
Fevereiro registra o menor
número de jovens com

título de eleitor da história

Dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) apontam que, em fevereiro, foi 
registrado o menor número de ado-
lescentes de 16 e 17 anos com título 
de eleitor da história. Para o cientista 
político Rudá Ricci, isso tem a ver com 
o tratamento dos adultos. “Em 2013, o 
Brasil perdeu a chance de acolher uma 
nova forma de pensar política. Foi o 
ano das jornadas de junho, essencial-
mente lideradas por jovens que ‘saíram 
do Facebook’. Os manifestantes foram 
destratados e perseguidos da direita 
à esquerda. Suas demandas foram 
folclorizadas pela grande imprensa e 
políticos profissionais”.
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umA médiA de 42 milHões
de PessoAs devem sAcAr

r$ 30 bilHões do Fgts
O governo liberou mais um saque extraordinário de 

até R$ 1 mil das contas ativas e inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A estimativa é 
que 42 milhões de pessoas tenham acesso à medida, 
injetando R$ 30 bilhões na economia. Porém, muitos 
cidadãos têm receio de pegar o dinheiro. Na avaliação 
do economista Marcelo Monteiro, o melhor a se fazer 
é sacar a quantia e fazer uma aplicação financeira. “O 
valor de R$ 1 mil parado na poupança é mais vantajoso 
do que no próprio FGTS. O rendimento do primeiro é 
feito por meio da Taxa Referencial (TR) mais 6% ao ano, 
ou seja, um total anual de 6,91%. Já o saldo das contas 
ativas e inativas do FGTS também rende por meio da 
TR mais 3% ao ano, totalizando 5,65% em 12 meses”.
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A administração do novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, começa com o desafio de enfrentar 
a demanda do segmento de transporte coletivo, um verdadeiro gargalo para quem necessita circular de 
ônibus pela cidade. Politicamente, a tarefa dos assessores será aumentar a capacidade de diálogo com 
os vereadores para evitar que as solicitações e os projetos municipais não sejam engavetados na Câmara 
Municipal, como estava acontecendo até agora. Relativamente ao novo secretariado, percebe-se que ele 
escolheu auxiliares técnicos e alguns nomes com ligações políticas interessantes.

Fuad Noman começa
a administrar a PBH

Prefeito de belo Horizonte escolheu um secretariado híbrido
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Alopecia afeta
cerca de 2%

da população
mundial

A alopecia, condição que fez a atriz Jada 
Pinkett Smith raspar os cabelos, atinge cerca 
de 2% da população mundial. Ela causa a 
perda de fios do couro cabeludo ou de pelos 
de qualquer outra região do corpo em grandes 
quantidades. A queda capilar acomete tanto 
homens quanto mulheres e pode ser causada 
por diversos fatores. Segundo explica a der-
matologista Mariana Drummond, a alopecia 
areata é provocada por fatores autoimunes 
ou emocionais. É caracterizada por intensa 
queda em determinadas áreas, resultando 
no aparecimento de placas redondas no couro 
cabeludo com ausência de pelo. Já a andro-
genética é motivada por fatores genéticos ou 
hormonais”, explica.comerciantes de bH

estão menos confiantes
O Índice de Confiança do Empresário do 

Comércio (Icec) de Belo Horizonte apresentou 
recuo no primeiro trimestre, em comparação 
aos 2 meses anteriores. Em março, essa con-
fiança atingiu 120,7 pontos percentuais contra 
122,5 apresentados em janeiro e fevereiro de 
2022.  O economista-chefe da Fecomércio MG, 
Guilherme Almeida, aponta que essa queda 
vem por diversos motivos. “Mas tem relação, 
principalmente, com o processo inflacionário e 
com o aumento da taxa de juros que acompa-
nhamos por parte da autoridade monetária”.
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belo Horizonte

E D I T O R I A L

Em 4 de março de 1963 cheguei a Belo 
Horizonte, aos 17 anos, vindo da minha 
gloriosa Santo Antônio do Monte, para es-
tudar e naturalmente, trabalhar. O noturno 
da RMV nos deixou na Praça da Estação, 
eu, meu irmão e meu pai que anunciou 
a frase bíblica – “Até aqui eu os trouxe”. 
Era outra cidade, ainda provinciana, com 
graves problemas de infraestrutura, como 
falta de energia, água, telecomunicações 
e transporte público. Seus quase 400 mil 
habitantes viviam tempos de razoável tran-
quilidade, conformismo, pouca exigência 
e alta segurança. Os coletivos paravam 
de circular às 23h. Comunicação, para os 
padrões atuais, também era muito caren-
te, especialmente pela falta de tecnologia 
para emissoras de TV e Rádio. 

Eram tempos analógicos, no entanto 
de grande riqueza de valores humanos, 
profissionais que marcaram época na 
história da cidade. Seus veículos de co-
municação, como Revistas Alterosa, onde 
trabalhei, Três Tempos, Inéditos, O Binô-
mio, Correio de Minas, Folha de Minas, O 
Diário, Diário de Minas, também trabalhei 
lá, Diário da Tarde, Estado de Minas e as 
TVs Itacolomi, Belo Horizonte, Vila Rica e 
Alterosa. Rádios Guarani, Inconfidência, 
Itatiaia, onde vivi o sonho de Januário 
Carneiro de fazer a Força Nova de Comu-
nicação, Mineira, Atalaia, Cultura e outras 
eram mensageiros de conteúdos que 
honravam o jornalismo brasileiro. Uma 
atividade cultural efervescente, provocada 
pelas circunstancias da época, movimen-
tavam a cidade. Cinemas, teatros, música, 

literatura, artes plásticas e demais ativi-
dades culturais conheceram nestes anos 
1960 o apogeu pelos diversos movimentos 
no mundo, no Brasil e também aqui. Era, 
apesar de algumas carências, uma cidade 
de excelente qualidade de vida com seus 
parques, jardins, praças, casas noturnas, 
ruas com o cheiro das damas da noite, as 
flores, e seus footings da Praça da Liberda-
de ou Avenida Afonso Pena. 

Os prefeitos de então foram, a seu 
tempo, cuidando das obras necessárias. 
Oswaldo Pierucceti domou o mal cheiroso 
Leitão. Hélio Garcia cuidou do Arrudas, 
suas enchentes e fez o túnel da lagoinha. 
O Estado de Minas Gerais, com a Cemig, 
assumiu o fornecimento de energia da 
cidade, criou a Copasa para cuidar das 
águas da capital e interior, o governo 
federal criou a Telemig para cuidar das 
telecomunicações. Assim, passamos a 
ter as três melhores empresas de serviços 
públicos do Brasil. 

Alguns prefeitos, ao longo da história 
da cidade, marcaram época pela visão 
futurista e soluções para os males da 
cidade que não parou de crescer, evoluir 
e trazer novos problemas. Aí acontece o 
pior dos males, as soluções não vieram 
com estes novos tempos. O transporte co-
letivo colapsou, o lixo passou a ser grande 
desafio, o trânsito teve a multiplicação de 
veículos e nada foi feito na estrutura viária, 
a infraestrutura habitacional se perdeu, 
moradores de rua passaram a fazer parte 
do cotidiano e a serem absolutamente 
invisíveis. Exceto Márcio Lacerda, que 
soube usar do evento Copa do Mundo e 
fazer obras para o acesso ao Mineirão, 
e outras para a saúde e educação, tudo 
mais foi esquecido. Na verdade, são 40 
anos de falta de planejamento e projetos 
urbanísticos. O caso do transporte público 
é um bom exemplo de péssimo serviço, até 
pelas opções tomadas ao longo dos anos. 
Cresce a cidade, seu número de habitantes 
e nenhuma solução é dada. Falar do nosso 
metrô é uma ofensa à população. 

Nossa Belo Horizonte, capital dos mi-
neiros, planejada e criada para ser exem-
plo de urbanidade, tem sofrido, há muitos 
anos, pela incapacidade de seus gestores 
de dar a ela a importância que merece. 

Nestes 60 anos me tornei, com muita 
honra, Cidadão Honorário de Belo Hori-
zonte, por ela me apaixonei, criei filhos e 
estão chegando os netos. Tenho grande 
esperança de que minha cidade adotiva, 
onde me eduquei, vivo e a ela sirvo, tenha 
futuro melhor.

tse registra o menor número de adolescentes
de 16 e 17 anos com título de eleitor da história

Os adolescentes de 16 e 
17 anos possuem voto 
facultativo no Brasil. No 

entanto, exercer essa função 

não tem despertado o interesse 
deles este ano. Prova disso é que 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
registrou, em fevereiro, o menor 
número de jovens de 16 e 17 anos 
com título de eleitor da história. 
Ao todo, foram contabilizados 

cerca de 830 mil novos eleitores 
nessa faixa etária, sendo que, 
em 2018, essa quantidade era de 
1,4 milhão. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), considerando as mais 
de 6 milhões de pessoas com 16 

e 17 anos, o índice  de jovens com 
título de eleitor representa cerca 
de 13,6%. 

O cenário se estende aos 
adultos em Minas Gerais. De 
acordo com o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Minas Gerais 

(TRE-MG), mais de 1,2 milhão 
de mineiros com mais de 18 
anos estão com o título eleito-
ral irregular. Para falar sobre o 
tema, o edição do brasil con-
versou com o cientista político 
Rudá Ricci (foto).
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uso de máscaras 
nfelizmente, a pandemia da COVID-19, mesmo que as 
autoridades queiram, não pode ser finalizada exclusi-
vamente por meio da edição de um decreto oficial. O 
vírus que se espalhou pelo mundo, não é apenas um 
drama a abalar a saúde, mas também a fé, a crença e 

a economia das pessoas de todos os continentes. O assunto é tão 
sério que nem mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
tem condições de garantir quando será possível nos livrarmos 
do coronavírus, uma vez que se registrou o seu retorno na Ásia. 

Para além dessa situação, temos ainda um fato preponde-
rante: nas nações africanas, a vacinação sequer atingiu 30% 
dos cidadãos e isso faz com que a doença continue infectando 
e matando muita gente por lá, como se fosse uma espécie de 
erva daninha. 

No Brasil, o Ministério da Saúde se viu obrigado a recuar 
em sua propalada intenção de suspender sumariamente o uso 
de máscaras, inclusive nos ambientes fechados e em meio à 
aglomeração, temendo um resultado negativo no futuro, diante 
da incerteza que ainda ronda a todos.

Em Belo Horizonte, a suspensão tem ocorrido de maneira ve-
loz, especialmente em locais de eventos, como bares, restaurantes 
e casas de shows. Mas a verdade é que a situação epidemiológica 
ainda não se encontra sob controle, tampouco, podemos nos 
esquecer do que já vivemos na área da saúde como se tudo fosse 
um distante passado. Nada disso. 

De acordo com o pesquisador em engenharia biomédica e 
membro do Observatório COVID-19 BR, Vitor Mori, este cenário 
ainda requer cuidados, por isso, ele recomenda a imunização 
completa para que as pessoas fiquem mais tranquilas. “Ainda é 
preciso priorizar locais ao ar livre e espaços com uma quantidade 
menor de frequentadores. Se o cidadão está em um ambiente 
fechado, manter 2 metros de distância não é suficiente para 
evitar o contágio”. 

Para quem está retomando a prática dos esportes, Mori reco-
menda o uso de máscara com válvula, pois o equipamento ajuda 
a melhorar a respiração, permitindo um bom nível de proteção. 
Segundo ele, tudo isso é importante também para pessoas com 
comorbidades e, portanto, mais vulneráveis à contaminação. 

As restrições sanitárias estão sendo implementadas em 
Minas, no Brasil e em grande parte do mundo, contudo, neste 
cenário ainda incerto, ter bom senso para evitar que tenhamos 
novas recaídas nunca é demais. Até porque sempre existe a 
possibilidade de surgir novas variantes, o que seria um caos 
para todos, especialmente para aqueles que estão com a saúde 
e as finanças combalidas em quase todos os pontos do planeta.

Por que o voto facultativo dos 
16 aos 18 anos foi instituído 
no país?

A Emenda Constitucional de 10 de 
maio de 1985 permitiu que o jovem 
fizesse a opção de votar aos 16 anos. A 
intenção era gerar engajamento cívico, 
um artifício educativo de participação 
política envolvendo a fase final da ado-
lescência. Trata-se de uma discussão 
histórica sobre um processo de escuta 
que já envolveu a participação desse 
grupo nos Conselhos de Classe escola-
res na seleção de professores durante 
o governo Allende, no Chile, e mesmo 
nas decisões comunitárias, como em 
várias nações indígenas da América 
Latina, por exemplo, na Bolívia.

qual a importância do voto 
nessa idade?

Na área educacional, desde a 
redemocratização brasileira, se dis-
cute a importância do protagonismo 
juvenil como método de amadureci-
mento político. É algo gradativo de 
socialização e descentramento. Jean 
Piaget estudou tal processo, que sig-
nifica a transição do egocentrismo, ou 
seja, a visão do mundo a partir de si e 
das vantagens que leva em respeitar 
ou não uma regra social. E, também, 
para a empatia que diz sobre a visão 
de mundo diante da relação com o ou-
tro e a noção de justiça. Ele percebeu 
que com 12 anos surge a capacidade 
de julgar as regras, àquelas que se 
apresentam mais justas. Tal ação, 
contudo, ocorre por estímulos sociais. 
Daí a importância do exercício do 
voto, da escolha de um representante 
que projeta as relações de decisão 
coletiva para além do mero interesse 
individual.

este ano houve um baixo 
desejo dos jovens em emitir 
o título. em sua opinião, por 
que esse desinteresse tem 
acontecido?

Em 2013 o Brasil perdeu a chance 
de acolher uma nova forma de pensar 
política. Foi o ano das jornadas de 
junho, essencialmente lideradas por 
jovens que “saíram do Facebook”. 
Os manifestantes foram destratados 
e perseguidos da direita à esquerda. 
Suas demandas foram folclorizadas 
pela grande imprensa e políticos pro-
fissionais. O ideário de 2013 era mais 
anarquista e autonomista, exigindo 
horizontalidade e práticas de democra-
cia direta. Ganhou a tradição política 
que deu às costas para a juventude 
brasileira. Retornaram nos rolezinhos 
de 2013 e 2014 e nas ocupações de 
escolas estaduais iniciadas em 2016, 
porém, o tratamento dos adultos foi 
sempre o mesmo: estranhamento e 
rechaço.

o que poderia ser feito para 
mudar esse quadro?

O Brasil precisa se reencontrar. 
Sinalizamos, neste século, de maneira 
contraditória sobre o que queremos da 
política. Fomos da participação ampla 
do cidadão ao discurso fascista bolso-
narista, do voto no centrão ao ataque 
violento às práticas corruptas, do puniti-

vismo ao identitarismo. Não sabemos o 
que queremos. Então, o primeiro passo 
é nos encontrarmos como nação, iden-
tidade coletiva e cultura política. Algo 
muito mais profundo que o patriotismo, 
muitas vezes vinculado à ordem e à lei. 
Nação é desejo comum e há anos não 
temos um mínimo de convergência 
como tal. Sem isso, como engajar jovens 
e adultos politicamente? 

o descaso também abrange 
os maiores de idade. em 
minas, mais de 1 milhão de 
eleitores estão com o título 
irregular. A que você atribui 
isso?

Ao retrocesso do processo civilizató-
rio brasileiro. O Brasil é campeão mun-
dial em linchamento e em assassinato 
de LGBTQIA+. Somos o 5º no ranking 
global de feminicídios e o 13º na lista 
mundial de homicídios. Não somos 
pacíficos e não nos entendemos. A 
morte recente de um congolês no Rio 
de Janeiro estampou nossa índole. 
Temos, urgentemente, que alterar essa 
tragédia que nos alinha com a desu-
manidade de 350 anos de escravidão.

você acredita que, mesmo 
com a obrigatoriedade, mui-
tos brasileiros deixarão de 
votar?

As eleições deste ano se reves-
tem de algo excepcional: a escolha 
entre a continuação do fascismo ou 
a reconstrução nacional. Há algo 
de especial porque o desemprego, a 
inflação e a pandemia parecem ter 
agravado o sentimento de orfandade 
de amplas camadas sociais de nosso 
país. Pode significar um interregno 
na despolitização gradativa. Enfim, 
tenho a impressão que, por esses 
motivos, a abstenção e o não voto 
crescentes podem ter um freio nas 
eleições de 2022.

o primeiro
passo é nos

encontrarmos
como nação,
identidade
coletiva e

cultura política

“tenho grande
esperança de que

minha cidade
adotiva, onde me

eduquei, vivo e
a ela sirvo, tenha
futuro melhor”
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100
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dePutAdo estAduAl

Fuad noman, um realizador nato
Belo Horizonte ganha um gestor prepa-

rado e aberto ao diálogo, uma pessoa res-
peitosa e bem-intencionada. Fuad Noman 
tem vasta experiência e em seu currículo 
constam importantes conquistas. Tive o 
prazer de acompanhar boa parte de sua 
trajetória e, por isso, tenho propriedade 
para dizer que ele é um dos grandes nomes 
da nossa política. Entre os feitos realizados 
por ele podemos destacar a sua importan-
te atuação no desenvolvimento do Plano 
Real, momento em que participou da 
idealização do projeto, da elaboração das 
medidas de governo e da execução das 
reformas econômica e monetária. 

Ele também teve a grande oportuni-
dade de ser consultor do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). Em Minas Gerais foi 
secretário de Estado da Fazenda, sendo um 
dos encarregados pelo ‘Choque de Gestão’, 

proposta que promoveu o equilíbrio fiscal 
e modernizou a administração estadual. 
No mesmo período, foi também o grande 
responsável pelo levantamento de recursos 
para a implantação de importantes progra-
mas de infraestrutura como ‘Proacesso’, 
que pavimentou todas as estradas esta-
duais que não eram ligadas por asfalto, 
transformando a realidade de mais de 
200 cidades, e o ‘Caminhos de Minas’, que 
tinha o objetivo de ampliar e melhorar a 
logística dos municípios e regiões. 

Ainda em Minas, foi secretário de 
Transportes e Obras Públicas quando 
trabalhou pela ampliação do ‘Proacesso’ 
e o planejamento do ‘Caminhos de Minas’. 
Inclusive, tendo conquistado junto ao 
Banco do Brasil a verba necessária para 
a implantação do programa, porém, com 
a chegada do Governo Pimentel, não foi 

dado prosseguimento ao projeto, apesar 
dos recursos já viabilizados para a execu-
ção. Ele ainda ocupou o cargo de Secretário 
de Estado Extraordinário para a Coordena-
ção de Investimentos, com a importante 
missão de acompanhar a implementação 
das diretrizes governamentais em relação 
aos projetos de investimentos do estado, 
prestando assessoramento técnico ao en-
tão governador Antonio Anastasia. 

O que mais dizer de Fuad Noman? O 
currículo dele fala por si só. O que me resta 
é apenas reafirmar que ele é um homem 
cuja trajetória está associada ao trabalho 
e à luta em prol do desenvolvimento. A ele, 
todo o nosso respeito e admiração por sua 
dedicação e esforço para o crescimento 
do estado. Parabéns, Fuad! Que esta seja 
mais uma página de sucesso escrita na sua 
história vitoriosa!

JoAquim duArte
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engenHeiro mecânico e Perito JudiciAl

o novo comandante da capital mineira
O novo prefeito de BH, Fuad Noman, 

tomou posse, substituindo o ex-prefeito 
Alexandre Kalil (PSD), que se afastou 
para disputar a eleição majoritária para 
governador de Minas Gerais.

Fuad, como é conhecido, voltou a Mi-
nas Gerais pelas mãos do ex-governador 
Aécio Neves, tendo participação ativa no 
seu governo, bem como do ex-prefeito 
Marcio Lacerda e do ex-governador Anto-
nio Anastasia.

Sem ter disputado uma eleição em 
Minas Gerais foi colocado como vice-pre-
feito de Kalil por uma conjuntura política 
e ficou por 3 anos e 3 meses semelhante 
ao ex-vice-presidente Marco Maciel, parti-
cipando nos bastidores da administração 
e apagando os incêndios políticos e de 
relacionamento provocados por Kalil.

Homem inteligente e hábil, Ferrense 
de coração e como dizia o advogado e 
grande Poeta “Geraldo Mata Machado”, 
quem se banha e bebe das águas do rio 

Santo Antônio torna-se sábio, fato este já 
demonstrado por outros grandes nomes 
públicos, tais como: Clodomiro de Oliveira, 
Carlos Drummond de Andrade, José Apare-
cido de Oliveira, Costa Sena, Daniel de Car-
valho, Alberto Pinto Coelho e tantos outros 
políticos que tiveram esta felicidade, desde 
a nascente do Rio em Conceição do Mato 
Dentro até a sua entrada no Rio Doce.

Com certeza promoverá outro rela-
cionamento com a Câmara Municipal 
de Belo Horizonte (CMBH), uma vez que 
o ex-prefeito não tinha mais diálogo e 
achava que este Poder Legislativo tinha 
que obedecê-lo a todo custo, pois tratava 
a maioria dos vereadores a ferro e fogo, 
sem lhes dar a menor importância.

Homem do diálogo e do convencimen-
to e a partir de agora, como prefeito de 
fato e de direito, começa a ter um projeto 
político maior e o seu sucesso está direta-
mente ligado à relação com a CMBH e o 
sucesso como administrador municipal.

Fuad teve seu nome político, até então, 
ligado ao PSDB (Fernando Henrique, Aécio 
Neves, Anastasia e outros) e o jogo político 
para eleição do governo de Minas começa 
a se desenhar e especula-se até que ponto 
este relacionamento poderá ou não in-
fluenciar na condução do seu apoiamento.

O fato é que BH poderá ganhar em 
muito com sua entrada, mas receberá um 
problema do tamanho de um tsunami, 
dentre outros, deixado pelo ex-prefeito 
Kalil, que é o transporte urbano e suas 
consequências.

Todos estão esperançosos com a sua 
entrada: funcionários, CMBH, lideranças 
políticas e a população. Tudo indica que 
novos tempos virão e seu projeto político 
pode avançar.

Só nos resta aguardar para verificar o 
deslinde da sua administração e sua con-
dução política, uma vez que a Prefeitura 
de Belo Horizonte é um portal para se 
alcançar escalões maiores.

eujácio silva

sucessão no tJ
É a primeira vez que uma mulher se candidata à presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). A desem-
bargadora mariangela meyer pode inaugurar uma nova era na 
Corte de Justiça do Estado, até então dominada por representantes 
masculinos. O pleito para escolha do posto acontecerá na última 
semana de abril e a disputa promete ser acirrada.

Presidente da cemig
Circula nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) que, se o governador romeu zema (Novo) for reeleito, o 
atual presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), 
Pedro magalhães, poderá ser elevado à presidência da Companhia 
Energética de Minas Gerais S.A (Cemig). 

consultor político
Nesta fase de definições partidárias e formação de alianças, 

especialmente para as disputas majoritárias, o telefone do ex-
-governador Alberto Pinto coelho não parou de tocar. São muitos 
políticos querendo ouvir a opinião dele. Uma loucura! 

Aécio, senador?
Entusiasmado com a sua reabilitação perante a Justiça, o 

deputado Aécio neves tem sido incentivado a disputar o Senado. 
Menos, viu gente?! 

governador x imprensa
Os representantes da imprensa não têm a menor convivência 

com o governador romeu zema (Novo) que, ao longo de seu man-
dato, se manteve a distância de eventos envolvendo jornalistas. Esta 
é a conclusão da crônica política mineira.

menin na política?
Avaliado como um dos nomes mais influentes nos meandros 

do empresariado mineiro, rubens menin, segundo se avalia nos 
bastidores da política, pode, em algum momento, se interessar pela 
vida pública. Aliás, ele estaria motivado em participar indiretamente 
da sucessão de BH daqui a 2 anos e meio. 

 

venda do América
Terminou a visita a Belo Horizonte de representantes dos grupos 

internacionais interessados na compra do Clube América. Pelas infor-
mações, os avaliadores tiveram uma boa impressão do time mineiro. 

saúde do newtão
Desta vez, o presidente do MDB mineiro, deputado federal 

newton cardoso Júnior terá de “tocar o barco” neste momento de 
importantes decisões políticas sem o apoio do pai, o ex-governador 
newton cardoso que, segundo informações, tem o seu estado de 
saúde cada vez mais debilitado. 

tcemg
No final do ano havia a projeção indicando que a escolha para 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
ocorreria até o final de março. No entanto, não foi o que aconteceu. 
O “arranca-rabo” interno para definição de qual deputado será “o 
ungido” continua sendo avaliada como uma briga de foice. Que 
vença o melhor.

lacerda e Fuad
Durante a solenidade de posse do novo prefeito de Belo Hori-

zonte, Fuad noman (PSD), vários comentários de bastidores foram 
observados. Um deles foi de que o novo dirigente da capital mineira 
terá como consultor especial o ex-prefeito marcio lacerda.

Pastores dominantes 
Em Brasília, tem-se como certo que os pastores evangélicos 

sempre agiram nos bastidores do Ministério da Educação (MEC). Na 
administração do ministro milton ribeiro, eles teriam ficado com as 
“goelas” mais largas. Cruz credo, gente!

saiba quem são os nomes de apoio
do novo prefeito de belo Horizonte

s problemas relacionados ao trans-
porte coletivo serão as primeiras 
demandas a serem enfrentadas pelo 
novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad 

Noman. Aliás, essa não é uma realidade de 
agora, porém acabou se complicando ao longo 
dos anos e tem relação com a diminuição do 
número de passageiros, provocando descon-
trole financeiro das empresas e fazendo com 
que o sistema ficasse caótico.

Para encarar os desafios de seus mais 
de 2 anos e meio de mandato à frente da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o novo 
chefe do Executivo montou um secretariado 
misto, composto por técnicos e pessoas com 
ligações políticas. Um exemplo é o elo do 

novo secretário de Governo, Josué Valadão, 
com o ex-prefeito Marcio Lacerda, atualmente 
sem partido, mas diz ter interesse em voltar a 
disputar uma eleição municipal. 

O mesmo ocorre com a Secretaria de 
Comunicação, o escolhido foi o ex-militante 
da imprensa nacional e também ex-diretor 
da Companhia Energética de Minas Gerais 
S.A. (Cemig), Luiz Henrique Michalik, com 
reconhecidas ligações com os tucanos de Mi-
nas no passado. Ele, entre os comunicadores 
mineiros, é uma referência.

outros cargos

As demais nomeações realizadas até 
semana passada são Adriana Branco, (se-
cretária de Esportes e Lazer); João Antônio 
Fleury Teixeira (secretário de Políticas Ur-
banas); Daniel da Cunha Messias (chefe de 
Gabinete); Leandro César Pereira (secretário 

de Obras e Infraestrutura) e Leonardo Mau-
rício Colombini Lima (secretário adjunto de 
Fazenda).

A partir de agora, espera-se um relaciona-
mento mais próximo entre a PBH e a Câmara 
de Vereadores, já que nos últimos meses, o 
então prefeito Alexandre Kalil (PSD) penou 
por causa de debates acalorados contra ele 
no plenário daquela Casa. Do alto de sua 
experiência, inclusive de ex-presidente, Leo 
Burguês, líder do Governo, rememorou: “Tudo 
ficou mais complicado quando houve a sina-
lização indicando a possibilidade de Kalil se 
afastar para ser tornar candidato ao governo 
de Minas. Com isso, houve uma contaminação 
completa do ambiente por conta, especialmen-
te, de constantes interferências da assessoria 
política do governador Romeu Zema (Novo)”, 
comentou o vereador que, agora, pretende ser 
eleito deputado federal.

Josué valadão comanda a parte
política da Prefeitura de bH

Fuad noman promete aproximação
com a câmara municipal

luiz Henrique michalik é bastante 
respeitado entre os jornalistas
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guerra na ucrânia traz lição econômica para o brasil e o mundo
A guerra na Ucrânia, além das questões 

humanitárias e políticas, traz uma consequência 
econômica que deve servir de reflexão para o 
mundo todo, em especial para o Brasil. A decisão 
da Rússia de invadir o país vizinho e a retaliação 
mundial à decisão de Vladimir Putin, na forma de 
sanções econômicas aplicadas ao Kremlin, jogaram 
luz sobre um ponto que pode mudar a globalização: 
o grau de dependência de insumos e produtos de 
uma nação em relação à outra, especialmente no 
setor de energia, independentemente do seu grau 
de desenvolvimento.

A Alemanha e a Europa dependem em grande 
escala da importação de energia da Rússia, envol-
vendo petróleo, gás e carvão mineral. Metade do 
gás consumido pelos alemães era importado da 
Rússia até o exército de Putin ultrapassar as fron-
teiras ucranianas. Também vem da Rússia 23% dos 
fertilizantes utilizados na agricultura do Brasil, que 
tem nas commodities do campo parcela importante 
do agronegócio, setor que responde por quase um 
quarto do nosso Produto Interno Bruto (PIB) e é 
responsável pelo superávit cambial brasileiro.

Enquanto pressionam a Rússia para acabar 
com a guerra, os líderes mundiais devem começar 
a buscar a autossuficiência em setores estratégicos 
para reduzir a dependência em relação a outros 
países, em especial aqueles que, escudados pelo 
desenvolvimento de armas nucleares, configuram 
potencial propensão ao uso da força militar antes 
do esgotamento das vias diplomáticas.

É bastante provável que o conflito no Leste 
Europeu provoque uma revisão global das cadeias 
produtivas. Tal medida seria importante também no 
Brasil, ainda extremamente dependente da impor-
tação de insumos para garantir sua produtividade 
no setor agrícola.

Atualmente, 86% dos fertilizantes utilizados nas 
plantações brasileiras são produzidos no exterior. 

O país importa adubos e fertilizantes químicos de 
mais de 50 países, mas sua dependência maior é 
justamente em relação à Rússia, fornecedora de 
23% do que é consumido aqui nesse segmento. Em 
seguida vêm China (14%), Marrocos (11%), Canadá 
(9,8%) e Estados Unidos (5,6%). Segundo dados do 
Ministério da Economia, em 2021, o país importou 
41,6 milhões de toneladas de fertilizantes.

É fato que o Brasil não possui matéria-prima 
suficiente para atender o mercado interno e também 
se ressente da falta de infraestrutura para a produção 
de fertilizantes em larga escala e a preços competi-
tivos com o mercado externo. Entretanto, também 
é verdade que falta ao país uma diretriz condizente 
com sua condição de um dos maiores fornecedores 
de grãos para o mundo.

A ideia de um Plano Nacional de Fertilizantes, 
nascida em 2021, acaba de ter sua conclusão anun-
ciada pelo governo federal. A solução apresentada 
em busca de autossuficiência de fertilizantes ou, 
pelo menos, da redução de dependência externa 
para 30%, no prazo de 28 anos, é uma tentativa de 
dar uma resposta rápida à situação escancarada 
pela guerra na Ucrânia, devendo ser analisada 
com cuidado.

A pressa em anunciar sua conclusão logo após 
o início do conflito europeu gera a desconfiança de 
que foi feita uma atualização a toque de caixa. Um 
processo nada transparente, sem que tenham sido 
apresentados os estudos, discutido com os especia-
listas, e ouvidos os vários atores da indústria e do 
agronegócio. Trata-se, afinal, de uma questão com-
plexa que o mapeamento e dimensionamento das 
reservas nacionais, a logística de armazenamento e 
transporte, e investimentos e suas fontes de recursos, 
dentre tantos outros detalhes.

Temos, mais uma vez, uma solução espasmódi-
ca, longe do ideal que seria o agronegócio integrar 
um Plano Nacional de Desenvolvimento inspirado 

naquele que o presidente Juscelino Kubitschek elabo-
rou e implantou na década de 60, elevando o Brasil 
a outro patamar em questão de desenvolvimento.

Sem um plano com visão de futuro, baseado em 
políticas de Estado e não de governos, o Brasil jamais 
conseguirá se inserir na nova ordem mundial com 
papel relevante. E isso inclui um novo olhar sobre a 
Amazônia, reconhecendo a necessidade da preser-
vação da floresta e o desenvolvimento sustentável 
daquela região.

Para a agricultura, a água é tão ou mais im-
portante que os fertilizantes cujo fornecimento se 
busca assegurar agora. E a floresta em pé é uma 
garantia de equilíbrio no regime de chuvas, essencial 
para a produção do Centro-Oeste, Sul e Sudeste e 
ainda para a produção de energia hídrica, funda-
mental para a indústria, o comércio e a prestação 
de serviços.

É fundamental, portanto, que o país tenha claro 
e definido qual o papel reservado à Amazônia e quais 
diretrizes adotará para manter a floresta em pé, 
dando também segurança jurídica contra medidas 
ilegítimas e/ou que afrontem a Constituição.

A guerra no Leste Europeu certamente irá 
promover mudanças no mundo inteiro, a um custo 
altíssimo. O conflito já deixou evidente que tratados 
internacionais foram desrespeitados e que o planeta 
vive uma nova fase da corrida armamentista. O 
domínio da tecnologia das armas nucleares e o 
esforço para a produção das maiores e mais letais 
ogivas é uma realidade indisfarçável no Ocidente e 
no Oriente, o que eleva a tensão mundial a nível só 
comparado ao da Guerra Fria.

O Brasil precisa entender a dimensão dos 
reflexos do conflito e refletir sobre seu futuro. Se 
cada candidato a presidente nas próximas eleições 
apresentasse à nação o seu plano nacional de de-
senvolvimento, já daríamos um passo fundamental 
rumo a uma nova realidade.

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

confiança do empresário do comércio
recua no primeiro trimestre de 2022

O Índice de Confiança do Empresário do Comér-
cio (Icec) de Belo Horizonte apresentou recuo no 
primeiro trimestre em comparação aos dois meses 
anteriores. Em março, a confiança do empresário 
atingiu 120,7 pontos percentuais contra 122,5 
apresentados em janeiro e fevereiro de 2022. É 
o que aponta uma pesquisa do setor de Estudos 
Econômicos da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Fecomércio MG) com base nos 
dados da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Essa variação negativa pode ser justificada 
pelo momento econômico vivenciado no país. Em 
março, todos os índices que compõem o indicador 
apresentaram queda em relação ao mês anterior: 
O Índice de Condições Atuais do Empresário do Co-
mércio (Icaec) de 106,4 pontos percentuais contra 
101,9; o Índice de Expectativa do Empresário do 
Comércio (Ieec) de 105,5 para 149,9; e o Índice de 
Investimento do Empresário do Comércio (Iiec) de 
110,7 para 110,4.

O economista-chefe da Fecomércio MG, Gui-
lherme Almeida, aponta que foi observada uma 
queda no indicador de confiança do empresário do 
comércio entre os meses de fevereiro e março. “Ela 
tem relação com o processo inflacionário e com o 
aumento da taxa de juros que acompanhamos por 
parte da autoridade monetária. Esse movimento 
tende a ser acentuado nos próximos meses. Nós 
temos, atualmente, uma conjuntura tanto domés-
tica, quanto internacional adversa. O conflito entre 
Rússia e Ucrânia provoca impactos nos preços das 
commodities e isso influencia na inflação e, conse-
quentemente, no poder de compra das famílias”. 

Ele acrescenta que, como o varejo é um setor 
que lida na ponta da cadeia produtiva, ou seja, 
diretamente com o consumidor final, sente esse 
impacto relevante. “Isso porque a renda das famí-
lias está cega e deteriorada. E, consequentemente, 
abre uma queda na receita do setor. O efeito mais 
relevante se dá pela queda no consumo familiar. Em 
um momento de aperto no orçamento, as pessoas 
tendem a diminuir o nível de consumo”.

Além disso, o especialista conta que as pessoas 
tendem a deixar de consumir certos produtos e ser-
viços. “Existe um movimento de substituição onde 
os indivíduos, tentando otimizar seu orçamento, 
acabam abrindo mão do consumo de bens que não 
são considerados essenciais. E as empresas nesse 
setor acabam sentindo essa consequência”.

É exatamente por isso que a sócia de uma ham-
burgueria de Belo Horizonte, Mariane Ferreira, tem 
visto seu faturamento despencar mês a mês. “Até 
dezembro as coisas estavam indo bem, acredito que 
pela flexibilização e pelo fato de as pessoas estarem 
com saudade de conviver socialmente, mas de ja-
neiro pra cá, a mudança foi tão brusca que parece 
que foi algo de muitos anos. O estabelecimento 
tem ficado vazio, os pedidos pelo delivery também 
caíram. Em contrapartida, o preço dos fornecedores 
subiu e, para não amargar mais prejuízos, tivemos 
que aumentar nossos valores. Contudo, me mante-
nho positiva de que isso é uma fase”.

Apesar das dificuldades sofridas pelo empre-
sariado de Belo Horizonte, o proprietário de uma 
gráfica na capital, Ronymarco Lemos, entrou em 
2022 com as expectativas supridas. “Tínhamos 
como meta vender 30% a mais que no primeiro 
trimestre de 2021 e conseguimos. Acredito que pela 
demanda reprimida. Percebemos que muitos dos 
nossos clientes ficaram com medo de fazer agendas, 

calendários no final do ano passado e deixaram 
para agora. Outro fator que vimos crescer foram as 
feiras de eventos, tradicional cliente da gráfica para 
crachás, sacolas, catálogos, folders, etc”, explica. 

recuperação
Almeida esclarece que para vermos melhora 

nesse panorama, é necessário uma série de fatores. 
“O primeiro deles é a resolução do conflito entre 
Ucrânia e Rússia, que afeta o mundo inteiro. Nós 
também precisamos passar por um processo de 
normalização da atividade econômica, pois estamos 
saindo de um período de grande incerteza que foi 
provocado pela pandemia”.

Para ele, em curto prazo, é difícil ver progressos. 
“É bem possível que esse cenário adverso ao con-
sumo e ao investimento produtivo seja resolvido 
somente em médio e longo prazo, pois os fatores 
citados podem continuar pressionando o índice de 
preços”, conclui.

Para economista, cenário só irá melhorar em médio e longo prazo
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empregos sem consistência 
Economistas dizem que, neste período do pós-pandemia, o re-

torno do crescimento da economia está sendo lento no que se refere 
à retomada do emprego. Uma prova disso é que o salário para as 
novas contratações está abaixo do registrado anteriormente, o que 
pode prejudicar o pleno desenvolvimento do país, já que o poder de 
consumo dos brasileiros está estagnado.

sem apoio
A crônica política de Brasília constata que a polarização entre o 

presidente Jair bolsonaro (PL) e o ex-presidente lula (PT) pela suces-
são presidencial ocorre pelo fato de não ter havido, até agora, um 
nome mais popular capaz de crescer como terceira opção. Ou seja, 
têm outras candidaturas, mas a maioria não possui o apoio do povo. 

zema e a política 
Em Minas, a sucessão ao governo estadual deve sair da mono-

tonia a partir da pré-candidatura de Alexandre Kalil (PSD). Relativa-
mente ao governador romeu zema (Novo), o que se comenta é que 
ele não vai mudar o seu costume da fazer política. “Para vencer ou 
perder, irá adotar o mesmo estilo do passado”, garantem amigos.

comentário único. Mas, afinal qual é mesmo o estilo político 
dele? 

Poluição assassina
Entidades ligadas ao controle ambiental no Brasil informaram 

que, atualmente, a poluição em geral mata uma media de 51 mil 
brasileiros por ano. 

Pesquisas eleitorais 
Demandado por jornalistas para fazer análises das recentes pes-

quisas eleitorais com relação à sucessão presidencial, o historiador 
marco Antonio villa esquivou-se: “É melhor fazer essa avaliação a 
partir de junho, quando os números se tornarão mais consistentes”.

lula em ação
Terminado o prazo paras janelas partidárias, agora o PT pretende 

escalar o ex-presidente lula para tentar incentivar as alianças regio-
nais destinadas à disputa pelos governos dos estados. Uma tarefa 
complexa, diga-se de passagem. 

banqueiros satisfeitos
Os corredores do Congresso Nacional, onde todos os assuntos 

políticos e econômicos são propalados, serviram de palco para um 
zum-zum-zum semana passada: os banqueiros brasileiros teriam 
influenciado na indicação de geraldo Alckmin para a chapa de vice 
do pré-candidato lula (PT). Será, gente? 

democracia autoritária 
Irônico, o presidente da Academia Brasileira de Letras, jornalista 

merval Pereira ataca: “A presença do general braga netto na chapa 
de Jair bolsonaro (PL) pela disputa à Presidência da República tem 
como objetivo defender uma espécie de democracia autoritária”. 
Eu, hein?!

gabinete paralelo 
O Palácio do Planalto adora manter pessoas atuando nos basti-

dores do governo sem cargo, mas com poderes para influenciar em 
muitos assuntos importantes. E foi nesta trilha que no Ministério da 
Educação (MEC) estava até semana passada, um gabinete paralelo.
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saques do Fgts podem injetar
r$ 30 bilhões na economia

rendimento valor líquido após 1 ano valor líquido após 2 anos

Fgts 5,65% R$ 1.056,54 R$ 1.116,27

Poupança 6,91% R$ 1.069,11 R$ 1.143,00

cdb 101% cdi 
com liquidez diária

13,13% R$ 1.108,31 R$ 1.237,83

cdb 108% cdi 
sem liquidez diária

13,62% R$ 1.112,36 R$ 1.247,29

mês de nascimento data da liberação
Janeiro 20 de abril

Fevereiro 30 de abril

março 4 de maio

Abril 11 de maio

maio 14 de maio

Junho 18 de maio

Julho 21 de maio

Agosto 25 de maio

setembro 28 de maio

outubro 1º de junho

novembro 8 de junho

dezembro 15 de junho

P ara estimular o consumo das 
famílias e acelerar o cresci-
mento brasileiro, o governo 
liberou mais um saque extra-

ordinário de até R$ 1 mil das contas 
ativas e inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). A esti-
mativa é que 42 milhões de pessoas 
tenham acesso à medida, injetando 
R$ 30 bilhões na economia caso todos 
os trabalhadores retirem o dinheiro.

Os pagamentos acontecem de 20 
de abril até 15 de junho, seguindo um 
cronograma de acordo com o mês de 
nascimento. Apesar da aprovação do 
saque extraordinário, muitos cida-
dãos têm receio de retirar a quantia 
por medo da possibilidade de perder 
a rentabilidade nos saldos do FGTS. 
No entanto, especialistas consultados 
dizem que o atual momento é uma boa 
oportunidade para investir.

Na avaliação do economista Marce-
lo Monteiro, ao contrário da intenção 
do governo de que os trabalhadores 
usem o dinheiro para quitar dívidas, 
o melhor a se fazer é sacar a quantia 
e fazer uma aplicação financeira. “O 
valor de R$ 1 mil parado na poupança 
é mais vantajoso do que no próprio 
FGTS. O rendimento do primeiro é feito 
por meio da Taxa Referencial (TR) mais 
6% ao ano, ou seja, um total anual de 
6,91%. Já o saldo das contas ativas e 
inativas do FGTS também rende por 
meio da TR mais 3% ao ano, totalizan-
do 5,65% em 12 meses”.

A simulação leva em conta a distri-
buição de resultado do FGTS divulgada 
em agosto de 2021, que foi de 1,86% ao 
ano, e a TR de 0,7% ao ano. Além disso, 
também considera a alíquota do imposto 
de renda de 17,5%.

A especialista em educação finan-
ceira Janaína Oliveira aponta outra 
opção. “O Tesouro Selic rende hoje em 

torno de 11,75% anualmente e permite o 
resgate em um dia útil, sendo ideal para 
emergências. Esta taxa pode chegar até 
13% até o final do ano. O importante é 
começar a fazer algum investimento, não 
importando a quantia. A partir disso, o 
indivíduo pode criar esse hábito de ten-
tar aplicar um pouco por mês e ver seu 
dinheiro render”.

regras para saque

O dinheiro informado é o máximo que 
o trabalhador terá direito a sacar. Caso 
possua mais de uma conta, as relativas 
a contratos extintos e com menor saldo 
terão prioridade. Depois, o saque poderá 
ser feito nas demais. Será considerada a 
soma de todo dinheiro presente em contas 
ativas e inativas. Assim, se a pessoa tiver, 
por exemplo, R$ 1.500 na poupança do 
fundo de garantia, ela será autorizada 
a retirar apenas R$ 1 mil. Se a quantia 
depositada é inferior ao teto da medida, 
o valor liberado será equivalente.

Todo o saldo será automaticamente 
depositado na poupança social digital, 

gerenciada pelo aplicativo Caixa Tem. 
Quem não possui conta na plataforma 
não precisa realizar nenhuma ação. A 
Caixa Econômica Federal abrirá uma em 
nome do trabalhador para recebimento 
do FGTS.

É importante frisar que o cidadão 
não é obrigado a sacar o valor de até 
R$ 1 mil do FGTS. Caso não tenha inte-
resse, deverá informar pelo Caixa Tem. 
Os valores que não forem resgatados 
até o prazo final, retornarão para as 
contas ativas e inativas do trabalhador 
com a devida correção. A consulta ao 
saldo pode ser feita somente no apli-
cativo FGTS, disponível na Google Play 
(Android) e App Store (IOS).

simulação investimento dos r$ 1 mil

calendário Fgts

Fonte: Caixa

Pagamentos acontecem a partir de 20 abril e seguem um
cronograma de acordo com o mês de nascimento

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t

Workshop “conexão delas 2022” reúne
empresárias e empreendedoras na Fecomércio mg

O evento contou com a participação de mulheres que debateram temas importantes para
desenvolver e potencializar habilidades e talentos do público feminino no mundo dos negócios

A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Minas Gerais (Fecomércio MG) 
recebeu no dia 29 de março, mais 
de 60 mulheres interessadas em 
empreendedorismo para o workshop 
“Conexão Delas 2022 – Moda, Beleza 
e Gastronomia”. O evento, que foi 
realizado em parceria com o Sebrae 
Minas, contou com a participação da 
CEO da LF Comprinhas, Natali Giulia 
Soares, da fundadora e CEO da Renata 
Pacheco Hair Clinic, Renata Pacheco, 
e da administradora do Soul Jazz 
Burger, Maíra Marcolino. O workshop 
foi mediado pela gerente do comercial 
do Sesc em Minas, Vivian Junqueira 
Honório Leal.

A abertura contou com a parti-
cipação da gerente da Unidade da 
Educação e Empreendedorismo do 
Sebrae Minas, Fabiana Pinho, que, 
na ocasião, reforçou a importância 
do empreendedorismo feminino na 
geração de emprego e renda do país, 
e ainda destacou o programa Sebrae 
Delas, iniciativa que tem incentivado e 
capacitado mulheres a tornarem seus 

negócios cada vez mais competitivos 
no mercado. “Apoiamos empreende-
doras de norte a sul de Minas Gerais, 
oferecendo todo o suporte gerencial, 
além de ânimo para seguirem em 
frente mesmo em tempos tão difíceis 
como os que estamos vivendo”, expli-
ca a gerente do Sebrae Minas. 

Durante o painel interativo, a 
CEO da LF Comprinhas, Natali Giulia 
Soares, que começou seu negócio 
há nove anos, contou que apostou 
no consumo consciente como um de 

seus diferenciais, valorizando a mão 
de obra. “Antes trabalhava apenas 
com revenda, mas quando comecei 
a conhecer mais sobre a indústria da 
moda e os relatos de trabalho análogo 
ao de escravo, investi em construir 
uma marca própria com o objetivo 
de valorizar as pessoas, o que se tor-
nou um dos principais fatores para o 
crescimento do meu negócio”, conta.

Já a administradora da ham-
burgueria Soul Jazz Burger, Maíra 
Marcolino, relembrou dos desafios 

enfrentados pelo seu estabelecimen-
to durante o período de isolamento 
social causado pela pandemia da 
COVID-19. “Foram dois anos de lutas 
constantes, mas não pensamos em 
desistir. Agora já estamos conseguin-
do contratar mais alguns funcionários 
e estamos reformando nossa segunda 
unidade que abrirá daqui a alguns 
meses”, anuncia a administradora. 
“Sempre acreditei, que quando temos 
um sonho e uma missão de abrir 
um negócio, precisamos seguir em 
frente. E esse foi o nosso resultado”, 
completa.

A CEO da Renata Pacheco Hair 
Clinic, Renata Pacheco, contou que 
trabalhar com a beleza e a felicida-
de feminina tornou seu propósito 
de vida, o que acabou sendo seu 
diferencial no mercado. “Transfor-
mar a vida das mulheres para que 
elas se sintam mais bonitas com o 
que elas já possuem, sem se tornar 
escravas de algum procedimento, 
acabou sendo um divisor de águas 
na minha vida pessoal e profissio-
nal”, declara. 

Após o painel interativo, as par-
ticipantes tiveram oportunidade de 
tirar dúvidas com as empresárias que 
estavam palestrando no evento sobre 
os principais desafios ao abrir um 
negócio. Entre os principais questiona-
mentos figuraram temas, como: lidar 
com fornecedores, inovação, aprendi-
zagens para o dia a dia e organização 
financeira, entre outras. 

O workshop “Conexão Delas 2022 
– Moda, Beleza e Gastronomia” foi 
finalizado com o sorteio de brindes 
disponibilizados pelos parceiros da Fe-
comércio MG para as mulheres presen-
tes no evento, como viagens, presentes 
diversos e curso de maquiagem. 

conexão delas  
O projeto, que vai para sua se-

gunda edição este ano, nasceu a 
partir de uma fusão dos programas 
Fecomércio MG em Conexão e Sebrae 
Delas. Trata-se de uma iniciativa 
criada especialmente para incentivar 
e fortalecer a cultura empreendedora 
entre as mulheres. “A proposta em 

reunir o público feminino surgiu a 
partir do alto número de empresárias 
e empreendedoras que temos hoje no 
cenário mineiro, com mais de 600 mil 
empresas que contam com mulheres 
contribuindo na sua administração. 
Por isso, decidimos criar esse encontro 
para fortalecer ainda mais nossa força 
empresarial”, pontua a consultora 
corporativa da Federação, Marizete 
Andrade.
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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

revirAvoltA no Psdb - E não é que convenceram Eduardo Leite, agora ex-gover-
nador do Rio Grande do Sul a ficar no partido e bater chapa com João Doria na 
convenção do PSDB, mesmo com o resultado das prévias do ano passado.  Por causa 
disso, o ex-governador Aécio Neves está anunciando que a sigla vai ter candidato a 
governador e já se fala em nomes para assumir essa candidatura. No entanto, o pró-
prio Aécio já descartou seu nome. O sacrifício deverá ser de quem não tem mandato.

livro
Alba Lucinda vai lançar seu primeiro livro sobre poesias, 

no dia 5 de abril no Café com Letras, na Rua Antônio de 
Albuquerque,  781 - Savassi. Alba é jornalista e publicitária e 
escreve uma autobiografia poética em que retrata o cotidiano 
de sua vida de forma leve e com pitadas de humor. Expõe seus 
sentimentos numa transparência desconcertante, no qual o 
leitor poderá se encontrar em muitos versos e se transportar 
para a cozinha ou para o quarto de sua casa e até vivenciar 
conflitos da infância, adolescência e idade adulta.

Apesar do dólar mais baixo, o brasileiro paga mais caro pela gasolina 
por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Barril do petróleo custando 
US$ 118 e a inconstância do presidente Jair Bolsonaro (PL), sempre trocando 
o comando da Petrobras, são fatores negativos para baratear o combustível. 

Kalil deixou a prefeitura com problemas no transporte coletivo da 
cidade, greve na educação municipal e no metrô. Fuad terá muito serviço 
nas próximas horas. 

lula tem se encontrado com empresários. Esteve outro dia com Luiz 
Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, Claudio Ermírio de 
Moraes, do Grupo Votorantim, e Eduardo Sirotsky da EB. Foram recebidos 
por José Seripieri Junior, da Qualicorp.

o rio de Janeiro não pode reclamar. Recebeu entre 2019 até hoje, cerca 
de US$ 68 bilhões em royalties pelo petróleo produzido no Brasil. Foram 
77,18% do que foi pago a outros estados.
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Junqueira e

suzzan Pires,
durante evento
em uberlândia
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Helio thome lage, savia gonçalves costa e Fabiano cazeca
no boteco do maranhão, em belo Horizonte
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excelência na gestão é apresentada
aos conselhos do sesi, senai e iel

Resultados positivos na gestão 
e o acompanhamento fundamen-
tal aos alunos na Educação foram 
apresentados aos membros dos 
Conselhos do Sesi, Senai e IEL na 
reunião do dia 25 de março. “Vive-
mos um excelente momento com 
bons resultados que são frutos de 
investimentos e valorização das 
nossas equipes”, salientou o presi-
dente da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
e dos conselhos Sesi, Senai e IEL, 
Flávio Roscoe.

Durante a reunião, o diretor 
Regional do Senai e Superinten-
dente do Sesi em Minas Gerais, 
Christiano de Mattos Leal apresen-
tou os dados que qualificaram os 
mineiros como melhores gestores 
do Senai no Brasil em 2021. O 
Departamento Regional de Minas 
superou os de outros estados em 

quesitos como sustentabilidade 
operacional em serviços de tec-
nologia e inovação; impacto da 
folha de pessoal no orçamento; 
percentual de recursos destina-
dos às atividades fim e aumento 
da produtividade das empresas 
atendidas por programas de 
produtividade industrial grande 
campeão de desempenho, entre 
todos os departamentos regionais 
da entidade no país.

Também foi destaque a aten-
ção que vem sendo dada pelo Sesi 
aos impactos da pandemia na 

educação. A gerente Karla Vignoli, 
observou que o momento exige 
um novo olhar. “O próprio Banco 
Mundial alertou em relatório para 
reflexos graves no aprendizado 
dos estudantes”, observou. 

Neste sentido, estão sendo 
utilizadas ferramentas impor-
tantes para o desenvolvimento 
cognitivo frutos de investimentos 
feitos a partir do Sesitec e também 
processos de intervenção sócio 
cultural que auxiliam os alunos 
em disciplinas fundamentais como 
leitura e matemática.
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FestivAl cHurrAsqueAdAs 
Após o sucesso da 1ª 

edição do Festival Chur-
rasqueadas em 2019, 
o evento foi realizado 
em Belo Horizonte, no 
dia 26 de março, com a 
presença de aproxima-
damente 4 mil pessoas. 
O festival contou com 
40 estações servindo os 
mais variados tipos de 
carnes e vegetais duran-
te 7 horas de experiência 
gastronômica com chur-
rasco e bebida à vontade. A festa foi promovida pelo canal de YouTube Churrasqueadas, 
apresentado pelo churrasqueiro mineiro José Almiro, maior fenômeno do churrasco do 
Brasil nas redes sociais, atualmente com quase 7 milhões de seguidores.
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domingo, 3 de abril

Claudio Augusto Chaves de Mendonça 
Léia Leda Ministério 
Comandante José Afonso Assumpção da Líder Taxi Aéreo

segunda-feira, 4

Juliana Batista Torres de Lacerda 
Andreia Torres Vaz de Melo 
Cássia Cristina, Rádio Itatiaia 

terça-feira, 5

Luiz Gomes Pereira Junior 
Cibele Salomão 

quarta-feira, 6

Ronaldo Augusto Ferreira 
Glêniko Gomide 

quinta-feira, 7

Lisio Dias - Rei da Feijoada 
Aline Campolina - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 8

Ussânia Simão, esposa de Nilo Simão 
Luiz Amaral - Brumadinho 

sábado, 9 

Drª Rita Verdolim 
Dr. Carlos Lobo
Ex-deputado Délio Malheiros 
Deputado Inácio Franco
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Alopecia: o que é a condição
que causa queda de cabelo?

mariana drummond:
“o principal indicativo de

alopecia é a perda de mais
de 100 fios por dia”

alopecia causa perda 
de fios do couro ca-
beludo ou de pelos 
de qualquer outra 
região do corpo em 

grandes quantidades. Estima-se 
que a condição afeta cerca de 2% 
da população mundial. A queda 
capilar acomete tanto homens 
quanto mulheres e pode ser causa-
da por diversos fatores. A questão 
mexe com a autoestima de ambos 
os sexos, mas existem tratamentos 
modernos que podem amenizar o 
problema.

Segundo explica a médica re-
sidente em dermatologia Mariana 

Drummond, o principal indicativo 
de alopecia é a perda de mais de 
100 fios por dia. “Isso pode ser no-
tado ao encontrar muito cabelo no 
travesseiro, quando se lava, penteia 
ou passa a mão pelos fios. Outro si-
nal que ajuda a identificar é quando 
são visualizados no couro cabeludo 
regiões com pouco ou nenhum fio”.

As possíveis causas podem 
acontecer devido a diversas si-
tuações e dependem do tipo de 
alopecia. “A areata é causada 
por fatores autoimunes ou emo-
cionais. Ela é caracterizada por 
intensa queda em determinadas 
áreas, resultando no aparecimen-
to de placas redondas no couro ca-
beludo com ausência de pelo. Esse 
é o tipo que atinge Jada Pinkett 
Smith, esposa do ator Will Smith”.

Ainda de acordo com a der-
matologista, a androgenética é 
causada por fatores genéticos ou 
hormonais. “Essa é mais comum 
de aparecer nos homens. “Acomete 
50% deles e 40% do sexo feminino 
em torno dos 50 anos. É caracte-
rizada por calvície na região das 
entradas e coroa. Nas mulheres, 
a rarefação dos pelos é mais na 
região frontal indo em direção ao 
topo da cabeça”, esclarece.

Prevenção e tratamento

Mariana acrescenta que quan-
do a causa da alopecia é genéti-
ca, hereditária, imunológica ou 
hormonal, a prevenção se torna 

mais difícil. “Em todos os casos, 
o diagnóstico precoce e o trata-
mento adequado previnem que 
a alopecia avance rapidamente 
e fique mais difusa. A avaliação 
de um dermatologista logo que 
surgirem os primeiros sinais é 
fundamental”.

Ela afirma que o tratamento 
será guiado de acordo com o 
tipo de alopecia. “Existem os 
orais, com o uso de finasterida, 
dutasterida, hidroxicloroquina, 
reposição vitamínica, entre 
outros. E também os tópicos, 
como minoxidil e corticoides. 
Além de lasers e a opção de fazer 
o transplante capilar. Contudo, 
cada caso deve ser individuali-
zado e orientado pelo médico 
especialista”, conclui.

Autoestima

Para a psicóloga Gisele Bor-
ges, a queda de cabelo pode 
resultar na baixa autoestima 
de homens e mulheres. “Eles 
enfrentam repercussões pessoais 
e sociais que impactam negativa-
mente em suas vidas. Os homens, 
especialmente adolescentes que 
começam a perder os cabelos 
mais cedo, acreditam que são 
menos atraentes. Muitos buscam 
esconder essa condição com o uso 
de bonés e são alvos constantes 
de piadas dos colegas. Parte de-
les podem sofres de quadros de 
ansiedade e depressão”.

Já no sexo feminino, ela afir-
ma que o efeito é muito mais arra-
sador e afeta não só a autoestima, 
como também o bem-estar psico-

lógico. “Os cabelos são símbolo de 
feminilidade e a perda dele pode 
ser algo mutilante para algumas 
mulheres, que não se veem mais 

atraentes e até passam a evitar 
o convívio social. É sempre bom 
buscar ajuda quando sentir que é 
necessário”, finaliza.

Jada Pinkett smith sofre de alopecia areata e decidiu
raspar completamente a cabeça em dezembro de 2021
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Depois de mais de dois anos respeitando as medidas de isolamento e 
distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde para conter 
a transmissão do coronavírus, o Sindicato dos Condominios Comerciais Resi-
denciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG) finalmente vai retomar as 
atividades presenciais em sua sede, no bairro de Lourdes, na região centro-sul 
de Belo Horizonte.

O primeiro evento será o “Curso de Síndico Profissional - Direito Condomi-
nial na Prática”, que será ministrado pelo advogado Thiago Natalio, nos dias 
7 e 14 de maio. Thiago é sócio da Natalio de Souza Sociedade de Advogados, 
professor, articulista e palestrante. É colunista de diversos jornais e revistas e 
consultor na área condominial. Ele é graduado pela Universidade São Judas 
Tadeu, pós-graduando em Direito Imobiliário, Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, se tornando, portanto, referência 
no mercado condominial. Também é co-autor do livro Direito Condominial 
Contemporâneo. Thiago ainda é presidente da Comissão de Advocacia Con-
dominial na OAB-SP, subseção da Vila Prudente.

O curso vai abordar os seguintes temas: legislação condominial; assembleias 
presenciais, virtuais, híbridas e em sessão permanente/quóruns; destituição do 
síndico; direitos e deveres dos condôminos, locação por aplicativos e similares; 
aspectos jurídicos para exercer a profissão de síndico; lei que obriga a denúncia 
de maus-tratos a animais; responsabilidade civil e criminal do síndico; impacto 
da pandemia nos condomínios; temas polêmicos nos condomínios; furtos e 
roubos nos condomínios; assessoria jurídica para condomínios. 

Podem participar síndicos de condomínios associados ao Sindicon MG. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone: (31)3281-8779. 
“Durante todo esse tempo, sempre recebemos pedidos de síndicos para retor-
marmos os cursos e palestras. Em 2022, finalmente podemos fazer isso e já 
estamos programando vários eventos para este ano, inclusive o Dia do Síndico. 
Por isso, aconselhamos 
os síndicos interessados 
a garantirem logo a sua 
vaga, já que a procura 
vai ser grande”, diz o pre-
sidente do Sindicon MG, 
advogado especializado 
em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de 
Queiroz. 

Os participantes vão 
receber um certificado 
de conclusão do curso. 
Acompanhe pelas redes 
sociais do Sindicon MG 
e pelo site www.sindi-
conmg.org.br para mais 
informações sobre esse e 
outros cursos.

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

governo lança #Avança minas APl vestuário
para alavancar crescimento econômico

Uma ação conjunta envolvendo Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sede-MG), Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-MG) promoveu evento 
gratuito #Avança Minas APL Vestuário (APL), 
nos dias 31 de março e 1º de abril.

Em formato on-line e presencial, o 
encontro na sede da CDL/BH foi voltado a 
empresas que integram Arranjos Produti-
vos Locais (APLs) de vestuário, e também 
confecções e facções de Minas Gerais 
que desejam o reconhecimento com esse 
modelo de negócio para a diversificação 
econômica e a ampliação da capacidade 
de produção.

A equipe da Sede-MG fez várias parti-
cipações, como a entrega de novos certifi-
cados pela Diretoria de Projetos de Desen-
volvimento Local (DPDL), apresentação de 
painel sobre oportunidades de exportação 
pela Subsecretaria de Promoção de Investi-
mentos e Cadeias Produtivas (Subinvest), 
explanação sobre o projeto “Compete 
Minas” pela Subsecretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Subinova), além 

de outras ações. Uma explanação sobre o 
projeto “Moda formação de mão de obra”, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese), mostrou inovações no 
segmento, como a fabricação de tijolos a 
partir de retalhos de tecido jeans.

Houve ainda apresentação de painéis 
de boas práticas para APL, que faz parte 
do projeto Fiemg Competitiva, e exposição 
de modelos de centrais de promoção de 
negócios de Nova Serrana, no Centro-Oes-
te de Minas, além de propostas de modelo 
de cooperativa, modelo lucro real, lucro 
presumido e modelo do Simples Nacional 
para que os APLs possam escolher aqueles 
que mais se adequam a sua realidade e 
conseguir comprar mais barato. 

Na avaliação do secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, os arranjos de ves-
tuário são empreendimentos bastante 
representativos em Minas Gerais. “Esses 
APLs agregam o segundo polo gerador 
de emprego e renda na indústria de 
transformação em Minas Gerais. Estudo 
realizado junto a governanças locais 
dos 11 APLs de vestuário reconhecidos 

apontou dados expressivos sobre os 
agrupamentos que reúnem mais de 10 
mil empresas responsáveis pela geração 
de 110 mil empregos. Cabe ressaltar 
que a mão de obra dos APLs é bastante 
abrangente, englobando, por exemplo, 
aquela costureira que trabalha como 
microempreendedora individual (MEI) e 
tem uma ou duas ajudantes (faccionis-
tas), terceirizando a produção de várias 
empresas maiores”, destaca o secretário.

Potencialidades regionais

“Nessas andanças de nosso governa-
dor pelo interior, ele tem falado sobre o 
aproveitamento das potencialidades re-
gionais, o que significa que o estado reúne 
APLs por toda a sua extensão territorial. No 
setor de moda fitness/lingerie, existem o 
APL de Juruaia, que agrupa cerca de 200 
empresas do segmento, o de Taiobeiras, 
Muriaé e o de São João do Manteninha, no 
Vale do Rio Doce. O setor de moda agrega 
ainda o arranjo produtivo local de vestuário 
masculino de Paraguaçu, reconhecido no 
fim do ano passado. Na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH), o destaque 
é o segmento prêt-à-porter (intermediário 
entre alta-costura e fast-fashion). Já Divi-
nópolis, é considerado um importante polo 
diversificado de moda, enquanto em Jacu-
tinga há o circuito do tricô/malharia onde 
se concentra importante APL com mais 
de 5 mil empresas”, afirma o assessor da 
Diretoria de Projetos de Desenvolvimento 
Local (DPDL) da Sede-MG, Marco Gaspar.

Para o presidente da CDL-BH, Marcelo 
de Souza e Silva, o segmento de vestuário 
e confecção é um dos mais importantes 
da economia estadual. “Além de ser a 
responsável por 13% de toda a produção 
têxtil do país, o segmento de vestuário 
gera milhares de empregos. Promover o 
crescimento e a produtividade desse setor 
é essencial para a geração de emprego e 
renda que, consequentemente, reflete de 
forma positiva na saúde do comércio de 
todas as cidades”, avalia.

Presidente da cdl/bH, marcelo de souza e silva
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2022 é ano de retomada dos
cursos presenciais no sindicon mg

Presidente da Fiemg recebe título
de sócio honorário do sindiextra

Honraria é concedida devido aos bons serviços prestados pela federação ao setor de mineração

Flávio Roscoe, presi-
dente da Federação das 
Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), 
foi homenageado pelo 
Conselho Deliberativo 
do Sindicato das Indús-
trias Extrativas de Minas 
Gerais (Sindiextra), em 
evento realizado no dia 
29 de março, na sede da 
federação mineira. O lí-
der empresarial recebeu 
das mãos do presidente 
do Conselho Deliberati-
vo, José Fernando Cou-
ra; do vice-presidente 
do colegiado, Eduardo 
Ferreira; e do presidente 
do sindicato, Luís Márcio 
Vianna, o título de sócio 
honorário do Sindiextra. 
A honraria foi concedida 
devido aos bons serviços 
prestados pela Fiemg à 
mineração.

“Apoiar a minera-
ção não é um favor, 
mas, uma obrigação”, 
ressaltou Roscoe, ao 
agradecer pelo título. 
“A mineração é o berço 
de Minas Gerais e não 
existiria vida como a 
que conhecemos sem o 
setor minerário”, afir-
mou.

Na ocasião, também 
foram homenageados 
Marco Antônio Valada-
res Gontijo, pelos 30 
anos do Grupo AVG e 
por sua trajetória de 
sucesso na mineração, 
siderurgia e energia; 
e Camilo Farace, ex-
-vice-presidente e repre-
sentante da AngloGold 
Ashanti, pelos serviços 
prestados ao setor e ao 
Sindiextra, como conse-
lheiro deliberativo. Os 
industriais receberam 
de Coura e de Roscoe, 
placas comemorativas.

“Foi uma honra mui-
to grande fazer essas ho-
menagens. O evento foi 
marcado pela gratidão 
ao trabalho do presiden-
te Roscoe, pela homena-
gem ao ex-presidente da 
AngloGold, que foi nosso 
conselheiro, e pela ce-
lebração dos 30 anos 
do grupo AVG”, afirmou 
Coura, reforçando que 
a mineração é a ativi-
dade econômica mais 
importante do estado. 
“Minas Gerais tem a 
mineração até no nome, 
está na vanguarda e tem 
um potencial enorme 

para aumentar a sua 
produção. Somos o se-
tor que tem mais áreas 
protegidas, que pouco 
impacta na ocupação 
do solo, que é pontual, 
e estamos evoluindo 
muito em tecnologias 
para tornar a mineração 
cada vez mais limpa e 
segura”, afirma o gestor.

Segundo o presiden-
te do Conselho Delibe-
rativo do Sindiextra, o 
setor minerário de Minas 
Gerais é o maior produ-
tor de cimento, grafite, 
zinco, nióbio, fosfato 
ferro e  calcário, entre 
outros, do país, parte 
deste sucesso se deve 
ao trabalho de defesa de 
interesses realizado pela 
Federação mineira.

“O presidente Ros-
coe proporcionou a assi-
natura, junto aos órgãos 
federais e estaduais do 
Ministério Público, do 
maior acordo ambiental 
para os descondiciona-
mentos de barragens”, 
afirma. “A Fiemg, sob o 
comando de Roscoe, faz 
com que a mineração no 
estado tenha um alcan-
ce mundial, tornando 

Minas Gerais atrativa 
para a geração de novos 
negócios e, consequen-
temente, de empregos 
e renda”, elogia Coura.

“Roscoe é, desde 
o primeiro dia de seu 
mandato, um grande 
companheiro e defensor 
dos interesses do setor 
minerário e de todo o 
segmento produtivo de 
Minas Gerais”, afirma Luís 
Vianna, presidente do 
Sindiextra. “Em nosso se-
tor, Roscoe utilizou todo o 
seu protagonismo, poder 
de comunicação, repre-
sentação e negociação 
a serviço da maior nego-
ciação do país, neste ano, 
nas questões das barra-
gens. Nós, do Sindiextra, 
o consideramos um sócio 
honorário da entidade e, 
por isso, concedemos a 
ele este título”, ressalta 
Vianna. 

Durante a reunião 
do Conselho Delibera-
tivo do Sindiextra, as 
contas do sindicato, re-
ferentes ao ano de 2021, 
foram aprovadas e o es-
tatuto da entidade, mo-
dificado, estabelecendo 
o número máximo de 20 
conselheiros. Também 
foram eleitos como no-
vos conselheiros Lauro 
Amorim, da AngloGold 
Ashanti; Lucas Kallas, 
da Cedro Mineração; 
e João Luiz de Carva-
lho, da Geosol; sendo 
que os dois primeiros 
foram imediatamente 
empossados e o terceiro 
o será posteriormente. 
Como suplentes, foram 
indicados: Otto Levy, 
da CSN; Ivan Simões, 
da Anglo American; e 
Eduardo Couto, da Cedro 
Mineração.
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Flávio roscoe, camilo Farece e Fernando coura
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Por meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Semdetur), a Prefeitura de 
Ipatinga realizou no Taúbas, em par-
ceria com o Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), o Sindipri 
(Sindicato dos Produtores Rurais de 
Ipatinga) e a Emater, um Curso de 
Manejo de Abelhas e Processamento 
de Mel e Cera dirigido a produtores 
rurais. As orientações foram repassa-
das durante cinco dias.  

O secretário municipal de Go-
verno, Robertinho Soares, destacou 
a importância do curso: “O setor é 
bastante promissor e representa uma 
vertente interessante para o nosso de-
senvolvimento econômico. Pensando 
nisso, apoiamos a ministração deste 
curso com o objetivo de impulsionar 

empreendedores rurais, resultando 
em geração de renda e melhoria 
na qualidade de vida das famílias 
envolvidas. Devemos lembrar que o 
mel é um produto rico e de múltiplas 
finalidades, usado na culinária, na 
fabricação de medicações, na indús-
tria de cosméticos, higiene e limpeza, 
entre outras. Bem trabalhada, a 
atividade pode se tornar em Ipatinga 
fonte de renda para muitas famílias”, 
salientou. 

Durante os cinco dias, os partici-
pantes receberam orientações sobre 
criação de abelhas para a produção 
de mel; cera e manejo de apiário, téc-
nicas de coleta de enxame; princípios 
básicos de segurança para o manejo, 
cultivo, produção e processamento do 
mel, entre outros conteúdos. 

“As abelhas têm um importante 
papel no meio ambiente, pois são 
responsáveis por polinizar várias es-
pécies de plantas, além de produzirem 
alimentos ricos em nutrientes, como 
mel e própolis. Aos poucos, a criação 
desses insetos tem crescido em todo o 
país e ganhado cada vez mais espaço 
na produção agropecuária”, acrescen-
ta o secretário de Governo. 

O vice-prefeito e titular da Sem-
detur, Allex Espírito Santo, adianta 
que novos cursos deste segmento 
vão acontecer no município, em 
datas ainda a serem definidas. Os 
interessados em outras informações 
ou que desejem tirar dúvidas sobre 
o assunto podem entrar em contato 
pelos telefones (31) 98823-447 e 
(31)3829-8069.

Aeroporto internacional de belo Horizonte completa 38 anos
História mostra a transformação pela qual o terminal passou, sobretudo na gestão da BH Airport, o que o torna pronto para receber 10 milhões de passageiros em 2022

Fundado em 28 de março de 
1984, o Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte celebrou no 
dia 28, 38 anos. Ao longo desse 
período, o terminal se fortaleceu 
como porta de entrada do estado, 
assim como ampliou o seu papel 
no desenvolvimento socioeco-
nômico da região. Nos últimos 
sete anos, período em que está 
sob a concessão da BH Airport, 
o aeroporto viveu uma fase de 
transformação. Os investimentos 
em infraestrutura e na moderni-
zação das instalações foram supe-
riores a R$ 1 bilhão. O aeródromo 
ganhou em conectividade e em 
movimentação de passageiros. E, 
apesar dos impactos da pandemia 
da COVID-19 nos últimos 2 anos, a 
expectativa é chegar, em 2022, a 
fluxo de 10 milhões de pessoas.  

“É preciso valorizar toda a his-
tória do aeroporto. Minas Gerais 
está no centro do país, tem uma 

localização estratégica e conta, 
hoje, com um equipamento cada 
vez mais inovador, sustentável e 
eficiente para conectar o Estado 
com o mundo. Durante esses 38 
anos, muitas foram as mudanças 
realizadas e, desde que assu-
mimos a concessão, tivemos a 
oportunidade de contribuir ainda 
mais para elevar o patamar dos 
serviços prestados a passageiros, 
visitantes e comunidade aeropor-
tuária. Os desafios foram intensos, 
mas os resultados mostram que 
estamos no caminho certo. Em 
2020, fechamos o ano com 4,8 
milhões de passageiros. No ano 
passado, foram cerca de 7 milhões 
e, agora, caminhamos para novo 
crescimento”, avalia Kleber Meira, 
CEO da BH Airport.  

Todos os investimentos realiza-
dos até o momento contribuíram 
para que o aeroporto se tornasse 
referência nacional e internacio-

nal. Durante a concessão, foi cons-
truído o Terminal de Passageiros 
2, que se integrou ao terminal 
principal e ampliou a capacidade 
do aeroporto para 32 milhões de 
passageiros por ano. Essa infra-
estrutura possibilitou a atração 
de novos voos, tanto domésticos 
como internacionais, e elevou a 
qualidade de atendimento aos 
passageiros.   

No final do ano passado, foi 
dado início ao projeto de moderni-
zação do Terminal de Passageiros 
1, o que demandará recursos da 
ordem de R$ 100 milhões. Nas 
obras estão previstas a ampliação 
das áreas comerciais, assim como 
a revisão dos fluxos e processos 
– que englobam raio-X, check-in, 
restituição de bagagens, salas e 
portões de embarque. O objetivo é 
oferecer ainda mais conforto e co-
modidade aos usuários e também 
ampliar o mix de lojas. 

“Quando você olha rapida-
mente para o passado e para o 
aeroporto hoje, vê claramente 
que temos um equipamento 
moderno, eficiente, que atende 
as necessidades dos usuários. 
Do terminal, nos conectamos 
diretamente a 50 aeroportos, 
sem necessidade de nenhuma 
conexão aérea, entre destinos 
domésticos e internacionais. 
Recebemos novamente a Certi-
ficação de Saúde da ACI, o que 
comprova a nossa preocupação 
com a segurança das pessoas 
em tempos de pandemia. Além 
disso, temos o Selo Verde, o que 
também demonstra o nosso 
compromisso com as práticas 
globais de ESG (Environmental, 
Social and Corporate Governance 
- Governança Ambiental, Social e 
Corporativa). Tudo isso reflete no 
mercado e também na avaliação 
dos passageiros”, avalia o CEO da 
BH Airport. 

 
o melhor aeroporto do brasil  

No dia 28, o Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte parti-
cipou da edição 2022 do Prêmio 
Aeroportos + Brasil. O terminal 
está entre os finalistas por estar 
entre os mais bem avaliados pela 
Pesquisa de Satisfação do Passa-
geiro ao longo de 2021. 

Nos levantamentos, realiza-
dos pelo Ministério da Infraes-
trutura, com a coordenação da 
Secretaria Nacional de Aviação 
Civil, o aeroporto permaneceu 
entre os melhores. Foram re-
gistrados resultados favoráveis 
em diversos aspectos, como 
limpeza geral, inspeção de se-
gurança, processo de check-in, 
bem como em conforto da sala 
de embarque. 

experiência do passageiro 

De olho na experiência dos 
passageiros e visitantes, nes-
ta segunda-feira, o aeroporto 
também inaugura o retrofit dos 
sanitários localizados em frente 
ao check-in 1. Em fevereiro, já 
havia sido entregue a reforma dos 
banheiros localizados em frente 
ao check-in 2.  Com as obras, os 
sanitários ganharam um novo 
conceito visual com troca de 
itens, como iluminação, tornei-
ras, espelhos, sanitários, lixeiras, 
papeleiras, bem como a inserção 
de um espaço instagramável para 
que os usuários possam garantir 
um clique do seu aerolook. Com 
essas conclusões, está prevista a 
modernização de outros sanitários 
pelo saguão. 

No dia 30 de março, foi lança-
da a Passarela Mineira, uma área 
de convivência, localizada ao lado 
da Starbucks, no primeiro pavi-
mento. Futuramente, esse espaço 
será ponto de conexão com outras 
áreas do aeroporto.  

 

malha aérea em expansão  

O Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte está atento em am-
pliar a sua conectividade nacional. 
No dia 27 de março, começaram 
as operações das novas rotas da 
Latam para Vitória, no Espírito 
Santo, e Curitiba, no Paraná. A 
primeira contará com 14 frequ-
ências semanais e a segunda dez 
frequências semanais.    

“Estamos em um momento 
de alta gradual da movimen-
tação de passageiro e atentos 
as necessidades das pessoas. O 
lançamento de novas rotas pelas 
companhias aéreas é sempre 
uma oportunidade de oferecer 

mais conectividade e impulsionar 
ainda mais o aumento de voos. 
Certamente, essas duas conexões 
da Latam para Vitória e Curitiba 
vão atender os mineiros”, conclui 
o CEO da BH Airport.
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Presidente da Amm
participa da 1ª reunião

ordinária do colégio
estadual de entidades

secretário de governo fala sobre incentivos à
produção de mel e cera na zona rural de ipatinga

PM
I

O presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda, esteve no dia 24 de março, na sede 
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-MG), para participar da 1ª Reunião Ordinária do 
Colégio Estadual de Entidades. Julvan participou do painel 
“Engenharia, Agronomia e Geociências e a importância das 
frentes parlamentares”, mediado pelo presidente do Crea-
-MG, Lúcio Fernando Borges, e que também contou com a 
presença das deputadas estaduais Ana Paula Siqueira e 
Laura Serrano; do prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves, 
da vereadora de Lavras, Carol Coelho, e do vereador de 
Araçuaí, Danilo Borges.

Julvan destacou a importância da parceria com o Crea-MG 
para que os municípios consigam se desenvolver melhor e 
efetuar obras de qualidade e com precisão. “Que essa par-
ceria se fortaleça cada dia mais. Nós precisamos de vocês, 
engenheiros, o que nos falta de capacitação na área, vocês 
têm a nos oferecer. Vamos dar as mãos para que a gente se 
fortaleça cada vez mais e consiga cumprir o que é nosso obje-
tivo principal como gestor público que é devolver ao cidadão 
um serviço público de qualidade, devolvendo uma parcela da 
gigante carga tributária que cai nas costas do povo brasileiro.”

Para o presidente do Crea-MG, Lúcio Borges, estar próximo 
do poder público faz com que o órgão tenha mais representa-
tividade e consiga, efetivamente, melhorar as condições de 
trabalho dos engenheiros e da administração pública. “A nossa 
gestão tem se aproximado dos deputados, vereadores, pre-
feitos, realmente onde conseguimos fazer mudanças. É muito 
bom estarem abrindo espaço para podermos dialogar, levar 
nossas ideias e avanços. Sabemos que a nossa profissão ajuda 
as cidades, estados e governo a se desenvolverem”, disse.

O prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves, que é engenhei-
ro e atua com o Crea, destacou a importância da engenharia 
para o desenvolvimento das cidades e elogiou a parceria da 
AMM com a entidade. “Sei dos desafios da AMM e queria 
parabenizar você, Julvan, por tudo que você tem feito pelos 
municípios mineiros. É uma alegria muito grande ver o seu 
trabalho em defesa do municipalismo, que é fundamental, 
muito importante, para as nossas cidades terem condições 
de prestar melhores serviços à população”, elogiou.
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Aeroporto em números 

Capacidade para operar 32 
milhões de passageiros por 
ano; 

26 pontes de embarque, 
sendo três exclusivas para ope-
rações internacionais;  

9 esteiras para devolução 
de bagagens; 

17 canais de inspeção de 
passageiros;  

27 elevadores e 14 escadas 
rolantes; 

4.625 vagas de estaciona-
mento; 

44 posições para aerona-
ves;  

70 toneladas/ano de capa-
cidade atual de carga;  

40% dos passageiros utili-
zam o aeroporto para conexão 
a outros destinos;

sobre a bH Airport   

A BH Airport, concessionária 
do Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte, é uma Sociedade 
de Propósito Específico (SPE) for-
mada pelo Grupo CCR, uma das 
maiores companhias de concessão 
de infraestrutura da América Lati-
na, e por Zurich Airport, operador 
do Aeroporto de Zurich, o principal 
hub aéreo da Suíça e considerado 
um dos melhores aeroportos do 
mundo, além da Infraero, estatal 
com experiência de mais de 40 
anos na gestão de aeroportos 
no Brasil.
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mineirão será palco para
mais de 200 eventos este ano

O Mineirão vai pulsar em 2022. 
O maior palco de shows e eventos 
do país está com a agenda movi-
mentada para este ano. Serão mais 
de 200 atrações após 2 anos de 
restrições por conta da pandemia de 
COVID-19. A retomada de shows, fes-
tivais e outras experiências segue de 
forma segura e gradual no Gigante 
da Pampulha, que se prepara para 
uma temporada marcada pela pre-
sença de grandes estrelas da música 
nacional e internacional.

A agenda do estádio sempre 
foi destaque no cenário cultural e 
de entretenimento e a volta está 
sendo feita com muito estudo e um 
trabalho criterioso da equipe, con-
forme destaca a gerente de eventos 
do Mineirão, Priscilla Machado. “Fe-
chamos 2019 com um recorde entre 
as arenas do país, com 253 eventos 
e uma agenda lotada para 2020. 
Porém, com a pandemia, fizemos 
várias remarcações e conseguimos 
acomodar toda essa demanda no 
nosso calendário, pensando na se-

gurança e na experiência dos nossos 
clientes. Mas com a pandemia mais 
controlada, o avanço das vacinas e 
os protocolos cada vez mais habitu-
ados, nossa expectativa é superar 
os números de 2019, inclusive no 
público presente”, ressalta.

Para a gerente de eventos, a 
expectativa é que mais de 200 ini-
ciativas sejam realizadas no estádio 
até o fim de 2022, isso, sem contar 
os jogos de futebol. “Estamos com 
praticamente todos os eventos de 
calendário da cidade confirmados 
aqui no Gigante. E este será o ano 
com maior número de eventos 
internacionais, com agenda cheia 
e a projeção de mais de 1,5 milhão 
de pessoas passem nos eventos por 
aqui”, conta Priscilla, que destaca 
ainda a capacidade do Mineirão de 
conseguir ser modular e atender todo 
tipo de evento. “Aqui no Gigante cabe 
todo tipo de evento e, em algumas 
ocasiões, teremos até atrações 
simultâneas, pois é possível usar o 
gramado e a Esplanada”, acrescenta.

Palco de partidas de futebol 
inesquecíveis, shows que ficaram 
marcados na história de Belo Hori-
zonte e testemunha de momentos 
que fizeram a alegria de milhões de 
pessoas, o Mineirão é um espaço 
multiuso, com capacidade de receber 
eventos de pequeno, médio e grande 
porte. A versatilidade de uso do local 
se deve graças às diversas possibili-

dades oferecidas aos realizadores 
de eventos. Além do imponente 
gramado e suas arquibancadas, o 
estádio oferece a Esplanada, que 
pode ser ocupada em sua totalidade 
ou apenas em um dos lados, Norte 
ou Sul, além dos estacionamentos 
e camarotes, que conseguem ser 
modulados de acordo com as carac-
terísticas de cada produção.

Já estão confirmados mais de 20 
festivais e quase 50 shows, sendo seis 
internacionais. “O que posso adian-
tar é que o Mineirão será palco de 
estrelas da música mundial que vão 
impressionar o público. Após as neces-
sárias remarcações de datas, a banda 
norte-americana de heavy metal, Me-
tallica, está mais do que confirmada 
para o dia 12 de maio. Outros nomes 
que farão fãs de todo o país chega-
rem em BH serão divulgados nas 
próximas semanas”, revela Priscilla.

Vários festivais que fazem parte 
do calendário de Belo Horizonte, 
atraindo turistas de todo o país, já são 
aguardados com grande expectativa 
pelo público. Em abril, o Mineirão 
receberá o Breve Festival, seguido pelo 
Festival Brasil Sertanejo, em maio, que 
vai agitar a Esplanada durante dois 
sábados consecutivos. O Só Track Boa, 
em junho, terá a sua maior edição da 
história. Em agosto, acontece o Festival 
Sarará, e, em setembro, o aguarda-
do Planeta Brasil. A temporada de 
atrações termina com o tradicional O 

Último Samba do Ano, em dezembro. A 
expectativa é que cada um desses festi-
vais receba entre 30 e 60 mil pessoas.  

Outros eventos confirmados e 
aguardados pelo grande público serão 
o Buteco do Gusttavo Lima, com uma 
megaestrutura, em abril, e as turnês 
nacionais dos ícones da música brasi-
leira, Marisa Monte, que se apresenta 
pela primeira vez no estádio, e Irmãos, 
com Alexandre Pires e Seu Jorge.

Com toda agenda de eventos, 
o Mineirão mostra que está muito 
além de ser apenas um estádio de 
futebol. “O desafio da nossa equi-
pe é fazer com que o Mineirão seja 
um espaço multiuso, movimente a 
agenda da cidade e, também, se 
torne um ativo importante para a 
economia de Minas Gerais. Temos 
a meta de fazer um ano histórico 
para o Mineirão, mas nosso obje-
tivo é fazer de Belo Horizonte um 
dos principais locais para grandes 
shows e reconhecido mundialmen-
te”, finaliza a gerente de eventos 
do Gigante.

Prefeitura de itabirito lança projeto de
acesso gratuito à internet em espaços públicos

Com o objetivo de propor-
cionar acesso gratuito à internet 
em espaços públicos, a Prefeitura 
de Itabirito apresentou o projeto 
Itabirito Conectada. A iniciativa, 
que integrou a programação das 
Ações Centenárias deste mês, já 
está à disposição da população 
em quatro pontos: praças 1º de 
maio e São Sebastião, Complexo 
Turístico da Estação e hall da 
prefeitura.

O projeto teve início em outu-
bro do ano passado. Ao todo, onze 
pontos de internet gratuitos serão 
instalados na cidade. A gestão do 
projeto é realizada pela empresa 
Meplo Telecom, parceira da prefei-
tura na iniciativa, sem custos para 
o município.

A fiscalização e monitoramen-
to da disponibilidade e segurança 
dos pontos de internet são reali-
zados pelo setor de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura com a 
finalidade é garantir a qualidade 
dos acessos disponibilizados à 
população.

“É gratificante poder garantir 
a toda população acesso gratuito 
a conteúdos online. Esse projeto é 
sinônimo de mais oportunidades 
e possibilidades aos itabiriten-
ses”, destacou o prefeito Orlando 
Caldeira.

entrega de certificados 

A programação das Ações Cen-
tenárias também incluiu entrega 

de certificados aos brigadistas 
municipais pela confirmação do 
credenciamento junto ao Corpo 
de Bombeiros de Minas Gerais. 
Parceiros que contribuem para o 
aprimoramento do efetivo traba-
lho da Brigada Municipal também 
foram contemplados.

“Segurança Pública é feita 
com investimentos. Os brigadistas 
de Itabirito são merecedores de 
todo o nosso carinho e respeito, 
uma vez que são dedicados e 
competentes em suas atuações. 
São orgulho e dignos de elogios 
também do comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, coronel Edgard 
Estevão”, destacou a tenente coro-
nel e comandante do 1° Batalhão 
de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, Stella Vieira.

A edição de março das Ações 
Centenárias foi encerrada com a 
aula de ritmos, que aconteceu no 
Complexo Turístico da Estação. Di-
versas pessoas, de variadas faixas 
etárias, aproveitaram o clima para 
se exercitar.

“É muito bom podermos re-
tomar a programação presencial. 
Essa ação envolve esporte, lazer, 
saúde e cultura. Nessa data espe-
cial, véspera do Dia Internacional 
da Mulher, diversas mulheres 
prestigiaram o evento, que é um 
sucesso graças aos participantes”, 
destacou o secretário de Esportes 
e Lazer, Raphael Rondow.
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Alunos têm aula sobre educação alimentar
em plantação de hortaliças em uberlândia

Um grupo de 21 crianças, com 
idades entre 4 e 5 anos, viveu 
experiências inéditas no dia 29 
de março. Elas estudam na Escola 
Municipal de Educação Infantil 
(Emei) Dr. José Ribeiro, no bairro 
Santa Luzia, e tiveram uma aula 
sobre educação alimentar de 
uma forma peculiar: em uma 
plantação de hortaliças no bairro 
Morada da Colina. A visita serviu 
para mostrar etapas do percurso 
do alimento, desde a produção de 
mudas até o momento da meren-
da na escola, além de destacar a 
importância de uma alimentação 
saudável. A atividade também 
faz parte 4ª edição da Jornada de 
Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN), promovida pelo Ministério 
da Educação (MEC), e que tem 
a participação da Emei Dr. José 
Ribeiro.

“Muitas crianças nunca ti-
veram este tipo de vivência e 
o resultado foi excelente. Elas 
realmente se encantaram com o 
local e a produção de hortaliças, 
como alface, couve, mostarda e 
outras”, disse a diretora da uni-
dade escolar, Adriana Mariano 
Junqueira. Segundo ela, as hor-
taliças adquiridas durante a visita 
serão utilizadas exclusivamente na 
merenda escolar desta semana.

Durante a visita, o proprie-
tário da plantação, Isao Okada 
mostrou seus cuidados com as 
hortaliças. “Tenho 86 anos e sem-
pre é gratificante mostrar para as 
crianças como preparar a terra, 
produzir mudas, fazer o planto 
e a colheita e com isso oferecer 
uma alimentação mais saborosa 
e saudável”, disse o produtor, 
popularmente conhecido como 
Waldemar.
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A polêmica arbitragem mineira
O Campeonato Mineiro de 

2022 acabou e a polêmica em 
relação à arbitragem continua. 
Há quem diga que esta é a pior 
arbitragem dos últimos anos. 
Praticamente em todas as par-
tidas envolvendo os chamados 
clubes grandes da capital (Atléti-
co, América e Cruzeiro) houve re-
clamações sobre as arbitragens, 
principalmente nos jogos entre 
os referidos clubes.

Existem alguns comenta-
ristas 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 arbi-
tragem no futebol.

Realmente o VAR é uma 
importante ferramenta de assis-
tência à arbitragem do futebol 
e de outros esportes também. 
Aqui em Minas Gerais o voleibol 
já conta com equipamento se-
melhante. 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 signi-
ficativamente para a melhoria da 
arbitragem no segundo esporte 
mais querido dos mineiros.

O que é inadmissível é rea-
lizar um campeonato da impor-
tância do Campeonato 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, in-
cluindo os custos com os equipa-
mentos e com o pessoal, chegam 

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 con-
solidou como uma importante 
ferramenta de assistência aos 
árbitros em diversas partes do 
mundo, e isso é muito importan-
te para o futebol.

Porque não fazer parcerias 
com as empresas fornecedoras da 
referida tecnologia e com outras 
empresas comerciais, industriais 
e de serviços? Tenho certeza que 
muitas empresas gostariam de 
firmar parcerias publicitária com 
o VAR, anunciando seus produtos 
ou serviços juntos aos equipamen-
tos nos estádios. Tudo é uma ques-
tão de iniciativa e competência.

O futebol brasileiro precisa se 
profissionalizar verdadeiramente 
e isso passa pela modernização 
e reestrutura dos clubes de fute-
bol, dos gestores/dirigentes dos 
clubes e das entidades represen-
tativas e também da arbitragem. 
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 
futebol. O calendário do futebol 
brasileiro chega a ser desumano 
para com os atletas. O excesso 
de competições é uma das coi-
sas que precisa ser repensada. 
A profissionalização da arbitra-
gem 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 
profissionalização do futebol 
poderia ser concluída com a ins-
tituição 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 ativida-
de 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 esgota-
dos os recursos, a parte ainda 
pode recorrer à justiça, que é 
um direito de todos nos Estados 
Democráticos de Direito.

Na própria justiça, a parte 
vencida na primeira instância 
pode recorrer aos tribunais es-
taduais ou regionais e se ainda 
permanecer inconformada com 
a decisão dos referidos tribunais, 
poderá recorrer aos Tribunais 
Superiores, Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ou Supremo Tribunal 
Federal (STF), dependendo do 
caso. Mas não termina aí, se a 
parte vencida nos Tribunais Supe-
riores continuar inconformada, 
dependendo do caso, ainda po-
derá postular a Ação Revisional.

Agora eu pergunto, porque 
uma decisão de um Árbitro de 
Futebol que, como dito e com o 
devido respeito, nem profissio-
nal 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 coisas 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 enti-
dade maior do futebol. Pasmem! 
Isso tem que mudar!

O Minas Tênis Clube é tricampeão do Campeonato Brasileiro de In-
terclubes de Vôlei Masculino Sub-19. Os jovens da base venceram o Praia 
Clube, por 3 sets a 0, em Porto Alegre, e ficaram com o título nacional.

Para chegar até a final, o Minas derrotou outras quatro equipes na 
competição. Na fase de grupos, os minastenistas superaram o Sport 
Clube Recife e o ABC do Voleibol/FME Balneário. Flamengo e Fluminense 
também foram derrotados pelo elenco do Paredão Azul na semifinal e 
final, respectivamente.

“É uma conquista importante, foi o nosso tricampeonato brasileiro 
nesta categoria. Isso é mais uma prova de um trabalho feito a várias 
mãos, com o apoio e suporte de todos. A felicidade é imensa em poder 
ver um trabalho bem desenvolvido e consolidado. Agora, a gente está 
colhendo tudo o que plantamos a custo de muito trabalho e suor”, avaliou 
o técnico Rodrigo Regattieri.

Ao todo, 14 atletas do Minas participaram do torneio nacional, 
com idades entre 16 e 19 anos. Os atletas João Pedro Arantes, João 
Victor Cornelsen, Henrique Guedes, Matheus Dobkowski, Otávio 
Chaves, Luiz Henrique Schuffner, Lucas Torres, Lucas Machado, Arthur 
Bento, Júlio César Buzzi, Vinícius Lopes, Samuel Vilaça, Rafael Chrca-
novic e Bernardo Otávio Santos fizeram parte do elenco tricampeão 
em Porto Alegre.

competição internacional de ciclismo
agita complexo turístico de itabirito

Adrenalina e emoção tomaram conta 
de Itabirito nos dias 26 e 27 de março com 
a 1ª etapa da competição de ciclismo Inter-
nacional Chaoyang Estrada Real 2022. Com 
apoio da Prefeitura de Itabirito, o evento 
movimentou o Complexo Turístico da Es-
tação com a prova maratona. No sábado 
ocorreu à inédita competição de trail run 
com percursos de 5 km, 10 km e 21 km No 
dia 27, foi a vez da esperada prova de XCO, 
no Rancho Bike Park, no bairro Matozinhos.

“Muito feliz ter Itabirito inserida no ce-
nário nacional e até mundial dos esportes 
relacionados à bicicleta. Uma competição 
tão importante como essa ajuda a impulsio-
nar o turismo e a economia local. Agradeço 
a todos os atletas que prestigiaram a nossa 
cidade” destacou o prefeito, Orlando Caldei-
ra (Cidadania).

A competição de XCO contou com a 
ilustre presença do campeão mundial e 
medalhista de prata nos Jogos Pan-Ameri-
canos de 2019, Henrique Avancini. O ciclista 
fluminense foi o grande campeão da etapa 
de Itabirito na categoria elite.

“É um grande prazer voltar a Itabirito, 
que é uma cidade extremamente tradicio-
nal quando falamos em mountain bike. Já 
tive a felicidade de competir algumas vezes 
no Alto do Cristo, agora nessa nova arena. 
É muito legal ver uma cultura sendo de-
senvolvida em torno do esporte na cidade, 
trazendo entretenimento, movimentação 
econômica. Itabirito realmente abraça o 
evento e fica feliz em receber os atletas. 
Espero voltar em breve”, afirmou Avancini.

Com a participação de mais de 1,5 mil 
atletas, de oito países, o evento atraiu os 
olhares dos apaixonados pela modalidade. 
“Estava na expectativa de acompanhar esse 
evento desde 2020 quando tudo parou por 
conta da pandemia. Vim para torcer pelo 
namorado, que competiu no sábado e no 
domingo. A expectativa foi superada. Todo 
mundo fala muito bem de Itabirito e eu 
adorei prestigiar esse evento”, afirmou a 
turista Julia Castro, de Guaraciaba.

Mesmo sentimento do competidor Ad-
ney Rocha, que veio com a família de Belo 
Horizonte para correr a prova. “Itabirito está 
em uma região espetacular, com ótimas 
trilhas e o público sempre prestigia. Desde 
2014, participo de competições na cidade. 
A organização estava excelente para apro-
veitar com a família”, acrescentou.

De acordo com o responsável pelo 
evento, Felipe Avelar, a competição em 
Itabirito representou a mais importante da 
modalidade na América Latina na retomada 
da programação presencial. “Só temos a 
comemorar o sucesso desse evento. Tivemos 
recorde de audiência durante as transmis-
sões, o público compareceu em peso, sem 

contar a movimentação econômica. Foi um 
trabalho muito bem feito. O esporte é quem 
sai ganhando sempre”, destacou.

Para o secretário de Esportes e Lazer, 
Raphael Rondow, a sensação é de dever 
cumprido com a presença de Itabirito no 
calendário internacional do ciclismo. “Esse 
evento é muito especial por tantos motivos 
e, sobretudo, por fomentar o esporte como 
promoção da saúde, desenvolvimento 
econômico, transformação social e gerador 
de emoções únicas que só o esporte pro-
porciona. A gente trabalhou para receber 
todos com o maior carinho e organização 
possíveis”, comemorou.
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Equipe sub-19 do Minas conquistou
o terceiro título do Campeonato

Brasileiro de Interclubes

desempenho 
24/3: Sport Clube Recife 0 x 3 Minas Tênis Clube - Grêmio Náutico União
25/3: Minas Tênis Clube 3 x 0 ABC do Voleibol/FME Balneário - Grêmio Náutico União
26/3: Minas Tênis Clube 3 x 1 Flamengo - quartas de final - Grêmio Náutico União
27/3: Minas Tênis Clube 3 x 1 Fluminense - semifinal - Grêmio Náutico União
29/3: Minas Tênis Clube 3 x 0 Praia Clube - final - Grêmio Náutico União

Fifa e Adidas lançam a Al rihla, a
bola oficial da copa do mundo do catar
A Federação Internacional de 

Futebol (Fifa) divulgou a Al Rihla, 
bola oficial da Copa do Mundo do 
Catar. Produzida pela Adidas, ela tem 
cores e arte inspiradas na cultura, 

arquitetura e bandeira do país sede, 
e promete maior velocidade e esta-
bilidade que as antecessoras durante 
a trajetória no ar. O nome, em árabe, 
significa “A Jornada”, em português. 

De acordo com a Adidas, res-
ponsável pela produção da bola 
da Copa por 14 edições conse-
cutivas, o objeto é coberto de 
poliuretano texturizado e tem 20 
gomos. A Al Rihla é a primeira bola 
feita exclusivamente com tintas e 
colas à base de água, passou por 
testes rigorosos em laboratório, 
túneis de vento e em campo por 
jogadores antes de ser lançada de 
maneira oficial. 

A Copa do Mundo do Catar 
está marcada para acontecer 
entre os dias 21 de novembro e 18 
de dezembro de 2022. Segundo a 
FIFA, as cortes fortes e vibrantes da 
Al Rihla simbolizam a velocidade 
dos jogos e a receptividade do 
povo do Catar. A bola será lança-
da para dez cidades ao redor do 
mundo, incluindo Dubai, Cidade 
do México, Nova Iorque e Tóquio.
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