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cenário de crise na eco-
nomia que vem se de-
senhando nos últimos 

anos impactou o planejamento 
dos brasileiros. De acordo com 
o levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
SPC Brasil, em parceria com a 
Offer Wise, 92% deles deixa-
ram de realizar algum projeto 
que tinham para 2021. O mais 
citado pelos consumidores foi 
juntar uma reserva de dinheiro 
(29%), seguido de adquirir ou 
reformar a casa (25%), fazer 
uma grande viagem (25%), 
pagar dívidas em atraso (20%) 
e comprar um carro/moto 
(18%). Entre os motivos que 
impediram a realização dos 
planos, 57% justificaram que 
os preços das coisas estavam 
muito altos.

Recentemente, quando esteve em Brasília, o prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSD), externou a amigos sua pretensão de parti-
cipar como candidato ao governo de Minas, em outubro de 2022. Kalil 
disse ainda que pretende dialogar com quase todos os presidenciáveis, 
inclusive com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), o único que fica de fora 
dessa lista é o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em relação a uma possível 
aliança com o PT, sua resposta tem sido clássica: “Isso será decidido pela 
cúpula dos dois partidos no âmbito nacional”.

entenda o que é retinoblastoma
e quais os sintomas da doença

O assunto ganhou repercussão quando o apresentador 
Tiago Leifert e sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, 
divulgaram um vídeo nas redes sociais revelando que a 
filha deles estava com retinoblastoma. A doença é um tipo 
raro de câncer que se desenvolve na retina e aproximada-
mente 400 crianças são diagnosticadas por ano no Brasil. 
“O principal sintoma do retinoblastoma é a leucocoria, 
um reflexo branco na pupila e presente em quase 90% 
dos diagnósticos. Ele pode ser visto ao tirar uma foto com 
flash. Normalmente, os olhos ficam vermelhos, porém, nas 
crianças com a doença, o reflexo é esbranquiçado”, alerta 
a oftalmologista Vanessa Guedes.

WhatsApp é o principal canal
de vendas dos pequenos negócios

Um dos principais aplicativos de troca de men-
sagens da atualidade, o WhatsApp, é também o 
principal canal de vendas dos pequenos negócios 
mineiros. Quem aponta isso é uma pesquisa feita 
pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), que mostra que mais de 70% desses 
empreendimentos usam as redes sociais, aplicativos 
ou a internet para vender seus produtos e serviços. 
Para o especialista em marketing e vendas Juliano 
Martins, essa tendência chegou para ficar. “Observo 
que os apps serão a única forma de interação entre 
empresa e cliente”.

Justiça ter arquivado
caso do triplex do

Guarujá envolvendo
Lula o inocenta?

A juíza Pollyanna Alves, da 12ª Vara Federal 
Criminal de Brasília, arquivou a ação contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso 
do triplex do Guarujá. A decisão movimentou o ce-
nário político e trouxe muitas dúvidas. A principal 
delas: isso significa que Lula é inocente? Sobre esse 
assunto e seus desdobramentos, o edição do Brasil 
conversou com o advogado e mestre em direito, 
Haroldo V. Baraúna Jr.

92% dos BrAsileiros AdiArAm
Algum ProJeto PessoAl em 2021
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Ex-ministro
Alysson Paolinelli

é novamente
indicado ao

Nobel da Paz
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temo pelo o que ainda está por vir neste ano

E D I T O R I A L

Lembro artigo de 7 de dezembro de 2019, 
quando lastimei, sob o título “Não há nada tão 
ruim (boçal) que não possa piorar”, que o presi-
dente, então com poucos meses de desmando, 
tenha proclamado que no Brasil ninguém passa 
fome. Infelizmente, em seus delírios ele se tornou 
o pior dos pesadelos, chamando de idiota quem 
compra feijão ao invés de fuzil. Armamentista 
convicto, “liberou geral” o uso de armas aos 
políticos em quaisquer mandatos eletivos, am-
pliou para cinco mil as munições que podem ser 
compradas de cada vez, assinou decreto incenti-
vando menores de idade a ter aulas de tiro, e até 
posou com meninos portando réplicas de fuzis e 
metralhadoras.

Escolhendo mal (advérbio, incorretamente), 
insiste em colocar gente do mau (adjetivo, ruim) 
ao seu lado. Com paixão pelo poder, junto aos 
aliados espalha fakes, deslumbrado pelo tanto 
que suas mentiras enganam pessoas crédulas 
e do bem. Produtor de asneiras, logo no seu 
primeiro carnaval palaciano postou imagens 
sexuais explícitas, justificando que queria exibi-
-las para condená-las. Adepto do palavreado 
chulo, expele impropérios contra autoridades e 
nações, às quais trata como inimigas. Demorou 
a reconhecer o novo presidente do Chile - quando 
o fez, anunciou com visível descaso que mandou 
o Itamaraty cumprimentar “o tal de Boric”. Antes, 
ignorou as posses dos “esquerdistas” eleitos na 
Argentina, Bolívia e Peru.

Na recente tragédia das enchentes, repeliu 
auxílio humanitário dos argentinos aos brasi-
leiros. Hediondo, advertiu estados e municípios 
que “não existe opção de receber ajuda rejeitada 
pelo governo federal”. Ele mesmo ficou alheio às 
cidades e regiões devastadas, onde milhares de 
pessoas perderam tudo, dezenas a vida. Naquelas 
trágicas semanas festejou - não debaixo, mas em 
cima d’agua - em paradisíacas praias: dançou 
funk machista em lanchas, passeou de jet ski e 
ostentou “queimando pneus” em carro de parque 
circense. Tudo no estilo exibicionista das motocia-

tas que custam milhões de reais, tal e qual suas 
folgas e férias, como as de janeiro de 2021, que 
superaram R$2,37 milhões, fortuna equivalente 
a 179 anos de salário mínimo de um trabalhador.

“Vamos supor que”, ciente de que seria ques-
tionado, não pela despesa - que a subordinada 
Controladoria Geral da União acaba considerando 
regular -, mas pela apatia diante dos mortos e 
desabrigados pelas chuvas… o que fazer para 
deixar o tempo correr e mitigar críticas até de 
aliados? Como engoliu camarão sem mastigar 
(versão oficial!), sofreu obstrução intestinal - as 
comuns, leves, conhecidas como prisão de ventre, 
necessitam de um remedinho. Se em questões de 
saúde é especialista em fraudar… uma conjec-
tura, talvez oportunidade perfeita, seria passar 
uns dias num hospital de hotelaria 6 estrelas e 
descansar das travessuras. Lembrando que fake 
exitoso precisa de detalhes convincentes e que 
“valor não é problema”, mandar um jato buscar 
nas Bahamas confiável amigo para diagnóstico 
médico inquestionável (não precisa cirurgia!) do, 
digamos, mal-estar. Vantagem extra: chance sem 
igual para reviver nebulosa facada e, quem sabe, 
novamente obter o sentimento de piedade que 
em 2018 resultou em votos de eleitores condoídos.

Imerso em disparates criminosos que propa-
ga e defende, Bolsonaro é cada vez mais letal. 
Além de mórbido diante da penúria de milhões, 
em que poucos obtém lugar nas filas mendigan-
do ossos de açougues, é omisso e enganador, 
trazendo caos e mortes que poderiam ser evi-
tadas. Mirando reeleição, o que irá fazer, afora 
perseverar em sanhas e alucinações? Talvez fique 
mais nefasto, se sentindo poderoso por trocar, a 
bel-prazer - de forma ameaçadora -, comandos 
militares e de segurança.

Quanto à saúde, era inimaginável haver 
ministro mais incompetente do que Eduardo 
Pazuello, simultaneamente brocoió (desprezível) 
e bocoió (bronco que acredita piamente), ao 
declarar que “um manda, outro (no caso, ele) 
obedece”. Pois há! E Marcelo Queiroga nem 

espera ser mandado para alegrar o chefe que, 
no auge da pandemia, enquanto tantos morriam 
sufocados, caçoou da ânsia de quem tentava res-
pirar e sobreviver sem oxigênio e, agora, despreza 
o que chama de insignificantes mortes de crianças 
pela COVID (1.449 comprovadas no ano passado)!

Num país com comando decente - o Brasil 
atual não o é - seria inadmissível o ministro da 
Saúde menosprezar a população infantil, como 
se sua sobrevivência não importasse; repelir a 
imunização antes da volta às escolas, dizendo que 
vacinação nada tem a ver com aulas; e protelar 
as ações necessárias, garantindo que não abre 
mão do poder de decisão (entenda-se sujeição). 
Com má intenção, desonra a classe médica e 
erra de propósito. Quando descoberto, não liga 
ou se faz de inocente. Exemplo: denunciou 3.935 
mortes relacionadas as 325,7 milhões de doses 
de vacinas contra COVID aplicadas (soma das 
etapas até 17 de janeiro), ou seja, uma entre 
82.772. Ao ter a falsidade revelada pela Folha de 
São Paulo, apenas alegou que se “confundiu”. 
Foi absurda a discrepância do número real de 11 
fatalidades, uma para cada grupo de 29.610.000 
imunizações!

Queiroga (no caso específico trocar o “i” pelo 
“d” exprime sua inépcia) e outros prepotentes 
negacionistas nos chamados “Poderes”, parecem 
solidários ao ataque hacker que “sumiu” com da-
dos primordiais para salvar vidas - que o Executivo 
reluta em divulgar! Manipulados como objetos 
pelo abjeto líder, abominam a ciência, dificultam 
medidas de prevenção e articulam imunidades 
de rebanho para deixar morrer sem vacina. 
Irracionais, uns juram que a Terra é plana; que o 
governo federal preserva a natureza, protege e be-
neficia índios e quilombolas; e não há interesses 
escusos na farta distribuição de bilhões de reais 
(e recorde absoluto de orçamento secreto) aos 
partidos, congressistas e vassalos políticos. Com 
tanta impostura em meio à angustiante fome e 
terrível crescente miséria nas ruas, repito: temo 
pelo o que ainda está por vir neste ano.

Por que Justiça arquivou o caso do
triplex envolvendo o ex-presidente lula?

A juíza Pollyanna Alves, 
da 12ª Vara Federal 
Criminal de Brasília, 
arquivou a ação contra 

o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) no caso do triplex do 
Guarujá. A decisão movimentou 

o cenário político e trouxe muitas 
dúvidas. A principal delas é: isso 
significa que Lula é inocente? 

Para entendermos melhor 
sobre o caminho que levou o 
ex-presidente da prisão ao arqui-
vamento, o edição do Brasil con-
versou com o advogado e mestre 
em direito, Haroldo V. Baraúna Jr 
(foto).

Afinal, do que o ex-presidente lula foi 
acusado?

Foram 19 investigações que se tornaram ações 
judiciais criminais. Além dos casos mais conhecidos 
(sítio de Atibaia, triplex do Guarujá, terreno do Instituto 
Lula e doações para o Instituto Lula), há outros menos 
noticiados pela mídia, tais como os casos envolvendo 
supostos desvios de valores por meio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 
verbas por um suposto conluio entre o ex-presidente e 
o irmão dele e de valores decorrentes de palestras que 
ele teria dado.

De um modo geral, as acusações em todos os 
casos seguem na linha de que Lula teria beneficiado 
a si próprio ou terceiros com valores ou bens de forma 
ilícita quando ocupou a Presidência da República ou em 
virtude do cargo.

o caso do triplex foi arquivado. o que 
isso significa?

O chamado caso do triplex está no bojo das anula-
ções por conduta parcial do juiz Sergio Moro. Ou seja, 
o processo foi parcialmente anulado e enviado ao juiz 
competente para prosseguimento (Vara Criminal de 
Brasília). Contudo, diante do decurso de tempo, nos 
últimos dias, o juiz de Brasília reconheceu que o crime 
prescreveu e determinou o encerramento e o arquiva-
mento do processo. 

Dito em outras palavras, a prescrição é a perda do 
direito do Estado de processar alguém criminalmente. 
É um benefício do acusado em decorrência da demora 
do aparato estatal na tramitação do processo.

é possível que voltem atrás nesse 
arquivamento?

A prescrição, uma vez reconhecida pelo juiz, não 
pode ser alterada. Isso é uma matéria legal, como 
dizemos no direito. Ou seja, encerrado o processo pela 
prescrição, ele se encerrou em definitivo. 

muitos especialistas da área dizem 
que o julgamento de lula foi ilegal, 
assim como a condenação e prisão. 
existem, de fato, falhas nos processos?

Primeiramente, precisamos ter como norte o pro-
cesso relativo ao triplex do Guarujá, que foi julgado na 
primeira instância pela 13ª Vara Criminal Federal de 
Curitiba, presidida, à época, pelo ex-juiz Sergio Moro. 
Nele, especificamente, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que Moro agiu de forma parcial e em ajus-
te com o órgão acusador (Ministério Público Federal). 
Embora essa decisão, inicialmente, tenha sido para 
esse processo, posteriormente, a defesa de Lula pediu 
a extensão de seus efeitos para os outros julgamentos 
realizados pelo mesmo juiz, o que foi atendido pelo STF. 
Contudo, há outros que o STF determinou a anulação 
por conta de outro aspecto, denominado incompetên-
cia do juízo. Ou seja, definiu que o ex-presidente não 
poderia ser julgado pela 13ª Vara Criminal Federal de 
Curitiba, já que ela só teria atribuição legal para julgar 
questões relativas aos desvios praticados contra a 
Petrobras e nenhuma acusação contra Lula envolve a 
estatal. Há aqueles que atingiram a prescrição, isto é, 
não foi respeitado o prazo máximo para que o Estado 

processe o acusado. Quando isso ocorre, a prescrição 
é reconhecida pelo Poder Judiciário e o processo se 
encerra em definitivo.

O que precisa ser relembrado é que, em alguns, as 
questões formais foram decididas de maneira definitiva 
pelo STF. Ou seja, não cabe mais discutir se houve falhas 
ou vícios. Qualquer entendimento diverso exigiria o 
estudo analítico de cada caso e isso já foi feito pelo STF.

Aos poucos, lula foi sendo inocentado 
das acusações. como isso foi possível?

Não podemos confundir obtenção de uma sentença 
absolutória com decisões que invalidam no todo ou em 
parte processos por algum vício de forma (como ocorre 
com a incompetência da Vara Criminal de Curitiba ou 
a conduta parcial do então juiz). Vale dizer, Lula pros-
seguirá respondendo por aqueles em que não houve 
prescrição. 

O sistema processual criminal em vigor no Brasil - e 
na maior parte do mundo - tem como princípios gerais 
a presunção de inocência (ou seja, o acusado não pode 
ser considerado culpado, salvo prova em contrário). Além 
do ônus da prova que recai sobre quem acusa (Ministé-
rio Público) e de que ninguém poderá ser privado de 
sua liberdade, salvo sentença penal condenatória com 
trânsito em julgado.

O ex-presidente Lula obteve até aqui um conjunto de 
decisões que anulam, em todo ou em parte, os processos 
que sofreu. Mas, quanto aos que “sobreviveram”, novas 
sentenças virão. Nestes, Lula poderá ser condenado ou ab-
solvido. E, se condenado, poderá recorrer ao tribunal local 
e às instâncias superiores. Ou seja, aqui estamos diante 
do exercício do direito de ampla defesa, que vem sendo 

praticado pelo ex-presidente por meio de seus advogados. 
Esse direito não socorre somente a Lula, mas a todos. 

Em resumo, embora Lula não tenha obtido uma 
sentença de absolvição, ele é considerado tecnicamente 
inocente, já que não há sentença condenatória com 
trânsito em julgado contra ele.

como esse cenário de acusação, con-
denação, prisão, inocência e arquiva-
mento impactam no cenário político?

Os aspectos jurídicos e políticos caminham lado a 
lado. E, não raro, o sistema jurídico é utilizado para se 
obter ganhos políticos. Nesse contexto, basta imaginar 
que, provavelmente, o cenário das eleições de 2018 seria 
diferente caso o ex-presidente Lula estivesse na disputa. 
E não foi exatamente porque a decisão que lhe enviou à 
prisão foi proferida pelo então juiz (e possível candidato 
nas próximas eleições) Sergio Moro.

Mas, para o panorama mais próximo, ou seja, elei-
ções de 2022, não se imagina algo que gere impacto 
semelhante. Basta observar que a data limite para o re-
gistro de candidaturas se encerra em 15 de agosto. Com 
base na chamada Lei da Ficha Limpa, Lula estaria fora da 
disputa apenas se tivesse contra si uma condenação com 
trânsito em julgado (ou seja, contra a qual não cabem 
mais recursos) ou, ainda, uma decisão proferida por 
órgão colegiado (normalmente, o tribunal de segunda 
instância) antes da data limite. No entanto, o andamen-
to dos processos, que restaram contra o ex-presidente, 
não indica qualquer possibilidade razoável de que um 
desses dois fenômenos ocorra em tempo tão exíguo.
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transporte metropolitano
iariamente, mais de 1 milhão de passageiros lotam os 
ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte, assim 
como acontecem em muitas outras cidades do Brasil. A 
novidade da capital mineira é que os veículos que circulam 

por diferentes municípios são controlados por entidades distintas. 
BH tem suas próprias regras, independentemente do que ocorre 
em lugares do entorno e isso, em determinado momento, gera 
controvérsias, especialmente quanto à qualidade do serviço, quase 
sempre criticado por usuários que não concordam com os elevados 
preços das passagens, além de carros, muitas vezes, abarrotados, 
sobretudo no horário de pico.  

Enquanto a população se comprime nos coletivos, as decisões 
sobre a majoração dos preços ocorrem de maneira descontrolada. Em 
plena segunda-feira passada, 31 de janeiro, as passagens dos veículos 
circundantes da região metropolitana de BH ficaram 13% mais caras. 
A decisão sobre o ajuste é da Secretaria de Estado da Infraestrutura 
e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), a quem compete definir a 
respeito do processo. 

De acordo com a secretaria, “a alta levou em consideração os 
índices da inflação e o percentual atualizado do óleo diesel, um dos 
itens que mais pesa na operacionalidade das linhas regulares”. Para 
além dessa determinação do órgão público, esse acréscimo ocorre em 
momento delicado para a população, diante da lenta recuperação da 
economia, que deixa os cidadãos ainda mais vulneráveis. 

Outro detalhe diz respeito à falta de debate entre os represen-
tantes das empresas e o governo, juntamente com os sindicatos 
responsáveis, afinal, esse aumento aconteceu sem que houvesse uma 
discussão, o que acabou ocasionado uma surpresa geral.

Ficou claro que o governo de Minas acatou a demanda das 
empresas, mas também que não houve contestação. No entanto, 
quando a discussão é transferida para BH tudo ocorre por escaninhos 
diferentes. A prefeitura tem sido questionada frequentemente pela 
Câmara Municipal como deve resolver as questões dos usuários, es-
pecialmente, quando se trata do preço da passagem. Certamente, foi 
em razão de um diálogo mais próximo com as entidades envolvidas 
que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) está propondo um aporte que 
depende de um acordo envolvendo o Judiciário e, até mesmo, o 
Legislativo com a interveniência do Ministério Público. Assim e, para 
evitar o colapso das empresas concessionárias em BH, o município 
concederia um valor financeiro mensal para manter o serviço fun-
cionado regularmente. Essa solução diminuiria o preço atual, além 
de atenuar as despesas das empresas ao concederem à gratuidade 
a quem tem direito.  

O assunto é complexo por envolver milhões de pessoas e, por 
isso, não pode ser resolvido unilateralmente, ou seja, apenas por 
uma das partes como aconteceu entre a Seinfra e os representantes 
das empresas responsáveis pelo transporte da Grande BH. No meio 
disso, quem mais utiliza o serviço não foi ouvido: o povo.
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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

engenHeiro José FernAndo courA
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Vice-Presidente dA Fiemg

o maestro, o professor e o dínamo
O primeiro a deixar o seu lugar no ple-

nário da bancada mineira do Senado Federal 
para sentar-se na cadeira de presidente da 
Câmara Alta foi Rodrigo Pacheco (PSD), 
novato naquela casa. Pacheco construiu 
sua vitória juntando forças da direita, do 
centro e da esquerda e iniciou uma carreira 
de conciliador, típica dos melhores políticos 
mineiros. 

Quando surgiu a vaga no Tribunal de Con-
tas da União (TCU), seu colega de bancada, o 
senador Antonio Anastasia (PSD) se candida-
tou. E aí o conciliador entrou em ação e foi o 
maestro da eleição exuberante do professor, 
seu colega de bancada. 

Os méritos de Anastasia já eram reconhe-
cidos no Senado e fora dele, nacionalmente. A 
vida toda professor de Direito Administrativo na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
onde foi um estudioso das normas que dão 
plataforma jurídica à administração pública no 
Brasil. Anastasia foi chamado a colocá-las em 
prática no serviço público estadual e federal. 
Entrou na política e foi vice-governador, gover-
nador e senador de Minas Gerais. 

No Senado foi recordista de pareceres 
de relatoria, por formação e conhecimento e 
chegou a vice-presidente da Casa.

E para fechar o círculo do planejamento, da 
legislação, da direção e do controle empossa-se 
como ministro do TCU da União. 

Foi sucedido por seu suplente, o agora senador 
Alexandre Silveira, a quem chamou de dínamo 
da política mineira no seu discurso de despedida.

Silveira, de origem humilde, estudou Direi-
to e dedicou a vida ao serviço público na defesa 
da sociedade. 

Empresário da construção civil caiu nas 
graças do também empreendedor José Alen-
car, ex-presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), senador e 
vice-presidente da República. Pelas suas mãos 
foi diretor-geral do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) e, depois, foi 
eleito deputado federal, por duas vezes, com for-
te base eleitoral no Vale do Aço em Minas Gerais.

Anastasia quando se candidatou ao Gover-
no e ao Senado teve Silveira como coordenador 
de suas campanhas eleitorais e seu secretário 
de estado em duas pastas e pode observar e 

louvar sua energia e dinamismo, o que lhe 
valeu o título de dínamo da política mineira.

Pacheco também se valeu da energia política 
de Silveira e ambos, nesse último ano, recebe-
ram senão a totalidade, a grande maioria das 
lideranças mineiras na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) e nas prefeituras municipais. 
Ninguém saiu de lá com as mãos abanando.

Silveira foi o braço direito de Pacheco até 
aqui na direção jurídica e de relações institu-
cionais do Senado e agora como senador con-
tinuará seu compromisso com o municipalismo 
atuante, pois sabe que é nas cidades que a vida 
acontece cotidianamente.

O desenvolvimento é outro compromisso 
de Silveira que trás nas veias esse sangue de 
empreendedor que aprendeu construindo 
estradas e edifícios.

O dínamo estará ligado principalmente na 
superação da doença, da pobreza e da fome 
do povo brasileiro.  

Minas Gerais estará bem representada no 
conjunto da federação e o Brasil poderá contar 
com seu Estado e seu novo senador e com sua 
grande energia e empenho.

eujácio silva

tércio Amaral

Kalil se nega a falar com o
presidente Jair Bolsonaro

Nos bastidores da política mineira, dois as-
suntos tomam conta da cena: o primeiro 
é saber quem será o vice de Romeu Zema 
(Novo) nas eleições deste ano. Segundo 

especialistas da área, talvez o próprio governador 
não tenha esta completa definição, afinal, tudo vai 
depender do seu partido, que é uma sigla eivada de 
restrições quando o assunto é coligações partidárias. 

O segundo tem a ver com a possível aliança 
entre o pré-candidato a governador Alexandre Kalil 
(PSD) e o PT mineiro. Relativamente a isso, quando 
esteve em Brasília, semana passada, para a posse 
do novo senador Alexandre Silveira (PSD), Kalil 
deixou escapar sua aprovação para que se forme 
essa aliança. Ainda de acordo com ele, esse é um 
processo extenso e que perpassa pela estrutura 
nacional, envolvendo o ex-presidente Lula (PT) e o 
presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. 

A verdade é que o PT é quem está com proble-
mas para viabilização da parceria. Em São Paulo, o 
petista e ex-ministro Fernando Haddad não almeja 
abrir mão de sua candidatura ao governo do Estado, 
o que pode acabar minando o acordo com o PSD. 

Então, não adianta os petistas mineiros estarem 
aliados a Kalil, se não acontecer esse entendimento 
da cúpula.  

Nas entrelinhas deste debate, aparece outro 
fator preponderante: o futuro político do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Durante o mês 
de janeiro e, por motivo de férias, o parlamentar 
esteve ausente do noticiário político. Pronto, bastou 
isso para que surgissem dúvidas sobre sua propalada 
pretensão de disputar a Presidência da República 
como terceira via. 

Federação partidária 
Contudo, ainda existe um assunto capaz de 

unir a todos os políticos em tela: a novidade da 
criação das federações partidárias. Por exemplo, 
em Brasília, é dito que o PT tem chance de atuar 
junto ao PSB, PV entre outros. No entanto, os inte-
ressados permanecem paralisados, pois desejam 
saber primeiro qual será o prazo da Justiça para a 
formalização dessas uniões. 

imprensa nacional 
Falando recentemente à imprensa nacional, o 

prefeito de BH voltou a repetir que conversa com 
qualquer candidato à Presidência da República, 
inclusive com o ex-juiz Sergio Moro. No entanto, 
se recusa a estender “tapete vermelho” para o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) como já fez em 
duas oportunidades na eleição passada.  O pro-
blema é que quando se tornou chefe da nação, 
Bolsonaro se negou a agendar um encontro com 
Kalil para tratar dos assuntos de interesse da 
capital mineira. 

Relativamente à lista de interessados em fazer 
parte da chapa de Kalil, o único nome badalado 
era do presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV). Mas, 
recentemente, entrou neste páreo a sugestão do 
presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda.

rome zema continua sem
saber quem será seu vice

gilberto Kassab faz parte do
jogo sucessório em minas

Alexandre Kalil aceita conversar
até com sergio moro
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Rodrigo Pacheco faz discurso em favor
da liberdade de imprensa e da democracia

O discurso mais enfático em defesa da 
democracia e da liberdade de imprensa, 
na abertura dos trabalhos legislativos, 
no Congresso Nacional, foi proferido pelo 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). O 
parlamentar mineiro, mesmo estando ao lado do 
presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), reco-
nhecidamente um crítico ácido contra a imprensa 
tradicional, não hesitou em dizer que os resultados 
das urnas precisam ser respeitados. 

Ele repetiu, perante todo o país, sobre a ne-
cessidade de uma observação atenta referente às 
eleições de outubro. “O resultado das urnas deve ser 
soberano, comemorado pelos vitoriosos e acatado 
pelos adversários”.

A fala do senador foi milimetricamente elabo-
rada para tentar provocar uma distensão entres os 
poderes, em Brasília. Pacheco destacou, por exem-
plo, a importância de se garantir a lisura do processo 
eleitoral, evitando que o mesmo seja afetado por 
força externas, enfatizando o caráter preponderante 
do império da lei, para barrar a disseminação de 
notícias falsas, propondo uma exemplar punição 
para quem desobedecer às orientações legais.

Pacheco pouco falou das pautas econômicas, 
mesmo porque, o Senado deve ficar ativo apenas 3 

meses deste ano, quando, a partir de então, os seus 
pares se debruçarão sobre os debates relacionados 
aos projetos políticos partidários. Assim, a aprova-
ção de matérias mais enfáticas e estruturantes do 
Brasil, provavelmente, ficarão para o fim do ano.    

Como não poderia deixar de ser, Bolsonaro 
foi moderado em sua explanação. Ao lado dos 
demais dirigentes dos poderes constituídos do país: 
Rodrigo Pacheco (presidente do Senado); Luiz Fux 
(presidente do Supremo Tribunal Federal) e Arthur 
Lira (presidente da Câmara), o chefe da nação listou 
tópicos do que pretende fazer, começando sua fala 
sobre a importância das privatizações. 

No entanto, isso pode ser falácia, coisa de 
bastidores, quando se sabe que esse projeto de 

desestatizar empresas e entidades do governo 
federal segue em verdadeira marcha lenta, durante 
os 3 anos de sua administração. Pode não passar 
de ironia, quanto ao item onde ele destacou que 
não vai, em hipótese alguma, pedir a regulação da 
mídia e da internet, além de preservar a liberdade 
acima de tudo. 

Nem sempre Bolsonaro segue seus próprios 
discursos. É comum ele ter uma atitude de estadista, 
durante atos oficiais, mas quando vai conversar 
com seus apoiadores, no “cercadinho”, na entrada 
do Palácio da Alvorada, pronuncia frases de efeito, 
mandando recados para quem quer que seja, espe-
cialmente com o escopo de manter conectado o seu 
grupo de seguidores nas redes sociais. 

Não houve qualquer disfarce na fala de Lira (PP) 
quando pediu, perante a nação, para haver uma 
união da classe política em favor das reformas. Ele 
não deve ter tido o mínimo de sinceridade, pois sabe 
da pauta prioritária de seus pares: as discussões 
políticas, formação de alianças, federações partidá-
rias, acordos regionais, sucessão presidencial, entre 
muitos outros pormenores que, a partir de agora, 
irão movimentar a capital federal. 

Ao solicitar a não antecipação da discussão 
sobre as eleições, ele próprio reconhece: esse é um 
processo já em pleno andamento, inclusive, e prin-
cipalmente nos estados, bases eleitorais de todos 
os parlamentares que fazem parte do poder central.

Pacheco quer eleições sem notícias falsas
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Alencar e os transportes
A decisão do governo do Estado em autorizar um aumento 

de 13% nas passagens dos ônibus da região metropolitana de 
Belo Horizonte pegou a todos de surpresa. E a primeira voz 
a se levantar contra essa tarifa foi do deputado Alencar da 
silveira (PDT). O parlamentar disse: “Vou me empenhar para 
que este reajuste seja anulado”. Só para registrar, a passagem 
era de R$ 5,85 e passou para R$ 6,60. em tempo: atualmente, 
o índice de inflação é de cerca de 10%. 

Político em declínio
Em um passado recente, o deputado Weliton Prado (Pros) se 

gabava de ter muitos membros de sua família na política. À época, 
eram dois irmãos estaduais, um federal e um vereador. Ao sair do 
PT, há cerca de 8 anos, sua plataforma eleitoral foi só minguando. 
Agora, a sua própria reeleição, como deputado federal, passou 
a ser um ponto de interrogação nos meandros da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Coisas da política mineira. 

Pimentel com lula
Recentemente, o ex-governador mineiro Fernando Pimen-

tel (PT) esteve com o presidenciável lula (PT). A finalidade 
da reunião presencial foi traçar planos relacionados à sua 
próxima viagem à Minas. A data está sendo escolhida, mas, 
segundo interlocutores, não deve demorar muito. 

carlaile, estadual?
O abastado comerciante carlaile Pedrosa, ex-prefeito 

de Betim por duas vezes, estaria pensado em retornar à 
vida pública. Só que desta vez como candidato a deputado 
estadual. A conferir...

Azeredo, sim ou não?
Por enquanto, o ex-governador eduardo Azeredo tem 

resistido às insinuações sobre uma possível candidatura à 
Câmara Federal.  Mas é aquele ditado: “água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura” e sua decisão pode mudar.

Pt com Kalil
Em Brasília, aumentam os rumores de que o Partido dos 

Trabalhadores (PT) mineiro já estaria fechado para apoiar o 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) em sua caminhada ao governo 
de Minas. Os entendimentos envolvem os membros do PT e 
o presidente nacional do PSD, gilberto Kassab. 

comentário único. Toda vez que este assunto é comen-
tado, o grupo político ligado ao governador romeu zema 
(Novo) “treme nas bases”.

Fora da política
Jornalistas da crônica política mineira comentam que o 

ex-governador newton cardoso (MDB) deverá ficar de fora 
dos debates para o pleito majoritária do estado. Isso teria a 
ver com a sua saúde fragilizada.    

melles não volta
Ex-ministro e ex-deputado federal por seguidas legislatu-

ras, o projeto do mineiro carlos melles seria continuar sendo o 
presidente do Sebrae Nacional. Ou seja, não pretende sequer 
ouvir falar nos bastidores do Congresso Nacional e voltar a 
disputar cargo eletivo. 

Política nacional 
A decisão da cúpula do Partido Progressista de liberar 

os diretórios regionais para que fossem feitas alianças a 
bel-prazer acabou trazendo uma tremenda confusão para o 
Palácio do Planalto. O ministro da Casa Civil, ciro nogueira, 
“ficou em maus lençóis”, perante o presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.
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Miopia política não pode condenar a Zona Franca de Manaus

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Estamos em 2022, ano eleitoral. E em 
todo ano eleitoral, economistas notáveis con-
vocados pelos pré-candidatos à Presidência da 
República defendem a necessidade de o Brasil 
eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente 
os gastos tributários da União, hoje em torno 
de R$ 300 bilhões/ano. Invariavelmente, esses 
especialistas apontam para a Zona Franca de 
Manaus, citando-a como exemplo de renúncia 
fiscal despropositada. Trata-se, entretanto, de 
uma visão míope, que alicerça um discurso fácil, 
porém insustentável.

Ninguém se contrapõe à necessidade de 
redução dos gastos tributários da União porque, 
de fato, é um dispêndio exagerado, resultante da 
irresponsabilidade dos governantes e que conso-
me quase 4% do PIB Nacional. Esse diagnóstico 
é correto. Errado é o remédio proposto, pelo me-
nos em relação à Zona Franca de Manaus, aliás 
a única com previsão constitucional (artigos 40, 
92 e 92A do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, de 1988).

É necessário compreender bem o papel da 
ZFM antes de condená-la por meio de retóricas 
eleitoreiras. Criada em 1957 pelo presidente 
Juscelino Kubitschek, no arcabouço de seu plano 
estratégico para interiorizar o desenvolvimento 
nacional (Lei nº 3.173), a ZFM foi depois alterada 
pelo Decreto-Lei nº 288/67 de Castelo Branco 
e definida como “área livre” de comércio, de 
importação e exportação e de incentivos fiscais, 
com o objetivo de criar no interior da Amazônia 
um centro industrial e comércio exterior. Era um 
passo decisivo de Castelo Branco para, como 
ele preconizava, “integrar para não entregar” 
a Amazônia, alvo de cobiça internacional. A 
ideia era viabilizar um polo de produção de 
bens de alto valor agregado, a fim de substituir 
as onerosas importações de bens finais; de 
rápida implantação e que não agredisse o meio 
ambiente e respeitasse a preservação da floresta 
tropical, a população ribeirinha, os indígenas, 
suas terras e suas culturas.

A primeira indústria se instalou no polo em 
1970 e hoje, cinco décadas depois, a Zona Fran-
ca de Manaus está consolidada como grande 
produtora de eletrodomésticos, microcompu-
tadores, motocicletas, bicicletas, aparelhos de 
ar-condicionado, transmissores/receptores, e 
outros eletroeletrônicos, gerando emprego e 

renda fora dos grandes centros. Seu desenvol-
vimento deu-se, como previsto, com benefícios 
tributários, porém hoje a ZFM responde por 
apenas de 6% a 8% do total renunciado pelo 
governo federal.

Há, portanto, pelo menos outros 92% a 
94% de renúncias fiscais destinadas a outros 
setores espalhados pelo Brasil, na sua maioria 
concentrados nas regiões mais desenvolvidas 
do País. Essa realidade é ignorada por aqueles 
que elegem o polo industrial manauara como 
o grande vilão nacional.

A Zona Franca de Manaus não merece 
essa pecha nem o nome oficial, que remete à 
bagunça no linguajar popular. Também não é 
um paraíso fiscal, tampouco uma Shangri-lá, 
devendo ser permanentemente avaliada e 
aperfeiçoada na direção de geração de maior 
valor adicionado local.

Os números da Receita Federal dão a 
sua dimensão. O estado do Amazonas abriga 
22,54% dos habitantes da Região Norte (dados 
de 2020), participa com 22,55% do PIB regional 
e contribui com 39,25% dos impostos federais 
arrecadados naquela área. É evidente a des-
proporcionalidade.

Em 2020, o Brasil somou R$ 298,5 bilhões 
de gastos tributários da União. Desse total, ape-
nas R$ 19,5 bilhões referem-se à renúncia fiscal 
conferida à Zona Franca de Manaus e áreas de 
livre comercio da Região, número ainda menor 
que 2019 (R$ 28,2 bilhões).

Demonizar a ZFM com base unicamente 
nesse benefício é, portanto, argumento que 
não encontra sustentação. Tal renúncia, mesmo 
ínfima numericamente, é essencial para manter 
o polo, cuja importância para o País não se 
discute. A falsa problemática da ZFM esconde o 
que verdadeiramente deveria ser questionado: 
a discricionariedade com que são destinados os 
outros 92% a 94% das renúncias fiscais.

A Constituição de 1988 determina expressa-
mente (artigos 3°, 43, 151 e 165) que tais bene-
fícios devem ser concedidos com o fim precípuo 
de diminuir as desigualdades regionais e sociais. 
Inquestionável que no caso da Zona Franca esse 
quesito é respeitado. Entretanto, a maioria 
esmagadora dos benefícios fiscais da União foi 
e continua sendo concedida a alguns poucos 
setores da economia mediante a escolha de 

governantes, em inegável afronta ao princípio 
constitucional da impessoalidade, além de dar 
margem a pressões e lobbies de determinados 
nichos econômicos.

Essa prática privilegia alguns setores sem 
qualquer garantia de que tal benefício efetiva-
mente contribui para a redução das desigualda-
des regionais, tão evidentes neste país.

É preciso enxergar que a ZFM provocou forte 
migração da população do interior do Amazonas 
para a capital, atraindo cidadãos de todo o estado 
em busca de emprego e melhores condições de 
vida. Em meio século, Manaus cresceu 7,11 vezes, 
enquanto o interior cresceu apenas 3,06 vezes no 
mesmo período. A capital se desenvolveu, mas 
também passou a enfrentar graves problemas, 
como a favelização: é a segunda capital brasileira 
com maior número de domicílios favelizados 
(53,4%), atrás somente de Belém (55%).

Por outro lado, o esvaziamento econômico 
e demográfico do interior propiciou forte preser-
vação da floresta tropical no Amazonas, onde 
a conservação atinge níveis em torno de 86% 
a 88%. Resultado da redução da exploração 
da floresta, cujas chagas atuais são frutos de 
atividades predatórias – como a pecuária ex-
tensiva, que derruba árvores para aumentar a 
área de pastagem – ou ilegais, como o garimpo, 
contrabando de minérios e metais e a extração 
de madeira sem certificação.

A campanha eleitoral e o presidente 
que vier a ser eleito necessitam vislumbrar o 
Amazonas além da Zona Franca de Manaus, 
conscientizando-se das enormes oportunidades 
que se abrem com a preservação da floresta: 
a captação e comercialização de créditos de 
carbono, a exploração do ecoturismo e a expor-
tação de peixes e frutas tropicais, dentre outras 
atividades sustentáveis.

A floresta em pé é um ativo riquíssimo dos 
pontos de vista econômico, de credibilidade 
internacional e climático. Essa preservação 
é fundamental para o regime de chuvas nas 
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde se 
concentra expressiva parcela do agronegócio e 
do PIB nacional, não se ignorando também que 
mais de 65% da matriz energética brasileira é de 
origem hídrica.

Se esse olhar atento substituir o discurso 
fácil, o Brasil só terá a ganhar.

WhatsApp segue como principal canal de
venda dos pequenos negócios mineiros

Dados de uma pesquisa feita pelo Sebrae, 
em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), mostram que mais de 70% 
dos pequenos negócios mineiros usam as 

redes sociais, aplicativos ou a internet para vender 
seus produtos e serviços. O WhatsApp, aplicativo 
(app) de serviço para troca de mensagens, foi o 
canal mais utilizado pelos mineiros no final do ano 
passado para as vendas on-line. 

De acordo com o estudo, 88% dos mineiros afir-
maram fazer uso do app em suas vendas. Enquanto 
isso, o Instagram é utilizado por metade (54%) dos 
entrevistados, seguido pelo Facebook, (36%). O 
WhatsApp for Business, versão comercial do app, é 
o mais utilizado pelas empresas (63%) e o Google 
Meu Negócio por 37%. 

Os dados apontam que a pandemia intensifi-
cou ainda mais a relação comercial dos pequenos 
negócios mineiros com as redes sociais. Segundo o 
levantamento, 35% dos entrevistados investem em 
propagandas pagas no Google, Instagram ou Face-
book. Além disso, apenas 31% das empresas mineiras 
tinham um sistema de gestão integrada (software ou 
aplicativo), conhecido como ERP (Enterprise Resource 
Planning) – ferramenta que orienta o dono do negó-
cio a melhorar processos internos e integrar setores, 
como vendas, finanças, estoque e recursos humanos.   

Para o analista do Sebrae Minas Júnio Enes, o 
fomento do WhatsApp como canal de vendas se dá 
pela migração dos consumidores para o digital. “O 
app tem se tornado uma ferramenta popular pela 
facilidade de manuseio e operação, tanto pelos 
clientes quanto pelos empreendedores. As redes 
sociais se tornaram um ambiente de negócios e 
as empresas utilizam estratégias para se conectar, 
vender e se relacionar com os clientes. Também é 
importante elucidar que o Brasil é um dos países 
que mais fica conectado, sendo que o WhatsApp é 
a mídia mais acessada até o momento”.

Ele acrescenta que as empresas que não enten-
deram essa tendência, ficaram para trás. “Conhecer 
o cliente e compreender em qual canal ele quer ser 
atendido é fundamental para o sucesso do negócio. 
Afinal, as companhias funcionam para atender o 
consumidor. Podemos perceber que o recurso de 
enviar dinheiro pelo app, realizar a venda, etc sina-
liza a grande aceitação do mercado. Observamos 
diversas pesquisas nas quais o gráfico sempre cresce 
demonstrando a adesão da ferramenta no país”.

conectando
O especialista em marketing e vendas Juliano 

Martins afirma que as pessoas no Brasil estão usan-
do a plataforma para melhorar suas vidas pessoais 
e profissionais. “Atualmente, existem tecnologias, 
como os chats bots (robôs), que automatizam suas 
respostas 24 horas por dia, garantindo um retorno 
rápido ao consumidor e um padrão de resposta”.

O robô de automação foi uma saída para 
a manicure Graziele Meire. A procura pelo 
WhatsApp era tanta que ela não conseguia dar 
conta. “Ou respondia as clientes para marcar os 
procedimentos, ou atendia as que já estavam 
marcadas. Entrei em contato com uma agência 
de marketing e descobri o robô. Uso o próprio 
WhatsApp, porém a automação filtra o que a 
pessoa precisa. Quando pego meu celular, basta 
checar o horário e confirmar. É muito prático. Foi 
um investimento que valeu a pena”.

Martins reforça que é preciso organização. “A 
pessoa deve usar a tecnologia para garantir um 
padrão de atendimento. Além disso, é necessário 
que haja um planejamento que inclui o contato 
com o cliente e uma estratégia de marketing. 
Acredito, inclusive, que vai chegar o dia em que 
as redes sociais e, principalmente, o WhatsApp, 
serão as únicas formas de interação entre empresa 
e cliente”, conclui.
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Para especialistas, empresas precisam ter como obrigação o atendimento no WhatsApp

A vez dos caminhoneiros 
Em Brasília, os jornalistas que fazem cobertura do Palácio 

do Planalto estão denominando a proposta do governo de di-
minuir o imposto do diesel de “Projeto dos Caminhoneiros”. Na 
verdade, o presidente Bolsonaro (PL) tem esse compromisso 
de atender à classe há muito tempo e, agora, com os preços 
elevados dos combustíveis, estaria sendo tomada uma medida 
para minimizar o aumento dos valores. 

Filosofia pura
“O fracasso é muito mais capaz de humanizar as pessoas 

do que o sucesso”. Frase dita pelo filósofo luiz Felipe Pondé 
e que nos faz pensar sobre o assunto.

caldeirão político 
Segundo a jornalista izabella camargo, a partir do Car-

naval, os projetos do Governo e os temas mais importantes 
do próprio Congresso Nacional serão colocados em discussão. 
Em sua análise, a partir de então, a capital federal se tornará 
em uma espécie de “caldeirão” nacional. Cruz credo, gente.

Presidencialismo? 
Deixando os comentários relacionados à saúde de lado, o 

medico Paulo saldiva, ao dar pitaco sobre a política brasileira, 
afirmou: “Atualmente, vivemos uma espécie de presidencia-
lismo de cooptação em nosso país”. Eu, hein?!

Batendo na PF
O cientista político da Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo, Fernando luiz Abrucio, disse: “O que a Polícia Federal 
(PF) fez, em relação ao inquérito dizendo que o presidente 
da República não prevaricou no que se refere à denúncia de 
compra de vacinas, foi uma peça de ficção”. Segundo sua 
avaliação, a PF simplesmente rasgou as leis brasileiras para 
produzir um relatório sem o menor nexo. 

Problemas na educação
“Sabidamente, a pandemia trouxe sérios problemas para 

o setor da educação no Brasil. A dificuldade é encontrar uma 
solução para repor esses 2 anos perdidos pelos alunos que 
ficaram fora das salas de aula. Em minha opinião, não está 
sendo construída uma solução para este reparo”. Opinião do 
reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. 

PiB nanico 
Os economistas brasileiros garantem que, este ano, o Produto 

Interno Bruto (PIB) do país deverá crescer menos do que 1%. E isso 
seria um reflexo do fraco desempenho da economia no segundo se-
mestre devido às eleições. Cruz credo, gente. Quando pessimismo!

Federação partidária
Permanece a indecisão quanto ao prazo para que sejam for-

madas as denominadas federações partidárias, período no qual 
várias siglas se unem para disputar eleições por 4 anos seguidos. 
E, neste sentido, muitos partidos de esquerda querem fazer 
acordo para se unirem ao PT por medo de sucumbirem em 2022.

Batendo pesado
O vereador carlos Bolsonaro (Republicanos) está assumindo 

formalmente o comando das redes sociais do seu pai, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Na opinião de políticos de diferentes correntes 
ideológicas, o radicalismo no pleito eleitoral vai ser brutal.

gado x Pessoas
Um levantamento realizado pelas autoridades ligadas 

aos Direitos Humanos constata que, no Brasil, existem mais 
gados do que gente.  

Fundo eleitoral
O valor bilionário destinado ao fundo eleitoral vai ficar em 

cartaz muito tempo e será motivo de debates em época de 
campanha. Ao fazer essa avaliação, cientistas políticos acredi-
tam que muitos candidatos, especialmente os que votaram a 
favor dos mais de R$ 4 bilhões acabaram saindo prejudicados 
perante o desgaste junto à opinião pública. Será? 

negociata política
“Em minha avaliação, Brasília continua sendo a capital 

nacional da negociata política”. Palavras do acadêmico e 
jornalista merval Pereira.

sem união
Embora o nome seja União Brasil, a recente fusão de vá-

rios partidos em torno desse nome tem acarretado inúmeros 
problemas. As divergências regionais podem, inclusive, levar 
a inviabilização do acordo.
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92% dos brasileiros deixaram de
realizar algum projeto em 2021

O s últimos 2 anos foram um dos 
piores para a economia, com 
desemprego atingindo mais de 
12 milhões de pessoas, inflação 

acima dos 8% e as medidas de isolamento 
para conter o avanço da pandemia de 
COVID-19. Todo esse cenário de crise im-
pactou os planos pessoais dos brasileiros. 
De acordo com o levantamento realizado 
pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em 
parceria com a Offer Wise, 92% dos con-
sumidores deixaram de realizar algum 
projeto que tinham para 2021.

Conforme o estudo, os planos aban-
donados foram juntar uma reserva de 
dinheiro (29%), comprar ou reformar a 
casa (25%), fazer uma grande viagem 
(25%), pagar dívidas em atraso (20%) e 
comprar um carro/moto (18%). Entre os 
motivos que impediram a realização dos 
planos, 57% justificaram que os preços 
das coisas estavam muito altos, 48% de-
vido ao pouco dinheiro que dispunham e 
que mal permitia pagar as contas e 29% 
ficaram inseguros em gastar.

O ano de 2021 foi frustrante para 
a professora Janaína Porto. “Eu e meu 
marido tínhamos a intenção de reformar 
nossa casa. Está precisando trocar o piso, 
principalmente do banheiro, além resol-
ver a infiltração e fazer uma pintura nas 
paredes que estão bem sujas. Consegui-
mos comprar parte do material, mas tudo 
subiu muito de preço nos últimos meses. 
Sem contar que meu esposo perdeu o 
emprego. Ainda está faltando adquirir 
alguns itens e juntar mais dinheiro para 

pagar a mão de obra do pedreiro. Nosso 
projeto era finalizar isso em 2021, mas 
infelizmente não foi possível”, relata.

cortes no orçamento

A pesquisa também revelou que 51% 
dos brasileiros acreditam que as condições 
da economia em 2021 pioraram em rela-
ção a 2020. Considerando as experiências 
financeiras vivenciadas no ano passado, o 
cenário mostra um aperto financeiro das 
famílias brasileiras: 40% dos entrevista-

dos tiveram que renunciar a produtos ou 
serviços que compravam, enquanto 32% 
tiveram que fazer uso de alguma reserva 
de dinheiro que possuíam. Já 31% ficaram 
muitos meses com as contas no vermelho 
e 25% ficaram desempregados.

Com esse aperto financeiro, 83% tive-
ram que fazer cortes ou ajustes no orça-
mento em 2021, sendo que 59% tiveram 
que redirecionar o dinheiro para pagamento 
de contas do dia a dia, 35% para quitar pen-
dências em atraso e 25% para economizar 
e guardar dinheiro. Entre os que fizeram 

cortes, 55% reduziram as refeições fora de 
casa/delivery, 48% os itens supérfluos de su-
permercado e 44% a compra de vestuários, 
calçados e acessórios.

O presidente da CNDL, José César da 
Costa, aponta que, apesar de o cenário 
de vacinação avançada trazer alívio, as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia impactam no crescimento do 
país e na renda da população. “O desem-
prego elevado é, sem sombra de dúvidas, 
um dos grandes desafios a serem enfrenta-
dos pelo país e isso está ligado diretamente 

ao retorno do crescimento econômico, que 
ainda não alavancou. A renda da popula-
ção foi fortemente afetada nos últimos 2 
anos e isso, somado aos preços elevados, 
traz insegurança para as famílias”, destaca.

Vida financeira em 2022

Ainda segundo o estudo, conside-
rando as expectativas para o cenário 
econômico do país em 2022, 63% dos 
entrevistados esperam um cenário me-
lhor, enquanto 17% não esperam dife-
rença e 9% aguardam um quadro pior. 
Entre aqueles que estão otimistas com a 
economia este ano, 55% acreditam que 
as coisas podem melhorar mesmo com 
todos os problemas atuais no Brasil, 46% 
afirmam que a economia deve se reerguer 
na medida em que a maioria das pessoas 
se vacinarem, e 41% esperam que haja 
recuperação econômica.

Já entre os que estão pessimistas, 47% 
acreditam que o Brasil continuará sofren-
do com os efeitos da crise econômica, 45% 
não esperam uma recuperação econômi-
ca e 45% acreditam que o governo não irá 
realizar as reformas que o país necessita.

Sobre os projetos pessoais envolvendo 
planejamento financeiro para 2022, 44% 
planejam juntar dinheiro, 33% comprar/
reformar a casa, 33% sair do vermelho, 
28% fazer uma viagem e 25% conseguir 
um novo emprego. Nove em cada 10 
brasileiros (90%) possuem algum temor 
quanto a sua vida financeira em 2022, 
sendo os principais: não conseguir pagar 
suas contas (52%), não ser possível guar-
dar dinheiro (39%), ter que desistir de 
consumir coisas que gosta (24%) e não 
conseguir um emprego (24%).

A justificativa de 57% dos
entrevistados foi porque

os preços das coisas
estavam muito altos

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et



C O T I D I A N O6 EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de fevereiro de 2022

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O prefeito de BH, Ale-
xandre Kalil (PSD), saiu do 
seu gabinete para visitar 
algumas cidades de Minas 
Gerais. Ele é bem avaliado 
na região metropolitana, 
mas perde para Romeu Zema 
(Novo) no interior. Kalil tem 
feito algumas palestras expli-
cando sobre como enfrentar 
uma pandemia.

Kalil no interior
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Pressão no eX-ministro - Outro dia, o ex-ministro Sergio Moro 
(Podemos) participou do programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, 
e sofreu uma grande pressão dos entrevistadores e, praticamente, 
só se defendeu. A primeira pergunta foi a respeito dos julgamentos 
que ele presidiu e que mais tarde foram anulados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Moro resumiu dizendo que cumpriu sua mis-
são como julgador e que seus atos foram confirmados pelo Tribunal 
Regional de Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 
STF, que havia decidido antes a favor da prisão em segunda instân-
cia. O ex-juiz disse que seus atos foram tão sérios, que aqueles que 
roubaram dinheiro da Petrobras chegaram a devolver o produto do 
roubo aos cofres da empresa que confirmou ter tomado um prejuízo 
de R$ 6 bilhões com o chamado Petrolão. Ele disse que não tem 
nenhuma culpa se o STF mudou de decisão. O ex-ministro também 
teve que justificar o dinheiro que recebeu como pagamento de 
consultorias prestadas a um escritório nos Estados Unidos. Durante 
todo o programa, Moro teve pouca oportunidade para falar de seus 
projetos, mas, resumiu seu programa de candidato a presidente da 
República a uma recuperação de nossa economia, base de tudo 
que deverá fazer para voltar com o pleno emprego. Ao final, se 
comprometeu a comparecer ao primeiro debate daquela emissora 
com os presidenciáveis.

PreocuPAção - O presidente Bolsonaro (PL) tem perdido noites 
de sono quando pensa que, pelo andar da carruagem, a gasolina, 
provavelmente, vai custar R$ 8 o litro quando chegar o dia da eleição 
neste ano. Está confiante em Alexandre Silveira (PSD), que tomou 
posse no Senado e vai se converter em seu novo líder no Senado. 
Com isso, o presidente Rodrigo Pacheco (PSD) está enterrando sua 
candidatura ao Planalto e pode apoiar outro candidato à presi-
dência.  O ex-presidente Lula (PT) está esperançoso em seu apoio. 
Gilberto Kassab (PSD) não será problema, pois, no passado, já fez 
parte da bancada lulista.

A crise está aí. Kalil (PSD) determinou que o comércio 
abra na terça-feira de Carnaval e assim será. Também a 
quarta-feira de cinzas não vai ter meio expediente. O horário 
será o normal de todos os dias. 

os usuários da Rodoviária de Belo Horizonte não 
contam mais com o serviço do Juizado de Menores que 
funcionava no local, facilitando a autorização de viagens 
para menores desacompanhados dos pais e sob a responsa-
bilidade de terceiros. Hoje, essas autorizações estão sendo 
emitidas na Vara Civil da Infância e da Juventude, localiza-
da na Avenida Olegário Maciel nº 600, só a partir das 13h.  
O Juizado justifica tudo isso, afirmando que o órgão ainda 
está funcionando semipresencial por causa da pandemia. 
Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e Portaria 
do Juizado restringiram a emissão de autorizações de via-
gens de menores, transferindo essa responsabilidade para 
os cartórios, onde os interessados deverão preencher um 
formulário, assiná-lo e reconhecer firma.

Fornecedores de nove 
setores de 30 muni-
cípios da região da 
bacia do Paraopeba 

e sudeste de Minas Gerais 
terão a oportunidade de 
apresentar seus produtos e 
serviços com potencial de 
contribuir para os projetos de 
reparação da Vale em Bruma-
dinho e região. A Federação 
das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) realiza, 
entre 15 e 17 de fevereiro, a 
segunda rodada de negócios 
do Projeto Compre Bem Virtu-
al, encontro de negócios que 
conecta empresas a poten-
ciais fornecedores mineiros.

Nesta nova rodada, po-
dem participar as empresas 
que oferecem produtos e 

serviços nas seguintes áre-
as: captação, tratamento e 
distribuição de água; esgoto 
e atividades relacionadas; co-
leta, tratamento e disposição 
de resíduos - recuperação de 
materiais; agricultura, pecu-
ária e serviços relacionados; 
produção florestal; pesca e 
aquicultura; alimentação; 
eletricidade, gás e outras uti-
lidades, além de transporte 
terrestre. 

As inscrições serão aber-
tas apenas a empresas que 
possuem CNPJ dos seguin-
tes municípios: Abaeté, 
Barão de Cocais, Betim, 
Biquinhas, Brumadinho, 
Caetanópolis, Conceição do 
Pará, Conselheiro Lafaiete, 
Curvelo, Esmeraldas, Feli-

xlândia, Florestal, Fortuna 
de Minas, Igarapé, Juatuba, 
Maravilhas, Mário Campos, 
Mateus Leme, Morada Nova 
de Minas, Nova Lima, Pai-
neiras, Papagaios, Pará de 
Minas, Paraopeba, Pequi, 
Pompéu, São Gonçalo do 
Abaeté, São Joaquim de 
Bicas, São José da Varginha 
e Três Marias.

As empresas interessadas 
em participar da rodada de 
reuniões virtuais devem se 
inscrever até 9 de feverei-
ro. Após o cadastro, será 
enviado um e-mail de confir-
mação da inscrição e o link 
da reunião, com orientações 
de acesso. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (31) 3263-4775.

Fiemg e Vale convidam fornecedores da
Bacia do Parapeba para reunião de negócios

domingo, 6 de fevereiro

Eustáquio José Diniz - Contagem
Maria das Graças Pêgo
Larissa Souza Salvador 

segunda-feira, 7

Heitor Pichioni
Maria das Graças Oliveira - Contagem
Senhora Zerita Barreto
José Agenor Cançado Soares - Nozinho da Assembleia

terça-feira, 8

Ester Carneiro Naves
Engenheiro Messias Braga 
Cadú Doné - Rádio Super

Quarta-feira, 9

Radialista Tião Moreno 
Gleisson Navarro
Pietro Pantolfo

Quinta-feira, 10

Carolina Lana 
Cristiano Osório 

sexta-feira, 11

Jadir Elon Braga 
Moacir Diniz 
Fernando de Castro - ex-prefeito de Caeté

sábado, 12

Ex-ministro Paulino Cícero de Vasconcelos 
Hamilton Ferreira 
Matozinhos Ribeiro - Divinolândia
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PsicólogA e ProFessorA de meditAção Há 30 Anos
alinelourenco.navescoelhocom@gmail.com

JoAnA d’Arc Filetto

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Fortalecendo a saúde mental por meio da meditação

Nos dias atuais, parece 
ser natural ficar ansio-
so, estressado, irritado, 
depressivo, exausto. 

Porém não é! Se fosse natural e 
normal não sentiríamos tão inco-
modados e com interesse em nos 
livrar rapidamente destes estados.

Podemos aceitá-los como 
comuns, por acontecerem com 
frequência em nossa vida diária 
devido à pressão que experimen-
tamos cotidianamente, seja no 
ambiente familiar, no ambiente 
de trabalho, nos relacionamen-
tos, no trânsito, na fila do mer-
cado etc. Quando esta pressão 
é maior do que nossa resistência 
em suportá-la, experimentamos 
tensão, exaustão, cansaço, dor, 
fadiga, adoecemos física, mental 
e emocionalmente.

Não temos como controlar os 
fatores externos que nos pressio-
nam, mas podemos e devemos 
sim, fortalecer nossa capacidade 
interna de lidar com eles, ou seja, 
aumentar nossas defesas, nossa 
resistência interna e mantermos 
nosso estado interno saudável e 
equilibrado.

A meditação torna-se um 
aliado nesse processo de fortale-
cimento de nossas defesas inter-
nas e de nossos humores. Existem 
várias maneiras de praticar a 
meditação, como por exemplo, 
a meditação raja yoga. 

Meditação é um processo 
interno de autoconhecimento e 
descoberta do potencial interno, 
inato de cada ser. É um processo 
natural e simples de criar e sus-
tentar pensamentos positivos, 
elevados e puros que nos levam 
a uma experiência profunda de 
paz, silêncio, amor, felicidade, 
pureza, equilíbrio e poder com 
base no conhecimento espiritual.

Meditar não significa des-
ligarmos do mundo, ficarmos 
alheios aos acontecimentos, mas 
sim continuarmos a interagir com 
cada pessoa e em cada situação 
de uma maneira apreciativa e 

com uma consciência e atitudes 
positivas. Isso é importante para 
restabelecermos o equilíbrio 
entre nosso mundo interno - pen-
samento, sentimentos, emoções, 
experiências, escolhas, tomadas 
de decisões, e o mundo externo 
- ação, movimento, forma, cores.

Podemos dizer que a medi-
tação é uma conversa interna 
amorosa com o eu (ser) e com 
Ser supremo (Deus). É um estado 
de consciência das qualidades 
internas e originais do ser paz, 
amor, felicidade.

Para desenvolver este estado 
de consciência, basta apenas nos 
lembrarmos de quem original-
mente somos.

Ao longo de nossa existên-
cia nos distanciamos e nos es-
quecemos de quem somos; es-
quecemos de nossa verdadeira 
identidade e, então passamos 
a absorver as qualidades ad-
quiridas de acordo com nossos 
papéis, relacionamentos, res-
ponsabilidades, rotinas, hábitos, 
crenças, habilidades, status, 
posses, criando uma camada 
que nos separa de nossa verda-
deira identidade, o ser original e 
eterno que sou. Enquanto nossa 
consciência estiver limitada a 
estes aspectos adquiridos não 
conseguimos acessar nossas 
verdadeiras qualidades, nosso 
verdadeiro potencial interno.

A meditação ajuda-nos a 
quebrar a camada das qualida-
des adquiridas e ativar nossas 
qualidades internas que por sua 
vez, formam as virtudes necessá-
rias para uma resposta positiva 
frente às situações de pressão, 
stress, conflitos etc.

Portanto, ao praticarmos 
meditação nos tornamos, cons-
cientes de nosso estado eterno 
e original, restauramos nossas 
qualidades originais, restabele-
cemos o equilíbrio, fortalecemos 
nossa resistência interna, diminu-
ímos a pressão e, consequente-
mente a tensão sobre nós. 

Passos para meditar: 
1) Encontre um local calmo e 

relaxe. Sente-se confortavelmente 
no chão ou em uma cadeira. 

2) Reduza a intensidade da 
iluminação e coloque uma música 
suave de fundo, para criar um am-
biente adequado. Mantenha seus 
olhos abertos, porém gentilmente 
descansados, focalizando sua 
atenção em um ponto a sua frente. 

3) Retorne a sua consciência 
para sua mente e vá além dos 
sons e movimentos a sua volta. 
Não é necessário parar de pensar, 
apenas torne-se um observador 
do fluxo de pensamentos que 
surgem. 

4) Sinta que, gradualmente, a 
velocidade de seus pensamentos 
se reduz e você começa a fazer 
uma conexão com a essência de 
silêncio e paz interior.

5) Crie o pensamento “eu sou 
um ser de paz” e visualize a sua 
imagem pacífica na tela de sua 
mente. Um semblante suave e o 
sorriso natural.

6) Permaneça nessa cons-
ciência por alguns momentos. 
Não lute contra outros tipos de 
pensamentos que possam surgir; 
ou contra memórias de situações 
do passado. Apenas os deixe 
passar, suavemente, pela tela de 
sua mente. 

7) Reconheça e aprecie os 
sentimentos puros que surgem de 
seu coração, pelo eu, pela vida, 
pela natureza e por Deus.

8) Encerre a sua meditação 
ao fechar os olhos e criar um mo-
mento de silêncio interno.

Boa experiência e lembre-se: 
“... a vida é mais do que somente 
sobreviver e superar obstáculos. É 
uma experiência de amor e muito 
significado”. (Anthony Strano).

retinoblastoma afeta cerca de
400 crianças por ano no Brasil

Principal sintoma da doença é o reflexo branco na pupila

O apresentador Tiago Leifert 
e sua esposa, a jornalista Daiana 
Garbin, publicaram um vídeo nas 
redes sociais para contar que a 
filha deles foi diagnosticada e 
está em tratamento contra o reti-
noblastoma. A doença é um tipo 
raro de câncer nos olhos e é mais 
presente na infância, acometendo 
cerca de 400 crianças por ano no 
Brasil. O tumor pode afetar as cé-
lulas da retina de somente um ou 
dos dois olhos e 95% dos casos são 
diagnosticados antes dos 5 anos.

De acordo com a oftalmolo-
gista Vanessa Guedes, existem 
dois tipos de retinoblastoma. “O 
esporádico surge pela mutação 
em alguma célula e costuma apa-
recer em apenas um dos olhos. Já 
o hereditário se manifesta devido 
a uma mutação genética trans-
mitida hereditariamente e pode 
acometer ambos os olhos. Uma 
das principais causas da doença 
é o fator genético. O portador 
herda uma mutação no gene Rb1 
que resulta no aparecimento do 
retinoblastoma”, explica.

Entre os primeiros sintomas, 
a oftalmologista cita a fotofobia, 
estrabismo, heterocromia, san-
gramento em alguma parte do 
olho e vermelhidão. “O principal 

indício do retinoblastoma é a 
leucocoria, um reflexo branco 
na pupila e presente em quase 
90% dos diagnósticos. Ele pode 
ser visto ao tirar uma foto com 
flash. Normalmente, os olhos 
ficam vermelhos, porém, nas 
crianças com a doença, o reflexo 
é esbranquiçado. Em fases mais 
avançadas, podem surgir dores 
nos olhos, cabeça, globo ocular 
maior do que o normal, afetando 
a visão total ou parcial”.

Vanessa salienta que quanto 
mais cedo a descoberta, melhores 
são as chances de tratamento 
e evitar que a doença progrida. 
“O teste do olhinho é um grande 
aliado e deve ser feito em todos 
os bebês ainda na maternidade. 
O profissional vai analisar o reflexo 
da luz emitida pela lanterna no 
fundo do olho da criança. Catarata 
congênita, hemorragias e o retino-
blastoma são os mais comuns de 
serem detectados nesse exame. 
Também é recomendada uma visita 
ao oftalmologista antes de o menor 
completar um ano de vida, seja 
apresentando sintomas ou não”.

“Se outras pessoas da família já 
tiveram o tumor, as crianças devem 
ser examinadas por um oftalmolo-
gista experiente desde a hora do 
nascimento, e durante os primeiros 
anos de vida, para que o diagnóstico 
seja o mais precoce possível”, refor-

ça o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) em nota técnica.

como é o tratamento?

Segunda explica Vanessa, exis-
tem vários tratamentos para a 

doença. “O objetivo é eliminar o 
tumor, salvando a vida da criança, 
preservando a visão e o olho e 
prevenindo a volta do câncer. As 
chances de cura são estimadas em 
90%. Podem ser usados a lasertera-
pia para os tumores menores, assim 

como crioterapia, que é o congela-
mento e destruição do tumor”.

Ela cita ainda a quimiotera-
pia, com a finalidade de reduzir o 
tamanho do tumor e prevenir sua 
multiplicação, bem como a radio-
terapia para ajudar a reduzi-lo. 

“No entanto, o diagnóstico tardio 
costuma deixar sequelas. Em casos 
em que nenhuma dessas opções 
funcionam como forma de trata-
mento, o paciente precisa ser sub-
metido a retirada do globo ocular 
via procedimento cirúrgico”, alerta.

tiago leifert e daiana garbin
alertam para o diagnóstico
precoce do retinoblastoma

Re
pr

od
uç

ão
/I

ns
ta

gr
am

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo



C U L T U R A8 EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de fevereiro de 2022

O

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.

Filme mineiro sessão Bruta é premiado
na 25ª mostra de cinema de tiradentes

Vencedores do melhor longa - mostra Aurora sessão Bruta
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Premiação

  melhor curta-metragem pelo Júri oficial, mostra Foco:
Uma Paciência Selvagem me Trouxe até Aqui (SP), direção de Érica Sarmet.

  Prêmio canal Brasil de curtas:
Uma Paciência Selvagem me Trouxe até Aqui (SP), direção de Érica Sarmet.

  Prêmio Helena ignez para destaque feminino:
Juliana Soares, produtora executiva e coprodutora do filme
Seguindo Todos os Protocolos (PE);

  melhor longa-metragem pelo Júri Jovem, da mostra olhos livres, 
Prêmio carlos reichenbach: 
Os Primeiros Soldados (ES), de Rodrigo de Oliveira.

  melhor longa-metragem da mostra Aurora, pelo Júri oficial:
Sessão Bruta (MG), de As Talavistas e ela.LTDA.

filme mineiro Sessão Bruta, 
de direção coletiva assina-
da por As Talavistas e ela.
ltda, foi o título vencedor 
de melhor longa-metragem 

da Mostra Aurora na 25ª Mostra de 
Cinema de Tiradentes. A cerimônia de 
encerramento, transmitida pelo site do 
evento justamente no Dia da Visibilidade 
Trans (29 de janeiro), revelou a escolha 
de um trabalho que transita fortemente 
entre identidades, empoderamentos e 
reconhecimentos tanto estética quanto 
pessoalmente. 

De acordo com o secretário de Cultu-
ra e Turismo de Minas Gerais, Leônidas 
Oliveira, a premiação consolida a força 
e a potência das produções audiovisuais 
no estado. “Parabéns aos vencedores da 
Mostra de Cinema de Tiradentes que de-
monstra a vitalidade do cinema mineiro e 
a constante busca por inovar e reinventar 
práticas e formas de difundir a cultura em 
múltiplos olhares. O audiovisual tem um 
potencial estratégico para transformar a 
realidade a partir dos seus valores simbó-
licos, econômicos e humanos e a mostra 
é um exemplo disso”, destaca.

O prêmio foi concedido pelo Júri Ofi-
cial, formado por críticos, pesquisadores 
e profissionais do audiovisual. No texto de 
justificativa, apontou-se, entre os méritos 
do Sessão Bruta, a “recusa do embruteci-
mento que assola o presente, confrontado 
no filme com uma inventividade cosmopo-
ética múltipla e transformadora, na qual 
a brutalidade de um mundo fundado na 
violência contra vidas trans e negras é 
perturbada por práticas de fuga, aquilom-
bamento e refúgio” e também reconheceu 
sua “energia performativa que atravessa a 
assinatura coletiva, sem apagar a hetero-
geneidade de seu lugar de enunciação”.

O Troféu Carlos Reichenbach, dado 
pelo Júri Jovem ao melhor longa da 
Mostra Olhos Livres, foi para Os Primeiros 
Soldados, filme do Espírito Santo dirigido 
por Rodrigo de Oliveira. Na justificativa, 
o Júri Jovem, formado por estudantes, 
defendeu o trabalho do filme de “convo-
car as potencialidades da arte frente aos 
apagamentos da memória e apresentar 
uma maturidade fílmica na construção 
da linguagem”.

O Prêmio Helena Ignez 2022, ofe-
recido pelo Júri Oficial a um destaque 
feminino em qualquer função nos filmes 
das Mostras Aurora e Foco, foi dado 
a Juliana Soares, produtora executiva e 
coprodutora do filme Seguindo Todos os 
Protocolos (PE). Em sua justificativa, o Júri 
reconhece a produtora por “viabilizar e 
apoiar a criação de filmes disruptivos em 

um momento de crise política e econômi-
ca do audiovisual brasileiro, expressando 
a vitalidade do cinema diante dos efeitos 
econômicos e sociais derivados da pan-
demia da COVID-19 e a efetividade de 
mecanismos como a Lei Aldir Blanc de 
forma criativa e inventiva”.

Na Mostra Foco, o Júri Oficial escolheu 
o curta-metragem Uma Paciência Selva-
gem nos Trouxe até Aqui (SP), de Érica 
Sarmet. Para os jurados, a “bravura polí-
tica e estética com que produz um sentido 
de comunidade e mesmo de futuridade 
na imaginação da vida em conjunto, 
materializando o desejo sapatão no sexo 
e na construção de uma coletividade”, 
foram alguns dos motivos de premiação 
ao curta, assim como “o modo como 
constrói uma narrativa afetiva pautada 
pelo desejo e pelo encontro de gerações 

lésbicas, projetando um entrelaçamento 
de temporalidades nas fricções desse 
encontro”.

O curta Uma Paciência Selvagem nos 
Trouxe até Aqui também ganhou o Prêmio 
Canal Brasil de Curtas, que oferece R$ 15 
mil a um curta também da Mostra Foco 
em júri formado pelo próprio canal.

Novidade da Mostra de Tiradentes 
em 2022, a Conexão Brasil CineMun-
di contou com a categoria Work In 
Progress (WIP), a partir de projetos 
enviados previamente e analisados por 
um júri especial. O Troféu Horizonte da 

categoria foi para A Transformação de 
Canuto (PE), de Ariel Kuaray Ortega e 
Ernesto de Carvalho. 

Por sua vez, o Prêmio WIP Meeting 
selecionou o projeto O Rancho (SP), com 
direção de Guilherme Martins e produ-
ção de Bruna Epiphanio. Oferecido pelo 
Festival de Málaga na Conexão Brasil 
CineMundi, a categoria WIP Exibição foi 
para Nada (DF), de Adriano e Fernando 
Jayme Guimarães. E o Prêmio Vitrine 
Filmes, que garante distribuição do longa 
vencedor, foi para Mugunzá (BA), de Ary 
Rosa e Glenda Nicácio.
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O mineiro e ex-ministro 
da Agricultura, Alysson 
Paolinelli, foi novamen-

te indicado para concorrer ao 
Nobel da Paz. O responsável 
pelo feito foi Roberto Rodri-
gues, coordenador do Centro 
de Agronegócios da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). A 
nomeação ocorreu no dia 30 
de janeiro e protocolada no 
Comitê Norueguês do Nobel 
(The Norwegian Nobel Com-
mittee) pelo diretor da Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP), Durval 
Dourado Neto.

Para concretizar a indica-
ção foram reunidas 183 cartas 
de apoio de organizações 
representando 78 países. Mais 
de 50% desse apoio veio de 
instituições ligadas a ciência, 
pesquisa e desenvolvimen-
to, educação e cooperação 
internacional. A indicação 
foi assentada em um dossiê 
reunindo documento técnico 
e cartas de apoio, totalizando 
463 páginas.

“Ter sido indicado é uma 
honra muito grande para mim, 
mas eu não fiz nada sozinho. 
Preciso reconhecer que esse 
prêmio quem merece é o Brasil, 
por meio dos seus pesquisado-
res, extensionistas, produtores 
e técnicos que nos ajudaram 
a criar as políticas públicas. 
Além do governo, a iniciativa 
privada também foi muito im-
portante”, destaca Paolinelli.

Nascido em Bambuí (MG), 
Paolinelli foi titular do Ministério 
da Agricultura de 1974 a 1979, 
durante o governo do presi-
dente Ernesto Geisel. Ele foi o 
responsável por modernizar a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e pela 
chamada Revolução Verde, que 
fez do Brasil um dos maiores pro-
dutores mundiais de alimentos.

O ex-ministro teve um 
importante papel no desen-
volvimento da agricultura. 
“Na década de 1970, o Brasil 
era marcado pela insegu-
rança alimentar e obrigado 
a comprar lá fora um terço 
dos alimentos que a gente 
consumia. Atualmente, somos 
um grande provedor global, 
exportando para mais de 150 
nações. Ou seja, o trabalho 
deu certo, sendo o único país 
que pode garantir a segurança 
alimentar para 2050, quando 
o mundo deverá ter cerca de 
10 bilhões de habitantes”, 
afirma.

Ainda segundo ele, outro 
fator que aumentará a deman-
da por alimentos é o maior 
poder aquisitivo. “Nós temos 
que produzir mais do que o 
dobro da safra brasileira. A ex-
pectativa que o mundo tem é 
de que até 2050 nós estejamos 
produzindo no mínimo 620 
a 630 milhões de toneladas. 
E sabem que somos capazes, 
pois dispomos de recursos 
naturais, desenvolvemos tec-
nologia e temos produtores 
para fazer isso”.

Aos 85 anos, Paolinelli 
continua trabalhando pela 
segurança alimentar no Brasil 
e em outras áreas tropicais da 
América do Sul e da África. Ele 
criou e preside o Instituto Fórum 
do Futuro, entidade que conduz 
um trabalho inovador por meio 
do Projeto Biomas Tropicais.

O projeto desenvolve no-
vos meios para a evolução da 
agricultura nas regiões dos seis 
biomas brasileiros, em particu-
lar na Amazônia. O trato conta 
com o apoio de universidades 
e cientistas e está alinhado 
com as soluções das questões 
das mudanças climáticas, da 
insegurança alimentar acen-
tuada pela pandemia em todo 
o mundo e da exigência social 
crescente por sustentabilidade.

Em 2021, o ex-ministro 
também concorreu ao prêmio. 
Na ocasião, os vencedores fo-
ram dois jornalistas: a filipina 
Maria Ressa e o russo Dmitry 
Muratov, por seus esforços 
para defender a liberdade de 
expressão. O vencedor será 
anunciado em 8 de outubro 
e a solenidade de premiação 
ocorrerá em dezembro.

O ano de 2022 promete muitas 
promessas. Com o avanço da vacina-
ção no Brasil - e especialmente em 
Minas Gerais -, a expectativa é que 
gradualmente as restrições sejam 
levantadas e vários eventos voltem a 
acontecer presencialmente com menos 
riscos de transmissão do coronavírus.

É com essa perspectiva mais 
otimista, que o Sindicato dos Con-
dominios Comerciais Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG) inicia o ano já com planejamento 
para a volta de palestras e cursos em 
sua sede. O Dia do Síndico 2022 tem 
grandes chances de ser novamente 
presencial, com aquela festa a que 
todos estão acostumados. “Ficamos 
surpreendidos com a participação 
dos síndicos no Dia do Síndico de 
2021, que foi totalmente online. Foi 
um evento de grande sucesso, porque 
todos participaram bastante e a live 
teve grande audiência durante todo 
o evento. Porém, o evento presen-
cial é um acontecimento, porque os 
síndicos têm a oportunidade de se 
conhecerem e passarem um dia muito 
agradável, cheio de aprendizado e 

diversão”, comenta o presidente do 
Sindicon MG, advogado especializado 
em direito condominial, Carlos Eduar-
do Alves de Queiroz.

Porém, mesmo que esse cenário 
mais otimista não se concretize, o 
sindicato também está se plane-
jando para continuar realizando os 
eventos online para que os síndicos 
não deixem de receber informações 
qualificadas e formação para auxiliar 
para a melhor gestão.

orientação 
 Além disso, desde 2020, o sindi-

cato vem recebendo mais consultas de 
síndicos e condôminos com dúvidas so-
bre legislação, convivência e normas, 
especialmente com os protocolos que 
precisaram ser adotados por causa da 
pandemia. “Para nós, foi uma grande 
satisfação ver que os moradores de 
condomínio se interessaram em saber 
o que poderiam fazer para resolver 
conflitos e melhorar a convivência 
durante a pandemia da maneira cor-
reta, buscando a melhor orientação 
jurídica”, ressalta o presidente.

Para além de tudo isso, o Sindicon 
MG vem mantendo, mesmo com todas 
as dificuldades impostas pelo distancia-
mento social, as negociações coletivas 
de trabalho com os sindicatos profissio-
nais das cidades da sua base de atua-
ção, e a assinatura de convênios para 
baratear serviços para os condomínios.

contribuição 
Para que todos esses serviços pos-

sam ser prestados aos condomínios de 
todo o estado, o Sindicon MG depende 
da receita gerada pela contribuição 
sindical. “É de suma importância que 
todos os condomínios estejam em dia 
com a contribuição sindical. O Sindicon 
MG é uma entidade sem fins lucrativos 
e o trabalho da diretoria é voluntário; 
porém, para manter a estrutura e 
todos os serviços que são ofertados 
há um custo. Por isso, contamos com a 
colaboração de todos, para que a qua-
lidade de todos os nossos serviços seja 
mantida”, diz. Neste ano, o pagamento 
pode ser feito até o dia 28 de fevereiro. 
Para emitir a sua guia, acesse o site 
www.sindiconmg.org.br.

Ano começa com boas perspectivas
para síndicos em minas gerais
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cdl/BH e sebrae minas inauguram rede de Atendimento
Nova unidade do programa vai atender a mais de 13 mil comerciantes e prestadores de serviço da capital

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
e o Sebrae Minas inauguraram 
no dia 25 de janeiro, a Rede de 
Atendimento Aqui tem Sebrae. O 
espaço, localizado na sede da CDL/
BH, no bairro Boa

Viagem vai funcionar como 
uma ponte de acesso dos peque-
nos negócios às soluções e aos 
produtos ofertados pelas entida-
des participantes. O atendimento 
no local será direcionado aos as-
sociados da CDL/BH, que somam 
mais de 13,5 mil comerciantes e 
prestadores de serviços.

“As micro e pequenas empresas 
são a principal força de nossa eco-
nomia e precisam, cada vez mais, 
buscar melhorias em seu ambiente 
de negócios. Por meio dessa Rede 
será possível unir ideias e recursos 
que contribuam para o desenvol-
vimento dos pequenos negócios, 
facilitar o surgimento de novas 
empresas e fortalecer as que já 
estão em atividade.  Este espaço vai 
funcionar como um impulsionador 
dos pequenos negócios, com ofertas 
de produtos e serviços qualificados”, 
destaca o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva.

Atualmente, o Sebrae Minas 
possui 58 agências de atendimento 
próprias espalhadas pelo estado 
e está presente nas 331 Salas Mi-
neiras do Empreendedor (SME) e 
outros 25 pontos parceiros da Rede 
de Atendimento Aqui tem Sebrae. 
“Em Belo Horizonte, a expectativa 
é atingir os associados da CDL/
BH, que reúne mais de 13 mil es-
tabelecimentos. O nosso objetivo 
é unir forças com nossos parceiros 
para que possamos aumentar 
expressivamente nossa capacidade 
de atendimento presencial aos 
milhares de empreendedores que 

já têm ou pensam em abrir um pe-
queno negócio na capital mineira 
e também no interior do estado”, 
explica Marden Magalhães, diretor 
de Operações do Sebrae Minas.

Vale lembrar que o projeto 
piloto de expansão da Rede está 
aberto para adesão de qualquer 
entidade que tenha como objetivo 
melhorar o ambiente de negócios 
no seu município.

Confira algumas das vanta-
gens de adesão à Rede de Aten-
dimento Aqui tem Sebrae em par-
ceria com a CDL/BH: portfólio de 
produtos do Sebrae Minas para 
atender as demandas de todos os 
públicos; sistema completo com 
histórico dos clientes atendidos 
pelo Sebrae e parceiro; relató-
rios com o perfil das empresas 
atendidas; ferramenta de gestão 

de indicadores para acompanhar 
os resultados; possibilidade de 
captação de novos associados 
e clientes para os parceiros; 
plataforma exclusiva com acesso 
a informações e capacitações 
+ suporte de especialistas do 
Sebrae; painel nacional de acom-
panhamento do desempenho e 
programa de reconhecimento 
(estadual e nacional).

Afonso rocha - superintendente do sebrae minas, marden magalhães - diretor
operacional do sebrae minas e marcelo de souza e silva - presidente da cdl/BH
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Alysson Paolinelli é novamente
indicado ao Nobel da Paz

Aos 85 anos, Paolinelli continua trabalhando 
pela segurança alimentar no Brasil

daniel Amaro
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Prefeitura de nova lima assina protocolo
de intenções com setores do meio ambiente

Os números apontam recordes históricos de arrecadação de royalties 
da mineração em 2021, segundo a Agência Nacional de Mineração 
(ANM). Por outro lado, a viabilidade finita do recurso nunca foi tão discu-
tida nas cidades mineradoras, uma vez que nem sempre a implantação 
de ações de sustentabilidade no pós-exaustão pode ser concretizada.

Neste contexto, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e a 
Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil 
(Amig) irão contribuir para ampliar as possibilidades de investimentos 
nos municípios, tornando a atividade minerária ativa e responsável no 
processo de independência financeira local.

Para tornar efetiva a parceria entre empresas e municípios minera-
dores, Nova Lima, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, 
também assinará o termo e participará da nova dinâmica de fortale-
cimento da economia local. A gestão municipal vai atuar em parceria 
com o Instituto de Estudos Pró-Cidadania (Pró-Città) nas estratégias de 
consolidação das ações propostas. A assinatura do Protocolo de Inten-
ções aconteceu dia 1º de fevereiro na sede do Ibram, na capital mineira.

novos investimentos

Nova Lima possui uma vocação natural para a atração de novos 
investimentos, entre elas, uma localização geográfica privilegiada, 
ferramentas de fomento como o Fundo de Desenvolvimento Econômi-
co, o qual é abastecido com recursos da Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (CFEM) e um Plano Diretor em revisão, que deve 
propiciar outras formas de incentivo a novos negócios. O Fundo de 
Inovação, Núcleo de Projetos Prioritários e programas de Formação de 
Mão de Obra são também algumas das características pontuadas ao 
longo da sua história, endossando a diversificação econômica entre as 
prioridades do município.

“Nova Lima é uma cidade privilegiada. Além de contar com a grande 
riqueza geológica e estar no Quadrilátero Ferrífero, soube, ao longo dos 
últimos anos, utilizar suas receitas para remodelar seu desenvolvimento 
econômico, sempre tão dependente do desempenho da mineração. E 
esse trabalho já nos mostra resultados palpáveis que nos permitem o 
pioneirismo no alinhamento a este protocolo de intenções capitaneado 
pelo Ibram e pela Amig. Tivemos uma arrecadação recorde em 2021, 
atingindo a simbólica cifra de R$ 1 bilhão. A novidade é que, em termos 
percentuais, a leitura sobre o futuro da economia do município já mostra 
suas cartas: o ICMS já responde por 21% da arrecadação de impostos, 
seguido do ISS e da CFEM, ambos com 18% cada. Esses números são do 
final de 2021 e refletem quase 60% do que arrecadamos. Novos projetos 
de desenvolvimento da economia e de capacitação da mão de obra local 
nos permitem dizer que a diversificação de nossa economia tem espaço 
para acontecer nesta nova dinâmica aqui pactuada”, afirma o prefeito 
de Nova Lima, João Marcelo Dieguez Pereira (Cidadania).

Outras estratégias seguem o fluxo da independência financeira local 
e estão reunidas no Programa de Desenvolvimento Econômico de Nova 
Lima (PDENL), que está em construção e será lançado pela prefeitura no 
primeiro semestre deste ano. O programa tem como objetivo a promo-
ção do desenvolvimento econômico a partir da atividade minerária, de 
suas múltiplas cadeias produtivas e de outros potenciais a ela ligados; 
a atração de empresas com baixo impacto ambiental, aumentando a 
arrecadação municipal e preparando mão de obra local qualificada para 
ocupação dos postos de trabalho.

“Estamos preparando Nova Lima para um futuro ainda mais próspe-
ro. O Programa de Desenvolvimento Econômico colocará o município em 
evidência no mercado nacional e internacional. O nosso desejo é que as 
pessoas de Nova Lima possam realizar seus sonhos em nosso território, 
oportunizando empregos de alto valor agregado, oportunidades para 
empreender e inovar, tudo isso respeitando a vocação ambiental que 
o município possui. Para isso acontecer, enxergamos como essencial a 
contribuição do setor extrativo mineral trabalhando em conjunto com 
o município em sua diversificação econômica”, afirma o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Nova Lima, Abner 
Henrique.

Em Nova Lima, a mineração terá um papel ainda mais preponderan-
te, pois duas grandes empresas são proprietárias de 40% do território 
municipal. Conferindo a elas, a oportunidade de participar de forma 
ainda mais efetiva no processo, ao destinar terrenos para a ocupação 
de novos negócios.

Passos

O primeiro passo para uma participação mais efetiva das empresas 
mineradoras no processo de independência financeira dos municípios 
foi dado em 2019 durante o 3º Encontro de Municípios Mineradores 
promovido pela Amig. Na ocasião, as instituições celebram um acordo 
de cooperação técnica a favor do desenvolvimento ético e sustentável 
das cidades. 

“Só vamos conseguir virar essa página de dependência dos royalties 
se, realmente, as empresas se envolverem no processo de forma que 
todas as discussões sigam o mesmo propósito”, afirma o presidente 
da Amig, e prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Apa-
recido de Oliveira (MDB). Assinaram como intervenientes no acordo a 
Fiemg, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi), 
Codemig e BDMG.

“O foco desse programa é trazer para a mesa as estratégias, as 
opiniões, os anseios e os recursos necessários para que a diversificação 
econômica ocorra de fato junto com os principais atores desse movimen-
to: o poder público, as empresas e a comunidade”, afirma Flavio Ottoni 
Penido, diretor-presidente do Ibram.

A arrecadação de royalties da mineração ultrapassou a marca de 
R$ 10 bilhões no Brasil, em 2021, de acordo com a Agência Nacional de 
Mineração (ANM). Minas Gerais que ocupa a segunda posição entre os 
maiores produtores de minérios do país, ficando apenas atrás do Pará, 
o valor foi superior a R$ 4,6 bilhões. Nova Lima está entre as principais 
cidades brasileiras arrecadadoras de CFEM. De janeiro a maio de 2021, 
os royalties chegaram a R$ 79,5 milhões, um aumento de 251% em 
relação ao mesmo período em 2020.

João marcelo: “nova lima é uma cidade privilegiada”
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sebrae minas oferece apoio aos
atingidos pelas chuvas no estado

Instituição se une a outras entidades mineiras na Campanha SOS Chuvas

Presidente do Bdmg anuncia crédito 
de r$ 200 milhões para habitação popular

Marcelo Bomfim quer aumentar atuação junto aos municípios mineiros

O novo presidente do Banco 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG), Marcelo Bomfim, 
anunciou uma linha de crédito de 
R$ 200 milhões para construção 
de moradias populares em cidades 
afetadas pelas chuvas. O Executivo, 
que foi oficialmente empossado no 
cargo no último dia 24 de janeiro, 
também anunciou recursos extras 
para micro e pequenas empresas 
localizadas nestas regiões, bem 
como os principais direcionamen-
tos da nova gestão do banco.

Denominada BDMG Habitação 
Municípios, a nova linha insere-se 
no plano Recupera Minas, do 
Governo do Estado. O objetivo 
é oferecer crédito para que o 
poder público de cidades que 
decretaram situação de emer-
gência ou calamidade pública 
possa construir moradias em 
terrenos próprios e doá-las às 
famílias que perderam suas ca-
sas em função das chuvas. Dos 
R$ 200 milhões disponibilizados 

pelo BDMG, R$ 182 milhões são 
provenientes de um aporte de ca-
pital feito pelo governo de Minas, 
permitindo condições de contra-
tação bastante acessíveis para 
as prefeituras: juros prefixados 
de 0,5% ao mês e até 96 meses 
para pagar, incluída carência de 12 
meses. Cada cidade pode inscrever 
projetos financiáveis entre R$ 100 
mil e R$ 2 milhões e a contratação 
já pode ser feita 100% online no 
site do banco (bdmg.mg.gov.br/
municipios), com menor burocra-
cia e prazos mais ágeis.

“Em conjunto com o nosso 
acionista, o Governo de Minas, 
cumprindo o mandato a nós 
confiado pelo governador Romeu 
Zema (Novo), e em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, nós nos mobilizamos 
rapidamente para construir opor-
tunidades para os municípios 
mineiros superarem os desafios 
atuais. Nesse contexto, o BDMG 
pretende ampliar sua atuação no 

estado, com produtos inovadores 
e com maior compreensão das 
realidades locais, a fim de ser 
um agente indutor de desen-
volvimento regional ainda mais 
eficiente”, afirmou Bomfim.

 

micro e pequenas 
empresas 

Em 18/01, já no contexto 
do programa Recupera Minas, 
do governo de Minas, o BDMG 
anunciou financiamentos emer-
genciais para cidades com de-
cretos de situação de emergência 
ou calamidade publicados pela 
Defesa Civil do estado. Desde o 
lançamento até 31, a linha de 
crédito destinada a prover capital 
de giro para as micro e pequenas 
empresas localizadas nestas regi-
ões, lançada em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, já recebeu 423 pro-
postas, tendo sido aprovados R$ 
27 milhões. Em função da forte 
demanda, o orçamento desta 
linha – inicialmente de R$ 35 
milhões – foi aumentado para R$ 
116 milhões no dia 1º de fevereiro. 

Além deste financiamento, 
o BDMG também disponibilizou 
outra linha de crédito com orça-
mento de R$ 50 milhões para as 
prefeituras investirem em infraes-
trutura em geral.

 

gestão 
À frente do BDMG, Bomfim 

não apenas pretende aumentar 
o apoio creditício aos municípios, 
mas também apoiá-los de outras 
formas. “A diretoria anterior fez 
um ótimo trabalho e acho que 
temos oportunidades de aperfei-
çoar ainda mais algumas frentes 
de atuação, com foco especial nas 
necessidades mais urgentes de Mi-
nas Gerais. Por exemplo, temos po-
tencial para nos tornar um hub de 
prestação de serviços e consultoria 
para que os agentes públicos mu-
nicipais possam estruturar projetos 
financiáveis com mais eficiência 
e aderência ao banco”, destaca.

marcelo Bomfim: “o Bdmg pretende ampliar
sua atuação com produtos inovadores”
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O Sebrae Minas também criou 
dois guias com recomendações 
para donos de pequenos negócios 
e gestores públicos de cidades 
atingidas pelas fortes chuvas. 
A publicação direcionada para 
empresários e empreendedores 
traz informações importantes 
para a reestruturação dos negó-
cios, entre elas: planejamento 
financeiro, tributário, legislação 
e marketing, além de orientações 

para obtenção de crédito. No ma-
terial há ainda um passo a passo a 
ser seguido sobre questões fiscais, 
tributárias e trabalhistas.

O outro guia - voltado para 
gestores públicos municipais 
– inclui recomendações de me-
didas que poderão dar mais 
fôlego aos pequenos negócios 
devastados. As duas publicações 
estão disponíveis para download 
gratuito no site sebrae.mg.

O Sebrae Minas ade-
riu à Campanha SOS 
Chuvas,  uma ini-

ciativa do Servas e outras 
instituições, criada para 
dar suporte e assistência 
humanitária emergencial 
aos atingidos pelos tempo-
rais em Minas Gerais. As 58 
Agências de Atendimento 
do Sebrae Minas e as mais 
de 300 unidades parceiras 
que fazem parte da Rede 
de Atendimento Aqui Tem 
Sebrae estão recebendo 
donativos. 

O Sebrae Minas também 
oferece serviços de orien-
tação para a recuperação 
dos pequenos negócios e 
municípios prejudicados pe-
las chuvas. “Estamos nos 
unindo ao SOS Chuvas para 
ajudar a população neste 
momento difícil. Também 
criamos frentes de trabalho 
específicas para oferecer as-
sistência gerencial aos em-
preendedores atingidos pelas 
chuvas, além de apoio aos 
gestores públicos”, explica o 
superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha.

Estão sendo arrecada-
dos alimentos não perecí-
veis, água mineral, itens de 
higiene pessoal, material 
de limpeza e roupas de 
cama, mesa e banho.  Os 
donativos serão enviados 
às famílias desabrigadas 
ou em situação de risco. Em 
Belo Horizonte, as doações 
podem ser feitas na sede 
do Sebrae Minas (Av. Ba-
rão Homem de Melo, 329, 
Nova Granada), das 9h às 
17h. Para saber quais são 
os pontos de arrecadação 
em outras cidades minei-
ras acesse sebrae.mg

guias para empresários e gestores públicos
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Prefeitura de uberlândia é a primeira a
realizar reunião no metaverso no Brasil

Ana Paula Junqueira e odelmo leão

A Prefeitura de Uberlân-
dia realizou a primeira 
reunião de trabalho da 
história do Executivo 

municipal dentro do metaver-
so. Utilizando óculos de realidade 
virtual, o prefeito Odelmo Leão 
(PP) atendeu a um dos fundadores 
da empresa Sapiens Agro, Maurí-
cio Lemos, para dialogar sobre as 
perspectivas do agronegócio e da 
tecnologia na cidade e no Brasil. 

A secretaria municipal de Go-
verno de Comunicação, Ana Paula 
Junqueira, também participou do 
encontro, que marcou o primeiro 
registro de uma agenda oficial de 
autoridades públicas municipais 
em um ambiente de realidade 
virtual e aumentada no país.

Na conversa pelo metaverso, 
com a utilização de serviço on-
-line lançando pela Meta/Face-
book em agosto de 2021 (Horizon 
Workrooms), foram apresenta-
das as operações da Sapiens na 
cidade. A startup foi criada em 
Uberlândia e atua, utilizando 
inteligência artificial, na predição 
das tendências de preços dos com-
modities com base em inteligência 
artificial. A empresa, segundo 
Maurício Lemos, está em processo 
de expansão e deverá anunciar 
investimentos em breve.

Além disso, a empresa pôde 
conhecer um pouco mais sobre os 
projetos do Município no que se 
refere à informatização dos serviços 
públicos, ao primeiro Polo Agromi-
neral do Brasil na cidade (com o 
fomento da produção e utilização 
do pó de rocha como insumo 

agrícola que deverá revolucionar o 
agronegócio nacional) e o avanço 
do Polo Tecnológico Sul também 
foram tema da reunião.

“O serviço público que não 
acompanha a modernidade, 
certamente, não irá atender aos 

anseios e necessidades da po-
pulação. Vamos ficar atentos ao 
desenvolvimento e difusão dos 
equipamentos e serviços do me-
taverso para podermos utilizar 
em prol da população”, ressaltou 
o prefeito.
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PBH e sest senAt firmam parceria
para capacitar jovens e adultos

A Prefeitura de Belo Horizonte, 
o Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte (SEST/SENAT) 
firmaram uma parceria no dia 31 
de janeiro, para a implantação do 
programa Emprega BH no Trans-
porte. O acordo de cooperação vai 
ofertar cursos de capacitação de 
jovens e adultos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social na capital, de forma a via-
bilizar a inserção dessas pessoas 
no mercado de trabalho do setor. 

O Emprega BH no Transporte 
ofertará palestras e cursos para 
motoristas do transporte escolar 
e aplicativos; habilitação para 
motoristas que desejam mudar 
de categoria; cursos de assistente 
administrativo com foco em logís-
tica; ajudante de carga e descarga 
de mercadoria; e mulheres no 
transporte público. Os cursos e 
palestras ocorrerão de forma on-
-line, híbrida e presencial. 

O prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) agradeceu a parceria fir-
mada com o SENAT e ressaltou a 
importância da iniciativa. “Que 
seja mais um passo social para ti-
rar esse país de tanto desemprego 
e tanta pobreza”, afirmou.  

Serão 1.360 vagas no total, 
sendo 1,2 mil no formato virtual e 
160 de forma híbrida. Os cursos de 
modalidade presencial acontece-
rão nas unidades do SEST/SENAT 

Serra Verde e Jardim Vitória e a 
previsão é que sejam realizados 
entre maio e dezembro deste ano. 
Poderão participar dos cursos 
pessoas cadastradas nas políticas 
de assistência social ou no Sine 
Municipal. 

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico será 
responsável pela gestão do pro-
grama. Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico Clau-
dio Beato, “esta é uma importante 
cooperação com um setor que tem 
boas oportunidades de emprego, 
o que faz com que os jovens e 
adultos qualificados no setor 
de transporte aumentem suas 
chances de entrar no mercado de 
trabalho”. 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania executará 
o projeto, identificando e mobili-
zando o público, além de custear 

o transporte e alimentação dos 
alunos. “O programa Emprega BH 
no Transporte é muito necessário, 
pois considera grupos em vulnera-
bilidade, como jovens e mulheres, 
abrindo o leque de possibilidades 
para inserção no mercado de tra-
balho e acesso à renda”, destaca a 
secretária municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania, Maíra Colares. 

O SEST SENAT ofertará a ca-
pacitação e/ou qualificação pro-
fissional ao público indicado pela 
PBH, via SMASAC, assegurando 
as condições de infraestrutura 
físicas, tecnológicas e de pessoal 
para desenvolvimento das ações. 
A entidade também realizará o 
monitoramento e acompanha-
mento pedagógico dos alunos, 
fomentando a integração de 
empresas do setor com a mão 
de obra qualificada por meio da 
plataforma Emprega Transporte.
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o que é metaverso?
O metaverso é considerado um conjunto de ambientes 

virtuais, em 3D, em que usuários poderão ingressar com o 
uso de dispositivos, como óculos VR. Trata-se da simulação do 
mundo físico, em uma realidade paralela, na qual as pessoas 
podem se comunicar umas com as outras a partir de repre-
sentações gráficas denominadas avatares. O metaverso é, por 
fim, um conceito que combina duas vertentes tecnológicas: a 
de realidade virtual e a de realidade aumentada, agregando 
ainda os recursos de comunicação das redes sociais.

https://www.facebook.com/PrefeituraUdi/videos/428130212394404/
https://www.facebook.com/PrefeituraUdi/videos/428130212394404/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/12/08/prefeitura-de-uberlandia-lanca-1o-polo-agromineral-verde-do-brasil/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/12/08/prefeitura-de-uberlandia-lanca-1o-polo-agromineral-verde-do-brasil/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/08/25/prefeitura-de-uberlandia-inaugura-o-polo-tecnologico-sul/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/08/25/prefeitura-de-uberlandia-inaugura-o-polo-tecnologico-sul/
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Muito além do futebol
Que futebol é o esporte preferido 

da população não resta dúvida. Em Mi-
nas não é diferente.  Em Belo Horizonte 
e no interior a mineirada adora futebol. 
A mídia acompanha a preferência 
nacional. Os programas e transmissões 
esportivas ocupam o maior percentual 
das grades de programação. É um pro-
duto valioso que atrai muita audiência e 
faturamento. Certamente a maior fatia 
da receita das empresas. 

Outros esportes também desper-
tam atenção do público, em escala 
menor, mas com entusiasmo crescente, 
lotando ginásios, assistindo os jogos 
pela televisão, radio e redes sociais. 
É um terreno fértil para os recursos 
oferecidos pela internet. Empresas que 
nunca patrocinaram nada começam 
a se envolver no segmento esportivo. 
Outras, acostumadas com grandes 
ações de marketing estão de olho, 
aumentando os recursos.

A tendência é que este envolvi-
mento seja cada vez maior, tanto em 
termo de público, como de patroci-
nadores, apoiadores e parceiros. Na 
Grande Belo Horizonte, o basquete e 
principalmente o vôlei, são destaques 
positivos. Bons times, muitas conquis-
tas e enorme mobilização popular.  

O maior exemplo é o Sada Cruzei-
ro, vôlei masculino, referencia mundial. 
É doze vezes campeão mineiro, Hexa 
da Superliga, Hexa da Copa do Brasil, 
Tetra da Super Copa, Hepta do Sul 
americano, Tetra do mundial de clubes. 
A equipe principal é sempre recheada 
de craques. Uma verdadeira seleção. 
E tem mais, o Sada Cruzeiro é exímio 
revelador de talentos com elencos nas 
categorias sub 19 a 21 e escola com 
1.200 alunos em média.                                                                                   

Com forte apoio da Sada, empresa 
de excelência e de outros parceiros, o 
time é alto sustentável, bem plane-
jado e organizado. Verdadeiro clube 
empresa. Os jogos como mandante 
são realizados no ginásio municipal 
do bairro Riacho em Contagem que 
fica sempre superlotado. 

O tradicionalíssimo Minas Tênis 
é referência nacional e internacional 
no apoio, incentivo e valorização do 
esporte especializado. 

No vôlei masculino já conquistou 
nove títulos do brasileiro, quatro su-
perligas, vários mineiros e dezenas de 
outras competições. Tem time super 
forte e revela talentos aos montes. No 
feminino a mesma coisa. Seis títulos do 
brasileiro, Tri da Superliga, Bi da Copa 
do Brasil e Penta do Sul-americano, 
campeão da liga nacional e muitas 
outras conquistas.

No basquete o Minas também 
brilha com dezenas de títulos, muitos 
talentos revelados e um incrível traba-
lho de formação de atletas. 

O clube é dono de uma arena 
moderna e maravilhosa onde manda 
seus jogos e recebe torcedores com 
conforto e segurança.  

Em resumo. O que o Sada Cru-
zeiro e o Minas Tênis realizam em 
termos de competência é de tirar o 
chapéu. Oferecem aos seus patro-
cinadores e ao público um retorno 
extraordinário. Muito mais positivo 
do que é oferecido pela maioria dos 
clubes de futebol. 

Outro trabalho que merece aten-
ção vem sendo realizado faz tempo 
na cidade de Montes Claros – Norte 
de Minas. O MOC Vôlei é uma bela 
realidade. Faz sucesso, forma atletas e 

mobiliza o publico da região. O ginásio 
local está sempre lotado.  O MOC Vôlei 
trabalha em parceria com o América de 
Belo Horizonte. 

Vários outros clubes também 
desenvolvem bons projetos para 
formação de atletas, montagem de 
bons times e participação em diversas 
competições, formando seguidores 
e apoiadores.  O desenvolvimento só 
não é muito maior porque as leis de 
incentivo ao esporte são fracas e muito 
burocráticas. Os gestores públicos em 
sua grande maioria não acreditam na 
importância em investir no setor. Quem 
sabe por falta de conhecimento ou 
de assessoria mais competente. Este 
conceito precisa ser mudado. Colocar 
dinheiro no esporte não é gasto, é 
investimento. 

Representa garantir saúde física e 
mental diminuindo gastos com doen-
ças, reprime a violência, colabora para 
o pleno êxito dos programas sociais. 
Melhora a qualidade de vida. O marke-
ting das empresas precisa ficar atentas 
para não perder mercado. 

As empresas de comunicação 
também precisam abrir os olhos para 
o segmento esportivo, chamado por 
alguns de alternativo ou especializado. 

Não é preciso tirar nada do fu-
tebol profissional, muito pelo con-
trário. Ele tem o seu lugar garantido 
no coração do povo e no bolso dos 
apoiadores. 

Necessário apenas verificar que 
vários outros esportes cresceram em 
qualidade. As competições são bem 
organizadas e atrai cada vez mais públi-
co. Especialmente as novas gerações. 

É preciso acordar e descobrir que 
esporte é algo muito além do futebol.

A galeria do Minas 
Tênis Clube, agora, 
abre espaço para 
mais um troféu na-
cional: o de cam-

peão da Copa Brasil de Volei-
bol Masculino 2022. O elenco 
do Fiat/Gerdau/Minas desembar-
cou em Belo Horizonte (MG), no 
dia 1º de fevereiro, e foi recebido 
pelo presidente do clube, Ricardo 
Vieira Santiago, e pelo diretor de 
vôlei masculino do Minas, Elói 
Lacerda, entre outros dirigentes. 
A homenagem na Arena também 
contou com a presença de mem-
bros da equipe Itambé/Minas, 
vice-campeã nacional na edição 
feminina.

No breve e restrito encontro, 
que respeitou todas as normas 
sanitárias e seguiu os protocolos 
de bioproteção do clube, o dire-
tor Elói Lacerda fez questão de 
destacar o trabalho realizado nas 
categorias de base do clube. 

“O DNA do Minas sempre foi 
formar atletas e essa equipe é um 
exemplo de sucesso desse processo, 
já que 80% do elenco campeão da 
Copa Brasil foi formado aqui no 
Minas. Isso é reflexo de um trabalho 
realizado com muita dedicação, ex-
celência e amor, em todas as áreas 
do clube. A ideia central do nosso 
projeto não é contratar estrelas e, 
sim, formá-las para o voleibol brasi-
leiro e mundial”, afirma o dirigente.

O capitão do Fiat/Gerdau/Mi-
nas e campeão olímpico, William 
Arjona, foi quem entregou o troféu 
inédito aos dirigentes do clube. 
“Esse título veio para coroar um 
projeto que começou a ser cons-
truído há sete anos e que com uma 
gestão incrível de um clube tradi-
cionalíssimo no voleibol, apostou 
na base e durante esse processo in-
tegrou atletas experientes, como é 
o meu caso. Esses jovens da base se 
tornaram protagonistas do time e 
agora somos campeões nacionais. 
Para mim, ganhar um título com 
a camisa do Fiat/Gerdau/Minas 
é sensacional e essa medalha vai 
ter um lugar especial na minha 
prateleira”, destaca o jogador.

Campeão da Copa Itatiaia Kaiser, pelo Novo 
Cristina, de Betim, o atacante Luiz recebeu uma 
proposta para jogar profissionalmente. A oferta 
veio do Águia de Marabá para a disputa do Esta-
dual do Pará. O jogador foi o grande destaque 
do torneio amador organizado pela Rádio 
Itatiaia ao ser o artilheiro, com 10 gols em sete 
jogos, e ser eleito o craque da competição.

Apesar de já ter 31 anos, ele chamou a 
atenção dos dirigentes do Águia pelo faro de 
gol. O atacante ainda recebeu sondagens de 
clubes de Minas Gerais.

Ao tomar conhecimento da proposta 
do clube paraense, a reportagem da Ita-
tiaia apurou junto a fontes da negociação 
que a oferta seria estudada, pois os 
valores apresentados pelo Águia não 
compensariam para Luiz, que tem 
uma família constituída, e precisaria 
abandonar o emprego fixo em Belo 
Horizonte para se mudar para outro 
estado.

Esta não seria a primeira oportunidade de Luiz 
no futebol profissional. O atacante já defendeu o 
Contagem e o Araxá. Deixou a equipe do Alto Pa-
ranaíba em 2012 e não teve mais chances. Antes, 
chegou a atuar no time sub-20 do Bahia.

Ele começou a jogar bola em uma escolinha do Cru-
zeiro, em 1997, aos sete anos de idade. No entanto, foi 
dispensado porque era muito magro e não tinha altura.

“Era muito novo é pequeno, magro, apesar de 
ter habilidade e qualidade. Pessoal me dispensou 
achando que eu não iria evoluir muito no tamanho. 
Fui evoluir aos 15 anos. Aos 17, disputei a Taça BH 
de Futebol Júnior e fui pro Bahia. Fiquei um ano jo-
gando lá. Não continuei porque trocou a diretoria. 
Acabei voltando para Minas”, contou.

No futebol amador, Luiz é destaque há vários 
anos. O ‘doblete’ conquistado na 60ª edição da 
Copa Itatiaia Kaiser – com o título e a artilharia 
do torneio – não foi o primeiro alcançado pelo 
atacante, que acumula mais de 20 troféus na 
carreira, sendo o artilheiro em 15 edições.

Fonte: Itatiaia

Um dos principais pro-
jetos do Instituto Galo, o 
“Escola do Futuro”, vai ga-
nhar as ruas nos próximos 
meses. O Instituto conseguiu 
a captação de recursos via Lei 
Federal de Incentivo ao Es-
porte para as três primeiras 
unidades do projeto. Juntas, 
as três escolas vão atender 
cerca de 250 crianças e ado-
lescentes de 5 a 17 anos. O 
lançamento está previsto 
para o final de abril.

“O foco do Escola do Futu-
ro é formar cidadãos aptos a 
realizar seus sonhos e cumprir 
seus deveres consigo mesmo, 
com os outros e com a socie-
dade”, conta o CEO do Instituto 
Galo, Thiago Camargo. As uni-
dades, segundo ele, vão ofe-
recer treinamento esportivo 
com o know how do Atlético, 
uniformes, alimentação e uma 
plataforma de desenvolvi-
mento humano, com suporte 
social, educativo e psicológico 

das crianças, adolescentes e 
suas famílias. 

As três primeiras unidades 
serão implantadas em Belo 
Horizonte (com apoio da Usi-
minas), Rio Acima (apoio da 
Vale) e Crucilândia (apoio das 
empresas Cedro, Skavaminas, 
Locaminas e Rima). 

O Instituto Galo também bus-
ca a captação de recursos para 
implantação do Escola do Futuro 
nas cidades de Itaúna, Brumadi-
nho e São Domingos do Prata.

instituto galo consegue recursos
para projeto escola do Futuro
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diretoria do minas recebe
elenco do Fiat/gerdau/minas

capitão do Fiat/gerdau/minas com o presidente do mtc, ricardo santiago
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Artilheiro e campeão da Copa Itatiaia recebe
proposta para voltar a jogar como profissional
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