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preJuízo de r$ 1,5 trilHÃo

Devido à pandemia da COVID-19, especialmente por conta das paralisações das atividades e do isolamento social, o setor de feira de negócios deixou 
de arrecadar R$ 1,5 trilhão. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Ubrafe, Paulo Ventura, a crise sanitária também fez com que 
o ramo amargasse o baque administrativo das empresas que, com receita zero, tiveram que dispensar trabalhadores e, por fim, o impacto social 

com a exclusão de renda de mais de 100 mil profissionais.
economiA – páginA 4

Semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG) anulou um processo contra o ex-governador Fernando Pimentel 
(PT). Com isso, ele pode ser candidato nas eleições deste ano, sem correr o 
risco de ter problemas após a relação do pleito, caso seja eleito deputado 
federal como é a sua intenção. Outros dois ex-governadores, Aécio Neves 
(PSDB) e Eduardo Azeredo (PSDB) também estão isentos de processos 
perante o Judiciário. Azeredo, segundo amigos, não pretende disputar a 
eleição em 2022, enquanto Aécio buscará a reeleição à Câmara Federal.
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Uso excessivo das
redes sociais pode

deixar jovens doentes
Algumas pessoas, principalmente o público mais jovem, 

passam horas navegando pelas redes sociais. No entanto, a 
simples prática pode ser nociva para a saúde mental, uma vez 
que muitos tendem a acreditar que a vida mostrada no mundo 
digital é sempre perfeita. “Quem está publicando distorce a 
realidade para exibir o que considera satisfatório. Já quem 
assiste o material busca se equiparar a essa vida paralela e 
se torna cada vez mais infeliz, visto que esses padrões são 
inatingíveis. Os principais sintomas são ansiedade, depressão, 
solidão, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento 
fora das redes”, alerta Amanda Soares, psicóloga especialista 
em comportamento humano.

Mortes por
apendicite aguda 

crescem 14%
na pandemia

Segundo dados do Ministério da Saúde, o 
número de mortes por apendicite aguda cresceu 
14,2% durante a pandemia. Foram 879 óbitos no 
primeiro ano da crise sanitária ante 770 em 2019. 
O cirurgião do aparelho digestivo, Pablo Hübner, 
explica que a população criou um medo de ir ao 
hospital durante esse período. “Os casos em si não 
aumentaram, mas sim a porcentagem de ocorrên-
cias graves da doença, por isso, a quantidade de 
mortes subiu”.

A Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) projeta que as vendas de Páscoa 
devem movimentar R$ 2,160 bilhões no 
varejo. Depois de 2 anos de restrições, 
o setor vem se recuperando dos efeitos 

causados pela pandemia. De acordo 
com dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, Amendoim e 
Balas (Abicab), a produção de choco-
lates cresceu 44% nos três primeiros 
trimestres de 2021. Com relação à 

geração de empregos, as contratações 
para o período tiveram início ainda no 
segundo semestre de 2021 e motivou 
a criação de cerca de 9 mil postos de 
trabalho temporários, tanto em fábricas 
quanto em pontos de venda.

ex-governadores querem
disputar a eleição para

deputado federal

pimentel vai entrar na disputa deste ano
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comércio deve faturar mais
de r$ 2 bilhões com a páscoa
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vice tem força no brasil

E D I T O R I A L

Sempre que se fala em vice-presidente 
da República, a lembrança recai a Marco 
Maciel. Discreto, nunca entrou numa polê-
mica, mas recebia missões difíceis do então 
presidente Fernando Henrique Cardoso. Os 
desafios eram silenciosos, de bastidores e 
importantes, como  fazer acertos políticos 
e apagar incêndios. Tinha sempre a saída 
para evitar polêmicas e costumava citar 
um jogador de futebol de Pernambuco 
que durante entrevista pouco antes do jogo 
falava: “Os prognósticos veremos depois”.  
O jogador não sabia o que significava a pa-
lavra prognósticos e achava que o repórter 
tinha cobrado o resultado da partida. De 
lá para cá, a maldição dos vices imperou. 
Itamar Franco, vice de Collor, caiu nas graças 
do Congresso e viabilizou o impeachment 
fortemente apoiado pelos “caras-pintadas”. 
Lula conviveu com o José de Alencar, que 
criticava o próprio governo, cobrava juros 
menores e discordava da condução da 
economia, mas foi leal até o fim da sua 
vida. Depois Michel Temer, que de tanto 
reclamar da relação com a ex-presidente 
Dilma, acabou tomando o lugar dela numa 
articulação forte com o Congresso. Virou 
presidente depois de uma carta cheia de 
reclamação. 

Arrepiado ouvi relatos de senadores 
de regiões tensas, onde escolher vice ou 
suplente é uma questão de sobrevivência. 
“Há casos de suplentes até mandando 
matar titulares para assumir os mandatos”, 
relataram senadores. A deputada do PSDB, 
Ceci Cunha, foi morta a mando do suplente 
Talvane Albuquerque, que assumiu a vaga 

dela na Câmara antes de ser cassado e 
condenado a mais de 100 anos de prisão.  
O vice se tornou um cargo sensível. Um 
quadro antigo do Jô Soares, no programa 
de humor, mostrava um político sendo 
convidado por uma comitiva, para ser vice. 
Ele respondia sempre com negativa e 
questionava: “Vice não é nada! Já viram 
um viaduto com o nome de viaduto vice 
alguma coisa? Uma ponte, vice sei lá o quê? 
Uma pinguela, pinguela mesmo, já viram 
alguma com o nome de um vice?”, naquele 
tempo não, mas agora a história dos vices 
tem que ser reescrita. 

Num processo de impeachment, não se 
discute no Congresso a saída do presidente 
da República. O grande debate é político 
e o objetivo é discutir a formação de um 
novo governo. A deposição pouco é levada 
em conta, mas a ascensão de um novo pre-
sidente e uma divisão de poder. Portanto, 
não há impeachment sem a participação 
do vice-presidente. Ele tem que conspirar e 
mostrar aos deputados e senadores que o 
novo governo será melhor para os grupos 
que dominam o Congresso. 

A Constituição errou ao manter de 
documentos anteriores a figura do vice. Até 
poderia existir, mas nunca para assumir tem-
porariamente o cargo. Há quem diga que a 
Carta fala em substituição que não significa 
viagem, por exemplo.  O artigo é o 79, pa-
rágrafo único e diz que “ao vice-presidente 
cabe substituir o Presidente, nos casos de 
impedimento (licença, doença, férias), e 
suceder-lhe no caso de vaga, e, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas 

por lei complementar, auxiliará o Presidente, 
sempre que por ele convocado para missões 
especiais”.  Não consta que viagem seja 
impedimento. Antes, viagem levava dias, 
semanas ou meses, quanto os presidentes 
viajavam de navios para o exterior. Agora, 
o aparato de comunicação permite que o 
presidente despache normalmente de qual-
quer país ou mesmo dentro da aeronave 
presidencial dotada de sistemas e espaços 
que garantem inclusive uma reunião minis-
terial. O vice se transformou num problema 
e até num fator de inquietação.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se irrita 
com a postura do vice-presidente Hamilton 
Mourão (Republicanos). Aliados próximo 
até o chamam de “traíra”. Diante desta 
avaliação, está descartado para a reeleição. 
Não será candidato na chapa. E um novo 
vice está sendo escalado. Não soma votos, 
mas garante um grau de confiança acima 
dos políticos. O general da reserva Braga 
Netto, ministro da Defesa e ex-ministro da 
Casa Civil, mineiro de Belo Horizonte, será 
o vice na chapa do presidente Bolsonaro. 
Do lado oposto, o vice de Lula (PT) também 
está sendo escolhido com a experiência de 
quem vive a política. Não é voto que Geraldo 
Alckmin (PSDB) agrega. O ex-tucano é uma 
espécie de carta aos brasileiros, desta dis-
puta. O objetivo é facilitar a posse, em caso 
de vitória, depois a formação do governo e 
finalmente a governabilidade. O papel do 
vice neste caso de Lula volta a ser um cargo 
importante. A postura de vice de Alckmin 
foi avaliada com base na experiência dele 
com Mário Covas no governo de São Paulo. 

daniel Amaro

pressão por perfeição no mundo digital
prejudica a saúde mental dos jovens

Hoje em dia, a maioria dos 
brasileiros possui um perfil 
nas redes sociais. E entre as 

tarefas do dia a dia, uma boa parce-
la, principalmente os adolescentes, 
fazem uma parada para conferir as 
fotos, vídeos, entre outros diversos 
conteúdos postados nas mídias. 
O problema é que a simples ação 
pode ser tóxica para a saúde men-
tal. Isso porque a vida mostrada no 
mundo digital nem sempre reflete 
uma realidade. Isso pode trazer 
consequências, como ansiedade, de-
pressão, solidão, baixa autoestima e 
dificuldade de relacionamento fora 
das redes. Sobre este tema, o edição 
do brasil conversou com Amanda 
Soares (foto), psicóloga especialista 
em comportamento humano.

As redes sociais são um 
mundo perfeito?

De certa forma sim, afinal, 
todo mundo só posta o lado po-
sitivo. A vida é mostrada nas telas 
de um jeito perfeito, como se não 
houvesse o lado ruim das coisas. 
Não posso afirmar com certeza e 
também não existem pesquisas 
sobre o assunto, mas a maioria 
das pessoas utilizam retoques 
e filtros antes de publicar uma 
foto na rede social. É uma sua-
vizada na olheira, uma correção 
e uniformizada na pele, alguns 
centímetros a menos na cintura 
para exibir um corpo esbelto. E o 
que não falta são aplicativos para 
realizar o procedimento de forma 
rápida e gratuita.

Quais consequências essa 
perfeição pode causar?

As fotos de rostos incríveis e 
corpos perfeitos são comuns nas 
redes sociais. Basta olhar o feed 
por alguns minutos para ver as 
imagens. Essa exposição exage-
rada causa problemas tanto em 
quem posta quanto em quem con-
some o conteúdo. Quem está pu-
blicando distorce a realidade para 
exibir o que considera satisfatório. 
Já quem assiste o material busca 
se equiparar a essa vida paralela e 
se torna cada vez mais infeliz, vis-
to que esses padrões são inatingí-
veis. As principais implicações são 
ansiedade, depressão, solidão, 
baixa autoestima e dificuldade de 
relacionamento fora das redes. É 
muita cobrança para ter uma vida 
e corpo perfeito, inclusive, alguns 
podem desenvolver transtorno 
alimentar.

Quais outros problemas 
essa pressão na busca pelo 
inatingível pode trazer?

Os jovens estão na fase de apren-
dizado e descobertas, gerando mui-
tos conflitos interiores. Eles buscam 
se sentir aceitos pela sociedade, 
principalmente a questão da aparên-
cia conta muito, o que pode levá-los 
a cometer excessos, como modificar 
o próprio corpo. Tanto que um dos 
métodos que mais cresceram no 
Brasil foi a tal da harmonização facial. 
Todos querem ter um rosto padrão 
e bem definido e não poupam gas-
tos para realizar o procedimento. 
Outros mais invasivos também são 
buscados, como a rinoplastia para 
deixar o aspecto do nariz perfeito e 
a lipoaspiração para sugar a gordura 
extra do corpo. O fato é que a magre-
za e beleza mostradas nas redes são 
irreais. As pessoas precisam trabalhar 
a questão da aceitação, pois durante 
a busca pelo mundo perfeito, podem 
acabar prejudicando também a saú-
de mental.

existe um limite para uso 
das redes sociais? Quando 
vira um transtorno?

Especialmente nesse período de 
pandemia as pessoas estão passando 
mais tempo conectadas e gastam 
horas consumindo os conteúdos pos-
tados nas redes sociais. O ideal é que 
não fiquem acessando as mídias por 
muito tempo. Sempre falo aos meus 
pacientes que dar uma olhada no final 
do dia é mais que suficiente, afinal, o 
algoritmo das plataformas vai mostrar 
as mesmas coisas das últimas 24 ho-
ras de acordo com o perfil das pessoas 
que o usuário segue. É importante ter 

consciência das horas que passamos 
conectados no celular e tentar mudar 
esses hábitos lentamente.

Um bom indicador é observar 
se as publicações visualizadas 
constantemente trazem aquela 
sensação de tristeza e sofrimento 
frequente. Ou seja, se quando 
vejo aquilo quero mudar algo em 
mim ou almejo que a minha vida 
seja igual. Se a pessoa acessa esse 
perfil todo dia e fica culpada por 
não ser semelhante, acredito que é 
interessante repensar se vale seguir 
esses perfis. É fundamental que os 
indivíduos aprendam a gostar da 
própria imagem e aparência, pois 
não existe um padrão de beleza 
único. Precisamos nos aceitar, inde-
pendente de filtros de redes sociais.

como os responsáveis po-
dem identificar que a rede 
está fazendo mal aos filhos?

Eles devem ficar de olho na quan-
tidade de tempo que os filhos gastam 
nas redes sociais, avaliar o conteúdo 
consumido e quem estão seguindo. 
Isso mostra muito da personalidade 
deles. Ter um bom diálogo é fun-
damental para saber o que estão 
pensando e como estão se sentindo. 
Muitas vezes os jovens guardam para 
si algum problema, seja por vergonha 
ou por medo de contar alguém. Nesse 
sentido, os pais devem avaliar como 
está a autoestima dos meninos e me-
ninas. Como já falado, eles costumam 
se comparar com a vida mostrada 
nas redes e acabam sofrendo por 
não conseguirem alcançar essa falsa 
perfeição. Caso os responsáveis notem 
que está ligado à questão da aparên-
cia e isso está causando algum tipo 
de tristeza ou sofrimento, uma ajuda 
profissional pode auxiliar.
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As conquistas das mulheres 

e acordo com a advogada e consultora de direitos 
e políticas públicas de mulheres, Renata Bravo, 
vai demorar cerca de 120 anos para que o sexo 
feminino consiga atingir a paridade de gênero na 

política partidária. 
No entanto, ao longo dos últimos anos no Brasil e no 

mundo, constatam-se lutas hercúleas na conquista de mais 
espaço para as mulheres. Assim, é necessário reforçar que a 
presença feminina é fundamental em todas as esferas sociais 
e, claro, isso inclui a política.

Na entrevista concedida ao edição do brasil,  Renata 
constata que, no Congresso Nacional, apenas 15% dos parla-
mentares são mulheres, isso no âmbito da Câmara Federal, 
pois, no Senado, esse número diminui para 14%. Ela lembrou, 
inclusive, que até 2015, sequer havia banheiro feminino na 
Câmara Alta. Aqui, em Minas, na década de 1990, existia a 
mesma situação na Assembleia Legislativa, quando a então 
deputada Vera Coutinho precisou fazer memoráveis protestos 
até conseguir mudar esse panorama. 

De todo modo, é bom ressaltar que, de um tempo para cá, 
os partidos políticos são obrigados, por força da lei eleitoral, a 
reservarem uma média de 30% das inscrições para candidatas 
do sexo feminino no que se refere às eleições. O problema é 
que a norma nem sempre é levada a efeito diante das difi-
culdades de filiação de nomes competitivos e popularidades 
suficientes perante a sociedade. 

Para reverter esse cenário, as mulheres terão que lutar em 
conjunto por mais absorções em todos os setores, inclusive no 
que se refere a cargos públicos. Destaca-se, no entanto, um 
fato: hoje, grandes empresas, especialmente multinacionais, 
têm preferido contratar executivas para comandar seus negó-
cios, isso tanto no Brasil quanto no mundo.

As mudanças têm ocorrido aos poucos, mas preferindo 
ser mais otimista espero ter transformações substanciais em 
um tempo menor do que foi projetado por Renata. É urgente 
ter mais mulheres nas Forças Armadas, nos debates públicos, 
ambientes de trabalho e, também, nos esportes, onde a 
rigor, o Brasil já começa a despontar um pioneirismo no que 
diz respeito aos times femininos. Enfim, o desejo é que haja 
conquistas em vários níveis e que não seja preciso mais de um 
século para que elas ocorram efetivamente.
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três ex-governadores se livram da
Justiça e podem participar da eleição

Azeredo não deve disputar eleição em 2022

pimentel anuncia candidatura a deputado federal

o deputado Aécio aposta na reeleição
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T rês ex-governadores 
estão livres de proces-
sos na Justiça: Aécio 
Neves (PSDB), Eduar-

do Azeredo (PSDB) e Fernan-
do Pimentel (PT). Com isso, 
existe a possibilidade deles 
se candidatarem a qualquer 
cargo eletivo. Contudo, pelo 
que se sabe nos bastidores, 
o ex-governador Azeredo não 
tem a intenção de voltar à 
vida pública, especialmente 
em 2022. “Pode até ser que 
depois ele mude de ideia”, 
relatam alguns amigos.

Em Brasília, comenta-se 
que o projeto de Aécio Ne-
ves é buscar uma reeleição 
para deputado federal, com 
chances de conquistar uma 
grande votação para garantir 
a sua continuidade na Câmara 
Federal. 

Desde que saiu do gover-
no de Minas Gerais, Pimentel 
já soma 10 absolvições ou 
arquivamentos de processos, 
diante da inconsistência das 
denúncias. A última ocorreu 
semana passada, quando o 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-MG) absolveu o ex-go-
vernador por unanimidade 
no processo em que havia 
sido condenado em primeira 
instância, em 2019.

Com mais essa vitória, 
Pimentel poderá manter o 
foco na campanha para de-
putado federal. Com vasta 

experiência, ele se credencia 
como um parlamentar impor-
tante na base de sustentação 
de um possível governo do 
ex-presidente Lula (PT).

Nas redes sociais, Pimen-
tel comemorou a decisão do 
TRE-MG. “Agradeço antes de 
tudo aos meus advogados, 
valentes e brilhantes opera-
dores do direito. E à minha 
família, aos amigos e amigas, 
companheiros e companhei-
ras de luta que empenharam 
sua solidariedade e amizade 
nesses tempos difíceis. Com fé 
em Deus e serenidade, sempre 
mantive a esperança de que 
a Justiça triunfaria ao final. A 
verdade se restabeleceu. Re-
afirmo, com humildade, mas 
com firmeza, meu compromis-
so de vida inteira com a luta 
pela democracia, pelos direitos 
humanos, contra a discrimina-
ção e a desigualdade social”, 
registrou o ex-governador.

inocentado

pela Justiça,

o ex-governador

pimentel declara

o seu retorno

à vida pública

cidades mineiras assinam
contratos do digitaliza brasil

Minas Gerais é o estado pioneiro 
na operacionalização do projeto 
“Digitaliza Brasil”, garantindo a 
chegada da programação da Rede 
Minas a 470 municípios com até 50 
mil habitantes. Com isso, 4,7 milhões 
de mineiros vão ter acesso ao conte-
údo da emissora pública mineira. O 
prefeito de Itapecerica e Diretor 
Regional Centro-Oeste da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), Wirley 
Reis (Teko), representou o presidente 
da entidade e 1º vice-presidente da 
CNM, Julvan Lacerda.

O governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Estado de Cul-
tura e Turismo (Secult), e o Ministério 
das Comunicações formalizaram o 
“Digitaliza Brasil”, projeto que tem a 
proposta de levar o sinal da TV digital 
para diversos municípios no país. 

A assinatura simbólica contou 
com a participação do secretário 
de estado de Cultura e Turismo, 
Leônidas Oliveira, do presidente 
da Empresa Mineira de Comuni-
cação (EMC), Sérgio Rodrigo Reis, 
do secretário de Radiodifusão do 
Ministério das Comunicações, Ma-
ximiliano Martinhão, do presidente 
da Empresa Brasil de Comunica-
ções, Glen Valente, entre outras 
autoridades e gestores municipais.

De acordo com Oliveira, este é 
um momento de celebração para 
toda a população mineira, que pas-
sará a ter a Rede Minas mais próxi-
ma e mais presente em seus lares. 

Segundo o titular da Secult, com a 
consolidação desse projeto, a cultura 
e o turismo, bem como a mineirida-
de, serão elementos cada vez mais 
significativos para as pessoas, que 
poderão ter acesso à grade de progra-
mação da emissora pública e conhe-
cer, cada vez mais, o próprio estado.

“O Digitaliza Brasil é um pro-
grama que vai garantir o acesso à 
TV Digital. A participação de Minas 
Gerais foi uma conquista do governo 
estadual, por meio da Empresa Mi-
neira de Comunicação. Esse projeto 
vai revolucionar a mineiridade, diante 
da qualidade com que os programas 
da Rede Minas são produzidos. Junto 
com a EBC, nossa grande parceira nes-
te momento, levamos notícias, arte, 
cultura e formação de qualidade. E é 
só pela comunicação e pela formação 
de qualidade, e a TV pública tem esse 
papel, que nós vamos mudar o Brasil”, 
disse o secretário.

O presidente da EMC explicou 
que, por meio dessa iniciativa, a Rede 
Minas vai estabelecer um vínculo 
ainda mais forte com a população 
do estado. “Há um grande desafio 
de produzir e levar conteúdo quali-
ficado para os lares dos mineiros e 
nós já estamos avançando muito. 
Com o projeto ‘Gerais+Minas’, temos 
contado nossas histórias e mostrado o 
nosso território. O Digitaliza Brasil vai 
nos auxiliar a difundir ainda mais esse 
sentimento de ser mineiro”, destacou.

Teko ressaltou o empenho da Secre-
taria de Estado de Turismo e, também, 
do governo federal, por meio deste pro-
jeto grandioso, que traz a comunicação 
e a informação a cidades mineiras. 

“É muito difícil para os pequenos 
municípios este investimento para 
que possa chegar este sinal às nossas 
cidades. Os pequenos municípios não 
têm recursos para investir na questão 
da comunicação, então, é um projeto 
grandioso, que atinge aquela senho-
ra que gosta do canal de televisão 
para fazer oração; a pessoa que quer 
informação dos projetos do governo; 
além disso, aqui, tem a Secult que 
vai levar informação do turismo no 
estado de Minas Gerais, que gera 
emprego e renda. É uma fonte de 
informação muito grande. Agradece-
mos o empenho de nossos deputados, 
deputadas, dos gestores, do governo 
federal, juntamente com o governo do 
Estado, sobretudo o empenho do se-
cretário Leônidas”, reforçou o prefeito.

Prefeito de Itapecerica e Diretor Regional
Centro-Oeste da Associação Mineira de
Municípios (AMM), Wirley Reis (Teko)
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Prefeito de Diamantina discute
temas e interesses do município

O prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano 
Roque (DEM), reuniu semana passada, com os repre-
sentantes das mineradoras de rochas ornamentais 
localizadas no município.

A reunião teve como objetivo discutir sobre licencia-
mento ambiental, planos de investimentos e geração de 
novos empregos e renda para a cidade, bem como as 
dificuldades que os empreendedores do seguimento têm 
enfrentando para liberação de seus empreendimentos 
pelo estado de Minas Gerais.

A mineração de rochas ornamentais no município 
tem gerado emprego e renda para centenas de famílias, 
e gerou no ano de 2021 uma receita com a Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) 

na ordem de cerca de R$ 881.221,64 para os cofres pú-
blicos que são gastos nas áreas de infraestrutura, meio 
ambiente, saúde e educação. Desta forma, somente as 
mineradoras de Diamantina fizeram circular na econo-
mia mineira R$ 82.917.610,97, gerando emprego, renda, 
e pagamento de tributos.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

deputado irritado 
Segundo comentários nos bastidores da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG), o deputado braulio braz anda uma pilha 
de nervos. Presidente estadual do PTB, seu partido está ficando sem 
nenhum parlamentar, já que os deputados sargento rodrigues 
filiou-se ao PL e Arlen santiago preferiu o Avante. Com isso, a sua 
pretensão de se tornar deputado federal pode não se concretizar. 

sem força
No final do ano passado, comentava-se, nos meandros da po-

lítica estadual, sobre a possibilidade da presidente da Associação 
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Gran-
bel) e prefeita de Vespasiano, ilce rocha (PSDB), se tornar vice de 
romeu zema (Novo), mas o assunto não prosperou. Relativamente 
ao prefeito de Sabará, Wander borges (PSB), ouvia-se a respeito 
de uma possível renúncia ao posto para voltar a ser candidato a 
deputado estadual, algo que, até o momento, não se confirmou. 
E, finalmente, um dos nomes mais badalados nos últimos 6 meses 
na capital mineira foi o da presidente da Câmara de Vereadores de 
Belo Horizonte, nely Aquino (Podemos). Contudo, ela também não 
conseguiu muito progresso na política majoritária. 

cleitinho x bolsonaro
Assessores do presidente Jair bolsonaro (PL) dizem que, em 

Minas, o deputado estadual cleitinho Azevedo (Cidadania) teria sido 
eleito por conta da denominada onda bolsonarista à época. “Atu-
almente, ele não está muito afinado com o discurso do presidente. 
Muitos se valeram da popularidade do então candidato presidencial, 
mas, com o passar do tempo, procuraram se afastar”, comenta uma 
fonte que não quis revelar o nome. Coisas da política brasileira.  

senador gigante 
Segundo uma fonte de Brasília, o presidente nacional do PSD, 

gilberto Kassab, em uma recente conversa com o ex-presidente 
lula (PT) teria dito: “Presidente, o Alexandre silveira (PSD) é um 
dos maiores articuladores da política mineira, então, sua possível 
reeleição para o Senado poderia se traduzir em um grande aliado 
em seu futuro governo”. Naturalmente, ninguém ainda sabe da 
opinião de lula. 

política em nova lima
Em Belo Horizonte, comenta-se que, mesmo com 15 meses de 

administração, a convivência do prefeito de Nova Lima, João marcelo 
dieguez (Cidadania), com a Câmara de Vereadores local tem sido 
um jogo duro. E isso, no futuro, pode ser um problema para o chefe 
do Executivo, podem apostar!
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em momento de guerra, qual
investimento é mais seguro?

A invasão da Rússia na Ucrânia tem 
agitado o mercado financeiro e deixado 
os investidores em alerta. Sem perspec-
tiva, ainda, para o final do conflito, as 
consequências para o mercado e para o 
desempenho nas bolsas de valores podem 
ser desastrosas. Proteger o patrimônio e 
pensar numa estratégia segura são algumas 
das preocupações dos investidores ao redor 
do mundo.

De acordo com notícias divulgadas pela 
grande mídia, devido à guerra, alguns 
analistas estimaram que, se os investidores 
passarem a entender a criptomoeda mais 
negociada no mundo, o bitcoin, como uma 
espécie de “ouro”, seu valor poderá aumen-
tar para US$150 mil. O preço do metal subiu 
perto de 5% desde a invasão da Ucrânia, já a 
negociação das criptomoedas no país cresceu 
cerca de 100% desde o início do conflito.

Em tempos de grande oscilação no mer-
cado de ações, com a volatilidade nas bolsas, 
investir em ouro pode ser uma segurança 
para balancear a carteira e não sofrer tanto 
com as instabilidades dos outros mercados. 
A segurança do ouro se dá pela sua compo-
sição: o ouro é um metal precioso porque 
ele não é corrosivo. Sendo assim, é um porto 

seguro para transferência de riqueza ao 
longo dos tempos, já que não se deteriora. 
Por isso, é um metal tão procurado pelos 
investidores, principalmente em período de 
crise financeira mundial.

Não é à toa também que há anos o lastro 
da economia era chamado de padrão ouro 
e depois passou a ser tratado como padrão 
dólar-ouro. Isso até o ano de 1973, quando 
o então presidente dos EUA, Richard Nixon, 
rompe esse padrão.

O ouro não perde a característica de 
transferência de riqueza. Em tempos de crise, 
como a guerra da Rússia x Ucrânia, existe 
uma fuga de capitais em busca de ativos 
reais como ouro e terras. Já o investimento 
no metal através de fundos de renda variável 
pode ser classificado como de risco modera-
do. Por isso, é importante que o investidor 
diversifique a carteira e tenha uma pequena 
parte do patrimônio em ativos fortes, como 
ouro e dólar, com a finalidade de ter um 
Hedge – Seguro Patrimonial. Ou seja, se o 
investidor não vai bem numa parte da sua 
carteira, ele terá um porto seguro na outra 
parte da carteira, pois em momentos de crise 
na economia, o Hedge pode ser a salvação 
do seu patrimônio.

Pelo fato de o ouro ser um recurso na-
tural móvel, o seu valor não está sujeito às 
intervenções econômicas dos governos, e 
sua escassez não pode ser compensada por 
fabricação. Assim, sua cotação é estável e 
funciona quase como uma garantia de não 
inflação. Alguns fatores influenciam sobre o 
valor de negociação do ouro, os principais 
são: o preço do dólar e as taxas de juros 
praticadas no país.

Vale pontuar para o investidor que é 
sempre muito importante ter uma carteira 
balanceada, mas com diversificação. Como diz 
o velho ditado, “não se deve colocar todos os 
ovos numa única cesta”. Em contrapartida, é 
necessário saber diversificar a carteira, porque 
se pulverizar demais os investimentos, corre-se 
o risco de não saber o que fazer e sofrer ainda 
mais com a volatilidade do mercado.

Existem diversas dúvidas em como 
comprar ouro. Comprar em barra? E o que 
fazer com ela? Guardar debaixo do colchão? 
Comprar um cofre para guardar? A melhor 
forma de investir o metal é aportar os re-
cursos em um bom fundo de investimento, 
como os fundos multimercado que investem 
o dinheiro dos acionistas em setores relacio-
nados ao metal.

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

impacto da crise sanitária no setor de
feiras de negócios é de r$ 1,5 trilhão

De acordo com a Associação Brasileira 
dos Promotores de Eventos (Abrape), 
o setor de feiras de negócios permite 
a movimentação anual de R$ 270 

bilhões nas mais de 590 mil atividades que 
promove no país. A União Brasileira de Feiras 
e Eventos de Negócios (Ubrafe) aponta que, 
devido à COVID-19, o segmento deixou de gerar 
R$ 1,5 trilhão em volume de negócios sem a 
realização de feiras e eventos.

Uma análise também realizada pela Ubrafe 
mostra a relevância desse ramo para a eco-
nomia nacional. Segundo o estudo, cada R$ 1 
investido por empresas nesses eventos, com 
o objetivo de fazer novos negócios, resulta 
em um retorno de R$ 35 para as empresas 
expositoras. 

Ainda conforme a pesquisa, dois em cada 
3 visitantes tiveram novas ideias para seus 
negócios durante os eventos. A análise mostra 
que 8 em cada 10 participantes conhecem no-
vos fornecedores e novas tecnologias durante 
as feiras. Por fim, três em cada 4 dão nota 8, 
9 ou 10 para a importância desses eventos na 
vida profissional.

Desde agosto de 2021, quando esses 
eventos retornaram, o Brasil já sediou cerca 
de 3 mil feiras, totalizando um faturamento 
de R$ 24,5 bilhões. O presidente do Conselho 
de Administração da Ubrafe, Paulo Ventura, 
conta que a pandemia fez com que o setor 
tivesse queda no faturamento. “Além disso, 
amargamos também o baque administrativo 
das empresas do segmento que, com receita 
zero, tiveram que dispensar trabalhadores e, 
por fim, o impacto social com a exclusão de 
renda de mais de 100 mil profissionais”.

Ele acrescenta que o público recebeu bem 
o retorno das feiras. “O calendário de 2022 é 
superior ao de 2019, portanto, estamos otimis-
tas quanto à retomada efetiva”.

Alexandre Araújo, diretor de uma empresa 
de eventos, também observou essa mudança 
de cenário. “Sempre acreditei que a retomada 

seria algo imediato. Tanto de entretenimento, 
quanto de negócios. No meu caso, o retorno foi 
no mês de outubro, em uma feira realizada em 
São Paulo. Além disso, tivemos a Professional 
Fair, realizada na semana passada, em Belo 
Horizonte, com mais pessoas pré-inscritas do 
que em 2019”.

Para ele, 2022 tem sido um ano de cresci-
mento, perenidade do negócio e participação 
massiva, tanto de marcas, quanto de profis-
sionais dos segmentos. “O fechamento fez 

todo o ramo se reestruturar, rever processos e 
analisar o mercado. A maior importância do 
setor de feiras é, justamente, a fomentação 
de negócios”. 

A cabeleireira Renata Estoupa esteve na 
Professional Fair e, segundo ela, a visita foi 
a oportunidade de se atualizar. “Participei 
de alguns workshops e conheci muita gente. 
Além disso, tive acesso a novos fornecedores 
e adquiri produtos com melhores preços para 
as minhas clientes”, conclui.

na última semana, expominas foi palco da professional Fair, uma das principais feiras de negócios do país
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política em Juiz de Fora
Ninguém sabe quem foi que propalou a informação de que a 

prefeita de Juiz de Fora, margarida salomão (PT), poderia deixar a 
prefeitura para se candidatar ao Senado. O comentário foi ouvido 
na Rua Halfeld, no Centro da cidade. margarida lutou muito para 
chegar à prefeitura e dificilmente abriria mão do posto.

política em moc
Ao longo dos anos, Montes Claros foi o centro da atenção política 

em Minas devido a ser uma cidade de grande número de eleitores e, 
também, por influenciar uma região com quatro dezenas de municí-
pios. Mas, desta vez, nenhum político local é lembrado, sequer citado 
para a disputa majoritária. Deve ser por conta da completa apatia 
política do atual prefeito, Humberto souto (Cidadania). 

o centrão perdeu 
Jornalistas da crônica política de Brasília, até semana passada, 

apostavam que os deputados do denominado centrão iriam vencer 
a queda de braços e indicar o nome da ministra da Agricultura, 
tereza cristina, como vice na chapa de Jair bolsonaro (PL). Mas o 
coração militar do presidente, sem medo de ser feliz, optou pelo 
general braga netto. 

 

política perversa
“A Guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma decisão política. 

Isso prova que a política é uma atividade perversa, mas presente na 
vida de todos os povos ao longo dos séculos”. Opinião do filósofo 
luiz Felipe pondé.

 
igreja católica 

Analistas internacionais dizem que esperavam mais pressão da 
igreja católica para tentar por fim na guerra entre Rússia e Ucrânia. 
Mas eles mesmos afirmaram que a instituição religiosa sempre ad-
ministrou conflitos e sobreviveu a essas adversidades com prestígio 
mundial. Então, o entrevero bélico atual é apenas mais um a ser 
presenciado pelos líderes religiosos.

pauta verde
“A preservação das matas e dos biomas da Amazônia deveriam 

fazer parte de uma espécie de pauta verde para todos os candidatos 
que em 2022 vão disputar a Presidência da República. Essa seria uma 
maneira de colocar o assunto, mais uma vez, na vitrine nacional”. 
Sugestão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo (TCESP), dimas ramalho, em recente entrevista na rede Cultura.   

gastos exagerados
“Por ser ano político, o governo brasileiro está abrindo o seu 

‘pacote de bondades’, mas isso vai resultar em problemas financei-
ros sérios no próximo ano. Assim, quem for administrar a nação no 
próximo ano, vai ter de pisar no freio para evitar a desorganização 
das contas públicas”. Opinião do jornalista e presidente da Academia 
Brasileira de Letras, merval pereira.

pacote de bondades
Já a jornalista giuliana morrone lembra que, a partir da próxima 

semana, encerram-se as medidas do poder Central visando ajudar 
quem quer que seja. O “pacote de bondades” por conta da legislação 
eleitoral permanece paralisado até outubro. “Assim, quem levou tudo 
bem, e quem ficou para trás, paciência”, ironizou a comunicadora.

mailto:julia@navescoelhocomunicacao.com.br
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O ferecer aos empresários e à 
sociedade, em geral, uma 
percepção mais ampla sobre 
vários aspectos do mundo po-

lítico. Esse é um dos principais objetivos 
da 1ª Capacitação Política, oferecida 
pela Fiemg no período de 7 de março 
a 4 de abril, segundo explicação do 
próprio presidente da Federação, Flávio 
Roscoe, que ministrou uma das aulas da 
qualificação, no dia 23 de março.

“O papel da Fiemg é promover a 
indústria mineira em sintonia com os 
interesses da sociedade. A Fiemg não 
apoia esse ou aquele governo. Nas 
várias esferas de governamentais, tra-
balhamos pela segurança jurídica, pela 
atração de investimentos”, ressaltou.

 

conexões

Roscoe ponderou ser de extrema 
importância a participação de todos 
nas políticas públicas, através das 
entidades representativas. “A Fiemg 
tem feito conexões e atuado em temas 
nacionais, e isso mostra a sua força. 
Estamos presentes nos 853 municípios 
mineiros. Representamos mais de 60 
mil indústrias e 1,1 milhão de trabalha-
dores”, destacou ainda.

Ao apontar que 1% da população 
de Minas Gerais está, hoje, matricula-
da em uma das unidades do Sesi e/ou 
do Senai, Roscoe observou: “Somos a 

maior instituição de ensino privado do 
estado, e isso nos traz capilaridade e 
força política”, afirmou.

 

mundo democrático

“Esta é uma entidade que se po-
siciona. Se o governo de plantão está 
acertando, nós concordamos. O en-
gajamento das entidades faz parte 
do comprometimento com o mundo 
democrático”, enfatizou também, apon-
tando que “a Fiemg está na caixinha 
que defende os empresários e os bons 
projetos”.

O presidente da Federação pon-
derou que é muito importante que a 
entidade aja não só em prol dos seus 
interesses, mas em benefício de toda a 
sociedade. Nesse sentido, ele lembrou 
que, nesta pandemia, a Fiemg, além 
de ter doado 1,7 mil respiradores para 
atendimento de pacientes no estado e 
oferecido conserto a outras centenas 
desses aparelhos de saúde, recuperou 
50% dos respiradores do Amapá, que 
enfrentou uma das mais graves crises 
sanitárias no país.

Ainda sobre a 1ª Capacitação Polí-
tica, que faz parte do projeto Imersão 
Indústria, Roscoe reiterou que a Fiemg 
promoverá vários outros cursos, com 
a mesma qualidade, abertos à parti-
cipação de empresários e de toda a 
sociedade.

governo de minas e sebrae lançam programa
de consultorias para pequenas empresas

A ASSEMBLEIA TRABALHA MUITO, 
COMO VOCÊ EXIGE E MERECE.

Destaques de 2021:
• Barrou o aumento do IPVA.

• Economizou e devolveu 186 milhões de reais ao 
Estado para a Saúde.

• Criou o Recomeça Minas para reduzir impostos, 
preservar negócios e gerar empregos.

• Criou o Força Família: 600 reais para centenas 
de famílias em vulnerabilidade social.

• Levou os recursos do Acordo da Vale para todos 
os municípios de Minas, sem burocracia.

• Fiscalizou o governo e realizou as CPIs 
da Cemig, dos Fura-Filas da Vacina e de 
Brumadinho.

EM 2022, ESTÁ TRABALHANDO AINDA 
MAIS EM FAVOR DOS MINEIROS.

Saiba mais em 
almg.gov.br/balanco

O governador Romeu Zema participou 
no dia 24 de março, do lançamento de 
mais uma edição do programa Mutirão de 
Produtividade, parceria entre o Governo 
de Minas e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG), 
que vai oferecer consultorias do Sebraetec 
para pequenas empresas do setor de 
fundição e da moda de dez municípios do 
Centro-Oeste mineiro. O evento de abertu-
ra foi realizado na cidade de Divinópolis.

Governador comemorou a ação: “É 
muito bom assistir o estado avançar. Na 
semana passada, tivemos a divulgação de 
um indicador do IBGE muito importante. 
De acordo com os dados, o Brasil, no ano 
passado, cresceu 4,6%. Enquanto que o 
crescimento de Minas Gerais foi de 5,1%. 
Ou seja, conseguimos avançar além do 
Brasil. Estamos aqui trabalhando para 
eliminar ou reduzir todos os gargalos 
existentes para que a economia possa 
crescer, gerando renda e empregos”, disse 
o governador.

O secretário de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Fernando Passalio, 
disse que o programa marca a fase final 
de um projeto exitoso, em que o Governo 
de Minas e o Sebrae uniram forças.

“Trata-se de um plano visando, 
principalmente, aquelas empresas que 
sofreram durante a pandemia, para que 
tenham apoio e consultoria específica e 
especializada e possam ser mais próspe-
ras em seus negócios”, disse.

mutirão de produtividade

As consultorias são direcionadas para 
a melhoria dos processos de inovação de 
produtos e serviços de pequenos negócios. 
Elas são 100% subsidiadas pelo Sebrae 
Minas e o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemge). As vagas são 
limitadas e os interessados devem se 
inscrever por meio de um formulário do 
Sebrae.

Entre os pequenos negócios que 
podem se inscrever no Mutirão de Pro-
dutividade estão os polos: calçadista de 
Nova Serrana, com cerca de 500 vagas 
disponíveis para o Sebraetec; confecção de 
Divinópolis, com 300 vagas; e fundição de 
Cláudio, Itaúna e Divinópolis, com 150 va-
gas. Todas as empresas inscritas passarão 
por uma seleção e serão contatadas pelo 
Sebrae Minas. Ao todo, são dez horas de 
atividades por empresa, para visita técnica, 
elaboração de diagnóstico e relatório.

O presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Flávio Roscoe Nogueira, ressaltou que o 
programa é mais um resultado das par-
cerias com o Estado.

“Todos os projetos foram desenha-
dos por várias mãos para que haja 
desenvolvimento e prosperidade para 
o povo mineiro. Estamos falando aqui 
não de um programa de atendimento 
a empresários, mas sim de apoio a 
sociedade”, afirma.
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presidente da Fiemg defende
participação nas políticas públicas

através de entidades representativas
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http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.codemge.com.br/
http://www.codemge.com.br/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zCfDmd5TeDpClv7XeE0KaXBUNFhMUDdUTDRKRklSUEZFS1BQUEpDWDEySy4u
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páscoa deve movimentar
mais de r$ 2 bilhões

APáscoa está entre as 
melhores datas para o 
comércio varejista neste 

primeiro semestre. Com o avanço 
da vacinação contra a COVID-19, 
a celebração em 2022 será ainda 
mais doce. A expectativa da Con-
federação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
é que as vendas do feriado movi-
mentem R$ 2,160 bilhões. E, no 
caso específico dos chocolates, 
nada supera esse período, que, 
segundo grandes empresas do 
setor, chega a representar 20% do 
faturamento anual.

Com relação à geração de 
empregos, as contratações para 
a data tiveram início ainda no 
segundo semestre de 2021, con-
forme divulgou a Associação 
Brasileira da Indústria de Choco-
lates, Amendoim e Balas (Abicab). 
A Páscoa deste ano motivou a 
criação de cerca de 9 mil postos 
de trabalho temporários, tanto 
em fábricas quanto em pontos 
de venda.

Depois de 2 anos de restrições, 
o setor vem se recuperando dos 
efeitos causados pela pandemia. 
De acordo com dados da Abicab, 
a produção de chocolates cresceu 
44% nos três primeiros trimestres 
de 2021, no comparativo com o 

mesmo período de 2020. Mas, em 
um cenário marcado pela inflação, 
queda na renda dos brasileiros e 
impactos econômicos da guerra na 
Ucrânia, o valor dos ovos de Páscoa 
pesa no bolso do consumidor.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), inflação 
oficial do país medida pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), fechou em 
10,06% no acumulado de 2021. 
Esse cenário econômico trouxe 
reflexos e fez o valor dos ovos de 
chocolate aumentar, em média, 
15% em 2022. Produtos com 
personagens infantis chegaram 
a ter alta de 40% em relação ao 

ano passado. Conforme explica 
o economista Ricardo Fonseca, 
as matérias-primas mais usadas 
na Páscoa tiveram aumentos. “O 
cacau, principal ingrediente do 
chocolate, subiu cerca de 8%. Já 
açúcares e derivados acumula-
ram uma alta de 19,85%. Entre 
outros elementos que influen-

ciam na formação do preço está 
a variação do dólar, contratações, 
distribuição e impostos. Também 
temos que considerar custos de 
embalagem, armazenagem e 
logística. Chamo atenção para 
o reajuste recente dos combus-
tíveis, o que encarece o valor do 
frete”.

oportunidade para 
empreendedores

A Páscoa também é uma 
excelente oportunidade de ala-
vancar as vendas dos pequenos 
empresários. Muitos deles usam 
a criatividade para entregar aos 
consumidores produtos diferen-
ciados e que vão muito além dos 
tradicionais ovos de chocolate.

Esse é o caso do confeiteiro 
Felipe Ribeiro, que lançou o ovo de 
pote. “É um copo de 500 gramas 
com casca de chocolate, brownie e 
dois tipos de recheio escolhidos pelo 
cliente. Cada unidade sai por R$ 14. 
Também vendemos muito o kit com 
mini ovos de colher. São três sabores 
diferentes e a caixa custa R$ 18. Em 
2020, meu faturamento foi pífio. No 
ano seguinte deu uma melhorada, 
mas agora espero vender 20% a 
mais. Investimos nas nossas redes 
sociais e no serviço de delivery”.

A aposta da empresária Rose 
Campos são as barras de chocolate 
recheadas. “Elas são uma opção ba-
rata para quem deseja presentear 
e não quer comprar os tradicionais 
ovos de chocolate. Faço também 
a opção vegana, sem lactose e 
sem nenhum outro ingrediente de 
origem animal. Os preços variam 
entre R$ 14 e R$ 22. Tenho recebido 
encomendas desde o início do ano 
e estou a todo vapor na produção. 
Pretendo aumentar os lucros em 
pelo menos 15% nesta Páscoa”.

A data incentivou a criação de quase 9 mil vagas temporárias desde o ano passado
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Fecomércio mg realiza 6ª edição do seminário de direito tributário
O evento on-line e gratuito acontecerá dia 19 de abril, das 8h às 14h, e contará com renomados profissionais da área jurídica

C omandar o próprio negócio é o sonho de muitos bra-
sileiros, conforme aponta o último levantamento do 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, realizado no 
Brasil com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e do Instituto Brasileiro de Qua-

lidade e Produtividade (IBQP). Segundo o estudo, empreender ocupa 
o quarto lugar na lista de desejos, atrás apenas de comprar um carro, 
viajar pelo Brasil e ter a casa própria. Mesmo diante do atual cenário 
econômico, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia, as vanta-
gens em abrir uma empresa são inúmeras. Entretanto, as responsabi-
lidades em administrá-la podem gerar algumas dores de cabeça para 
os empresários, principalmente quando se trata de processos jurídicos.

Para abordar os principais desafios que os empreendedores enfren-
tam em torno da legislação referente ao setor terciário, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) 
promove a 6ª edição do Seminário de Direito Tributário. O evento, que 
traz como tema “Soluções tributárias e segurança jurídica. Alternativas 
para o empresário do comércio previstas na legislação”, tem o objetivo 
de estimular discussões acerca de assuntos tributários, principalmente 
aqueles tratados nas esferas jurídica e legislativa do país, repercutindo, 
assim, diretamente na atividade empresarial mineira.

Neste ano, o evento será realizado no dia 19 de abril, das 8h às 14h, e 
terá a participação de renomados profissionais da área jurídica que irão 
discutir temas sobre: Segurança jurídica; Decisões do STF; Recolhimento 
dos tributos do Simples Nacional; Regimes especiais no Estado de Minas 
Gerais; Recolhimento do DIFAL ICMS operações destinadas a consumidor 
final. O encontro on-line e gratuito acontecerá na através do canal do 
Youtube da Federação e as inscrições podem ser realizadas pelo Sympla. 

O seminário será mediado pelo consultor da Área Jurídica Tributária 
e Legislativa da Fecomércio MG, Marcelo Nogueira de Morais, e pela 
representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
(CRCMG) no Colégio de Contribuintes e no Conselho de Assuntos Tribu-
tários da Fecomércio MG, Fernanda Nogueira Gil.

“Conhecer os processos legislativos que envolvem a administração 
de um negócio é fundamental para que os empresários do comércio pos-
sam proteger seu patrimônio, além de tornar mais clara as obrigações 
financeiras e o pagamento de tributos pelas pessoas jurídicas. Diante 
disso, o seminário tem como proposta debater as recentes decisões 
tributárias que mais afetam esse público, esclarecendo as principais 
dúvidas acerca desse assunto”, declara o consultor da Área Jurídica 
Tributária e Legislativa da Fecomércio MG, Marcelo Nogueira de Morais.

Entre as principais palestras do seminário, estão: “Presunções no 
direito tributário”, com a professora Misabel Abreu – “ADI 2446”, com 
Alexandre Alkmim Teixeira; “Denúncia espontânea e a exclusão do Sim-
ples Nacional”, com Maysa de Sá Pittondo Deligne; “Regimes especiais 
na prática - TTs - e-commerce, atacadista e corredor de importação”, 
com Marcelo Hipolito Rodrigues; “Segurança jurídica e os impactos das 
decisões judiciais”, com Luiz Claudio e Valter Lobato; e “O papel da lei 
complementar no Sistema Tributário Brasileiro”, com o professor Sacha 
Calmon Navarro Coelho. 

Realizado anualmente pela Federação desde 2017, o Seminário de 
Direito Tributário já recebeu mais de 800 participantes.

Anote
- 6ª edição do 

Seminário de Direito 
Tributário: “Solu-
ções tributárias e 
segurança jurídica. 
Alternativas para o 
empresário do co-
mércio previstas na 
legislação”.

- Data: 19 de 
abril, das 8h às 14h

- Evento on-line 
e gratuito

- Local: Youtube 
da Fecomércio MG

-  I n s c r i ç õ e s : 
Sympla - https://bit.
ly/SemináriodeDi-
reitoTributário2022

8h20 - Abertura
8h30 - Palestra magna - “Pre-

sunções no direito tributário” (Mi-
sabel Abreu Machado Derzi)

9h - “Crimes contra a ordem tri-
butária - natureza formal e material 
-diferenciações” (Hermes Vilchez 
Guerrero)

9h20 - “Direito tributário e 
direito penal - ADI 4980” (Tiago 
Conde Teixeira)

9h40 - “Responsabilidade tribu-
tária e o cenário da jurisprudência 
atual - sócios, gestores e contadores” 
(Rafhael Frattari)

10h - “Planejamento tributário 
e a jurisprudência do Supremo - ADI 
2446” (Alexandre Alkmim Teixeira)

10h20 - “Denúncia espon-
tânea e a exclusão do Simples 
Nacional” (Maysa de Sá Pitton-
do Deligne)

10h50 - Intervalo
11h - “Modificações no PAT 

- reflexos no IRPJ CSLL - Decreto 
10.854/2021” (Pauliran Gomes 
e Silva)

11h20 - “Interpretação dos 
prêmios, abonos e PLR pelo 
Carf - Pós-reforma Trabalhista” 
(Tadeu Negromonte)

11h40 - “Relatório SUFIS da 
Receita Federal e o plano de 
ação para 2022” (Mario Dehon)

12h - “Princípio da Seletividade 
- ICMS - RE 714139” (Betina Treiger 
Grupenmacher)

12h20 - “DIFAL - ICMS - Celeumas 
e perspectivas” (Lilian de Sousa)

12h40 - “Regimes especiais na 
prática - TTs - e-commerce, ataca-
dista e corredor de importação” 
(Marcelo Hipolito Rodrigues)

13h - “Segurança jurídica e os 
impactos das decisões judiciais” 
(Luiz Claudio e Valter Lobato)

13h30 - “O papel da lei com-
plementar no Sistema Tributário 
Brasileiro” (Sacha Calmon Navarro 
Coelho)

debatedores - Marcelo Nogueira 
de Morais e Fernanda Nogueira Gil

confira a programação completa

4ª edição do seminário de direito tributário, que aconteceu em 13 de março de 2020, no último encontro presencial do evento
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

debAndAdA - Até o final desta semana, muita coisa vai acontecer na política 
mineira, porque termina no dia 3 de abril, próximo domingo, o prazo para 
que políticos com mandatos mudem de partido. Até a redação desta coluna, a 
coligação Lula/Kalil estava em dificuldades por causa da candidatura ao Senado 
na chapa de Kalil. Eles continuam conversando intensamente e pode até haver 
uma fissura muito grande no PSD de Minas.

luzemA - Até agora o governador Romeu Zema (Novo) não se interessou em 
fazer qualquer tipo de dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e ele 
deverá mesmo seguir com o candidato do seu partido. No entanto, não está 
descartado o voto no Luzema, ou seja, Lula e Zema pelo interior do estado.

ArticulAÇÕes de lulA - O ex-presidente Lula (PT) imaginou-se presidente eleito 
do Brasil, tendo outro petista no Governo do Estado mais poderoso do país que é 
São Paulo. Sabia que Geraldo Alckmin (PSB), brigado com João Doria (PSDB), seria 
o governador daquele estado, pois as pesquisas o indicavam vencedor. Lula não 
pensou duas vezes: Chamou Alckmin e lhe propôs a vice-presidência na sua chapa 
para deixar o caminho livre da eleição de São Paulo para o seu afilhado Fernando 
Haddad. Assim, ele conquista a Presidência da República e o estado mais importante 
da Federação. Márcio França, do PSB partido pelo qual Alckmin se filiou, poderá 
ficar isolado na eleição deste ano, se for candidato a governador.

o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e ex-prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda, em nome de toda a diretoria, convoca os prefeitos 
e prefeitas de Minas Gerais para a Assembleia Geral da AMM. Na ocasião, 
será eleito o Conselho Diretor e Conselho Fiscal da instituição para o Triênio 
2022/2025, no dia 1º de abril de 2022, na sede da entidade, na Avenida Raja 
Gabaglia, n.º 385, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, MG.

O jornalista e escritor Itamaury 

Teles, da nossa equipe de articulis-

tas da editoria de Opinião, tomará 

posse na Academia Mineira Maçô-

nica de Letras no próximo sábado, 

dia 2 de abril, às 9h, no auditório 

do Supremo Conselho de Minas 

Gerais. Itamaury já escreveu seis 

livros, sendo que já é “imortal”, pela 

Academia Montesclarense de Letras, 

da qual já foi presidente.

Há pouco tempo sugeri que, no local onde os Córregos da Ressaca 
e Sarandi desaguam na Lagoa da Pampulha, fossem colocadas pedras 
gigantes impedindo que a sujeira fosse parar na lagoa. Se isso fosse 
feito, teria evitado a entrada de piche depois de um acidente onde um 
caminhão despejou esse material no Córrego Sarandi. 

de repente, todos os segmentos do funcionalismo público cisma-
ram de fazer greve: forças de segurança, professores, trabalhadores da 
saúde no estado e mais funcionários do INSS e do metrô e, também, da 
Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Todos reclamam por recom-
posição salarial, menos o pessoal do metrô que fez greve para continuar 
funcionário público se a empresa for privatizada. 

ninguém sabe se antes de deixar a prefeitura, Alexandre Kalil (PSD) 
vai negociar um aumento de passagem de ônibus em Belo Horizonte ou 
deixará para seu sucessor.

sem o 0303, as empresas de Call Center continuam fazendo suas 
ligações e incomodando os usuários de telefones fixos e móveis em todo 
o país. Eu mesmo tenho recebido muitos contatos indesejados.

posse
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lançamento de livro
O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 

deputado Agostinho Patrus (PV), participou no dia 18 de março, do lança-
mento do livro “Palavras, atos e julgados de um conselheiro de contas”, 
de autoria do conselheiro e corregedor do órgão, Durval Ângelo. 

O evento contou ainda com a presença da ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, que escreveu o prefácio do livro 
e proferiu palestra.

durval Ângelo, cármen lúcia e Agostinho patrus
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senai mg é campeão nacional
de gestão e desempenho

O Senai MG é o grande cam-
peão de desempenho, entre todos 
os departamentos regionais da 
entidade no país, no ciclo de 2021. 
Avaliada pelo Conselho Nacional 
da entidade, a gestão mineira 
conquistou 100% de sucesso em 
10 dos 11 indicadores apreciados 
no processo. “Esse resultado con-
firma que fazemos uma gestão 
eficiente dos recursos que temos, 
na comparação com os demais 
departamentos regionais do Senai 
no Brasil”, comemora o gerente 
de Operações do Sesi Senai no 
estado, João Tomaz.

A materialização dessa eficiên-
cia - que inclui indicadores como 
Sustentabilidade Operacional em 
Serviços de Tecnologia e Inovação, 
Impacto da folha de pessoal no 
orçamento, Percentual de recur-

sos destinados às atividades fim 
e Aumento da produtividade das 
empresas atendidas por progra-
mas de produtividade industrial 
- são, segundo Tomaz, alunos bem 
formados, uma mão de obra me-
lhor e bem recebida pelo mercado.

estrutura forte
Com 205 pontos conquista-

dos na “disputa”, o Senai MG foi 
seguido pelos de Goiás (200 
pontos) e de Pernambuco (190), 
que, lembra Tomaz, têm estruturas 
muito menores do que a mineira. 
Ele ressalta que o departamento 
regional do Senai no estado é 
muito grande, um dos maiores 
do país. E as análises que levam 
a essa constatação de tamanha 
eficiência na gestão são rígidas.

“Isso é a realização do traba-
lho de um período inteiro, que 
demanda ajustes estratégicos. É 
fruto de uma atuação conjunta, 
de uma engrenagem que funcio-
na de forma perfeita”, pondera o 
gerente. Um resultado que atende 
às demandas de inovação e cresci-
mento da indústria mineira.

domingo, 27 de março

José Carlos Baldi
Ex-Ministro Arlindo Porto
Paulo Ramos - diretor Cultural Clube do Choro de BH
José Saldanha - Restaurante do Porto

segunda-feira, 28

Márcio Belém
Dr. Carlos Cleber Guimarães

terça-feira, 29

Wagner Andrade 
Radialista Roberto Abrás
Médico e ex-deputado José Rafael Guerra

Quarta-feira, 30

Jornalista João Bosco Martins Sales 
Sra. Ruth de Matos Carneiro
Ex-deputada Gláucia Brandão 

Quinta-feira, 31 

Ex-governador Fernando Pimentel 
Jornalista Sinfrônio Veiga 

sexta-feira, 1º de abril

Edézio Lucas Diniz 
Izabel Cristina Ferreira 
Luisa Souza

sábado, 2 

Yara Tupinambá
Publicitário Álvaro Resende 
Leandro Augusto Carneiro 
Sheila de Brito Melo - ALMG

https://www.senaimg.com.br/aprendizagem/
https://www.senaimg.com.br/aprendizagem/
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nat macedo

mortes causadas por apendicite aguda
crescem 14% durante a pandemia

Segundo dados do portal 
Datasus, do Ministério 
da Saúde, o número de 
brasileiros que morreram 

por apendicite aguda aumentou 
14,2% em 2020. Foram 879 óbitos 
no primeiro ano da pandemia 
ante 770 em 2019. Na última 
década, o índice de mortes con-
tabilizadas por esse problema foi 
de 2%. Especialistas acreditam 
que a alta atípica em 2020 está 
ligada à demora pela procura de 
auxílio médico durante o surto de 
coronavírus, além da lotação dos 
hospitais. 

O cirurgião do aparelho di-
gestivo Pablo Hübner explica 
que, atualmente, diagnosticar a 
apendicite é mais fácil, mas que, 
durante a pandemia, esse medo 
da população de ter contato 
com um hospital fez aumentar a 
quantidade de quadros agudos. 
“Os casos de apendicite em si não 
elevaram, mas sim as ocorrências 
graves da doença, por isso, o 
número de mortes cresceu”. Ele 
acrescenta que a cirurgia para 
tratar a patologia é relativa-
mente tranquila e a evolução e 
recuperação também.

A nutricionista Maria Alice So-
ares precisou ser operada durante 
a pandemia. Ela conta que, ao 
sentir uma leve cólica, não ima-
ginou que poderia ser apendicite. 
“Depois de um tempo, porém, a 
dor foi se concentrando do lado 
direito e fui para o Pronto Atendi-
mento. A dor foi só aumentando 
e, em poucas horas, já estava no 
centro cirúrgico. Tive muito medo 
por causa da COVID, mas, graças 
a Deus, nem eu e nem meus pais, 
que me acompanharam, fomos 
infectados na época”.

O gastroenterologista Luiz 
Alberti esclarece que o quadro 
de apendicite aguda pode se 
manifestar de inúmeras formas. 
“A principal delas é a dor abdomi-
nal, mas podem ocorrer também 
náuseas, diminuição do apetite, 
febre baixa e manifestações 
inespecíficas. À medida que a 
doença avança, a dor vai fican-
do mais localizada, próxima ao 
apêndice, que fica do lado direito 
do abdome”.

tratamento

Hübner elucida que a 
única maneira de tratar 
a apendicite é a cirurgia. 
“A doença se inicia com 
um quadro inflamatório 
discreto, mas, uma vez 
desencadeado, o proces-
so é progressivo. Ou seja, 
vai aumentando o grau 
de inflamação. E, neste 
sentido, pode, inclusive, 
levar à morte, porque o 
apêndice pode perdurar, 
causando uma inflama-
ção generalizada”.

pablo Hübner: “diagnosticar
o quadro de apendicite
está muito mais fácil”

de modo geral, a dor inicia em todo abdome e depois concentra do lado direito
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mas, afinal, para que 
serve o apêndice?

O cirurgião do aparelho digestivo comenta que o 
apêndice é um órgão vestigial, ou seja, foi perdendo seu 
papel com a evolução de nossa espécie. “Atualmente, ele 
tem uma função imunológica na vida embrionária. Na 
fase adulta, alguns pesquisadores entendem que ele con-
tinue cumprindo esse trabalho. Também acredita-se que 
ele tenha um cargo na recomposição da flora intestinal, 
principalmente quando há distúrbio, como em pacientes 
com gastroenterite. Contudo, são apenas suposições”.
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o quadro de apendicite

aguda pode se apresentar

de inúmeras formas,

a principal delas é a dor

abdominal, mas podem

ocorrer também náuseas,

diminuição do apetite,

febre baixa e

manifestações

inespecíficas
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uso de energia solar é alternativa
de comerciantes para reduzir custos

Em BH, mais de R$ 2 milhões já foram economizados por lojistas nos últimos 2 anos com adesão ao Programa Cemig SIM em parceria com a CDL/BH

Agressão ao síndico - o que fazer?

Nos últimos dias, o Brasil 
assistiu chocado o drama 
do síndico Wahby Abdel Ka-
rim Khalil, de Águas Claras, 
do Distrito Federal, agredi-
do por um condômino, o 
personal trainer, Henrique 
Paulo Sampaio Campos. De 
acordo com as informações 
preliminares, o síndico pediu 
ao condômino que retirasse 
o saco de boxe da academia 
que fica no condomínio, 
já que outros moradores 
reclamavam do barulho. 
Também haveria a queixa 
de que o equipamento es-
taria estragando o teto do 
local. Irritado, Henrique deu 
um soco que literalmente 
nocauteou Wahby. O síndico 
sofreu hemorragia cerebral, 
perda de dentes e precisou 
ficar internado em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
de um hospital local. Toda a 
ação foi filmada por câmeras 
de segurança da academia. 
Depois de dias foragido, o 
personal se entregou à polí-
cia no dia 21 de março, cinco 
dias após a agressão. 

Além de responder crimi-
nalmente por lesão corporal, 
que pode ser qualificada, o 
personal trainer pode até ser 
expulso do condomínio. Isso 
porque já há decisões judi-

ciais que amparam o condo-
mínio no caso de moradores 
que insistem em não cumprir 
regras, são grosseiros ou 
até agressivos com vizinhos, 
síndico e funcionários ou 
causam distúrbios e tumul-
tos na convivência.

Um dos primeiros casos 
de decisões desse tipo foi 
contra um casal de médicos 
de São Paulo, em 2019. Eles 
foram multados diversas 
vezes por agredirem vizinhos 
em um condomínio de alto 
padrão. Alguns condôminos 
chegaram a fazer exames 
no Instituto Médico Legal 
(IML). Nesse caso, a Justiça 
entendeu que se os médicos 
permanecessem no condo-
mínio, uma tragédia maior 
poderia acontecer. 

Desde então, mais deci-
sões nesse sentido aconte-
ceram em outras cidades do 
Brasil. “A Justiça tem agido 
no sentido de amparar os 
síndicos e os moradores 
contra os condôminos antis-
sociais. São casos chocantes 
que mostram como certas 
pessoas não têm a menor 
condição de conviver em 
sociedade. Não é só uma 
questão de estresse; são 
casos de completa falta de 
educação e total descontro-

le. O Sindicato dos Condomí-
nios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG) se solidariza 
com o Wahby Kalil e com 
todos os outros síndicos que 
passam por esse tipo de 
situação”, diz o presidente 
do Sindicon MG, advogado 
especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz. 

Mas como diferenciar uma 
conduta de um condômino an-
tissocial? É muito comum que 
em uma situação específica 
haja um desentendimento que 
pode levar a uma discussão 
mais acalorada. Nesse caso, o 
síndico pode aplicar as sanções 
previstas na convenção do 
condomínio ou no regimento 
interno. Dependendo do caso, 
apenas uma conversa basta. 
O que se espera é que o(s) 
condômino(s) envolvido(s) na 
situação entenda(m) que agiu 
(ram) mal e abandone(m) a 
atitude antissocial.

Porém, quando o con-
dômino tem problemas de 
relacionamento, nenhuma 
das atitudes apaziguadoras 
ou punitivas resolve; pelo 
contrário, a cada conversa 
ou multa, ele se torna mais 
agressivo. Nesse caso, a Jus-
tiça pode ser a única saída.
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A 13ª edição da pesquisa “O 
impacto da pandemia de 
coronavírus nos negócios”, 

divulgada pelo Sebrae e Funda-
ção Getulio Vargas em dezembro 
do último ano, revelou que o 
aumento do custeio tem sido o 
maior obstáculo para as empresas 
voltarem à situação financeira que 
tinham antes da crise sanitária.

De acordo com o levanta-
mento, o aumento de custos em 
insumos, mercadorias, aluguel, 
combustíveis e energia elétrica 
tem impactado a retomada de 
50% dos negócios. Diante da alta 
das tarifas, especialmente

da conta de luz, 70% dos 
comerciantes e empreendedores 
disseram que estão buscando al-
ternativas para reduzir os gastos. 
Na análise nacional, os Microem-
preendedores Individuais (MEIs) 
afirmam que evitam usar energia 
elétrica em horário de pico. Já 
nas Micro e Pequenas Empresas 
(MPE), os colaboradores são 
orientados sobre a importância 
do uso consciente da energia elé-
trica. O uso de energia solar pelos 
entrevistados registra 13%.

Na capital mineira, a adesão a 
esse sistema de energia renovável 
e limpa vem crescendo cada vez 
mais no comércio. A prática propor-
cionou, ao longo dos dois últimos 
anos, uma economia de mais de R$ 
2 milhões a 376 lojistas e também 
deixou de emitir 606 toneladas de 
CO2 (gás carbônico) na natureza.

Esses dados foram alcançados 
por comerciantes associados da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) por meio 
da parceria com a Cemig SIM, em-
presa de energia solar e renovável 
da companhia.

Os comerciantes que con-
trataram a energia solar por 
assinatura tiveram redução de 
até 22% na conta de energia. 
“A economia desses usuários 
ultrapassa os R$ 2 milhões. O 
valor das contas de luz diminui 
consideravelmente. Fora isso, a 
adesão é gratuita, não precisa de 
obras ou instalações e fomenta a 
geração de energia totalmente 
limpa e sustentável”, destaca o 
presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva.

Os comerciantes associados 
têm condições especiais para a 
assinatura de planos de energia 
limpa e renovável. O dirigente 
da CDL/BH enfatiza que a alta 
da energia elétrica, desde o ano 
passado, vem pesando no bolso 
do lojista.

“Em 2021, a conta de luz 
subiu 21,21% e foi uma das res-
ponsáveis por puxar a inflação, 
como mostrou o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo, 
divulgado pelo IBGE em janeiro. 
Entendemos que ainda não saí-
mos das crises sanitária, hídrica 
e econômica, mas o comerciante, 
que ainda não se recuperou dos 
prejuízos causados pela pande-

mia, dificilmente terá condições 
de arcar com uma conta de luz 
tão cara”, destaca o presidente 
da CDL/BH.

A empresa Gold Care Equipa-
mentos Hospitalares, localizada 
no bairro Esplanada, aderiu ao 
sistema há cerca de um ano. “No-
tamos uma significativa redução 
na conta de luz e, principalmente, 
nos sentimos realizados por contri-
buir pela sustentabilidade e baixo 
impacto ambiental”, destaca o re-
presentante da empresa, Leandro 
Mésseder Duarte.

Ainda de acordo com Duar-
te, não houve nenhuma perda 
de qualidade da energia forne-
cida, um temor que é comum 
entre os lojistas que ainda não 
conhecem o sistema. Além de 
aderir à energia solar em sua 
casa e no empreendimento, 
também indicou para familiares 
e amigos. 

“Estou muito satisfeito com 
a adesão e fiz a indicação para 
outras pessoas. Certamente essa 
é uma forma de economizar 
neste momento de retomada da 
economia e também contribuir 
para a preservação do meio am-
biente”, diz.

como funciona a adesão

A Cemig SIM possui fazendas 
solares espalhadas em locais 
do estado onde o sol incide em 
abundância.

Nessas áreas estão instaladas 
centenas de placas fotovoltaicas 
que captam a luz solar e a trans-
formam em energia elétrica. O 
comerciante que aderir à energia 
solar por assinatura passa a rece-
ber em seu estabelecimento essa 
energia a preços mais baixos que 
os praticados pela distribuidora 
de energia e o desconto é ainda 
maior para associados CDL/BH. 
De forma gratuita, o lojista pode 
se cadastrar para fazer o uso da 
energia solar por assinatura. Não 
são necessárias obras, instalações 
ou qualquer pagamento extra.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site www.cdlbh.
com.br.
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dicas para diminuir ainda mais a conta de luz.

Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o valor final 
da tarifa de energia elétrica. Dentre as mais práticas estão:

– Opte por aparelhos mais inteligentes, que consumam menos 
energia. Fique atento se o item possui o selo de eficiência do Procel 
(Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica).

– Troque as lâmpadas comuns por LED. Elas consomem até 85% 
menos em energia e podem durar até 50 mil horas.

– Invista em sensores de presença, eles ajudam a manter a luz 
acesa somente no período necessário.

– Oriente os funcionários a sempre desligarem os equipamentos 
de trabalho no fim do dia, pois, funcionando no modo stand-by 
eles podem ser responsáveis por até 11% do consumo de energia 
na conta.

– Caso o imóvel do seu estabelecimento seja antigo, é interes-
sante contratar um eletricista para verificar as instalações e fazer 
uma revisão.

PARA TRABALHADORES
DO COMÉRCIO

PARA TRABALHADORES
DO COMÉRCIO
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GARANTA SEU PACOTE
sescmg.com.br

Sesc Viagens e Experiências 
Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro - BH 

VIAGENS, 
PASSEIOS 
E HOTÉIS. 

Escolha seu destino e 
viva sua melhor viagem.

Pacotes completos para você 
descobrir os encantos de Minas, 
do Brasil e do mundo.

Economia e diversão o ano todo.



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
26 de março a 2 de abril de 2022

missão do governo de minas à índia avança na
atração de investimentos e geração de negócios
M inas e Índia têm suas 

fronteiras cada vez mais 
aproximadas pela siner-

gia cultural, onde o respeito à 
família e a busca pela espirituali-
dade são costumes comuns tanto 
a indianos quanto a mineiros.  As 
boas relações empreendidas entre 
o estado e o país asiático foram 
comprovadas durante a missão 
realizada pelo governo de Minas 
ao país, que percorreu as cidades 
de Nova Délhi, Mumbai e Banga-
lore, gerando resultados exitosos 
na semana passada.

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Fer-
nando Passalio, Minas e Índia não 
somente compartilham interesses 
comuns, como buscam objetivos 
semelhantes, uma vez que os pro-
gramas e ações de simplificação 
e desburocratização do ambiente 
de negócio do governo de Minas 
encontram bastante similaridade, 
por exemplo, com os propósitos da 
Invest India, agência nacional de 
promoção e facilitação de investi-
mentos no país.

“Essa missão à Índia confirma 
as políticas do governador Romeu 
Zema que têm o objetivo de 
potencializar o desenvolvimento 
e os negócios no estado. Nesse 
sentido, há que se destacar as 
estratégias implementadas pela 
equipe do sistema de desenvol-
vimento econômico do governo 
de Minas, que geram um ciclo 
virtuoso, registrando desempenho 
histórico também em atração de 
investimentos na ordem de R$ 211 
bilhões, de 2019 até o momento. É 
com muita satisfação que falo 
sobre a união de esforços entre o 
governo de Minas e a Índia para 

a intermediação e a ampliação do 
panorama econômico em rela-
ção a setores estratégicos entre 
nosso estado e a Índia, como os 
de tecnologia, fármacos, ciências 
da vida, infraestrutura, energia, 
agroindustrial e transportes, bem 
como o fomento a políticas pú-
blicas eficazes para melhorar a 
sustentabilidade e o ambiente de 
negócios”, declarou o gestor da 
Sede-MG.

 

Agenda institucional

 A delegação mineira, que con-
tou com a presença do secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, juntamente 
com o vice-governador, Paulo 
Brant, a subsecretária de Promo-
ção de Investimentos e Cadeias 
Produtivas, Kathleen Garcia, o 
diretor-presidente da Invest Mi-
nas, João Paulo Braga, e demais 
representantes do governo de 
Minas, realizou uma extensa 
agenda voltada em um primeiro 
momento, para visitas institucio-
nais a órgãos governamentais 
e multinacionais, onde foram 
compartilhadas informações e 
assinados memorandos de en-
tendimento entre Minas e Índia.

O primeiro dia da missão, 
em Nova Delhi, capital do país, 
também apresentou importante 
reunião na sede da Invest Índia, 
agência que integra o Departa-
mento de Promoção da Indústria e 
Comércio Interno do Ministério do 
Comércio e Indústria do país. A vi-
sita ampliou a possibilidade de 
realização de novos negócios. 
Na oportunidade, o secretário 
ressaltou os resultados positivos 

do governo de Minas na atração 
de investimentos, os principais 
setores da economia do estado, 
além de todo o suporte que go-
verno de Minas oferece para os 
investidores.

A comitiva visitou também 
a Federação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da Índia 
(Ficci), considerada a maior e mais 
antiga organização empresarial 
do país. O objetivo do encontro foi 
apresentar Minas Gerais como um 
destino competitivo para os inves-
timentos das empresas indianas 
representadas pela Ficci, discutin-
do possibilidades de cooperação 
e parcerias. 

 

vem pra minas 

A internacionalização dos 
negócios teve como foco setores 
estratégicos no estado, como 
ciências da vida, fármacos, tec-
nologia, infraestrutura, energia, 
agroindustrial e transportes, já 
que a Índia detém expertise no 
segmento. Reuniões em empresas 
privadas e multinacionais, em 
Nova Dehli, Mumbai e Bangalore 
consolidaram importantes agen-
das para desdobramentos de 
negociações futuras a exemplo 
do que aconteceu durante a visita 
à farmacêutica ACG, de Mumbai.

A missão, composta pelo se-
cretário de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Fernando 
Passalio, pelo diretor-presidente 
da Invest Minas, João Paulo Braga, 
e por técnicos dos dois órgãos, foi 
recebida pelo presidente do conse-
lho de administração da ACG, Ajit 
Singh, e pelo CEO, Karan Singh, que 
avaliaram de forma bastante posi-

tiva o desempenho da unidade da 
empresa, em Pouso Alegre, a ponto 
de criar o interesse em ampliar as 
operações da ACG de Pouso Alegre, 
no Sul de Minas. A revelação foi 
feita por executivos da empresa à 
delegação do governo de Minas. 
A expectativa dos indianos é de 
dobrar o número de colaboradores 
na planta, que já é referência in-
ternacional em soluções e serviços 
para a indústria farmacêutica.

Em Mumbai, a visita ao Grupo 
Aditya Birla, onde foi apresentado 
um panorama da economia da 
Índia, bem como políticas pú-
blicas eficazes para melhorar a 
sustentabilidade e o ambiente de 
negócios do país. Em seguida, a 
comitiva visitou a multinacional 
UPL, líder de mercado especialista 
em agroquímicos. Na ocasião, foi 
apresentado o cenário mineiro no 
agronegócio e a geração de eta-
nol, despertando o interesse nos 
parceiros indianos. Houve tam-

bém uma visita à multinacional 
Tata Consultancy Services (TCS), 
presente em 30 países e maior 
provedora de serviços e produtos 
de tecnologia da informação do 
mundo.

A comitiva visitou o Grupo 
Rama Prasad Goenka (RPG) que, 
atualmente, é um conglome-
rado composto por mais de 15 
empresas indianas, onde foram 
abordadas questões estruturais 
de aeroportos, ferrovias e infra-
estruturas para a geração de 
energia. Aconteceram também 
encontros na Erba Mannheim, 
que possui operações em mais de 
100 países, fábricas e centros de 
pesquisa e desenvolvimento na 
Ásia, Europa e Estados Unidos e 
na Byju’s, companhia de tecnolo-
gia focada na área educacional, 
com apresentações em torno 
dos potenciais do nosso estado 
com foco em tecnologia da in-
formação.  

Índia e Brasil também concen-
tram riquezas culturais e naturais 
e pactuam interesses comuns que 
estão cada vez mais alinhados aos 
propósitos do governo de Minas, 
como o uso da tecnologia para 
gerar investimentos e criar empre-
gos e renda, uma vez que o país 
asiático concentra investimentos 
tecnológicos e conta com milhares 
de startups, sendo um dos princi-
pais ecossistemas desse modelo 
de negócios.

Em Bangalore, a comitiva vi-
sitou o campus da Infosys, na 
Electronic City. A empresa indiana 
de tecnologia da informação tem 
a intenção de expandir seus ne-
gócios na América Latina e conta, 
inclusive, com unidade em Nova 
Lima, região metropolitana de BH. 
Totalmente sustentável, o espaço 
do campus em Bangalore atingiu a 
meta de neutralização de carbono 
em 2020 e reutilização de 100% 
da água consumida pelo campus.

reunião com a invest india
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posgraduacaosenac.com.br
0800 724 4440

Procure a unidade Senac mais próxima de você, 
confi ra os cursos com matrículas abertas e garanta sua vaga. 

1 - Metodologia 
exclusiva que 
estimula atitudes 
sustentáveis, 
colaborativas e 
empreendedoras;

2 - Parceria com 
o Rede de Carreiras 
para facilitar o 
seu contato com 
empresas e acesso 
a oportunidades 
de trabalho;

3 - Conteúdos 
atualizados de 
acordo com as 
demandas do 
mercado;

5 - Docentes 
titulados na área 
e com experiência 
de mercado;

6 - Carga horária 
de 424 horas.

Descontos :*  35% para 
empresários do 
comércio de bens, 
serviços e turismo e 
seus dependentes;

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% para 
alunos e ex-
alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você 
escolher o MBA Senac:

*Consulte condições.

Tem 
MBA 
Senac.
Tem 
tudo para 
você encarar 
novos 
desafi os.

4 - Networking 
entre alunos, 
coordenadores 
e docentes 
que estimula 
o crescimento 
profi ssional;

Ou R$ 6.073,00 (boleto, crédito ou débito)

Valor por tempo limitado. Aproveite! 

24x de R$ 253,00

Matricule-se:
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Uberlândia celebra mais um 
importante reconhecimen-
to. Segundo a nova pesquisa 
realizada pela rede global 

de empreendedores Endeavor Brasil 
em parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap, vinculada 
ao Ministério da Economia), o município 
subiu nove posições no Índice de Cidades 
Empreendedoras (ICE).  Entre as 100 mais 
populosas do país, a cidade ocupa o 21º 
lugar na edição deste ano. 

“E eu acredito que vamos avançar ainda 
mais, porque, hoje, a confiança em Uber-
lândia, tanto do empreendedor quanto da 
população como um todo, foi recuperada 
e também porque seguimos ampliando as 
melhorias em infraestrutura e as políticas 
públicas de estímulo à inovação. Esse 
reconhecimento da pesquisa da Endeavor 
com a Enap reforça que tomamos a decisão 
certa ao persistir com os investimentos na 
cidade, apesar dos grandes desafios que 
a economia do país e a pandemia de CO-
VID-19 nos trouxe”, disse o prefeito Odelmo 
Leão (PP).

O ICE busca ser um raio-x do ambiente 
de negócios do país, gerando dados que 
podem nortear o avanço do setor. A atual 
pesquisa se refere a dados de 2021 em 
torno de sete pilares, que englobam qua-
lificação da mão de obra, infraestrutura, 
mercado, aspectos inovadores, facilidade 
de acesso a crédito, tributação, legislação 
e práticas empreendedoras.

destaque em três pilares

A Prefeitura de Uberlândia trabalha 
com uma política de fortalecimento do 
mercado local em diversas frentes. Na 
edição 2022, o ICE da cidade mostrou que 
os pilares de “infraestrutura”, “mercado” e 
“cultura empreendedora”, foram os pontos 
que mais se fortaleceram em relação ao 
ranking de 2021.

Em infraestrutura, Uberlândia subiu 
quatro posições e passou a ocupar a 48ª 
posição. No pilar “mercado”, a pesquisa 
apurou o desenvolvimento do mercado 
(por meio de desenvolvimento huma-
no, Produto Interno Bruno e alcance 
ao mercado externo), além do poder 
de compra. Nesse indicador, a cidade 
passou do 48º lugar para o 30º. Já em 
“cultura empreendedora”, o município 
galgou 49 posições, passando da posi-
ção 85 para 36.

estímulo ao empreendedorismo

Desde 2017, quando retornou à frente 
do Executivo, o prefeito Odelmo Leão con-
duziu projetos e programas para recupe-
ração fiscal, econômica e de credibilidade 
de Uberlândia frente à população e aos 
investidores.

Nos últimos cinco anos, a cidade teve 
ampliada sua capacidade de abastecimen-
to de água, atendimento e mobilidade 
urbana. Os moradores e empresários pas-
saram a contar com melhor estrutura nas 
redes municipais de educação e saúde e 
maior acesso aos serviços públicos, quase 
100% digitalizados.

Entre os resultados que podem ser 
conferidos no dia a dia da cidade estão, por 
exemplo, as vias e os equipamentos públi-
cos revitalizados ou ampliados por meio 
do programa Uberlândia Integrada ou a 
modernização do sistema de iluminação 
pública via parceria público-privada (PPP) 
voltada para o setor.

Ainda no último ano, foram inaugura-
dos a ampliação do Sistema Capim Branco, 
a usina de energia solar fotovoltaica do 
Complexo do Sabiá e o primeiro condomí-
nio empresarial público da cidade, o Polo 
Tecnológico Sul. Tudo isso sem falar na 
ampla oferta de capacitação profissional 
gratuita.

ponto cultural cdl é integrado ao circuito liberdade

O Circuito Cultural Liberdade 
ganhou, no dia 15 de março, 
mais um equipamento: o Ponto 
Cultural CDL.  Localizado na sede 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), na 
Avenida João Pinheiro - 495, 
próximo à Praça da Liberdade e 
com entrada gratuita, o espaço 
expositivo trata da relação entre 
Belo Horizonte e o setor do co-
mércio sob várias perspectivas. 
Nas instalações do Ponto Cultural 
é apresentada a história da capi-
tal mineira, desde sua fundação 
até os dias atuais, as experiências 
e a sinergia entre comércio e o tu-
rismo, suas relações construídas 
ao longo do tempo e os aspectos 
culturais da cidade.

“Ter o Ponto Cultural CDL 
integrado ao Circuito Liberdade 
é uma grande conquista, não só 
para a CDL/BH, mas principal-
mente para a cidade. O comércio 
é parte fundamental de nossa 
história, por muitas vezes ele foi 
e é mecanismo de luta e transfor-
mação de nossa sociedade. Fazer 
parte do circuito é conceder ao 
setor sua importância histórica 
e cultural”, celebra o presidente 
da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva. 

Segundo o secretário de Es-
tado de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais, Leônidas Oliveira, 
Belo Horizonte é uma cidade que 
vive essencialmente do comércio. 
“Nascemos, crescemos e nos 
desenvolvemos a partir da ação 
de comerciantes. A CDL/BH tem 
um papel importante na estru-
turação do comércio da capital. 
Ao integrar o Ponto Cultural CDL 
ao Circuito Liberdade, um espaço 
que conta de forma detalhada 
o desenvolvimento desse setor, 
desde a inauguração da cidade 
até a contemporaneidade, con-
seguimos contar a vida cotidiana 
de Belo Horizonte e também as 
mineiridades”, disse.

sobre o ponto cultural

Ao chegar ao Ponto Cultural 
CDL, o visitante percorre a “Galeria 
Rampa”, um espaço destinado à 
intervenção de artistas regionais 
com ocupação dinâmica e temáti-
cas ligadas direta ou indiretamen-
te ao universo do comércio.

Após a rampa, o visitante é 
recepcionado pelo “Infovídeo”, 
que utiliza um mapa gráfico de 
Belo Horizonte como fio condutor 

para mostrar a força e a impor-
tância dos comerciantes para o 
desenvolvimento da capital. O 
vídeo combina informações prá-
ticas, históricas e simbólicas ao 
ritmo de uma trilha sonora ágil e 
contemporânea. 

Em seguida, a “Linha do Tem-
po”, que é dividida em três eixos 
(Brasil/Mundo, Comércio e Belo 
Horizonte), destaca fatos históri-
cos relevantes entre as décadas de 
1890 e 2010 e apresenta informa-
ções como população, Produto In-
terno Bruto (PIB), greves, revoltas, 
planos econômicos e mudanças 
de moeda. São distribuídos, ao 
longo deste módulo, três monito-
res que apontam relatos sobre as 
consequências da Segunda Guerra 
Mundial no comércio de Belo Ho-
rizonte, os primeiros anos da CDL/
BH e o Monitor de Continuidade, 
que possibilita a atualização dos 
fatos no decorrer do tempo. Sobre 
a bancada são expostas moedas 
e diversas máquinas adotadas ao 
longo das décadas.

Os “Vídeos Poéticos”, acima 
da linha do tempo, relacionam 
o ritmo da cidade ao comércio, 
a visualidades arquitetônicas 
do passado e do presente, e a 
pujança do comércio nas regiões 
descentralizadas.  Ao centro do 
espaço expositivo, está a “Mesa 
CDL” dedicada à exposição de 
conteúdo histórico, produções 
gráficas e principais ações e pro-
jetos da CDL/BH. Já o módulo 
“Comércio e a Cidade” fala sobre 
as relações construídas entre o 
comércio e a sociedade de Belo 
Horizonte, exibindo em 12 caixas 
cenográficas uma interpretação 
artística da relação entre as pes-
soas e os lugares, o homem e os 
objetos. 

Ao fim da visitação, o visitante 
é surpreendido pelo “Monitor 
Inovação” que traz, com olhar 
conceitual e aspectos inovadores 
aplicados ao varejo, e constrói 
uma transição entre o Ponto Cultu-
ral CDL e o Varejo Inteligente, um 
espaço de coworking onde estão 
abrigadas as startups voltadas ao 
varejo, e também o espaço de con-
vivência do associado da entidade.

“O Ponto Cultural CDL confi-
gura um espaço identitário, não 
só para a atividade comercial em 
si, mas para a sociedade como um 
todo, já que o comércio está intrin-
secamente relacionado à cidade”, 
finaliza o presidente da CDL/BH. 

sobre o circuito liberdade

O Circuito Liberdade foi criado 
em 2010, após a inauguração da 
Cidade Administrativa e a transfe-
rência oficial da sede do governo 
da Praça da Liberdade para a 
região Norte de Belo Horizonte. 
A sua criação visava transformar 
os prédios históricos esvaziados 
em espaços com vocação para a 
arte, a cultura e a preservação 
do patrimônio, reunidos como 
complexo cultural referência para 
moradores da capital mineira e 
visitantes.

Hoje o Circuito Liberdade é 
composto por 34 instituições, que 
permeiam diferentes aspectos 
do universo cultural e artístico. 
Dentre os equipamentos culturais 
em funcionamento, 13 são geridos 
diretamente pelo Governo do Esta-
do e os outros funcionam por meio 
de parcerias público-privadas ou 
parcerias com instituições públicas 
federais. Mais informações sobre 
o circuito estão disponíveis em 
www.circuitoliberdade.mg.gov.br

espaço traz a história do desenvolvimento do comércio na 
capital e conta com instalações interativas e tecnológicas

Funcionamento:

visitas livres:
terça a sexta-feira,

de 10h às 15h
* visitas mediadas

às quartas, nos horários:
9h30 às 10h30;

11h às 12h; 14h ás 15h
e 15h30 às 17h

* As visitas mediadas
devem ser agendadas

mais informações: 
www.cdlbh.com.br
ou (31) 3249-1666
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uberlândia sobe 9 posições no ranking
do índice de cidades empreendedoras

odelmo leão: “e acredito que
vamos avançar ainda mais”
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A polêmica arbitragem mineira
O Campeonato Mineiro de 2022 

está em sua fase final e a polêmica 
em relação à arbitragem continua. Há 
quem diga que esta é a pior arbitragem 
dos últimos anos. Praticamente em 
todas as partidas envolvendo os chama-
dos clubes grandes da capital (Atlético, 
América e Cruzeiro) houve reclamações 
sobre as arbitragens, principalmente 
nos jogos entre os referidos clubes.

Existem alguns comentaristas de 
arbitragem que dizem que esta é a pior 
safra de árbitros da história do futebol 
mineiro. Outros dizem que os erros 
estão ocorrendo porque na primeira 
fase do Campeonato Mineiro não tem 
o Video Assistant Referee (VAR), que 
contribui bastante para amenizar os 
erros de arbitragem no futebol.

Realmente o VAR é uma importante 
ferramenta de assistência à arbitragem 
do futebol e de outros esportes tam-
bém. Aqui, em Minas Gerais, o voleibol 
já conta com equipamento semelhante. 
Já há algum tempo o Sada Cruzeiro, 
que é uma das melhores equipes de 
voleibol do mundo, adquiriu, na Itália, 
um equipamento parecido com o VAR e 
doou à Federação Mineira de Voleibol. 
Isso contribuiu significativamente para 
a melhoria da arbitragem no segundo 
esporte mais querido dos mineiros.

O que é inadmissível é realizar um 
campeonato da importância do Cam-
peonato Mineiro e não se utilizar o VAR. 
Na pior das hipóteses o VAR poderia ser 
utilizado nas partidas mais importantes, 
como as realizadas entre os grandes 
clubes mineiros.

A questão alegada são os custos. 
Recentemente, ouvi dizer que uma 
operação do VAR, incluindo os custos 
com os equipamentos e com o pessoal, 
chega acerca de R$ 60 mil por partida.

A questão do custo é relativa, pois, 
para mim, caro é aquilo que não produz 
resultado, não entrega nada. O VAR já 
se consolidou como uma importante 
ferramenta de assistência aos árbitros 
em diversas partes do mundo, e isso é 
muito importante para o futebol.

Por que não fazer parcerias com 
as empresas fornecedoras da referida 
tecnologia e com outras empresas co-
merciais, industriais e de serviços? Tenho 
certeza que muitas companhias gos-
tariam de firmar parcerias publicitária 
com o VAR, anunciando seus produtos 
ou serviços juntos aos equipamentos 
nos estádios. Tudo é uma questão de 
iniciativa e competência.

O futebol brasileiro precisa se 
profissionalizar verdadeiramente e isso 
passa pela modernização e reestrutura 
dos clubes de futebol, dos gestores/
dirigentes dos clubes e das entidades 
representativas e também da arbitra-
gem. Por mais que já existam algumas 
iniciativas nesse sentido, como as da 
Sociedade Anônima do Futebol (S.A.F.) 
e do próprio VAR, ainda faltam muitas 
coisas.

O amadorismo é o câncer do fute-
bol. O calendário do futebol brasileiro 
chega a ser desumano para com os 
atletas. O excesso de competições é uma 
das coisas que precisa ser repensada. 
A profissionalização da arbitragem é 
algo urgentíssimo. Não é admissível 
um clube de futebol fazer altíssimos 
investimentos em atletas e em estrutura 
chegar à final da competição e perdê-la 
por erro de arbitragem.

Além das ações citadas, a profis-
sionalização do futebol poderia ser 
concluída com a instituição de um 
Conselho Superior de Recursos (CSR), 
na entidade maior do futebol, que 

tivesse poder de anular lances e jogos 
de futebol. Isso é controvertido! Claro 
que é, porque tudo que é novo gera 
desconfiança.

No entanto, fazendo um paralelo 
com as outras atividade e instituições, 
nelas existem os Conselhos de Recursos 
e as Instâncias Superiores em que a 
parte vencida e inconformada possa 
recorrer. Na área fiscal, por exemplo, 
existem os Conselhos de Recursos e 
quanto esgotados os recursos, a parte 
ainda pode recorrer à justiça, que é um 
direito de todos nos Estados Democrá-
ticos de Direito.

Na própria justiça, a parte vencida 
na primeira instância pode recorrer aos 
tribunais estaduais ou regionais e se 
ainda permanecer inconformada com a 
decisão dos referidos tribunais, poderá 
recorrer aos Tribunais Superiores, Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) ou Supremo 
Tribunal Federal (STF), dependendo do 
caso. Mas não termina aí, se a parte ven-
cida nos Tribunais Superiores continuar 
inconformada, dependendo do caso, 
ainda poderá postular a ação revisional.

Agora eu pergunto, por que uma 
decisão de um árbitro de futebol que, 
como dito e com o devido respeito, nem 
profissional é, NÃO PODE SER REVISTA 
E REFORMADA? Quantos clubes de 
futebol já perderam títulos por erros 
grosseiros e até na mão grande de 
algum árbitro? Aqui no Brasil tem coi-
sas que seriam cômicas se não fossem 
trágicas. No mundo todo, nos Estados 
Democráticos de Direito, a justiça é o 
palco para as discussões e decisões 
das questões de direito. No futebol 
brasileiro, se um clube recorrer à Justiça 
comum, ele é severamente punido pela 
entidade maior do futebol. Pasmem! 
Isso tem que mudar!

ednaldo rodrigues é
eleito presidente da cbF
Ednaldo Rodrigues é o 

novo presidente da Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF). O dirigente 

foi eleito no dia 23 de março por 
unanimidade entre os presentes 
na votação, que teve a partici-
pação das federações estaduais 
e dos clubes das séries A e B do 
Brasileirão. Ele comandará a ges-
tão da entidade pelo quadriênio 
de 2022 a 2026.

Momentos após a confirma-
ção do resultado, na Casa do Fu-
tebol Brasileiro, Rodrigues tomou 
posse ao lado de seu Conselho de 
Administração, que contará com 
oito vice-presidentes. São eles: 
Antônio Aquino Lopes, Fernando 
Sarney, Francisco Noveletto, Hélio 
Cury, Marcus Vicente, Reinaldo 
Carneiro Bastos, Roberto Góes e 
Rubens Lopes. Juntos, eles com-
puseram a chapa “Pacificação e 
Purificação do Futebol Brasileiro”, 
que venceu o pleito.

Após tomar posse, ele deixou 
uma mensagem de unificação para 
toda a comunidade do futebol brasi-
leiro, representada pelos presidentes 
de clubes e federações presentes:

“Que esta entidade seja dos 
filiados, das federações, dos clu-
bes da série A, da B, da C, da D, do 
futebol brasileiro. E que nenhuma 
interferência externa possa subju-
gar este trabalho. Neste momen-
to, quero agradecer a todos vocês 

de uma forma penhorada, por 
esse apoio, por esse decisivo não 
ao preconceito. E dizer que, juntos, 
queremos construir um futebol 
brasileiro que seja de pureza, de 
transparência, em que os clubes 
possam ter voz, não só votos. Que 
eles desenhem o que é melhor 
para todos eles. Que as federações 
coloquem seus nomes na mo-
dernidade do futebol brasileiro”, 
afirmou o presidente da CBF.

A eleição

No dia 23, a sede da CBF re-
cebeu os presidentes convidados 
para participar da Assembleia Geral 
Eleitoral. Estiveram presentes repre-
sentantes das Federações Estaduais 
de Futebol e dos clubes que disputa-
rão as séries A e B do Campeonato 
Brasileiro em 2022. Cada dirigente 
teve direito a um voto, com regras 
definidas previamente em Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada 
no dia 7 de março.

Conforme estabelecido, os 
votos das Federações tiveram 
peso 3, os clubes da série A repre-
sentavam peso 2 e os da série B 
tinham peso 1. Todos os votantes 
escolheram pela chapa “Pacifica-
ção e Purificação do Futebol Bra-
sileiro”, que era candidata única 
no pleito. As únicas ausências 
ficaram por conta da Federação 
Alagoana de Futebol e da Associa-

ção Atlética Ponte Preta. Além de 
Rodrigues, também foram eleitos 
os oito vice-presidentes da CBF 
para os próximos quatro anos, de 
acordo com a inscrição da chapa 
regulamentada no último dia18.

biografia 

Ednaldo Rodrigues Gomes é 
natural de Vitória da Conquista, 
na Bahia, e tem 68 anos. Formado 
em Ciências Contábeis, tem espe-
cialização nas áreas de Auditoria 
Financeira e de Gestão Adminis-
trativa. Sua relação com o futebol 
começou bem cedo, quando foi 
jogador de futebol amador nas 
décadas de 1970 a 1980. Tão logo 
sua passagem pelos gramados se 

encerrou, ele passou a se dedicar 
à administração esportiva.

Sua primeira experiência foi 
como presidente da Liga Conquis-
tense de Desportes Terrestres. No 
ano de 1992, Rodrigues passou a 
ser diretor do Departamento do 
Interior da Federação Baiana de 
Futebol (FBF) até o ano 2000. O 
trabalho o levou à Presidência da 
FBF, cargo que assumiu em 2001 e 
para o qual foi reeleito em outras 
duas oportunidades.

A passagem dele pela Fe-
deração Baiana ficou marcada 
pela forte defesa dos interesses 
do futebol baiano e regional, em 
meio à capacidade de diálogo 
e de coalizão com as demais 
federações. Foi um dos maiores 

defensores da Copa do Nordeste, 
liderou a reformulação no campe-
onato estadual da Bahia, além de 
ter investido no fortalecimento do 
futebol feminino e nas categorias 
de base. Rodrigues permaneceu 
na presidência da federação até 
2018, quando passou a ocupar a 
cadeira de vice-presidente da CBF.

No cargo de vice-presidente 
da entidade nacional, Rodrigues 
seguiu trabalhando por um futebol 
mais justo, principalmente com as 
regiões que mais precisavam de 
investimento. Orgulhoso de sua 
origem nordestina e de ser um di-
rigente negro, sempre teve sempre 
atuação destacada na área social 
por meio de projetos do futebol.

No ano de 2019, ele foi homena-
geado pela Assembleia Legislativa 
da Bahia. Rodrigues recebeu dos 
parlamentares a Comenda Dois de 
Julho, maior honraria do Legislativo 
da Bahia, entregue a pessoas que 
contribuíram com o desenvolvi-
mento do Estado. Ele a recebeu 
justamente pelos serviços prestados 
à frente do futebol baiano.

decisão judicial 

Apesar da votação quase unâ-
nime, o pleito não foi exatamente 
tranquilo, o que tem sido comum 
em tudo o que envolve o poder 
na CBF nos últimos anos. Antes do 
início, o ex-vice-presidente Gustavo 

Feijó tomou a mesa montada para 
uso da comissão eleitoral e tentou 
impedir a votação. Ele alegou que 
a assembleia não poderia ser reali-
zada devido a uma decisão judicial.

A ação citada corre na 1ª Vara Cí-
vel de Maceió (AL), que na tarde de 
terça suspendeu a Assembleia Geral 
Eleitoral - e que foi protocolada pelo 
próprio Feijó. Ligado a Marco Polo 
Del Nero, o ex-vice-presidente fez 
ampla movimentação nas últimas 
semanas para tentar se manter na 
cúpula da entidade, com ações no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, 
agora, na Justiça de Alagoas.

Apesar disso, a CBF seguiu 
seu cronograma. Há na entidade 
a certeza de que a suspensão do 
pleito decretada pela Justiça de 
Alagoas será derrubada, uma 
vez que aquele juízo não se trata 
do foro adequado para ações en-
volvendo a entidade - o estatuto 
da CBF determina que as ações 
envolvendo as regras da entidade 
devem ser discutidas no Foro da 
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Indignado, Gustavo Feijó saiu 
irritado do auditório. “Será que va-
mos manter a casa (CBF) descum-
prindo todas as decisões judiciais e 
desrespeitando o Código de Ética, 
o estatuto e a própria Lei Pelé? É 
inaceitável uma coisa dessas!”, 
reclamou.
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pesquisa aponta a torcida do cruzeiro como
a maior de minas, seguida pela do Atlético

De acordo com a pesquisa 
Genial/Quaest, o Cruzeiro tem a 
maior torcida de Minas Gerais, sen-
do a preferência de 26% das pesso-
as que vivem no estado. Maior rival 
da Raposa, o Atlético, foi apontado 
como a equipe do coração de 18% 
dos entrevistados, entre os dias 11 
e 16 março. A margem de erro é de 
2,5 pontos percentuais. 

Outros dois números impor-
tantes foram verificados através 
da coleta de informações. Mesmo 
com a sede no Rio de Janeiro, o 

Flamengo foi citado por 9% dos 
indivíduos ouvidos, o que significa 
a metade da quantidade de fãs no 
Galo. Quase um quarto do público 
(23%) informou que não tem um 
clube preferido.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), Minas Gerais tem 21,4 
milhões de habitantes. Dessa 
forma, é possível dizer que o Cru-
zeiro tem cerca de 5,5 milhões de 
torcedores, enquanto o Atlético 
3,9 milhões.

O América, que vivem um dos 
melhores momentos da história, 
tem menos de 1% da preferência 
dos entrevistados pela pesquisa. 
O clube mineiro ficou atrás de 
Corinthians (6%), São Paulo (3), 
Palmeiras (2), Vasco (2), Santos 
(1) e Botafogo (1).

A pesquisa Genial/Quaest 
ouviu 1.450 pessoas no início de 
março. Também foram coletadas 
informações sobre intenção de 
votos para a corrida presidencial 
e para o governo de Minas Gerais.
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