, e, excepcionalmente, aos 
fins de semana, em caso de eventos 
e competições esportivas.

Futel assume estrutura do
sesi gravatás em uberlândia
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Athletic club de são João del-rei 
é adquirido por empresários mineiros

Athletic Club, é um dos primeiros clubes de futebol do país a se tornar SAF; com investimentos superiores a R$ 50 milhões

cruzeiro oficializa fim da “era Fábio”

O Cruzeiro confirmou uma 
notícia que deixou o torcedor do 
clube chateado. Fábio, goleiro da 
equipe desde 2005, não seguirá 
no time. O contrato do goleiro 
não foi renovado por mais uma 
temporada e a nova diretoria da 
Raposa oficializou a despedida. 

“Chegou a hora de dizer 
adeus. O ídolo que por tantos 
anos, tantos jogos e com tanta 
vida nos representou embaixo 
das traves, como se fosse cada 
um de nós da Nação Celeste, não 
estará mais ali, em campo. Fábio 
tem sua trajetória indissociável 
da nossa história. Um capitão que 
honrou a camisa celeste, o que fez 
nossa torcida, com toda justiça, o 

idolatrar. Falar de Cruzeiro tem 
sido falar de… Fábio”, diz parte da 
nota oficial. 

O clube publicou um texto em 
suas redes sociais após o próprio 
goleiro reiterar, também na in-
ternet, que a nova diretoria não 
desejava renovar o seu contrato. 

“Fábio foi sinônimo de dia 
de jogo, de disciplina, trabalho e 
entrega para e pelo nosso clube. 
Um profissional exemplar, líder 
nato, respeitado dentro e fora 
de campo. Nossa gratidão será, 
como seu registro na história do 
Cruzeiro, eterna. E a Toca será, 
para sempre, a casa do Fábio. As-
sim como o coração de todos nós. 
Vamos planejar uma série de ho-

menagens ao ídolo nos próximos 
dias, porque ele merece e todo 
cruzeirense também”, diz o fim 
do texto publicado pelo Cruzeiro. 

Minutos antes, no texto em 
que revelou ter sido preterido 
pela atual gestão, Fábio disse 
que estava extremamente cha-
teado. “Com coração apertado, 
com lágrimas e dor, eu preciso 
aceitar que não contam comigo 
no clube”, escreveu. 

Sete vezes campeão mineiro, 
bicampeão brasileiro (2013 e 
2014) e tricampeão da Copa do 
Brasil (2000, 2017 e 2018), Fábio 
se despede do clube com 13 ta-
ças conquistadas no total. Além 
dos títulos mais expressivos, foi 

campeão também do Torneio de 
Verão, no Uruguai, em 2009. 

Em relação aos prêmios in-
dividuais foram duas Bola de 
Prata da Revista Placar como o 
melhor goleiro do Campeonato 
Brasileiro (2010 e 2013), duas 
vezes eleito para o Craque do 
Brasileirão como melhor goleiro 
(2010 e 2013), Luva de Ouro da 
Copa do Brasil (2019), Seleção 
Mineira do Século XXI, prêmio da 
Rádio CBN 106.1 FM, oito Troféus 
Guará, honraria concedida pela 
Rádio Itatiaia (2006, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2017 e 2018).

Foram também 13 prêmios do 
Troféu Telê Santana, entregue pela 
TV Alterosa (2006, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), 
melhor jogador do ano em Minas 
Gerais no Troféu Telê Santana por 
quatro vezes (2006, 2008, 2010 e 
2013), Troféu Telê Santana Bolsa 
de Craques de Melhor Jogador do 
ano (2014),  Troféu Telê Santana 
de Fair Play (2007), Troféu Telê 

Santana de Destaque Especial 
(2016).

Além de ter vencido nove vezes 
o Troféu Globo Minas de Melhor 
Goleiro do Campeonato Mineiro 
(2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2018, 2019 e 2021) e Troféu 
Globo Minas de Craque do Cam-
peonato Mineiro (2021). 

desabafo de Fábio
O goleiro Fábio se despediu do Cruzeiro no dia 5 de janeiro. 

O jogador publicou uma carta em que dá adeus ao clube depois 
de 17 anos - ele chegou à Toca da Raposa II em 2005 - e explicou 
que a proposta recebida pelo clube era de redução salarial e 
de contrato até o fim do Campeonato Mineiro.

“Quero deixar claro que aceitaria a readequação ao novo 
teto salarial, mas essa nova administração também não me 
deu essa opção. Mostrei total disponibilidade em negociar o 
débito dos anos anteriores, mas, infelizmente, não fui ouvido”,

Fábio queixou-se ainda da atitude de Paulo André, res-
ponsável por gerir o futebol cruzeirense na gestão de Ronaldo 
Fenômeno. Eles foram companheiros na década passada, 
durante a passagem do então zagueiro pelo Cruzeiro. O goleiro 
queixa-se de que o ex-jogador nem sequer o cumprimentou na 
reunião. “Paulo André, que estava na sala ao lado, não teve 
sequer a consideração de me cumprimentar, sendo ele um 
ex-companheiro de clube”, declarou o goleiro.
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Fábio reclamou de Paulo André, responsável por gerir
o futebol cruzeirense na gestão de ronaldo Fenômeno
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