
23 milhões de trabalhadores têm
direito a sacar abono salarial

O Ministério da Economia divulgou as datas de pagamento do 
Pis/Pasep referentes ao ano-base 2020. Entre fevereiro e março, 23 
milhões de pessoas poderão sacar o benefício, injetando 21,8 bilhões 
na economia brasileira. Por conta do aumento do salário mínimo em 
1º de janeiro, os valores variam de R$ 101 a R$ 1.212. Tem direito ao 
abono quem trabalhou com carteira assinada em 2020 e recebeu 
até 2 salários mínimos mensais. Também é necessário estar cadas-
trado no Pis/Pasep há pelo menos 5 anos. O calendário obedece a 
data de nascimento (setor privado) ou o número final da inscrição 
(servidores públicos). Aqueles que residem em municípios atingidos 
pelas chuvas em Minas Gerais e Bahia vão receber a quantia a partir 
do dia 8 de fevereiro.

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

Flávio crepAldi

páginA

7

giAnluccA murAri

páginA

4

itAmAury teles

páginA

2

FAbiAno cAzecA

páginA

12

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

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  2 9  d e  j a n e i r o  a  5  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 2 2  N º  2 0 0 3   R $  0 , 8 0

políticA – páginA 3

sAúde e vidA – páginA 7 economiA – páginA 4

opinião – páginA 2

bAncos trAdicionAis
perdem 43% de mercAdo
pArA instituições digitAis

Dados coletados pela Transfeera mostram que, nos 
últimos 4 anos, os bancos tradicionais perderam 
43% de mercado. As informações fazem parte do 

estudo exclusivo “Market-Share de Bancos 2021”, que 
analisou mais de 6 milhões de transações bancárias 
realizadas pela plataforma entre abril de 2017 e agosto 
de 2021. Para o CMO e cofundador da Transfeera, Fer-
nando Nunes, essa queda se dá, principalmente, pelo 
avanço das fintechs e a competição que a entrada de 
novos players gera no mercado. “Além disso, a perda 
de espaço dos grandes bancos acontece devido ao im-
pulsionamento do dinheiro para os canais digitais e as 
facilidades da tecnologia frente a um sistema engessado, 
como o bancário”.
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Nos próximos dias deve ocorrer a definição do nome para a 
vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG) devido à aposentadoria compulsória de Sebastião 
Helvécio. A eleição para o posto é uma prerrogativa do plenário da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).  No momento, os 
possíveis candidatos mais propalados são: deputado Sávio Souza 
Cruz (MDB), Alencar da Silveira (PDT), Celise Laviola (MDB), Duarte 
Bechir (PSD), Dalmo Ribeiro (PSDB) e o próprio presidente da ALMG, 
Agostinho Patrus (PV).

Almg deve eleger conselheiro
do tribunal de contas de minas

sávio souza cruz está bem cotado
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brasil terá mais de 10 mil casos 
de leucemia até o fim deste ano

Considerado um dos cânceres mais severos, 
a leucemia poderá acometer mais de 10 mil pes-
soas até o fim de 2022. Os dados são do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). A campanha Fevereiro 
Laranja visa falar mais sobre a doença. Para a 
cura, em alguns casos, é preciso a doação de 
medula. Segundo a onco-hematologista, Caro-
line Bernardi, é essencial reforçar a importância 
desse tema. “Por esse motivo, é tão necessária a 
existência de Registros de Doadores Voluntários 
em diferentes países, que totalizam mais de 33 
milhões de indivíduos no mundo”.

Mais de 60% da geração energética 
no país é proveniente de hidrelétricas

O Brasil passa pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos e seus 
reflexos já são percebidos nas contas de luz. Com a escassez de chuvas 
e os baixos níveis dos reservatórios, o governo aciona as termelétricas, 
que têm um custo mais alto e são mais poluentes. “A situação pode se 
agravar, caso o período chuvoso frustre as expectativas, o que é bas-
tante preocupante para o país que tem mais de 60% de sua geração 
proveniente de hidrelétricas. Fica evidente a urgência de investimentos 
na geração por meio de outras fontes renováveis, como a eólica e 
a solar, o que diminuiria a pressão sobre os recursos hídricos, além 
dos impactos ambientais”, alerta Brás Justi, CEO de uma empresa de 
tecnologia e especialista no setor  há 15 anos.
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eficácia politizada

E D I T O R I A L

E stá cada vez mais intensa a politi-
zação do tema COVID-19, à medi-
da que se aproximam as eleições 
de outubro deste ano. Isso fica 

muito evidente, se fizermos análise fria e 
desapaixonada dos fatos e dos números 
estatísticos.

Os embates em torno das causas que 
estariam ensejando a visível redução das 
mortes, nesta pandemia com os dias mar-
cados para atingir seus estertores, revelam 
que os políticos não estão preocupados em 
salvar vidas, mas votos.

É triste o confronto entre as vacinas 
e os fármacos integrantes dos chamados 
“kit COVID”. Contra as vacinas, há fatos 
incontestáveis a demonstrar não serem 
elas a barreira intransponível que acena-
ram inicialmente, capazes de eliminar, com 
segurança, as fases agudas da doença, as 
internações e mortes.

A comprovar este fato estão as doses 
de reforço, suplementos criados a partir da 
constatação de que a posologia inicial não 
era a adequada para se atingir o objetivo 
proposto de imunizar a população. Mesmo 
com os reforços não há sinalização de 
melhora no quadro.

Veja o que ocorre em Israel, com qua-
se toda a população “imunizada” com 4 
doses, e justo lá, paradoxalmente,  a nova 
cepa Ômicron vem fazendo arraso, estando 
o país sionista na dianteira no que se refere 
a novos casos confirmados de COVID-19, 
com média semanal de aproximadamente 
450 ocorrências para cada grupo de 100 
mil habitantes. 

Seria o caso de indagar aos quatro 
ventos: doses de reforço servem mesmo 

para que, senão para encher as burras dos 
fabricantes de vacina e acalmar faniquito 
de certos políticos que surfam em águas 
turbulentas, sem sequer saberem nadar.

A sorte é que a infecção atinge basi-
camente as vias respiratórias superiores e 
a taxa de letalidade é quase nula. Menos 
mal. A natureza mutante do vírus vem 
resultando, felizmente, em cepas menos 
prejudiciais à vida do homo sapiens, haven-
do quem já preveja - inclusive segmentos 
da própria Organização Mundial da Saúde 
(OMS) - que a pandemia esteja chegando 
ao fim. Outros, que a COVID-19 hoje já 
pode ser caracterizada como uma ende-
mia, por não mais ameaçar a população 
do planeta azul. 

Para os defensores dessas vacinas ex-
perimentais, a queda na taxa de letalidade 
é atribuída unicamente aos imunizantes. 
Qualquer suspeita de que pode ser por 
outra causa - como por imunidade de 
rebanho - é logo classificada como coisa 
de terraplanista, negacionista e até de 
genocida.

Contra o chamado “kit COVID”, a 
acusação é a de que seja ineficaz para 
o tratamento da doença por não haver 
comprovação científica, embora nota 
técnica do Ministério da Saúde, expedida 
na última semana,  afirme ser o “kit” mais 
efetivo que as vacinas.

Aliás, se é por falta de comprovação 
científica, as vacinas sofrem da mesma 
acusação, pois liberadas em caráter ex-
perimental, com base em informações 
coletadas pelos próprios fabricantes - que 
sabidamente se escusam a assumir qual-
quer risco à saúde humana. 

Considerada uma das bíblias da medi-
cina, o British Medical Journal (BMJ) - uma 
das revistas científicas mais antigas do 
mundo - em editorial publicado no último 
dia 19 de janeiro, exige dos laboratórios 
fabricantes das vacinas, “imediatamente”, 
os dados brutos relacionados aos testes 
do “soro milagroso” e dos medicamentos 
contra a COVID-19. 

O busílis da questão reside no fato de 
as agências reguladoras de medicamen-
tos - como a FDA dos Estados Unidos e a 
EMA, da Europa - terem dado sinal verde 
com base em “alguns” detalhes dos dados 
brutos, porém, segundo a “BMJ”, “salvo 
raras exceções, não os disponibilizam a 
comunidade científica”.

A revista pretende fazer uma análise 
independente, cobrando transparência 
e ética, pois “os dados devem ser total e 
imediatamente disponibilizados para um 
escrutínio público”.

É uma voz respeitável, mas talvez nem 
seja ouvida, diante do forte tilintar das 
moedas que azeitam essas pandemias 
que nos visitam de quando em quando, 
envolvendo laboratórios, políticos, mídia 
e um povo manipulado, manietado e 
amedrontado.

“os políticos não
estão preocupados

em salvar vidas,
mas votos”

crise hídrica acende debate sobre
mercado livre de energia mais acessível

preços exorbitantes
á está na boca do povo o retorno da espiral infla-
cionária que, segundo os especialistas da área, 
passa de 10% ao ano. Quem já trabalhava nas 
décadas de 1980 e 1990 se lembra dos percalços 
ocasionados pela hiperinflação que, em deter-

minado momento, beirava 60%, gerando total descontrole 
da economia.

No discurso de ontem e de hoje, a culpa pelo retorno à 
inflação começa, diz os doutores em economia, pela eleva-
ção dos preços das tarifas públicas: energia, água, esgoto e 
também pelo preço do combustível, que no Brasil é definido 
pela Petrobras.  

Contudo, em Brasília, os comentários apontam para uma 
conveniência do governo no que se refere às vantagens de uma 
inflação sem controle, ou seja, acima das metas dos 4,5% ao 
ano. Os economistas têm dito que os impostos, com a elevação 
dos pagamentos efetivados, nas bombas de gasolina acabam 
resultando em uma enorme arrecadação, cuja fatia é dividida 
entre estados e União.

Na verdade, todos falam sobre a necessidade de controlar 
essa oscilação. Mas, para além disso, surgem os “espertos de 
plantão”. O trabalhador não tem como adotar qualquer polí-
tica para reter o pico inflacionário. Isso cabe a quem domina 
o outro lado, o segmento empresarial é um exemplo. 

Veja a situação de momento referente a um tema, aparen-
temente, banal: a compra de material escolar de 2022. Segun-
do o site Mercado Mineiro, alguns itens estão 132% mais caros 
em relação aos valores do início da pandemia de COVID-19. No 
levantamento realizado em vários estabelecimentos da região 
metropolitana de Belo Horizonte, constatou-se custos acima 
de 100% para a aquisição de tesoura, caixa de giz, mochilas, 
borracha e cadernos brochurão de capa dura (98 folhas).

Por tudo que já foi explanado, fica claro que são muitos 
os interessados em levar vantagens com esse cenário. Desse 
modo, resta ao consumidor se desvencilhar desses explora-
dores. Até porque, quando se trata de negócios, ninguém se 
preocupa com inflação, preços exorbitantes, etc. Acaba que a 
volúpia pelo lucro fala mais alto, principalmente em tempos 
tão difíceis quanto o que estamos vivendo desde o começo 
da crise sanitária mundial.

O Brasil tem sua terceira 
crise hídrica em 20 anos, 
com escassez de chuvas, 

reservatórios em níveis baixos 
e maior demanda por energia 
em razão da reativação da 
economia para patamares pré-
-pandemia em vários setores. 
Isso acontece, principalmente, 

pela má gestão de recursos na-
turais e reflete no aumento das 
tarifas. Sendo assim, fica evi-
dente a necessidade de investir 
em outras fontes energéticas. 
Sobre este tema, conversamos 
com Brás Justi, CEO de uma em-
presa de tecnologia que atua 
com comercialização e gestão 
inteligente de energia elétrica, 
além de ser especialista no 
setor há 15 anos.

daniel Amaro
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“o consumidor sabe
o preço que pagará
pela energia dentro
do prazo estipulado

em contrato”

por que o brasil enfrenta 
mais uma crise hídrica?

O país passa pela pior crise hídrica 
dos últimos 91 anos e seus reflexos já 
são percebidos nas tarifas de energia. 
Com a escassez de chuvas e os baixos 
níveis dos reservatórios, o governo 
aciona as termelétricas, que têm um 
custo mais alto, além de serem mais 
poluentes, e recorre à importação para 
atender a demanda. A situação pode se 
agravar, caso o período chuvoso frustre 
as expectativas, o que é bastante pre-
ocupante para um país que tem mais 
de 60% de sua geração proveniente de 
hidrelétricas. E o momento não poderia 
ser pior. Vários setores da economia 
estão sendo reativados e buscam se 
recuperar dos efeitos da pandemia, o 
que deve aumentar a demanda.

Qual a importância de in-
vestir em outras fontes de 
energia?

Fica evidente a urgência de investi-
mentos na geração por meio de outras 

fontes renováveis, como a eólica e a 
solar, o que diminuiria a pressão sobre 
os recursos hídricos, além dos impactos 
ambientais. O Plano Decenal de Expan-
são de Energia projeta um crescimento 
de 32% na capacidade instalada de 
geração eólica e solar até 2025. Com 
isso, a participação dessas fontes na 
matriz energética passaria a ser de 
15%, um cenário melhor que o atual.

o governo tem debatido 
sobre o mercado livre de 
energia?

Além de reforçar a importância 
de uma maior diversidade da matriz 
energética, a crise hídrica acelera o 
debate sobre um Mercado Livre de 
Energia mais acessível, inclusive, aberto 

aos consumidores residenciais, ainda 
atrelados ao mercado cativo. O governo 
vem conduzindo uma abertura gradual 
desse ambiente de negócios, prevista 
para ser concluída em 2024. Contudo, já 
é bastante positivo que tenhamos mais 
agentes livres no futuro. O processo de 
abertura diminui os níveis mínimos de 
consumo exigidos para a entrada de 
novos consumidores. Hoje, o Mercado 
Livre atende 35% do consumo no Brasil 
e são mais de 8 mil agentes livres no 
país, números que tendem a crescer.

consumidores do mercado 
livre também são afetados 
pelas crises hídricas?

Sim, mas eles conseguem se prote-
ger melhor desse impacto. Não apenas 
porque têm liberdade de escolher de 
quem comprar energia, mas porque 
podem negociar a aquisição com 
antecedência. Quando isso é feito de 
maneira estratégica, a transação ocorre 
em condições e momentos mais favorá-
veis, vantagem que os consumidores do 
mercado regulado não possuem.

Quais outros benefícios a 
modalidade possui?

Além disso, no Mercado Livre, o 
consumidor sabe o preço que pagará 
pela energia dentro do prazo estipu-
lado em contrato. Essa previsibilida-
de financeira é outra vantagem que 
os consumidores do mercado cativo 
não têm. Não à toa, tantas empresas 
têm migrado para o Mercado Livre e 
contratado consultorias especializa-
das na compra e venda de energia 
elétrica, alcançando reduções signi-
ficativas nas despesas com esse insu-
mo, graças a uma gestão de energia 
mais estratégica e direcionada.

O país tem o desafio de planejar 
o atendimento da demanda por 
energia elétrica com sustentabilida-
de ambiental e econômica. Crescem, 
portanto, as expectativas para um 
horizonte de matriz energética mais 
diversificada e consumidores mais 
livres para negociarem a compra da 
energia que precisam. Um mercado 
não apenas livre, porém, mais justo 
e competitivo.
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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

eleição para novo conselheiro do
tcemg terá semana decisiva

A semana começa movimentada no âmbito 
da política mineira, afinal, no dia 1º de 
fevereiro, acontece a reunião de abertu-

ra do ano na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Apesar de se tratar de um tema 
protocolar, em 2022, a data marca a corrida dos 
interessados em participar do pleito para novo 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG).

No momento, o nome mais ventilado para as-
sumir essa vaga é o do deputado emedebista Sávio 
Souza Cruz. Além de ser um dos parlamentares mais 
antigos da Casa, ele já foi secretário de Estado, líder 
do Governo no Legislativo, entre outras experiências. 

O eleito vai substituir o atual conselheiro Se-
bastião Helvécio que, aos 75 anos, vai se aposentar, 
como estabelece o estatuto do próprio tribunal. 

novos nomes
Segundo fontes, o deputado Alencar da Sil-

veira (PDT), um dos mais antigos parlamentares 

do Legislativo mineiro, teria entrado em cena 
buscando votos para enfrentar essa eleição. 

Alencar também é o presidente do América 
Futebol Clube, cujo time está vivendo o seu me-
lhor momento, inclusive se destacando no cenário 
esportivo nacional. Politicamente, o deputado se 
gaba de nunca ter perdido uma eleição, ou seja, 
seus inúmeros mandatos aconteceram sempre de 
forma contínua e isso lhe confere respeitabilidade 
perante os seus pares.  

Em 2021, o parlamentar Duarte Bechir (PSD) 
havia manifestado a amigos sua pretensão de 
se enveredar nos bastidores dessa disputa. Mas, 
agora, estaria repensado melhor sobre o tema e, 
de acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, 
já atua para se reeleger. 

Quanto ao parlamentar Dalmo Ribeiro (PSDB), 
outro nome que também é sempre listado nas 
eleições para o cargo, desta vez, parece estar bem 
tranquilo. Alguns deputados garantem que não 
foram procurados pelo tucano a pedido de votos 
para a eleição no TCEMG. 

Relativamente à deputada Celise Laviola 
(MDB), consta que ela permanece com sua 
postura de candidata ao posto, até porque, 

politicamente, já estaria “jogando a tolha”. No 
momento, seu projeto seria se afastar da vida 
pública, abrindo espaço para seu filho já no pleito 
deste ano. Sendo assim, sua candidatura para 
conquistar a vaga de Helvécio deve permanecer 
uma vez que não tem nada a perder.  

Pelo roteiro delineado, a eleição para o posto 
deve recair sobre um desses nomes aqui elen-
cados. Claro que sempre pode haver mudanças 
de última hora. Por exemplo, se o presidente 
da Casa, Agostinho Patrus (PV), decidir entrar 
no páreo seria simplesmente homologado. E, 
diante da iminente opção por um dos listados, 
abre-se uma vaga na ALMG e quem a assumiria 
seria o primeiro suplente da coligação, ou seja, 
Isauro Calais (MDB), que tem sua base política 
em Juiz de Fora. 

Nos meandros da ALMG sempre tem alguém 
comentando sobre a possibilidade do afastamen-
to do conselheiro do TCEMG, José Alves Viana. No 
entanto, isso aconteceria por motivos adversos à 
sua vontade, já que a aposentadoria compulsória 
só ocorre ao completar 75 anos. Enquanto isso, o 
conselheiro Wanderley Ávila faz 75 em outubro de 
2024 e, Maury Torres, em junho de 2025.

sávio souza cruz é
um dos favoritos

nome de Agostinho patrus
passou a ser avaliado

Alencar da silveira tem
muita experiência

Presidente da ALMG participa de
homenagem a promotor assassinado

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), 
compareceu ao Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) para participar da cerimônia que lembrou 
os 20 anos do assassinato do promotor de Justiça 
Francisco José Lins do Rêgo Santos. O tributo foi 
realizado no Hall das Bandeiras do MPMG, no dia 
25 de janeiro.

O evento recordou o trabalho iniciado por 
Lins que, após o crime, resultou em uma ampla fis-
calização no estado, que se estendeu nacionalmen-
te, desarticulando quadrilhas especializadas na so-
negação fiscal e adulteração de combustíveis (com 
mistura de solvente à gasolina, por exemplo).

Procurador-Geral de Justiça no período de atua-
ção do homenageado, Nedens Freire Vieira lembrou 
a seriedade do trabalho do colega, recordando tam-
bém a verve literária do “poeta Chico Lins” focado 
na defesa dos menos favorecidos. Elogiando-lhe o 
caráter, a sensibilidade e a honra, enfatizou que 
“Chico Lins foi um obstinado promotor de Justiça, 
que sempre se destacou como atuante dedicado e 
competente”.

O atual procurador-geral de Justiça, Jarbas 
Soares Júnior, também ressaltou várias das quali-
dades do homenageado, lamentando a sua morte 
prematura - na época do assassinato, o promotor 
tinha 44 anos. Soares ainda assinou um projeto de 
lei para dar o nome de Francisco Lins ao prédio do 
Ministério público que abrigará o combate à corrup-
ção e ao crime organizado, oficializando a entrega 
da proposição ao presidente da ALMG.

Acompanhado da primeira mulher a presidir 
a Associação Mineira do MP, a recém-empossada 
promotora Larissa Rodrigues Amaral, o procurador-
-geral depositou flores na placa que homenageia 
Francisco Lins, trazendo um de seus poemas, que 
fica localizada no andar pilotis do edifício do MPMG.

Falando em nome da família, a filha de Francis-
co Lins, Júlia Ferreira Lins do Rego Santos, lembrou 
o pai como um homem que honrava deveres que 
todos temos como indivíduos e como profissionais, 
seja qual for a profissão. “O herói não se proclama 
como tal, não prega sua própria justiça, ele faz o 
básico: respeita, pondera e ouve”, refletiu.

Além do presidente da ALMG, a solenidade con-
tou a participação de diversas outras autoridades, 
entre as quais o vice-governador do Estado, Paulo 
Brant, que também se pronuciou, lamentando a 
morte prematura e enaltecendo o trabalho do 
homenageado.

No encerramento do evento, houve um minuto 
de silêncio em honra às vítimas da tragédia de 
Brumadinho, que completa 3 anos.

Assassinato e 
comoção nacional

Em 25 de janeiro de 2002, o promotor Francisco 
José Lins do Rego se dirigia ao trabalho no MPMG 
quando foi assassinado, com sete tiros, ao parar 
num semáforo na esquina da Avenida Prudente de 
Moraes com a Rua Joaquim Murtinho, na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte. Atualmente, o local 
abriga um monumento em homenagem a ele.

Na ocasião, Lins conduzia investigação sobre 
a chamada �máfia dos combustíveis� na região 
metropolitana de BH (RMBH), uma rede criminosa 
de adulteração de combustíveis e sonegação fiscal.

O assassinato do promotor desencadeou uma 
ação coordenada dos Ministérios Públicos do País, 
com criação do Grupo Nacional de Combate ao Cri-
me Organizado (GNCOC), que recebeu o nome dele 
e executou operações além das divisas de Minas, 
desarticulando uma rede organizada que atuava 
em todo o Brasil.

O trabalho de Lins é considerado exemplar e, 
ao longo dessas duas décadas, o promotor rece-
beu várias homenagens. Entre outros, recebem 
seu nome: o Parque Ecológico Pampulha, em Belo 
Horizonte; a Medalha do Mérito do MPMG, assim 
como o prêmio de jornalismo da entidade. O local 
de seu assassinato é hoje oficialmente a “esquina 
promotor Francisco Lins do Rêgo”.

Mandante do crime, o empresário Luciano Farah 
Nascimento era proprietário de uma rede de postos 
de gasolina envolvidos no esquema criminoso - e 
que estavam na mira da investigação de Francisco 
Lins. Farah e o atirador, o ex-soldado Edson Souza 
Nogueira, foram julgados e condenados a 21 e 23 
anos de prisão, respectivamente. Atualmente, am-
bos cumprem a pena em regime aberto.

Agostinho patrus e jarbas soares júnior
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Governo chama empresas e sociedade para
ajudar cidades a diminuir prejuízos da chuva

O Governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Seplag), está 
buscando estabelecer parcerias com 
empresas e sociedade para viabilizar 
ações de apoio aos municípios preju-
dicados pelas chuvas que estão em 
situação de emergência. O processo 
de intermediação das doações já está 
em andamento e tem objetivo de 
levar apoio material e contribuir na 
recuperação das cidades que ainda 
sofrem as consequências trágicas dos 
temporais.

Os serviços doados serão uti-
lizados para limpeza das cidades; 
abertura e recuperação de vias e 
estradas urbanas e rurais; retirada de 
barreiras; patrolamento, poda e corte 
de árvores; e abastecimento de água. 
Outras possibilidades de doações tam-

bém podem ser apresentadas pelos 
interessados em apoiar.

“Neste momento, toda ajuda 
é bem-vinda. Estamos contando 
com o apoio de todos que puderem 
contribuir para a recuperação dos 
municípios mineiros em situação de 
emergência que ainda estão sofrendo 
com os estragos causados pelas chu-
vas”, afirma a secretária de Estado de 
Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. 

Ela destaca que, além de viabilizar 
o apoio aos municípios, a ação garan-
te aos doadores um processo seguro e 
o reconhecimento público dos serviços 
prestados ao estado em um momento 
emergencial. 

Os municípios, por sua vez, têm 
espaço para informar suas necessida-
des mais urgentes e solicitar o apoio 
necessário. Para isso, está disponível 

um formulário a ser preenchido pelas 
prefeituras no site da Seplag. 

O Edital de Chamamento Público 
Emergencial n° 01/2022 foi publicado 
pela Seplag na última semana, com 
objetivo de selecionar e cadastrar inte-
ressados em doar serviços emergenciais 
de hora-máquina para apoio às cidades 
em situação de emergência declarada. 

A ação está prevista no Plano Re-
cupera Minas, lançado pelo Governo 
em 18/1/2022. A iniciativa vai destinar 
R$ 603 milhões em recursos estaduais 
para a recuperação dos prejuízos.

Por meio dessa iniciativa, os mu-
nicípios atingidos foram chamados a 
preencher um formulário disponibili-
zado no site da Seplag, informando 
qual é a necessidade emergencial, 
quais reparos são precisos e como 
serão empregados esses serviços.

como ajudar?
O estado busca parceiros privados 

interessados em doar os serviços ne-
cessários, As organizações poderão es-
colher qual ou quais municípios serão 
beneficiados com a doação. Propos-
tas, dúvidas e esclarecimentos devem 
ser formalizados pelo e-mail amigo-
deminas@planejamento.mg.gov.br, 
com a identificação do doador e as 
informações para contato (endereço 
completo, telefone e e-mail).

secretária de estado de
planejamento e gestão, luísa barreto

Governo de Minas
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eleições 2022
Em breve, pode acontecer uma mudança significativa 

no cenário político com a indicação do senador Antonio 
Anastasia (PSD) ao Tribunal de Contas da União (TCU).  O 
então diretor jurídico do Senado, Alexandre Silveira (PSD), 
assumirá a vaga em fevereiro, se tornando candidato natu-
ral à reeleição. Do mesmo grupo do presidente do Senado, 
rodrigo pacheco (PSD), o presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), julvan lacerda (MDB) - já com uma 
pré-candidatura posta ao mesmo cargo - pode abrir mão da 
propositura e integrar a chapa do prefeito de BH, Alexandre 
Kalil (PSD), como candidato a vice-governador. Ideia que 
agrada muito ao prefeito da capital, afinal, ele precisa de 
capilaridade no interior, mas complica a vida do governador 
romeu zema (Novo), que considera Julvan um aliado de 
primeira. Coisas da política.

o político menin
Nos comentários políticos no Café Boca de Pito, na 5ª Ave-

nida na Savassi, em BH, o assunto esporte e política tomam 
conta das conversas. Agora, o nome mais propalado por lá é 
do megaempresário mineiro rubens menin. Ele, pela análise 
desses populares, seria o único nome capaz de vencer romeu 
zema (Novo) na disputa ao governo de Minas. É aguardar 
para conferir, claro. 

tadeuzinho e o mdb 
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) continuam circulando informações sobre uma possível 
saída do deputado tadeu martins leite do MBD. Só para re-
gistrar, tadeuzinho, como é conhecido, é o atual secretário da 
ALMG e sua debandada da sigla seria um desfalque imenso.

repensando o futuro
Tido como um dos nomes mais fortes junto aos prefeitos 

e vereadores de Minas, o presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), julvan lacerda, está ouvido os amigos 
para saber qual será seu projeto em 2022. Ele já chegou a ser 
mencionado para disputar o Senado, compor chapa com o 
governador romeu zema (Novo) e, por outro lado, tem boa 
aproximação com o pré-candidato Alexandre Kalil (PSD), 
mas a sua definição só virá em 30 dias. Pelo menos, é o que 
garantem pessoas próximas a ele.   

outra indefinição 
Quando o assunto são as próximas eleições, o atual 

vice-governador, paulo brant (PSDB), permanece mudo e 
surdo. Ou seja, nem deseja discutir o futuro. Coisas da política 
mineira. 

presidente no muro
A presidente da Câmara de Vereadores nely Aquino (Po-

demos), no início do ano passado, se afastou do grupo do 
prefeito, passou a frequentar as rodas de pessoas próximas 
ao governador romeu zema (Novo), flertou com uma possível 
disputa majoritária, mas, agora, diante do cenário nebuloso, 
deverá ser mesmo candidata a deputada estadual.  

prestígio do senador
Mesmo antes de ser formalmente empossado senador, 

o mineiro Alexandre silveira (PSD) fez história neste início 
de ano, sobretudo depois de ter sido convidado para líder 
do Governo na Casa Alta antes mesmo de tomar posse. 
Trata-se de um fato inédito, mas que constata o prestígio 
dele no ambiente político nacional.

https://www.mg.gov.br/
https://planejamento.mg.gov.br/
https://planejamento.mg.gov.br/
https://planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/amigo-de-minas-emergencia-chuvas
https://planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/amigo-de-minas-emergencia-chuvas
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/recupera-minas-vai-destinar-mais-de-r-600-milhoes-para-cidades-e-atingidos-pelas-fortes-chuvas-no-estado
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/recupera-minas-vai-destinar-mais-de-r-600-milhoes-para-cidades-e-atingidos-pelas-fortes-chuvas-no-estado
mailto:amigodeminas@planejamento.mg.gov.br
mailto:amigodeminas@planejamento.mg.gov.br
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro
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ingrid@ctexto.com.br

mudanças tributárias para o icms e simples nacional em 2022

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Muito se discute no Brasil a respeito de uma 
reforma tributária abrangente, inovadora, 
que possibilite uma guinada na situação 

econômica do país e permita que as contas públicas 
saiam do vermelho. O ano de 2022 se inicia com di-
versas promessas, como a do senador Davi Alcolumbre 
(DEM) de discutir a reforma tributária na Comissão de 
Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, ou a 
do Senado Federal, para dar prioridade na tramitação 
do assunto.

Na prática, foram promovidas pequenas alterações 
no sistema tributário, fruto das leis complementares n.º 
188 de 31 de dezembro de 2021 e da n.º 190 de 04 de 
janeiro 2022, que alteram, respectivamente, pontos 
relacionados ao Simples Nacional e à tributação do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

A Lei Complementar n.º 188 de 31 de dezembro 
de 2021 produz modificações no Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A primeira 
alteração, que traz menos impactos diretos aos empre-
sários assim enquadrados, diz respeito à mudança da 
composição do Comitê Gestor do Simples Nacional, 
órgão do Ministério da Economia responsável por tratar 
de aspectos tributários.

Antes, o órgão seria composto por 4 (quatro) 
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e 2 
(dois) dos municípios. Agora, é prevista a participação 
de 1 (um) representante do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 1 (um) das 
confederações nacionais de representação do segmento 
de microempresas e empresas de pequeno porte. A deli-
beração do órgão passa a ter a presença obrigatória do 

Presidente da República, além de quórum mínimo de ¾ 
dos membros, escolhidos pelo Ministério da Economia.

O Simples Nacional é uma forma de tributação 
facilitada que permite o recolhimento de vários tributos 
federais, estaduais e municipais em uma única guia. 
Além disso, empresas optantes pelo Simples Nacional 
estão sujeitas à alíquota mais baixa, e têm preferência 
em licitações. Podem optar pelo Simples as empresas 
cujo faturamento seja inferior a R$ 4.800.000,00 (qua-
tro milhões e oitocentos reais), faixa de faturamento 
em que se encaixam as Microempresas (ME), as Em-
presas de Pequeno Porte (EPP) e os Microempresários 
Individuais (MEI).

As mudanças trazidas pela recente lei impactam os 
microempresários individuais mais do que os outros por-
tes empresariais. A partir da nova lei, os empresários do 
comércio e extração de minérios, e as demais atividades 
que o comitê gestor do Simples Nacional determinar, 
passam a ser habilitáveis ao Simples Nacional. No caso 
dos transportadores autônomos de cargas, inscritos 
como MEI, a LC n.º 188/2021 prevê que o limite de recei-
ta bruta anual passa a ser de R$ 251.600,00 (duzentos 
e cinquenta e um mil e seiscentos reais).

A lei complementar n.º 190/2022, por sua vez, 
altera especificamente um aspecto do ICMS referente 
à venda de produtos ou a prestação de serviços na qual 
o consumidor final reside em um Estado diferente de 
onde a compra originou-se.

A partir da nova lei, nas transações interestaduais 
feitas ao consumidor final, a diferença entre a alíquota 
interna do Estado de destino e alíquota interestadual 
do que envia o produto será devida àquele onde se 

adquiriu o produto. A cobrança do diferencial era 
aplicada desde 2015, por meio de norma do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), entretanto, 
a norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), uma vez que a matéria deveria 
ser regulamentada por Lei Complementar.

A mudança se aplica aos consumidores (empresas) 
que receberem produtos ou serviços oriundos de outros 
Estados da federação, desde que sejam contribuintes 
do imposto. Caso o consumidor final seja pessoa física 
e não contribuinte do imposto, a diferença será devida 
pelo próprio remetente. Isso significaria um aumento de 
custos para o empresário que envia produtos ou presta 
serviços para outro Estado, mas para efeitos práticos, 
apenas formaliza uma prática fazendária aplicada 
desde 2015. Para os consumidores, nada muda.

Verifica-se então, que na prática, ambas as mo-
dificações são muito tímidas e inexpressivas em com-
paração com o que espera a população brasileira. Os 
beneficiados são categorias específicas, que detém forte 
apelo político, como os caminhoneiros e profissionais 
da mineração e, no outro caso, os empresários não se 
beneficiam com a modificação.

Em um contexto de retomada da economia, é 
necessário que toda e qualquer alteração tributária se 
faça para melhorar a situação do empresariado, em 
especial, o pequeno e médio. Se a reforma tributária 
será o incentivo de que os empresários precisam para 
retomar o crescimento, resta aguardar o trâmite legis-
lativo. Mas já é perceptível que as alterações que dão 
início ao ano de 2022 não têm potencial para trazer 
grandes mudanças econômicas ao país.

pagamento do pis/pasep vai injetar
quase r$ 22 bilhões na economia

O pagamento do PIS/Pasep promete dar fôlego 
no primeiro trimestre para muitas famílias. Entre 
fevereiro e março deste ano, o benefício será pago a 
23 milhões de pessoas, movimentando 21,8 bilhões 
na economia. Com o aumento do salário mínimo 
em 1º de janeiro, o valor do abono salarial varia de 
R$ 101 a R$ 1.212, conforme a quantidade de meses 
trabalhados com carteira assinada. O dinheiro vem 
em boa hora para a maior parte dos brasileiros.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor 
privado e é pago na Caixa Econômica Federal. 
O Pasep é destinado para servidores públicos 
por meio do Banco do Brasil. Os pagamentos se 
referem ao ano-base 2020 e começam a ser feitos 
entre 8 de fevereiro e 31 de março, seguindo o 
mês de aniversário do empregado. Aqueles que 
residem em municípios atingidos pelas chuvas 
em Minas Gerais e Bahia vão receber o valor no 
dia 8, independentemente da data de nascimento.

O valor do abono é proporcional ao período em 
que o empregado trabalhou com carteira assinada 
em 2020. Cada mês equivale a R$ 101,00, com pe-
ríodos iguais ou superiores a 15 dias contados como 
mês cheio. O benefício máximo chega a um salário 
mínimo, fixado atualmente em R$ 1.212.

mês de nascimento data para saque

Janeiro 8 de fevereiro

Fevereiro 10 de fevereiro

Março 15 de fevereiro

Abril 17 de fevereiro

Maio 22 de fevereiro

Junho 24 de fevereiro

Julho 15 de março

Agosto 17 de março

Setembro 22 de março

Outubro 24 de março

Novembro 29 de março

Dezembro 31 de março

calendário pis

calendário pasep
Final da inscrição data para saque

0-1 15 de fevereiro

2-3 17 de fevereiro

4 22 de fevereiro

5 24 de fevereiro

6 15 de março

7 17 de março

8 22 de março

9 24 de março

mudança no calendário

Tradicionalmente, os pagamentos do abono salarial começam em julho. Em março de 2021, porém, o 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o adiamento dos repasses. 
Sendo assim, o calendário 2022, ano-base 2020, terá início em fevereiro de 2022. Já o pagamento do 
ano-base 2021 será realizado apenas em 2023, segundo o Ministério da Economia. “A mudança represen-
tou uma contenção de R$ 7,45 bilhões em 2021. Ela foi necessária para evitar o descumprimento de regras 
contábeis e financeiras, impedindo que despesas fossem divididas em 2 anos”, afirmou em nota o ministério.

No último exercício, segundo a Caixa, responsável pelo PIS, 319,9 mil beneficiários deixaram de resgatar 
R$ 208 milhões. Já o Banco do Brasil, responsável pelo Pasep, identificou que cerca de 140 mil trabalhado-
res não sacaram o abono, o que representa um saldo de R$ 95 milhões. Os benefícios não recebidos serão 
novamente disponibilizados neste próximo calendário.

Quem tem direito?

É preciso cumprir alguns requisitos para ter direito ao benefício, como estar inscrito no PIS/Pasep há pelo 
menos 5 anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal 
média de até dois salários mínimos (R$ 2.424). Também é necessário que os dados tenham sido informados 
corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

como sacar?

No caso do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos 
terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver, pode sacar o valor em qualquer 
agência da Caixa, mediante apresentação de um documento de identidade. É possível ainda receber pelo 
aplicativo Caixa Tem. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726-02-07 ou no site www.caixa.
gov.br/abonosalarial.

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso 
isso não tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de 
identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729-0001 ou pela 
plataforma www.bb.com.br.

pagamentos se referem ao ano-base 2020 e começam
a ser feitos entre 8 de fevereiro e 31 de março
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Walfrido e lula
Em Brasília, aumenta a especulação sobre a possibilidade 

do ex-ministro do Turismo, o mineiro Walfrido dos mares 
guia, ser efetivado coordenador financeiro da candidatura 
de lula (PT), à Presidência da República. Quando é indagado 
sobre o tema, ele se esquiva. Aí tem coisa. 

Kalil x zema
Na porta do tradicional Café Nice, no Centro de BH, um 

advogado conversa com um desembargador reformado e afir-
ma: “Mestre, os assessores do prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
estão fazendo um levantamento para provar que o governador 
romeu zema (Novo) não inaugurou uma única obra expressiva 
em seus 3 anos de administração”. Depois desse comentário, 
outras pessoas entraram no papo e o assunto se esvaiu. 

crime nacional
Ao assistir pela TV as cenas de um helicóptero do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) em chamas, o jornalista marcelo tas disparou: 
“Isso prova que o crime organizado está cada vez mais forte 
e atuante na Amazônia, já que estes aparelhos foram usados 
em recente perseguição a bandidos na região Norte”.

colonização da Anvisa?
Jornalistas de Brasília ouviram estarrecidos comentários 

de deputados da oposição sugerindo que o Palácio do Planalto 
tem um projeto para controlar a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), que tem atuado de maneira muito 
independente. Seria uma espécie de projeto de colonização 
da instituição. Cruz credo, gente!

Filosofia pura
“O pecado capital é um defeito herdado da época de 

Adão e eva, porém adaptado ao sabor e aos interesses dos 
religiosos, especialmente os católicos”. Opinião do filósofo 
luiz Felipe pondé. Eu, hein?!

médicos sem orientações
Ao participar de um programa na TV Cultura, o conselheiro 

do Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP), dimas ramalho, 
atacou: “Neste período de pandemia da COVID-19 e em que 
as informações foram, muitas vezes, truncadas, o Conselho 
Federal de Medicina pouco falou. Isso para não dizer que os 
conselheiros foram omissos”. 

maior jogador do mundo
Para o historiador marco Antonio villa, o presidente da 

Rússia, vladimir putin, é, atualmente, o “maior jogador do 
mundo. Ele se impõe perante as grandes nações mundiais, 
sempre blefando sobre a sua real potência militar”, disse.

país do futebol
“Antes, o Brasil era o país do futebol, da política, do Car-

naval e da vacinação. Agora, estamos também no país da 
negação vacinal”. Comentário feito pela jornalista mônica 
Waldvogel.

china x euA 
Ao analisar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

o economista e cientista político ricardo sennes afirmou: 
“Neste item, a liderança mundial passou a ser da China, acima 
inclusive dos Estados Unidos. E o Brasil é o 8º país do mundo 
quando o assunto é o crescimento por intermédio dos seus 
produtos de bens e serviços”.

saúde pede socorro 
Recentemente, o presidente do Instituto Butantan, dimas 

covas comentou: “Essa nova onda de COVID-19 tem levado 
muitos pacientes à internação, mas o que chama atenção 
mesmo é a quantidade de profissionais afastados devido ao 
contágio pelo vírus”. 

presidente x stF
Quando foi informado agora em janeiro que, até o final 

deste ano, a ministra rosa Weber assumirá a presidência do 
Supremo Tribunal Federal (STF), os assessores do presidente 
bolsonaro (PL) ligaram um sinal de alerta. “Isso não é bom 
para o nosso grupo”, resumiu o ministro chefe da Casa Civil, 
ciro nogueira.

ministro cai?
Tendo como base fontes do próprio governo, a jornalista 

Flávia oliveira atacou: “Sem espaço, o ministro da Economia, 
paulo guedes, pode ser convidado a deixar o posto a qualquer 
momento”. Será, gente? 

mailto:ingrid@ctexto.com.br
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

bancos tradicionais perderam 43%
de mercado nos últimos 4 anos

De acordo com dados coleta-
dos pela Transfeera - fintech 
de gestão de processamen-
to de pagamentos, cobran-

ças e validação de dados bancários -, 
em 4 anos, os bancos tradicionais 
perderam 43% de mercado. A aná-
lise mostra que, em 2018, 96% dos 
pagamentos realizados por meio da 
fintech eram direcionados para as 
cinco maiores instituições financeiras 
brasileiras: Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica, Itaú e Santander. 
Já em agosto de 2021 esse número 
caiu para 53%. 

As informações fazem parte do 
estudo exclusivo “Market-Share de 
Bancos 2021” que, entre abril de 2017 
e agosto de 2021, analisou mais de 
6 milhões de transações bancárias 
realizadas pela plataforma. Para o 
CMO e cofundador da Transfeera, 
Fernando Nunes, essa queda se dá, 
principalmente, pelo avanço das fin-
techs e a competição que a entrada 
de novos players gera no mercado. 

De acordo com a fintech Distrito, 
essas empresas receberam o maior 
volume de capital de risco investido 
em startups no Brasil no ano passado, 
foram US$ 3,7 bilhões. “Além disso, a 
perda de espaço dos grandes bancos 
acontece devido ao impulsionamento 
do dinheiro para os canais digitais e 
as facilidades da tecnologia frente a 
um sistema legado bem engessado, 
como o bancário”, ressalta Nunes.

Ele acrescenta que o espaço con-
quistado pelas instituições digitais 
impactou os bancos tradicionais, que 

já compreenderam as mudanças de 
mercado. “Não é a toa que vemos 
movimentações de digitalização, no-
vos produtos e parcerias com fintechs. 
Os grandes bancos tendem a se rein-
ventar, são grandes corporações com 
musculatura para queimar, querem 
e já demonstram interesse em se 
modernizar”.

Nunes acredita que a cooperação 
no sistema bancário deve avançar, 
“Nenhum player tem obrigação de 
ser bom em tudo, obviamente que 
se uma instituição oferecer 100 pro-
dutos, alguns deles serão defasados 
ou aquém da expectativa do cliente. 
É justamente por isso que a parceria 
é importante, pois um player pode 
auxiliar o outro na construção de 
novos produtos e serviços”. 

vantagens

Nunes explica que os bancos digi-
tais apresentam inúmeras vantagens 
que os tornaram competitivos. “A 
principal é a fluência em tecnologia. 
Os neobancos e as fintechs são nati-
vos digitais. Uma instituição tradicio-
nal possui um sistema legado grande 
e é difícil fazer todas as mudanças 
necessárias. Alguns ainda oferecem 
os serviços da mesma forma que 
faziam em 1980 - apenas colocaram 
as soluções em um site e chamam isso 
de digitalização”.

No que se refere ao relacionamen-
to com o cliente, de maneira geral, 
as startups possuem atendimentos 
mais próximos, preços atraentes e 
produtos personalizados. “O que gera 
uma experiência mais satisfatória, 
afinal, a pessoa pode escolher com 

quem deseja se relacionar no merca-
do financeiro. Há 15 anos, o cliente 
apenas aceitava que os serviços eram 
daquela forma e escolhia dentre as 
opções. Hoje, há mais liberdade, 
assim você não precisa manter um 
relacionamento indesejado, por 
exemplo”.  

A analista de marketing Bianca Ro-
drigues é adepta aos bancos digitais. 
“As taxas são menores e o rendimento 
é maior. Além disso, consigo resolver 
tudo pelo celular. Confesso que, no 
início, fiquei mais apreensiva. Contu-
do, após 5 anos de uso, vi que houve 
avanços significativos nas plataformas, 
o que contribuiu para uma melhora na 
comunicação e, consequentemente, 
na reputação deles”.

Para o assessor de investimentos, 
Lauro Araujo, atitudes como a de 
Bianca serão cada vez mais comuns. 
“Ter uma conta em um banco digital 
é muito vantajoso. Fui cliente de insti-
tuições tradicionais durante 30 anos, 
mas migrei porque os serviços que me 
eram oferecidos custavam caro e não 
atendiam às minhas necessidades”. 

No entanto, ele acrescenta que 
não há como negar que os novos 
bancos também têm suas limitações. 
“Por isso é preciso uma análise da 
maneira de atuar das instituições digi-
tais, antes de decidir migrar. Quando 
se tem um problema no banco tradi-
cional, basta ir a uma agência. Pode 
demorar, mas você encontra a solu-
ção pessoalmente e é acompanhado 
por um gerente. É importante que o 
consumidor entenda isso, inclusive. 
Se a pessoa não tem habilidade em 
usar o celular pode ser que não se 
adapte bem ao digital”.

enquanto isso, instituições digitais crescem
com a vantagem de serem práticas
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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

liderança em uberlândia

A secretária de governo e comunicação da prefeitura de 
uberlândia, Ana paula junqueira, como sempre, lideran-
do trabalho em prol da comunidade de toda a região.
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cutucAndo A onçA com vArA curtA - O deputado petista Paulo Teixeira 
de São Paulo está tentando criar uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para investigar o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) 
pelo seu trabalho prestado ao escritório Alvarez e Marsal na tentativa de 
descobrir conflitos de interesses, já que esta empresa foi contratada para 
fazer recuperação judicial de companhias que estiveram envolvidas com 
a Lava Jato. Moro se diz tranquilo. É bem provável que o centrão, que teve 
muitos parlamentares investigados por Moro, o PT e outros partidos de 
esquerda que estiveram envolvidos com o escândalo da Petrobras e o 
próprio presidente Bolsonaro (PL) estejam interessados nessa CPI. Mas é 
importante dizer que neste caso o “feitiço pode virar contra o feiticeiro”, 
afinal, Moro guarda em “sete chaves” algumas revelações que o Brasil 
não tem conhecimento.

rondAndo - As dificuldades estão rondando o transporte coletivo da 
cidade, que sofre todas as consequências da falta de reajuste de tarifa há 
mais de 3 anos. A Transoeste, empresa da região do Barreiro, mais uma 
vez, deixou de transportar seus passageiros outro dia, porque motoristas 
e mecânicos fizeram paralisação já que não receberam salário. É uma 
situação difícil para todas as companhias que operam transporte coletivo 
na capital mineira.

o mesmo com menos dinHeiro - Um levantamento feito pelos econo-
mistas identificou que quem perdeu o emprego no mercado financeiro, está 
voltando ao mesmo setor ganhando menos. As mulheres também estão 
nesta lista como as mais prejudicadas, além de sempre ganharem menos 
que os homens para exercer o mesmo cargo.

o empresário José Eugênio Aguiar foi reconduzido para 
mais um período de mandato como presidente do Sindicato 
do Turismo de Minas Gerais (SindetuorMG).

mesmo com assessores defendendo a contratação de 
um marqueteiro, o presidente Bolsonaro (PL) quer repetir 
sua eleição, quando contou apenas com as redes sociais 
alimentadas por seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), 
que gerou o chamado gabinete do ódio.

os blocos carnavalescos de Belo Horizonte ensacaram 
seus instrumentos a espera do Carnaval de 2023. Para este 
ano, a reunião na prefeitura enterrou de vez a vontade dos 
foliões. 

pegou muito mal para o Ministério da Saúde a distribuição 
de uma nota em que o Kit COVID é citado mais uma vez como 
eficaz. Foi uma reafirmação negacionista e contra a opinião 
de toda comunidade cientifica do país. De novo, o governo 
Bolsonaro está “no olho do furacão”.

O Brasil encontra-se 
em um momento 
chave. Com um his-

tórico de baixa escola-
ridade da população e 
pouco investimento em 
ciência e tecnologia, o país 
passa por um processo de 
desindustrialização, de 
queda na participação 
dos setores de alta com-
plexidade e aumento na 
evasão escolar.

Se por um lado, a pan-
demia da COVID-19 agravou 
alguns desses indicadores, 
por outro, acelerou tendên-
cias e obrigou governos, o 
setor produtivo e as institui-
ções de ensino e pesquisa 
a repensarem estratégias 
para lidar com os desafios 
de uma economia - e uma 
sociedade - em transfor-
mação.

Para enfrentar esse 
momento-chave e contri-
buir com um novo modelo 
de desenvolvimento social 
e econômico, de base in-
dustrial, o Brasil conta com 
uma instituição com 80 
anos de história, reconheci-
da internacionalmente. No 
dia 22 de janeiro, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) comple-
tou 80 anos como maior 
parceiro da indústria bra-
sileira.

A instituição, criada 
em 1942 para qualificar 
mão de obra, evoluiu junto 
com o setor, tornando-se 
referência em educação 
profissional e tecnológica e 
inovação. Em oito décadas, 
a rede de escolas e institu-
tos espalhados pelo país 
multiplicou o número de 

unidades, ampliou o por-
tfólio de cursos e serviços 
para as 28 áreas industriais 
e alcançou um nível de ex-
celência, da infraestrutura 
ao corpo técnico.

“O Senai sempre es-
teve um passo à frente, 
antecipando cenários e 
tendências do mercado 
de trabalho por meio de 
estudos e do diálogo com 
o setor produtivo. Além 
da qualificação de mão de 
obra alinhada às demandas 
da indústria, a instituição 
presta um conjunto de ser-
viços, com os institutos de 
inovação e tecnologia, para 
que os produtos brasileiros 
possam competir no mer-
cado global”, destaca o 
presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade.

senai chega aos 80 anos com
educação de qualidade e inovação

domingo, 30 de janeiro
Ana Amélia Pereira - esposa de Muraí Caetano 
Dr. Renato de Paiva Teixeira 
José Horta

segunda-feira, 31 
Radialista Eli Diniz  
Jornalista Lena Brandão
Geraldinho Brandão 

terça-feira, 1º de fevereiro
Maria Auxiliadora Cacique
Renato Jacó - ALMG
Luciana Maria Dias Reis

Quarta-feira, 2
Euzio Costa
Camilo Lélis Prado
Nagib Jose
Jornalista Jalmilece da Luz Ferreira

Quinta-feira, 3
Afonso Paulino 
Solange Bastos 
Dr. Breno Castro Ferreira Júnior
Cristiane Nobre

sexta-feira, 4
Vitória França
Antônio de Faria Jr.
Osvaldo Ribas

sábado, 5  
Milton Teodoro
Rui Cunha
Carlos Barcelos

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.

https://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
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A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
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Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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tráfico humano, um crime que persiste

inca prevê mais de 10 mil casos
de leucemia até o fim deste ano

Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), de 2020 
a 2022, mais de 10 mil casos de 
leucemia devem surgir em todo o 
país. E a campanha Fevereiro Laranja 
reforça a importância de se falar 
sobre a doença.

A hematologista Andrea Al-
meida explica que os sintomas e 
diagnóstico dependerão do tipo 
de leucemia. “As agudas têm uma 
manifestação mais rápida, com 
alteração dos leucócitos (elevação 
ou declínio), levando a uma baixa 
resposta imunológica e queda da 
hemoglobina. Isso acaba causando 
anemia, cansaço, desânimo, fadiga, 
palpitação e/ou diminuição das pla-
quetas, além do aumento do risco de 
hematomas cutâneos, sangramento 
nasal, gengival, entre outros”. 

Andrea acrescenta que o diag-
nóstico ocorre por meio de exames 
clínicos ou laboratoriais. Para ela, 
o tratamento envolve uma série de 
coisas. “A quimioterapia tem o obje-
tivo de reduzir a produção de células 
doentes para que a medula óssea 
volte a produzir células normais. E 
esses esquemas variam de acordo 
com o tipo de leucemia e idade do 
paciente. Sabemos que nesses casos 
a chance de cura com quimioterapias 
convencionais nos adultos são de 
30% a 57%, e nas crianças de 60% 
a 90%”.

A hematologista esclarece que 
o paciente deve manter um contro-

le contínuo para avaliar o reapare-
cimento da patologia. Exatamente 
a fase vivida pela arquiteta Tainah 
Moreira, 26. Diagnosticada com 
leucemia em julho de 2020, ela 
conta como foi o processo de qui-
mioterapia e medicação. “Sentia 
muito cansaço, sono e uma dor 
insuportável na garganta. Além 
disso, meu nariz sangrava constan-
temente. Quando recebi o diagnós-
tico, perdi o chão. Achei que mor-
reria a qualquer momento e não 
poderia aproveitar a minha vida”.

A arquiteta relembra que o 
caminho até a cura foi severo. 
“Sinto efeitos do tratamento até 
hoje, mas quando soube que 
estava curada e que não preci-
saria de doadores de medula, 
pois a minha estava funcionando 
normalmente, foi uma alegria 
enorme. Chorei por dias. Ainda 
tomo medicamentos para contro-
le, sinto fadiga, mas também sei 
que  tudo isso vai passar”.

Di ferente  de Tainah,  a l -
guns pacientes precisam da 

doação de medula. Por isso, a 
onco-hematologista Caroline 
Bernardi diz que o transplante é 
um recurso terapêutico importan-
te. “Ele é indicado para ser feito 
em sequência à quimioterapia 
quando o resultado inicial do 
tratamento não atinge o objetivo 
esperado. Fora que é uma saída 
para quando a leucemia é de alto 
risco e apresenta diagnósticos 
marcadores associados a uma 
pior evolução e maior chance 
de recaída, ou ainda, em alguns 
casos de leucemias crônicas”.

Ela acrescenta que, infeliz-
mente, existe uma dificuldade 
em se encontrar doadores. “Em 
função das características gené-
ticas do sistema envolvido no 
transplante, a chance de se achar 
alguém na família é de 30%. 
Se esse parente for irmão, essa 
probabilidade é ainda menor. E,  
em caso de doadores que não 
são familiares, chega a 1 a cada 
100.000. Por esse motivo, é ne-
cessária a existência de Registros 
de Doadores Voluntários em 
diferentes países, que totalizam 
mais de 33 milhões no mundo. 
Além disso, são fundamentais as 
campanhas que falam mais sobre 
essa doença como a Fevereiro 
Laranja”.

Em Minas Gerais, a Fundação 
Hemominas atua na orientação 
junto aos candidatos sobre os 
procedimentos para a doação e 
coleta das amostras. “Nós enca-
minhamos pessoas aptas e que 

estão cadastradas no Ministério 
da Saúde a realizarem esses tes-
tes de alta especificidade técnica. 
A partir disso, os hemocentros 
não têm mais participação ativa, 
pois não recebem os resultados 
dos exames para determinação 
do perfil genético e não têm 
acesso ao Cadastro Nacional de 
Doadores de Medula (Redome)”, 
explica a assessora de Captação e 
Cadastro de Doadores da Funda-
ção Hemominas, Viviane Guerra.

Viviane ressalta que, constan-
temente, há um cruzamento de da-
dos entre o resultado de Antígeno 
Leucocitário e Humano (HLA) do 
doador cadastrado no Redome e 
o do paciente, informação que fica 
armazenada no Registro Nacional 

de Receptores de Medula Óssea 
(Rereme). “Em caso de compati-
bilidade, o doador é convocado 
para exames complementares e 
para realizar a doação”.

Ela reforça que o transplante 
de medula é a única esperança 
de cura para muitos portadores 
de leucemias e outras doenças 
do sangue. “Doar é um ato de 
solidariedade e responsabilidade. 
Salientamos que, tão importante 
quanto efetuar o cadastro como 
candidato à doação, é lembrar-se 
de mantê-lo atualizado. Isso pode 
ser feito pelo aplicativo Redome 
(disponível para Android e IOS), 
no site redome.inca.gov.br/doador 
ou pessoalmente na Fundação 
Hemominas”.

tainah moreira: “Quando recebi o diagnóstico, pensei que fosse morrer”

para doar, a pessoa deve preencher os seguintes requisitos:

  Não apresentar doenças infecciosas ou hematológicas e ter boa 
saúde;

  Colher uma amostra de sangue com 5ml para testes.

  Ter entre 18 e 35 anos;

  Apresentar documento oficial de identidade, com foto;

  Preencher alguns formulários, nos quais precisa informar dados 
como endereço, telefones de contato e e-mail para que o Inca a 
localize no caso de compatibilidade com algum paciente;
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Parece um tempo remoto 
em que os navios cruzavam os 
oceanos com centenas de seres 
humanos destinados à escravi-
dão, para serem vendidos como 
mercadorias. Mas será que isso 
não ocorre mais? Infelizmente, 
o Relatório Global sobre Tráfico 
de Pessoas da Organização das 
Nações Unidas (ONU) denuncia: 
o deslocamento de seres hu-
manos para fins de exploração 
sexual, trabalho escravo e venda 
de órgãos continua crescendo há 
mais de uma década.

O principal oceano agora é a 
internet e muitos são pescados e 
enganados (phishing) por anún-
cios de empregos com salários 
altos e sem exigências de quali-
ficações. Outros são ativamente 
caçados (hunting) através das 
redes sociais, a partir de perfis 
que se enquadrem exatamente 
no tipo de “mercadoria” bus-
cado para a exploração sexual 
(maioria de mulheres e meni-
nas) ou para trabalhos forçados 
(principalmente os homens e 
meninos).

Mesmo entre profissionais 
altamente qualificados, depen-
dendo das regras do país e da 
região do planeta a que se desti-
nam, grandes ofertas podem se 
tornar verdadeiras armadilhas, 
como por exemplo: altos ressar-
cimentos com “vistos” e “emo-
lumentos” gastos pela empresa 
na contratação; a pressão para 
se adquirir, através de financia-
mento, bens de alto valor; e a 
posterior exigência de modifica-
ção do contrato de trabalho para 
salários inferiores. Tudo isso sob 
o risco de demissão se não acei-
tar os novos valores, e de prisão, 
caso torne-se inadimplente, 
onde a falta de pagamento se 
reverte automaticamente em 
encarceramento, não havendo 
liberdade de decisão.

O primeiro passo para se 
combater situações tão infames 
é a informação. No Brasil, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) tem uma comissão 
para enfrentamento ao tráfico 
humano que, no biênio de 2022 
e 2023, estará focada na orienta-
ção sobre o problema através da 
formação e do diálogo. Iniciativas 
como essa precisam ser apoiadas 
localmente por toda a sociedade. 
Afinal, os dados recolhidos pela 
ONU em 148 países mostram que 
a maioria das vítimas é traficada 
para áreas geograficamente pró-
ximas de onde estavam.

Assim, situações de trabalhos 
precários e acomodações suspei-
tas, precisam ser denunciadas 
tanto na zona rural quanto na 
cidade. Boates, clubes, hotéis ou 
“casas” com ligações com a prosti-
tuição precisam ser fiscalizadas. O 
tráfico humano se utiliza de várias 
redes subterrâneas (e, em alguns 
lugares, na própria superfície) que 
precisam ser desmanteladas, pois 
submetem pessoas em situação 
de extrema vulnerabilidade social 
.  O empobrecimento, a fome, a 
falta de perspectiva de emprego 
e de melhores condições de vida, 
são os grandes facilitadores para 
a incidência do tráfico humano e 
o aumento da violência.

Nesta era de globalização, o 
olhar local, a responsabilidade 
e o suporte às nossas próprias 
comunidades, tem que ser um 
compromisso assumido por 
cada um de nós. Não só o de 
fiscalização e denúncia, mas 
também de promoção social e 
com a dignidade humana, aqui, 
onde estamos.

Por isso, busque informar-se 
sobre a existência de alguma 
associação no seu clube, na 
sua igreja, no seu bairro, ou 
ligada à escola do seu filho, 
que promova a distribuição de 
cestas básicas. Entidades que 
ajudem na reforma das casas 
de famílias mais carentes. Que 
dê suporte a moradores de rua, 
que sustente casas de recupera-
ção de dependentes químicos. 
Mãos à obra! É hora de fazer 
com que o local, a cidade em 
que você vive, seja um pouco 
melhor.

É digno de reconhecimento 
aquele que coloca a mão na 
consciência e vê que pode ser 
parte da solução do problema. 
Melhor ainda, são aqueles que 
movimentam a mão da consci-
ência para o bolso e investem 
em soluções práticas que be-
neficiem aos que ele conhece 
e, até mesmo, aos que ignora.
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pbH lança 8ª edição do bolsa pampulha
A Prefeitura de Belo Ho-

rizonte, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura e da Fundação 

Municipal de Cultura, em parceria 
com o Viaduto das Artes, lança 
a 8ª edição do Bolsa Pampulha, 
programa do Museu de Arte da 
Pampulha  (MAP). 

Uma das mais importantes ini-
ciativas que envolvem residência 
artística e estímulo à produção de 
artes visuais no cenário brasileiro, 
o mecanismo de fomento apresen-
ta novidades nesta edição. Entre 
elas, amplia sua atuação e passa 
a abarcar os segmentos de design, 
arquitetura e arte-educação, além 
de artes visuais, o que irá aumen-
tar o número de bolsas, passando 
de 10 para 16 selecionados. 

Também cria um recorte ter-
ritorial, de forma a atender ex-
clusivamente artistas, designers, 
arquitetos, educadores, entre 
outros, residentes em Belo Hori-
zonte ou na região metropolitana 
da capital mineira, integrando os 
esforços da Prefeitura em apoiar 
o setor cultural da cidade que foi 
fortemente impactado pela pan-
demia de COVID-19. As inscrições 
de interessados e interessadas em 
integrar o programa podem ser 
feitas a partir desta segunda-feira, 
24 de janeiro, no site do Bolsa 
Pampulha.

O Bolsa Pampulha será rea-
lizado ao longo de seis meses, 
quando diversas atividades serão 
promovidas como parte integran-
te do programa, que tem início 

com a seleção dos bolsistas e 
prossegue com o período de resi-
dências artísticas. Também estão 
previstos encontros mensais, 
debates, oficinas, palestras - todas 
abertas ao público em geral, de 
forma presencial ou virtual -, além 
de uma mostra de encerramento 
e publicação de catálogo, ambos 
com as obras dos bolsistas con-
templados. Todas essas atividades 
seguirão os protocolos sanitários 
vigentes de combate e prevenção 
ao contágio pela COVID-19.

As mudanças nesta edição do 
Bolsa Pampulha visam atender às 
demandas da comunidade artística 

e ampliar o fomento às artes e cul-
tura, conforme ressalta a secretária 
municipal de cultura e presidenta 
interina da Fundação Municipal 
de Cultura, Fabíola Moulin. “Con-
seguimos aumentar o número de 
bolsistas e abraçar novos segmen-
tos, dialogando com pesquisas 
dos campos do design, arquitetura 
e arte-educação, em interseção 
com as artes visuais. Desse modo, 
trazemos maior amplitude ao Bolsa 
Pampulha, iniciativa que reforça o 
Museu de Arte da Pampulha como 
um dos mais importantes expoentes 
das artes visuais em Minas Gerais e 
no Brasil”, diz.

novidades 

Descentralizar o fomento às 
artes visuais é uma das propostas 
da edição que se inicia. A partir 
desse objetivo, a parceria com o 
Viaduto das Artes irá amplificar 
esse caráter de democratização 
artística. Como o Museu de Arte da 
Pampulha (MAP) encontra-se com 
o edifício sede em período de pre-
paração para obras de restauro, as 
atividades presenciais, bem como 
as residências artísticas, serão 
realizadas no Viaduto das Artes, 
situado no Barreiro, onde irá 
funcionar o ateliê coletivo. Desta 
forma, o programa confirma sua 
expansão pela cidade e mantém 
a sede do MAP como importante 
ponto de diálogo e convergência.

A ampliação do programa 
para os campos do design, ar-
quitetura e arte-educação visa 
observar outras formas de pes-
quisa e produção, que dialogam 
com a arte e a cultura visual. Os 
novos segmentos irão amplificar a 
transversalidade e dinamismo do 
projeto, características importan-
tes para as artes contemporâneas. 
Cada uma das 16 bolsas, sejam 
elas individuais ou coletivas, tem 
o valor mensal de R$ 2 mil, acres-
cida de verba de R$5 mil para cada 
bolsista, disponibilizada para des-
pesas com a apresentação final do 
resultado da residência.

Enquanto edição realizada du-
rante a pandemia de COVID-19, o 
8º Bolsa Pampulha compreende seu 
compromisso com a comunidade 
local e, por isso, cria um recorte ter-
ritorial nesta edição. Desse modo, 
o programa estará voltado exclusi-
vamente à participação de artistas 
e pesquisadores residentes em Belo 
Horizonte ou em alguma das outras 

33 cidades da região metropolitana 
da capital. “Com essa medida, rea-
firmamos nosso compromisso com 
o setor cultural de Belo Horizonte, 
assim como viemos fazendo desde 
o início da pandemia, garantindo 
um recorte ainda mais direcionado 
das nossas políticas públicas para 
fomentar os artistas e profissionais 
dos bastidores da nossa cidade, que 
foram gravemente afetados pela 
pandemia de COVID-19”, explica 
Fabíola Moulin.

Outra novidade é a ampliação 
da faixa etária dos inscritos. A edi-
ção atual do Bolsa Pampulha passa 
a aceitar proponentes sem limite 
de idade máxima, entendendo que 
não existe um momento específico 
para começar uma pesquisa artísti-
ca cultural. A única obrigatorieda-
de é ter mais de 18 anos.

 Descentralização e território
Para fortalecer a compreensão 

da cidade expandida, as residên-
cias artísticas desta edição do Bol-
sa Pampulha se configuram como 
intercâmbio cultural em contato 
constante com o território amplia-
do de Belo Horizonte, envolvendo 
especialmente a região metropoli-
tana de Belo Horizonte. Uma equi-
pe curatorial fica responsável pelo 
acompanhamento e orientação, 
além de contribuir ao longo dos 
processos de pesquisa, formação, 
experimentação e criação. 

Com a finalidade de poten-
cializar a carreira de residentes 
que estão em processo de conso-
lidação de suas trajetórias, serão 
aceitas inscrições de artistas, pes-
quisadores, coletivos ou grupos 
que tenham participado de até, no 
máximo, três exposições, mostras, 
plataformas, processos expositi-
vos e publicações individuais em 
espaços institucionais.
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Todas essas
atividades seguirão

os protocolos
sanitários vigentes

de combate e
prevenção ao
contágio pela

COVID-19

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/bolsa-pampulha
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/bolsa-pampulha
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A homenagem às 272 víti-
mas fatais do rompimento da 
barragem da mineradora Vale, 
em Brumadinho (região me-
tropolitana de Belo Horizonte), 
deve ser acompanhada de ações 
políticas para garantir que even-
tos assim não se repitam. Esse 
foi o tom dos pronunciamentos 
dos deputados em solenidade 
realizada no dia 25 de janeiro, 
na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), para marcar 
os três anos da tragédia.

Nesse sentido, o deputado 
Agostinho Patrus (PV), lembrou 
que a Assembleia de Minas já 
aprovou legislação mais adequa-
da no que tange à construção e 
manutenção de barragens, a Lei 

23.291, de 2019, que institui a Po-
lítica Estadual de Segurança de 
Barragens. Ele disse que é preciso 
trabalhar para que a norma seja 
cumprida integralmente.

O deputado Mário Henrique 
Caixa (PV) fez coro com o colega 
e enfatizou a importância de se 
fortalecer a fiscalização dessas 
estruturas.

Nascido em Itabira, cidade 
berço da Vale, o deputado Ber-
nardo Mucida (PSB) lembrou que, 
depois de 80 anos com intensa 
atividade mineratória, o municí-
pio vive a aproximação do fim do 
minério sem que outra atividade 
econômica tenha se desenvolvido. 

“Não podemos depender ape-
nas de recursos não-renováveis”, 

disse. Ele defendeu a importância 
da indústria minerária para o 
estado, mas ponderou que ela 
precisa ser feita em harmonia com 
o meio ambiente e as comunida-
des locais.

Também os acordos de repa-
ração firmados entre a minera-
dora Vale e o governo estadual, 
com a participação do Tribunal de 
Justiça e da ALMG, foram men-
cionados. O deputado Virgílio 
Guimarães (PT) apontou que, três 
anos depois do rompimento, ne-
nhuma das obras que deveriam 
ser construídas com os recursos 
pactuado está pronta e falou 
sobre a necessidade de agilizar 
a entrega dessas melhorias para 
o estado.

Procon dá dicas sobre
listas de material escolar

Famílias que têm integrantes 
em idade escolar encontram-se 
agora às voltas com a compra do 
material escolar para o início do 
ano letivo de 2022. O Procon da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) orienta para a 
necessidade de se ficar atento 
a alguns aspectos para evitar 
abusos por parte dos estabele-
cimentos de ensino. Em 2013, a 
legislação que trata das mensa-
lidades escolares foi modificada 
para deixar claro que as escolas 
não podem exigir dos pais o 
pagamento ou fornecimento de 
materiais de uso coletivo.

De acordo com o coordenador 
do Procon da Assembleia, Marcelo 
Barbosa, as listas de materiais 
escolares só podem conter itens 
necessários ao desenvolvimento 
das atividades pedagógicas do 

aluno, como lápis, caneta, tinta 
guache, cartolina, pinceis etc. 
Artigos como papel higiênico, 
giz, esponja de limpeza, álcool e 
outros de uso coletivo ou da ins-
tituição não podem ser exigidos 
pelas escolas.

Os pais devem ficar atentos 
também à obrigatoriedade de 
devolução aos alunos, no final 
do ano letivo, de todo o material 
escolar que não tiver sido utiliza-
do. Essa determinação é prevista 
pela Lei estadual 16.669, de 2007, 
em seu artigo 2º, parágrafo 2º 
(acrescentado pela Lei estadual 
23.901, de 2021).

A Lei federal 12.866, de 
2013 incluiu o parágrafo 7º no 
artigo 1º da Lei 9.870, de 1999, 
determinando que “será nula 
cláusula contratual que obrigue 
o contratante ao pagamento 
adicional ou ao fornecimento 
de qualquer material escolar de 
uso coletivo dos estudantes ou 
da instituição, necessário à pres-
tação dos serviços educacionais 
contratados, devendo os custos 
correspondentes ser sempre consi-
derados nos cálculos do valor das 
anuidades ou das semestralidades 
escolares”.

O Procon Assembleia orienta 
que os pais têm o direito de optar 
se compram eles próprios os ma-
teriais da lista ou se pagam uma 
taxa para que a escola os adquira, 

caso a instituição se ofereça para 
fazer isso. Essa liberdade de esco-
lha é garantida pela Lei 16.669, 
que determina ainda que a lista 
deve ser divulgada durante o pe-
ríodo de matrícula, acompanhada 
de cronograma semestral básico 
de utilização. Caso decidam pela 
aquisição do material, os pais 
podem fazê-la de uma só vez ou 
aos poucos durante o semestre, 
respeitando o cronograma apre-
sentado pelo colégio.

Em hipótese nenhuma a ins-
tituição pode exigir o pagamento 
da taxa ou impedir que os pais 
comprem os produtos na pape-
laria que mais lhes convier. Com 
exceção dos livros didáticos, as 
marcas de tais produtos também 
são de livre escolha dos pais.

livros

Outra lista que causa dor de 
cabeça nos pais é a de livros di-
dáticos. Algumas escolas possuem 
convênio com editoras de livros 
“consumíveis”, que não podem 
ser reutilizados. O resultado é que 
todo ano os alunos são obrigados 
a adquirir livros novos fornecidos 
por essas editoras.

Porém, nos colégios que não 
adotam os “sistemas educacio-
nais” das editoras, é possível 
comprar livros usados a preços 
bem mais em conta. O Procon 

Assembleia incentiva os pais a 
cobrarem das escolas a realização 
de “feiras de livros didáticos usa-
dos”, nas quais os alunos podem 
vender os livros que utilizaram no 
ano anterior para os estudantes 
que vão cursar a mesma série no 
ano seguinte.

“Em nome da economia para 
os pais e da preservação do meio 
ambiente, reforçamos a importância 
de conscientizar as escolas para que 
elas não exijam a aquisição da mais 
recente edição dos livros de discipli-
nas como matemática, sociologia, 
química e outras cujo conteúdo prati-

camente não muda  de um ano para 
o outro”, afirma Marcelo Barbosa.

Esse apelo se justifica porque não 
são raros os casos em que as gráficas 
lançam novas edições de livros didá-
ticos com alterações desnecessárias e 
fazem pressão sobre os colégios para 
forçar os estudantes a adquiri-las.

coordenador do procon da
Assembleia, marcelo barbosa
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Almg faz homenagem
às vítimas de brumadinho
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Fiemg, una e digital abrem inscrições
para 2ª edição do desafio conecta Hub

una

A Una oferece cursos de graduação e pós-graduação 
em diversas áreas de conhecimentos, atuante no merca-
do de ensino há 60 anos. É reconhecida entre as melhores 
instituições de ensino privado do país, de acordo com a 
avaliação do IGC (Índice Geral de Cursos) divulgado pelo 
Ministério da Educação (Inep/MEC) – principal indicador 
nacional de qualidade do ensino superior no Brasil. Hoje, 
com 19 unidades, distribuídas em Minas Gerais e Goiás, 
oferece também o espaço Ânima Lab – um centro de ino-
vação voltado à pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e empreendedor.

Chegou a hora dos uni-
versitários colocarem 
os conhecimentos em 
prática, com muita cria-

tividade, para solucionar pro-
blemas reais apresentados por 
indústrias participantes! Vem aí 
a segunda edição do Desafio Co-
necta Hub, uma parceria entre 
a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
o Centro Universitário Una e a 
empresa DTI Digital. 

As inscrições estão aber-
tas  até 20 de fevereiro. Para 
participar, as indústrias inte-
ressadas devem preencher um 
formulário em que apresentam 
o dilema do negócio. Na hora 
de se inscrever, o representante 
da empresa poderá submeter 
até três dilemas (sendo um por 
área) no Desafio Conecta Hub. 
As áreas disponíveis são: enge-
nharia; gestão e negócios; e 
tecnologia. Para a engenharia, 
as temáticas são: manufatura 
auxiliada por computador; 
planejamento e controle da 
produção; e projeto e realização 
do produto.

No caso da área de ges-
tão e negócios, os temas são: 
administração e integração 
de operações e qualidade; 
administração e integração 
logística; aspectos humanos e 
socioculturais; contabilidade 
pública, socioambiental e avan-
çada; globalização e estratégia; 
inovação, sustentabilidade e 
competitividade empresarial; 
marketing, branding e prospec-
ção de mercados; mercado fi-
nanceiro e valuation; e tomada 
de decisão.

Por fim, em tecnologia, 
são os seguintes assuntos: 
desenvolvimento de soluções 
com inteligência artificial; de-
senvolvimento de aplicativos; 
desenvolvimento de sites; e 
análise de dados para melhora 
da performance nas empresas.

desafio conecta Hub

O Desafio Conecta HUB é um programa que visa 
oportunizar, por meio de uma metodologia estruturada, 
aplicação prática de conteúdos aprendidos pelos estu-
dantes da Una. O objetivo é desenvolver competências 
voltadas para o protagonismo, criatividade, solução de 
problemas e o empreendedorismo.

conecta Hub

O Conecta Hub tem como proposta conectar as 
diversas iniciativas desenvolvidas pela Fiemg ao lado 
da comunidade industrial e empresas que representam 
a transformação do mercado. O valor deste tipo de am-
biente vai além de compartilhar um local com outras 
pessoas: é o exercício de troca que atrai as pessoas e 
gera boas ideias.

Fiemg

A Fiemg representa o setor industrial de Minas Ge-
rais e atua para que a indústria mineira se torne cada 
vez mais competitiva, inovadora e sustentável, capaz 
de gerar novos negócios, riqueza e desenvolvimento. A 
instituição oferece às empresas assessoria e apoio em 
áreas vitais como trabalhista, crédito e financiamento, 
tributária e meio ambiente. É por meio de suas áreas 
de negócios e das entidades que a compõem – Ciemg, 
Sesi, Senai e IEL, que a Fiemg atende as demandas da 
indústria e da sociedade.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2019&num=23291&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2019&num=23291&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/procon/index.html
https://www.almg.gov.br/procon/index.html
https://www.almg.gov.br/procon/index.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9870.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=16669&comp=&ano=2007
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23901&comp=&ano=2021
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23901&comp=&ano=2021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12886.htm#:~:text=LEI N%C2%BA 12.886%2C DE 26,material escolar de uso coletivo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12886.htm#:~:text=LEI N%C2%BA 12.886%2C DE 26,material escolar de uso coletivo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9870.htm
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prefeita de juiz de Fora
abre abrigo emergencial

A prefeita Margarida Salomão (PT) abriu a Casa de Passagem Emer-
gencial para acolher 50 adultos dos sexos masculino e feminino, no prédio 
anexo ao prédio da Prefeitura de Juiz de Fora, em frente à Praça da Estação. 

Margarida ressaltou que segue a jornada em defesa dos direitos, ressal-
tando que “estamos vivendo uma grande emergência climática e social em 
que muitas pessoas perderam suas moradias”. Essa situação de indignação, 
segundo ela, traz um tipo de sensibilidade política das pessoas, que remete 
a uma situação de falta de trabalho, de renda e de políticas públicas para 
moradia popular. 

O secretário Especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, também, res-
saltou que desde o primeiro dia do governo o trabalho tem sido cuidar 
das pessoas. “E isso que estamos fazendo aqui hoje, cuidando das pessoas 
com essa instalação provisória, mas que abriga as pessoas em situação de 
rua das chuvas”. 

A secretária de Governo, Cidinha Louzada, reafirmou o cuidado desse 
governo municipal com as pessoas vulneráveis e em situação de risco. 
“Temos de valorizar a cidadania. Continuar enxergando as pessoas com 
seus nomes e histórias. As pessoas não são invisíveis para nós. Temos de 
acabar com os preconceitos. Valorizar o ser humano. Entender as pessoas 
com tudo que tem”.

A nova unidade de acolhimento aberta nesta terça, 25, vai funcionar 
diariamente das 19h às 8h, sob a responsabilidade da Associação Municipal 
de Apoio Comunitário (Amac) por três meses. Ainda participaram do evento 
a presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social, Lidiane Pereira 
Cavaca Pavão; o Superintendente da Amac, Alexandre Oliveira Andrade; o 
diretor-presidente da Amac, Márcio Leoni Vargas; e o coordenador do Comitê 
Pop Rua, Jordan Beloto de Souza, entre outros convidados.

O abrigo prevê atendimento de 50 pessoas adultas, homens e mulheres 
maiores de 18 anos, que utilizam os espaços públicos como forma de mora-
dia e/ou sobrevivência. A iniciativa, em parceria com uma Organização da 
Sociedade Civil, visa atender às demandas sociais em tempo de pandemia, 
de aumento da desigualdade social e da situação emergencial devido às 
chuvas, complementando o limitado número de vagas disponíveis nos 
serviços de acolhimento existentes.

missão internacional amplia
negócios entre minas e espanha

O governo de Minas avança 
nas políticas internacionais de 
fomento ao desenvolvimento 
econômico, realizando uma série 
de agendas com instituições e 
empresas nos setores de energia, 
soluções tecnológicas, gestão, 
aviação e ferroviário, assim como 
reuniões com órgãos de ajuda 
humanitária, durante missão 
internacional para a Espanha, 
realizada pela equipe do sistema 
de desenvolvimento econômico, 
que desembarcou em Madri no 
dia 17 de janeiro. 

“Esse trabalho de internacio-
nalização da nossa economia e a 
inclusão de Minas Gerais na rota 
dos investimentos estrangeiros re-
presentam um grande passo para 
que possamos atrair cada vez mais 
desenvolvimento, investimento e 
promover a abertura do mercado 
mineiro para o mundo. Essas 
ações trazem como resultado a 
diversificação da nossa econo-
mia, já que estamos aplicando 
as políticas de liberdade econô-
mica da gestão do governador 
Romeu Zema (Novo) e o mundo 
vê isso com bons olhos”, ressalta 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio.

 

pautas importantes

Com o intuito de divulgar as 
oportunidades de Minas em di-
versos setores da economia para 
atrair investimentos para o estado, 
a comitiva  desembarcou na capital 

espanhola, onde participou de reu-
niões e encontros abrindo portas, 
segundo Passalio, para iniciativas 
promissoras na Espanha, uma vez 
que o gestor da pasta, juntamente 
com o diretor de Atração de Inves-
timento da Invest Minas, Ronaldo 
Alexandre Barquette, acompa-
nhado ainda do representante da 
Invest Minas na Espanha, Alberto 
Maestri, conseguiu alinhar pautas 
importantes, com oportunidades 
de investimento em Minas Gerais 
em setores estratégicos, durante 
seminário organizado pela ICEX 
Espanha Exportação e Investi-
mento com o apoio da Câmara de 
Comércio Brasil-Espanha.

 

seminário 

Os gestores da Sede MG apre-
sentaram projetos e informações 
relevantes relacionadas a projetos 
de energias renováveis e sobre 
concessões e venda de ativos do 
estado. O encontro foi oportuno 
para detalhar, também, o progra-
ma Minas Livre para Crescer, uma 
melhoria robusta no ambiente 
de negócios em Minas. Estavam 
presentes representantes de em-
preendimentos, como Acciona, 
Aplitop, Asociación Empresarial 
Eólica, EDP Renewables, Empresá-
rios Agrupados, Esteyco, Ineco, In-
genia, Iridium Concesiones, Ohla, 
Prointec, Seopan e Solarpack. 

Para  Barquette, os resultados 
positivos da missão internacional 
realizada na Espanha começam 

a dar frutos e terão continuidade 
nas próximas semanas, uma 
vez que já estão sendo enviados 
materiais complementares para 
as empresas, e especialmente, 
quando o governo de Minas deve-
rá receber a visita de empresários 
espanhóis no estado, como ficou 
combinado. 

“A missão realçou as diver-
sas oportunidades que o estado 
oferece na atração de investi-
mentos, com destaque para o 
setor de energias renováveis, 
especificamente a solar, assim 
como nos segmentos de infra-
estrutura, transporte ferroviário 
e de turismo. Tivemos ótimos 

retornos dos empresários, que já 
estão em contato contínuo com 
as equipes do governo mineiro, 
assim como notamos um grande 
interesse de empreendimentos 
espanhóis em celebrar parcerias 
junto a empresas mineiras para 
realizar investimentos, principal-
mente, no setor de energias”, 
afirma o diretor de atração de 
investimento da Invest Minas. 

 

outras iniciativas

A missão, que oficializa a 
cooperação, o relacionamento 
e o diálogo do governo de Mi-
nas com agências e instituições 
espanholas, contou no primeiro 
dia da missão, com uma reunião 
com o cofundador da Alium Te-
chnologies, Enrique Villalba. A 
empresa, presente em mais de 
15 países, oferece soluções ino-
vadoras para o desenvolvimento 
de projetos ligados às energias 
renováveis, como eólicos e fo-
tovoltaicos, tecnologia de hi-
drogênio, eficiência energética, 
além de promover a economia 
circular, por meio da reciclagem 
de resíduos. 

Passalio e Barquette se en-
contraram com empresários dos 
ramos energético e aéreo espa-
nhóis. As intermediações avan-
çaram de maneira satisfatória, 
uma vez que a empresa espanhola 
pretende investir mais de 1 bilhão 
no setor de energia renovável 
mineiro. 

Foi discutida a possibilidade 
da criação de uma estação de 
tratamento de resíduos sólidos 
urbanos na região metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH) por 
intermédio da utilização de tec-
nologias avançadas da empresa. 
A Alium Technologies também 
manifestou grande interesse 
no projeto do MG Grafeno, que 
está com um chamamento pú-
blico aberto, para alienação da 
participação da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge).

A agenda de compromissos 
teve como outro ponto forte o 
encontro de Passalio e de repre-
sentantes do Invest Minas com 
gestores da Adif, entidade pública 
espanhola ligada ao Ministério 
de Transportes e que cuida da ad-
ministração de ferrovias e tráfego 
ferroviário no país. A empresa de-
tém mais de 25 bilhões de euros 
em investimentos nos últimos 25 
anos, além de gerenciar 15,5 mil 
quilômetros de ferrovias, 1,5 mil 
estações e 6,1 mil trens trafegan-
do diariamente. 

Na oportunidade, ele apre-
sentou o plano estratégico fer-
roviário do estado, os projetos 
das empresas em processo de 
renovações de concessões e 
entregou aos empresários da 
Adif uma carta de intenções, 
demonstrando o interesse em 
discutir a possibilidade de inves-
timentos no setor ferroviário de 
Minas Gerais.
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programa do sistema Faemg devolve 
dignidade a produtores de brumadinho

Três anos após o rompimento da 
barragem de rejeitos da Vale em Bru-
madinho, muitas questões ainda se-
guem sem desfecho, mas os produtores 
rurais já podem respirar mais aliviados. 
O impacto na produção das fazendas e 
na confiança do consumidor foi grande, 
mas o trabalho conjunto dos produtores 
com a assistência técnica e gerencial do 
Sistema Faemg/Senar/Inaes/Sindica-
tos vem revertendo o quadro e gerando 
resultados animadores.

A entidade atua junto a produtores 
atingidos pela tragédia - direta ou 
indiretamente - com o Programa Su-
perAção Brumadinho. São 10 técnicos 
de campo atendendo gratuitamente 
a 480 propriedades dos municípios de 
Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo. 
Com orientações práticas a partir de 
um diagnóstico individualizado, cada 
produtor reaprendeu o caminho da 
produtividade e das contas em dia.

satisfação e retomada

Os irmãos Dárcio do Carmo Chagas e 
Mathias Machado do Carmo, produtores 
de banana na Comunidade Jordão, em 

Brumadinho, já estão dando a volta por 
cima. Os dois começaram a plantação 
em 2019, mesmo ano do rompimento 
da barragem, e tiveram muitas dificul-
dades. Mas, com empenho e com a 
ajuda do técnico Matheus Pena Campos, 
conseguiram retomar a comercialização 
e cativar os clientes com a qualidade das 
frutas. Para Dárcio, “o trabalho é puxa-
do, mas dá muita satisfação”.

Em Mário Campos, o casal Milton 
Teles Ferreira e Sirlene Inácio Mendonça 
reinventou sua produção de hortaliças. 
Segundo o técnico Altino Júnior Mendes, 
eles trabalhavam com apenas um tipo 
de produto, que não trazia renda diária. 
Além disso, Milton sofreu com a descon-
fiança dos compradores, que achavam 
que a água que ele utilizava poderia 
estar contaminada com a lama. Depois 
do programa, o cenário na Fazenda 
Santa Helena é outro: “reduzimos custos 
e a renda aumentou demais da conta. O 
programa é 100%”, elogia Milton.

O analista técnico do Sistema 
Faemg e coordenador do SuperAção 
Brumadinho, Wender Guedes Borges, 
explica que o objetivo é aumentar a 
lucratividade do produtor e não só a 

produtividade. “Mostrar quanto ele 
está produzindo, quanto está custando. 
Quebrar paradigmas para mostrar que 
a propriedade é uma empresa e deve 
ser tratada como tal”, reforça. 

Ações reunidas

Em novembro, o Parque de Exposi-
ções de Brumadinho recebeu um Dia de 
Campo dedicado ao Programa SuperA-
ção Brumadinho. Mais de 270 pessoas 
foram em busca de novos conhecimen-
tos com apresentações dos técnicos 
de campo e convidados. As estações 
contemplaram as sete cadeias produti-
vas atendidas: bovinocultura de corte, 
bovinocultura de leite, caprinocultura, 
avicultura, piscicultura, olericultura e 
fruticultura perene.

“O que vimos foi a reunião de vários 
parceiros que querem o desenvolvimen-
to do agro a partir da transferência de 
conhecimento para a evolução dos 
produtores em suas respectivas ativi-
dades. A avaliação foi muito positiva”, 
disse o gerente de Assistência Técnica 
e Gerencial do Sistema Faemg/Senar/
Inaes/Sindicatos, Bruno Rocha de Melo.

o produtor gilberto Ferreira e o técnico de campo Anderson oliveira - fazenda é atendida em mário campos
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“esse trabalho de
internacionalização da

nossa economia e a inclusão
de minas gerais na rota dos
investimentos estrangeiros

representam um grande passo”
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Muito além dos trabalhos de limpe-
za e reconstrução da cidade, a Prefeitura 
de Itabirito, em conjunto com empresas 
parceiras, tem atuado em dois trechos 
da BR-356 a fim de agilizar o acesso da 
população aos municípios da Região dos 
Inconfidentes e da região metropolitana 
de Belo Horizonte.

Com aval do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), as equipes estão atuando, simul-
taneamente, nas proximidades da UPA 
e da Lagoa das Codornas, trechos de 
acesso a Ouro Preto e Belo Horizonte, 
respectivamente.

“Essas obras têm como objetivo 
facilitar o acesso de toda a população 
mineira à Região dos Inconfidentes. 
Vários itabiritenses trabalham em Belo 
Horizonte e Ouro Preto, bem como há 
moradores dessas cidades que têm seus 
empregos em Itabirito, inclusive servido-
res públicos. Com isso, garantimos tam-
bém a qualidade dos serviços prestados 
pela Prefeitura a toda a população”, 
destacou o prefeito Orlando Caldeira.

Acesso a ouro preto
Iniciadas no fim de semana, as obras 

no desvio para Ouro Preto têm previsão 

de conclusão nesta quarta-feira, dia 19 de 
janeiro, com o asfaltamento. O desvio será 
acessado na altura do km 57, nas proximi-
dades da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Itabirito, saindo na própria BR-356.

As intervenções nas proximidades 
da Lagoa das Codornas têm previsão 
de término na sexta-feira, dia 21 de 
janeiro, a depender das condições 
meteorológicas. Os trabalhos visam à 
retomada do acesso a Belo Horizonte 
e região metropolitana por meio da 
BR-356. Desde as enchentes, o tráfego 
está sendo temporariamente realizado 
por meio da ITA-140, rodovia municipal.

prefeitura de uberlândia investe
em políticas de apoio à mulher

A promoção da saúde e 
independência da mulher 
em todos os âmbitos é um 
dos compromissos da Pre-
feitura de Uberlândia. Em 

2021, essas políticas foram ampliadas 
com parcerias de apoio ao empreen-
dedorismo feminino. No último ano, a 
gestão ainda regulamentou a distribui-
ção de absorventes para alunas da rede 
municipal de ensino. Isso sem falar na 
continuidade de programas que criam 
uma rede de apoio para a segurança 
e bem estar desse público em diversas 
etapas da vida.

“A gestão Odelmo Leão (PP) busca 
sempre trazer protagonismo para a po-
pulação em seus diversos segmentos. 
E isso não poderia ser diferente em 
relação às mulheres, que muitas vezes 
são o suporte de toda uma família 
e enfrentam inúmeros desafios. As 
ações que temos desenvolvido aqui 
têm se mostrado bastante eficazes para 
apoiar esse público. Um exemplo é o 
Salve Maria. O nosso aplicativo auxilia 
na denúncia de casos de violência e 
tem chamado a atenção de outras 
prefeituras, que vêm até nós para um 
intercâmbio de tecnologia”, relata a 
secretária de Governo e Comunicação, 
Ana Paula Junqueira.

por mais segurança 
Desde março de 2019, o aplicativo 

Salve Maria é disponibilizado pela 
Prefeitura de Uberlândia, por meio da 
Secretaria de Governo e Comunicação, 
para facilitar e simplificar o processo 
de denúncia de violência doméstica 
junto à polícia. Até 31 de dezembro 
de 2021, houve mais de 550 aciona-
mentos do botão do pânico, quase 
850 denúncias registradas por meio 
do recurso e o aplicativo soma mais 
de 14 mil downloads pelas plataformas 
iOS e Android.

O aplicativo foi cedido e já está 
em funcionamento desde 2020 em 
Patos de Minas, no Alto Paranaíba. São 
Luís (MA), Búzios (RJ) e Rio das Ostras 
(RJ), Ribeirão Pires (SP), Araxá (MG) e 
Aquidauana (MS) são outras localidades 
interessadas na iniciativa.

Acompanhamento
Além disso, Uberlândia conta com a 

Casa da Mulher. Destinado a mulheres 
vítimas de violência, o equipamento pú-
blico abriga uma completa estrutura de 
apoio, que inclui a presença da Diretoria 
de Proteção Social da Mulher e o Núcleo 
de Apoio à Mulher. Os dois órgãos orien-
tam e encaminham as vítimas para rede 
socioassistencial.

O trabalho é feito por uma equipe 
composta por profissionais como assis-
tentes sociais e psicólogos. Somente no 
ano passado, 1.572 foram atendidas.

Apoio integral 
Mas o trabalho em defesa da dig-

nidade do público feminino vai além 
do apoio em situações de risco. Na 
área da saúde, as mulheres encontram 
outras ações de suporte. Um exemplo 
é a Rede de Atenção à Saúde da Mu-
lher, que oferece assistência, preven-
ção às doenças, diagnóstico precoce 
do câncer de colo uterino e de mama, 
planejamento e saúde reprodutiva, 
pré-natal e pós-parto e também a 
questão da violência sexual.

Dentro da rede, é desenvolvido o 
programa Mãe Uberlândia, que possui 
um aplicativo com o mesmo nome 
finalidade. O objetivo do programa é 
auxiliar as mulheres no acompanha-
mento da gravidez e planejamento 
familiar. O foco está no atendimento 
humanizado, redução dos partos 
prematuros e da mortalidade infantil. 
Cada gestante ainda recebe um kit 
com bolsa e enxoval.

Outro exemplo de cuidado com a 
saúde feminina está na recém-regula-
mentada lei federal para permitir, no 

âmbito do município, a distribuição 
gratuita de absorventes higiênicos 
a estudantes da Rede Municipal de 
Ensino. A iniciativa deve beneficiar 
neste ano letivo pelo menos 4 mil 
alunas em situação de vulnerabilidade 
econômica.

As secretarias de Governo e Co-
municação, Saúde, Educação e de 
Desenvolvimento Social, Habitação e 
Trabalho atuam em conjunto nessa 
política pública.

estímulo ao 
empreendedorismo

A prefeitura também se faz pre-
sente no apoio à geração de renda 
para a população. No caso específico 
das mulheres, dois termos de coo-
peração foram firmados e iniciados 
em 2021. Por meio da Secretaria 
Municipal de Agronegócio, Econo-
mia e Inovação, o município aderiu 
ao programa “Fomento Mulher”, 
promovido pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra).

A proposta do programa é fomen-
tar a implantação de projetos produti-
vos, promover a segurança alimentar 
e nutricional, estimular a geração de 
renda, bem como valorizar o trabalho 
da mulher na unidade de produção 
familiar. O benefício é viabilizado 
por meio de concessão de crédito a 
trabalhadoras assentadas da reforma 
agrária atendidas por serviço de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (Ater).

A gestão municipal ainda fir-
mou acordo de cooperação técnica 
com o Instituto Rede Mulher Empre-
endedora (Irme) para possibilitar às 
mulheres capacitação gratuita dentro 
do programa “Ela Segura”. Pela pla-
taforma online, as participantes en-
contram aulas em vídeo com os temas 
finanças, administração, marketing, 
autoconfiança, espírito empreende-
dor e comunicação. As inscritas ainda 
concorrem a um incentivo financeiro.

secretária de governo e
comunicação, Ana paula junqueira
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itabirito e empresas realizam força-tarefa
em acessos para ouro preto e belo Horizonte
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/03/08/salve-maria-completa-dois-anos-de-apoio-as-mulhere
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/03/08/salve-maria-completa-dois-anos-de-apoio-as-mulhere
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/03/11/prefeitura-de-uberlandia-lanca-aplicativo-mae-uberlandia/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/03/11/prefeitura-de-uberlandia-lanca-aplicativo-mae-uberlandia/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/03/11/prefeitura-de-uberlandia-lanca-aplicativo-mae-uberlandia/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/09/prefeitura-regulamenta-distribuicao-de-absorvente-para-alunas-da-rede-municipal-de-ensino/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/09/prefeitura-regulamenta-distribuicao-de-absorvente-para-alunas-da-rede-municipal-de-ensino/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/09/prefeitura-regulamenta-distribuicao-de-absorvente-para-alunas-da-rede-municipal-de-ensino/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/09/prefeitura-regulamenta-distribuicao-de-absorvente-para-alunas-da-rede-municipal-de-ensino/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/05/24/prefeitura-adere-ao-fomento-mulher-para-beneficiar-trabalhadoras-do-campo/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/11/30/prefeitura-celebra-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-a-rede-mulher-empreendedora/
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O 123 Minas é o campeão da Copa Super 
8! Em jogo emocionante, definido nos últi-
mos segundos, o time minastenista venceu 
o São Paulo, por 78 a 77 (32/14, 18/22, 
20/20 e 8/21), e fez história na Arena Minas 
Tênis Clube, com a conquista do primeiro 
título nacional do basquete do Minas. A 
grande final da Copa Super 8 foi disputada 
diante de 1.683 torcedores minastenistas, 
que vibraram muito nas arquibancadas com 
a conquista do título e soltaram o grito de “É 
campeão!”. O ala Gui Deodato, um dos desta-
ques do jogo, com 25 pontos e sete rebotes, 
ainda levou o troféu de melhor jogador da 
competição (MVP).

O dia 22 de janeiro ficará marcada na 
memória do torcedor minastenista, que 
acompanhou um grande jogo da Tempesta-
de Mineira em quadra. Com muitos raios e 
trovões, o 123 Minas começou a partida de 
forma avassaladora e terminou o primeiro 
quarto em ampla vantagem. A partida fi-
cou equilibrada nos dois quartos seguintes 
e emocionante nos instantes finais, com 
as equipes se alternando na liderança do 
placar. No fim, prevaleceu a força do time 
minastenista.

Após a partida, muito emociona-
do, Gui Deodato comemorou a conquista 
do título nacional. “É um momento in-

crível. Final inédita e título inédito para 
esse time, que é muito resiliente e foi 
forte até o final. Abrimos vantagem, não 
conseguimos sustentar, mas acho normal 
de um jogo como esse, de alto nível e 
diante de um adversário que tem Bruno 
Caboclo, Marquinhos, Tyrone e Elinho. 
Mas, agora é a nossa vez. É inexplicável, 
estou muito feliz”, afirmou o jogador, que 
também falou sobre o título de MVP. “É 
indescritível a sensação de ser MVP desse 
torneio de tão alto nível, com jogadores 
incríveis. Nesse troféu tem um pedacinho 
de cada jogador do meu time e comissão 
técnica”, finalizou.

“É um sonho que se realiza”. Foi desta forma que o recém-con-
tratado atacante Ademir definiu a sensação de vestir a camisa do 
Galo. O jogador foi oficialmente apresentado, no dia 24 de janeiro, 
na Cidade do Galo. O diretor de futebol Rodrigo Caetano deu as 
boas-vindas e entregou a camisa 19 ao atacante.

O atleta assinou contrato com o Atlético até 31 de dezembro 
de 2024. Natural de São Paulo, Ademir tem 26 anos e se destacou 
jogando pelo América-MG na última temporada, anotando 13 gols 
no Campeonato Brasileiro.

“Queria agradecer pela oportunidade. Desde que recebi o con-
tato pelo meu agente fiquei muito feliz por poder fazer parte deste 
grande Clube. Vou me dedicar muito, dar o meu melhor e, se Deus 
quiser, chegar ao meu melhor nível”, afirmou.

nome: Ademir da Silva Santos Junior 
data de nascimento: 16/02/1995 
posição: Atacante 
naturalidade: São Paulo, Brasil 

clubes 
2022 – ATLÉTICO 
2018/2021 – América –MG 
2017 – Nacional – SP 
2016/2018 – Clube Atlético Patrocinense 
2015/2016 – Sociedade Esportiva Patrocinense 

títulos 
Campeonato Mineiro Módulo II

minas tênis vence são paulo e
conquista título da copa super 8

presidente do minas, ricardo santiago, o capitão renan lenz e o presidente do conselho deliberativo do clube, Kouros monadjemi
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“Sonho realizado”,
afirma Ademir ao
ser apresentado

everson: luva de ouro
da copa do brasil

Everson dificilmente se esque-
cerá de 2021. Após conquistar três 
títulos com o Atlético-MG na tem-
porada, o goleiro falou com orgu-
lho de sua trajetória no futebol e 
valorizou a caminhada que teve, 
desde a Série D do Campeonato 
Brasileiro, até a tríplice coroa.

“Desde a Série D, sempre 
imaginei e tive o foco de poder 
jogar na Série A. É uma caminha-
da difícil, pouca gente consegue. 
Mas me orgulho muito da minha 
história, dessa minha escadinha 
de subir da Série D até a Série A. 
E hoje estar consolidando com três 
títulos no Atlético-MG”, afirmou 
Everson.

Um símbolo dessa superação 
de Everson está no terço que o 
goleiro carrega a todos os cantos. 
O artigo religioso foi presente 
de um torcedor quando Everson 
ainda atuava na Série D, e tem 
trazido boas energias para ele 
desde então.

“Esse terço eu ganhei na Série 
D do Campeonato Brasileiro. Ou 
seja, na última divisão, de um 
torcedor do Confiança. De lá para 
cá, sempre trago ele comigo, vem 
me abençoando muito”, lembrou 
o goleiro.

Após ajudar o Atlético-MG a 
ser campeão, Everson foi reconhe-
cido por seu trabalho individual. 
Depois de derrotar o Athletico 
Paranaense na final, ele foi eleito 
o melhor goleiro da Copa do Brasil 
e ficou com a Luva de Ouro da 
competição.

“Foi um ano muito bom. Con-
quistamos três títulos, dois muito 
grandes, a Copa do Brasil e o 

Brasileiro, fazia 50 anos que o 
Atlético não vencia. A gente colo-
cou nosso nome na história. Muito 
feliz, não só pelos títulos, mas 
pelo reconhecimento do trabalho 
individual, por ganhar a Luva de 
Ouro da Copa do Brasil. Muito feliz 
com esse ano de 2021, foram três 
títulos, mais a convocação para a 
seleção brasileira. Muito feliz com 
esse ano”, finalizou.
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o seu consórcio multibrasileiro

AdvogAdo, pAlestrAnte e presidente do grupo  empresAriAl
multimArcAs – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

FAbiAno cAzecA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A bola volta a rolar em todo o país
Terminado o período de fé-

rias dos jogadores de futebol 
brasileiros, vários clubes do país, 
como é o caso dos clubes mi-
neiros, liderados por Atlético, 
América e Cruzeiro, já estão se 
preparando para as competições 
e muitos campeonatos estaduais 
e regionais já iniciaram. 

Em Minas Gerais, o Campe-
onato Mineiro de 2022 iniciou 
esta semana e muitos outros 
Brasil afora também. Alguns 
Clubes passaram por alterações 
importantes. O Cruzeiro, por 
exemplo, saiu na frente, e com 
base na Lei Federal n. º 14.193 de 
06.08.2021, se transformou em 
Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF), ou seja, se transformou 
em clube empresa e, inclusive já 
vendeu 90% de suas ações. 

O ex-jogador e ídolo da tor-
cida cruzeirense, Ronaldo Nazá-
rio, o Ronaldinho, adquiriu os 
90% das ações do Clube. Essa 
maciça aquisição das ações pelo 
ídolo cruzeirense surpreendeu 
muita gente, inclusive eu que 
acreditava que as ações fossem 
vendidas, no mínimo, aos gran-
des empresários cruzeirenses 
como, por exemplo, Pedrinho 
do Supermercados BH e Vittorio 
Medioli, empresário e atual pre-
feito de Betim, MG. Penso que, 
se um grupo de empresários de 

grande porte e muito ligado ao 
clube tivesse adquirido partes das 
ações, poderia ser fundamental 
para retirar o Cruzeiro da posição 
vexatória que se encontra frente 
ao cenário esportivo mineiro e 
brasileiro. 

Ao passo que, Ronaldinho 
apesar de grande ídolo da torcida 
cruzeirense, ainda não tem a ne-
cessária experiência empresarial 
para gerir um clube da grandeza 
do Cruzeiro e com os problemas 
que enfrenta. Em relação ao 
América, embora tenha perdido 
alguns importantes jogadores, 
como foi o caso do Ademir, que se 
transferiu para o Atlético, sua di-
retoria tem se esforçado bastante 
para repor as perdas e reforçar 
a equipe para 2022, como foi a 
recente contratação do centroa-
vante Wellington Paulista. 

Afinal, ao contrário de ou-
trora, este ano o América irá 
disputar diversas competições 
importantes, como os campe-
onatos Mineiro, Brasileiro e a 
Libertadores de América. Quanto 
ao Atlético, depois de ter feito um 
ano de ouro em 2021, quando 
ganhou três importantes cam-
peonatos, Mineiro, Brasileiro e 
Copa do Brasil, embora tenha 
perdido seu grande treinador 
Cuca e alguns bons jogadores, 
como tinha um bom e grande 

plantel contratou o técnico “El 
Turco” Antônio Mohamed, que é 
um bom treinador e certamente 
irá fazer também bons campeo-
natos em 2022. 

A situação do Atlético é muito 
boa porque tem um grupo de 
empresários milionários e apai-
xonados com o clube Ricardo 
Guimarães (Banco BMG), Rubens 
Menin (Construtora MRV), Rafael 
Menin (Construtora MRV) e Re-
nato Salvador (Hospital Mater 
Dei). Esses mecenas, além de 
milionários e dispostos a inves-
tirem no Galo, estão fechados 
com o presidente na gestão do 
clube e não medem esforços para 
ajudar o Atlético em tudo que for 
necessário. 

Além disso, o Atlético está 
construindo o seu tão sonhado 
estádio próprio, a Arena MRV, 
que irá lhe dar conforto e credi-
bilidade. Analisando a história do 
futebol, percebe-se que aqueles 
clubes que conseguiram construir 
seus próprios estádios, além de 
crescerem muito no ranking do 
futebol, se transformaram em 
verdadeiras potências econômi-
co-financeiras, como os próprios 
Atlético e Cruzeiro que, apesar 
de o Mineirão ser um estádio 
público, sua construção contri-
buiu muito para o crescimento 
das duas equipes.


